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1. Mustármag tábor Görgényszentimrén

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,
FÉLÁRON!

Közösségi élmények itthon

Kétmilliárdos alap
a külhoni
szervezeteknek
A 2022-es évre kétmilliárd forintos támogatási keretet hirdetett meg a magyar kormány a külhoni magyar
szervezetek számára. A Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. révén a Nemzeti Újrakezdés Programban két pályázati kiírás keretében lehetett
támogatást lehívni.

____________4.
Sütő András,
az (élő) ember

Élő megemlékezés, amely hiánycikk a
mai világban, olyan irodalmi és visszaemlékező est, amelyen Sütő alakját,
életművét nem száraz adathalmazok
és egyoldalú műelemzések alapján
idézték vissza közénk, hanem olyanok
emlékeztek rá, akikkel együtt dolgozott, akiket jól ismert és akik jól ismerték őt, akik kollégái, barátai,
családtagjai voltak – irodalmárok,
szerkesztők, színházi emberek, írók
és orvosok.

Fotó: Nagy Tibor

A bútorfestés tulipános motívumával ismerkedett múlt
szerda délelőtt a görgényszentimrei református templom udvarán táborozó gyereknép. A különféle hagyományőrző, kézműves-, zenés és sporttevékenységekben is bővelkedő
programon harminc községközponti és üvegcsűri kisiskolás
és nagyobbacska, 9 és 12 év közötti diák vett részt.

Nagy Székely Ildikó

A templom körüli tér egyházi és világi szervezetek körében is közkedvelt nyári helyszín, sok éve hoznak ide közösségépítésre és kikapcsolódásra vágyó csoportokat. A községbeliek Mustármag táborára
azonban első alkalommal került sor – tudtuk meg Nagy Szabó Istvántól,
a görgényszentimrei és környékbeli reformátusok lelkipásztorától.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Etéd a Góbé futam
győztese

Rekkenő hőségben és felfokozott hangulatban vette kezdetét a 11. Székely
Vágta legvártabb pillanata, a két döntő
futam. Népes közönség várta a legjobb nyolc lovast, akik a szombati kvalifikációs futamokból küzdötték
magukat a vasárnapi döntőkbe.

____________9.

Hogy is van ez?
Mózes Edith
Az ukrajnai háború felülírta a koronavírus-járványt. Részben legalábbis, ugyanis az emberek elsődleges problémája immár nem a
Covid-19 vírus. A gyors társadalmi változások Európa-szerte megrendítették a kormányokba és a politikai rendszerekbe vetett bizalmat, és a világ a radikalizálódás melegágya lett. Ebben a légkörben
születtek a tiltakozó mozgalmak a járvány lassítását szolgáló korlátozások ellen. Felmérések szerint a szélsőségesek tavaly ezerszámra követtek el politikai indíttatású bűncselekményeket a
járvánnyal összefüggésben. Európa-szerte konfliktusba torkolló tüntetések zajlottak. Tavaly Romániában is új erőre kapott az AUR, bár
mostanra mintha visszaesett volna a népszerűsége.
Az ukrajnai háború megölte a környezetvédelmet is. Ezzel a címmel jelent meg nemrég hír egy sajtótermékben. Valóban, a háború
alatt, és főleg miután elzáródtak az orosz gázcsapok, a leghangosabb környezetvédők is elcsendesedtek. Németország például, amely
az ukrajnai háború előtt a környezetvédelem zászlóvivője volt – és
konfliktusközeli vitába bocsátkozott Lengyelországgal is egy szénbánya miatt –, miután az orosz gázcsapokat elzárták, és a Gazprom
60%-kal csökkentette a szállításokat, száznyolcvan fokos fordulattal
elhatározta, hogy ezentúl szénből is termel energiát. Vagyis, rendkívüli intézkedésként, a legszennyezőbb energiaforrásokat is felhasználja az orosz gáz hiányának pótlására.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 172. napja,
hátravan 193 nap.

Ma ALAJOS, LEILA,
holnap PAULINA napja.
PAULINA: a Pál női alakjának, a
Paulának a továbbképzése. Jelentése: kicsi, kis termetű.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS
Kánikula
Hőmérséklet:
max. 300C
min. 150C

BNR – 2022. június 20.

1 EUR

4,9448

1 USD

4,6937

100 HUF

1,2359

1 g ARANY

277,7832

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9-14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Megyei hírek
Ballagás a Sapientián
Június 23-án, csütörtökön kezdődik és 26-án, vasárnap
zárul a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karának ballagási
rendezvénysorozata. Csütörtökön 16.30-tól a város különböző pontjain gyülekeznek a végzős diákok és tanáraik, 17
órakor pedig megkezdődik a hagyományos kocogás a koronkai campusig, ahol 18 órától gulyásozás lesz, 21 órától
bulit tartanak. 25-én, szombaton délelőtt 9 órától kerül sor
a végzősök utolsó osztályfőnöki órájára, 10 órakor pedig elkezdődik a hivatalos ballagási ünnepség az egyetemen. 26án, vasárnap a 20 órakor kezdődő kosaras bál zárja az
ünnepet.

Érettségi vizsga

Megkezdődtek az írásbelik

A szóbeli vizsgák lejártával a román nyelv és irodalom
írásbelivel folytatódott tegnap az érettségi vizsga. Országos
szinten az idei végzősök közül 117.219-en álltak érettségire.
Maros megyében 3.250-en vesznek részt a középiskolát
lezáró megmérettetésen, azonban 70-en nem jelentek meg
a román vizsgán. A diákok 11 vizsgaközpontban adnak
számot felkészültségükről. A videókamerákkal felszerelt
termekben három óra áll rendelkezésükre, hogy a tételeket
megoldják. Ez idő alatt románból különböző tételsorral

kell megbirkózzanak a reál és a humán szakos osztályok
végzősei, pontosabban az első két tétel azonos, a harmadik
különböző.
Ma a végzett szaknak megfelelő kötelező tantárgy, a matematika, illetve a történelem írásbeli következik, szerdán
a választott tantárgyból, csütörtökön anyanyelvből tartják
az írásbelit.
Az eredményhirdetés június 27-én lesz, a sikeres vizsgához minden tantárgyból meg kell írni az 5-öst, az átlag
pedig legkisebb 6-os lehet.

Zenekritika

Ifj. Csíky Boldizsár és Radu Postăvaru hangversenye
Csíky Csaba
A filharmonikusok csütörtöki hangversenye újra két
hazai tehetséget juttatott szóhoz. Ifj. Csíky Boldizsár zongoraművészt és Radu Postăvaru karmestert híres zenekarok
szólistájaként és vezetőjeként ismerik már mind itthon,
mind külföldön. A vásárhelyi hangverseny műsorán Bartók/Weiner tíz darab a Gyermekeknek című kötetből, Ravel
G-dúr zongoraverseny és Weiner f-moll Szerenád, op. 3
című művek szólaltak meg.
Weiner Leó nemcsak zeneszerzőként volt elismert,
hanem kamarazene-tanárként is. Bartók Gyermekeknek
című ciklusából kiválasztott tíz darabjának vonószenekari
átirata egy vérbeli muzsikus remekműve, aki ezzel a munkájával nemcsak egyszerűen tandarabokat ad a fiatal zenekaroknak, hanem megismerteti a vonós hangszereken
tanulókat is azzal a sajátos, semmi mással össze nem hasonlítható zenei világgal, amit Bartók gyermekeknek írt darabjai képviselnek. A XXX. Silvestri-fesztivál kamarazenei
műsorában szerepelt utoljára a mű. Postăvaru kellő alázattal és – igen – élvezettel dirigálta a művet.
Ifj. Csíky Boldizsár zongorajátéka úgy él az emlékeimben, ahogy sok tíz évvel ezelőtt már leírtam, hogy minden

hangjának értelme van. Hozzátenném most, hogy minden
leütött hangjának szépsége van. Kitűnő stiláris kvalitásaival tálalja az eleven, frissen születő témákat, olyan biztonsággal éli meg a legmélyebb poézist, hogy közben a
legbravúrosabb pianisztikus megoldások gyönyörűségével
kápráztat el. Ravel ezt mondja saját művéről: „Egy versenymű zenéjének véleményem szerint könnyednek, briliánsnak kell lennie, és nem célja a drámai hatás vagy a
mélység”. Hát lelke rajta. De ha van, nem árt.
A Szerenád kis zenekarra írt négytételes zenekari műve
első tételét és fináléját Weiner Leó 1906-ban szonátaformában írta, a második helyen scherzo áll, a rubato feliratú
harmadik tétel lírai mondanivalóját pedig variációs forma
keretében fejezte ki. Floddin finn kritikus: „Weiner Leó,
Magyarország Bizet-je egyenesen a magyar népdalból meríti inspirációját. Át- meg átjárja a magyar hangulat és ritmus úgy, hogy ha eredeti dallamot teremt is, olyan ritmusés melódiafordulatokat használ, amelyeket csak a magyar
népzene mutat fel”.
Élvezettel hallgattuk a lelkes kamarazenészek játékát,
különösen a klarinét által bevezetett és zárt csodálatos
fúvós dallamgyöngysort díjazva. A közönség leírhatatlan
lelkesedéssel ünnepelte a karmestert és a művészeket.

Terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány július 7–10. között négynapos
terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Szentkatolnán. A program célja
az absztinencia elérése, információszerzés a függőséggel
kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. Ezeket a
célokat csoportfoglalkozások, workshopok, személyes tanácsadás, igei csendességek, valamint fölépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása által érik el. A
felvétel előzetes interjú alapján történik. Jelentkezni június
30-ig lehet Marosvásárhelyen, az alábbi telefonszámokon:
Bartha Éva – 0740-056-691, McAlister Magdolna – 0742653-331.

Az Erdélyi Iskola szoborcsoport
avatása
A Marosvásárhelyi Napok előfutárának nevezett rendezvényre várják az érdeklődőket június 22-én, szerdán a Kultúrpalota kistermébe, ahol 13 órától Emlékezet és történet
címmel lesz román nyelvű szimpózium. 17 órától a Győzelem téren felavatják az Erdélyi Iskola szoborcsoportot – tájékoztat
Facebook-oldalán
a
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal.

Vakációs program a Kultúrpalotában
Június 21-től 30-ig vakációs tevékenységekre hívják a 6–10
év közötti gyermekeket a marosvásárhelyi Kultúrpalota kiállító- és múzeumpedagógiai tereibe. A programok délelőttönként 10 órától 11.30-ig zajlanak. 21-én, kedden (ma) Kvíz
a Kultúrpalotáról címmel tartanak foglalkozást, 22-én, szerdán a szecessziós betűkről, a kézírásról, kalligráfiáról tanulhatnak a résztvevők, 28-án, jövő kedden a Kvíz a Modern
Román Művészeti Galériáról, 29-én, szerdán a Kvíz a Magyar Képtárról című programra kerül sor, 30-án, csütörtökön
a Játék a Kultúrpalotában címmel tartják a zárófoglalkozást.
A részvételi díj alkalmanként 8 lej. Előzetesen a 0726-600565-ös telefonszámon, illetve az educatie@muzeulmures.ro
e-mail-címen lehet bejelentkezni a programokra.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Megjelent az első júniusi Helikon
Megjelent a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat első
júniusi lapszáma, benne Mircea Cărtărescu versei Visky
András fordításában, Mărcuţiu-Rácz Dóra vezércikke, illetve Zsidó Ferenc interjúja Sántha Attila költővel, szerkesztővel, aki júniusban a hónap kitüntetett szerzője a
folyóiratban.
Verset közöl továbbá Albert-Lőrincz Márton, Müller
Dezső, Varga Borbála, prózát Gerber Erika és Visky András, esszét Guttmann Szabolcs Mesék meséje épített környezetünkről (V.) címmel. Továbbá jelen lapszámban
olvasható Karácsonyi Zsolt ünnepi beszéde, amely május
4-én hangzott el Magyarország bukaresti nagykövetségén,
George Volceanovnak a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével való kitüntetése alkalmából.
A Pavilon 420-ban Szabó Dárió és Benkő Imola Orsolya

RENDEZVÉNYEK
Csűrszínházi Napok

A hét végén, június 24–26. között újra megtartják a
Csűrszínházi Napokat a mikházi Csűrszínházban. 24én, pénteken 18 órától a Janka villában (korábbi Reneszánsz panzió) Szélyes-Szluka Brigitta előadásában
Ibsen-Tóth-Szokol Torvald Helmernek (Nóra) című előadása látható szobaszínházi produkcióként, 20 órától
Darvasi László Karády zárkája című művét Bartha Boróka színművész viszi színre a Gyulai Várszínház produkciójaként, rendező Béres László. 25-én, szombaton
17 órától szintén a Janka villában John-Michael Tebelak
és Stephen Schwartz Godspell című musicaljét adja elő
a szegedi Rengeteg Színház és a Liget Társulat. 18
órától a helyi iskolában Lokodi Imre író, újságíró Köllő
Gábor plébánossal beszélget. 20 órától a szatmári
Harag György Társulat fergeteges zenés vígjátékát,
Vajda Katalin Anconai szerelmesek című darabját lehet
megtekinteni. Az eseménysorozat a vasárnap este 8
órától kezdődő Örkény-mű, a Tóték néptáncszínházi
előadásával zárul. A produkciót Györfi Csaba rendezé-

versei, illetve Zeck Julianna prózája olvasható. W. H.
Auden verseit Lövétei Lázár László fordításában közli a
lap. A Stelláriumban Vallasek Júlia ír Beata Umubyeyi
Mairesse Toţi copiii tăi risipiţi című kötetéről.
A Kinematográfban Ritter György ír A besúgó című magyar filmsorozatról, a Theátrumban Karácsonyi Zsolt Idő,
Antigoné című esszéje olvasható. Kritikát Borsodi L.
László közöl Sántha Attila Ágtól ágig című verseskötetéről,
fülszöveget Borcsa János ír Földes László esztétikai előadásainak 2021-es gyűjteményéről. Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás rövid zeneesszéje olvasható Erik Satieról, az
Artefaktumban Takáts Fábián ír a Haller György-emlékkiállításról, amellyel a jelenlegi lapszámot illusztrálták.
A lapszám teljes tartalomjegyzéke az alábbi hivatkozáson érhető el: https://bit.ly/3aU6XRy
sében a Bekecs Néptáncszínház adja elő. Jegyfoglalás
a 0744-394-186-os telefonszámon (Szélyes Ferenc
színművésznél), jegyvétel a helyszínen. Az előadások
bővebb ismertetője megtalálható a www.csurszinhaz.ro
honlapon és a Csűrszínház Facebook-oldalán.

Sorsunk – pódiumműsor

Gyergyóalfalu művelődési életének markáns képviselője, a versműsorairól is ismert Gál Mihály a marosvásárhelyi versbarátoknak is bemutatja Sorsunk című
pódiumműsorát. A versmondó június 22-én, szerdán 18
órakor adja elő lírai összeállítását a Bernády Házban.
23-án, csütörtökön 19 órakor a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében hallgatható
meg a pódiumműsor. Az előadó Dsida Jenő, Hajdó István, Juhász Gyula, Kós Károly, Márton Áron, Sütő András és Tamási Áron gondolatait tolmácsolja. A belépés
díjtalan.

Hobo 77 koncert

Június 23-án, csütörtökön 20 órától a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Club vendége Földes László Hobo, aki koncertjén a 77. születésnapja alkalmára írott önéletrajzi
könyvét is bemutatja.
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Ciolacu az üzemanyagárak korlátozását szorgalmazza

Ország – világ

„Nyilvánvaló, hogy egy világos árkorlátozást kell beveSpekulációnak tulajdonítja az üzemanyagárak gyors
növekedését és árkorlátozást szorgalmaz Romániá- zetni, oly módon, hogy minden cégnek megmaradjon egy bizonyos haszonkulcsa. Ez lenne az alapelv, a részletek
ban Marcel Ciolacu házelnök.

Kánikula és záporok

A PSD elnöke hétfőn, pártja vezetőségi ülése után újságírók
előtt kifejtette: a válsághelyzeteket kihasználva egyes – egyébként jó nevű, korrekt, törvénytisztelő – cégek jelentős többletbevételre tesznek szert, ezért elvárható ezektől a
társaságoktól egy korlátozott időre szóló áldozatvállalás.
„Nem lettek volna ekkora bevételeik, ha nincs a koronavírus-világjárvány, vagy ha nincs energiaválság. Én az üzemanyagárak válságát is spekuláció következményének tartom,
és várom, mit mond erről az energiaügyi miniszter. (...) Az
állam hatalmas összegeket költött – néha hatékonyan, néha
kevésbé – a világjárvány leküzdésére. Normális, hogy elvárjunk egy korlátozott időre szóló erőfeszítést ezektől a cégektől: ez nem igazságtalan és nem inkorrekt egyetlen állam
részéről sem” – idézte a PSD elnökét az Agerpres hírügynökség. Ciolacu szerint a nagykoalíciónak meg kell keresnie a legkorrektebb döntéseket, és közbe kell lépnie ott, ahol
nyerészkedés történik, mint például az üzemanyagárak esetében.

kidolgozása a szakemberek dolga” – vélekedett a pártelnök.
Romániában napról napra nő az elégedetlenség a magas –
az év eleje óta másfélszeresére drágult – üzemanyagárak miatt.
A közösségi oldalakon az autósok tiltakozó akciókat szerveznek, néhány cseppnyi üzemanyagot tankolva helyenként
órákra megbénítják a töltőállomások forgalmát. A román fuvarozók országos szövetsége (FORT) is múlt heti közleményében az üzemanyag árának hatósági korlátozását követelte
Magyarország és Szlovénia példájára hivatkozva.
Nicolae Ciuca kormányfő a csütörtöki kormányülésen vizsgálatot rendelt el az elmúlt időszakban tapasztalt drasztikus
üzemanyagár-emelkedés miatt. Romániában a múlt héten sürgősségi rendeletet fogadtak el a válsághelyzeteket tisztességtelen üzleti előnyszerzésre használó nyerészkedők
megbírságolásáról.
A versenytanács által működtetett árfigyelő honlap szerint
hétfőn Bukarestben a legolcsóbb gázolaj 9,19 lej, a legolcsóbb
benzin pedig 8,56 lej volt.

Leterheltek az útlevélosztályok
Június 20-a és augusztus 19-e között bővített mun- www.pasapoarte.mai.gov.ro honlapon lehet tájékozódni, a
kaidőben dolgoznak az útlevélosztályok alkalmazot- „Servicii Publice Comunitare de Paşapoarte” címszónál, a Románia-térképen a megfelelő megyére kattintva.
tai – közölte hétfőn a belügyminisztérium.

A szaktárca arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget,
hogy ahol erre a benyújtott kérvények száma alapján szükség
van, ott hétfőtől péntekig bővített munkaprogrammal, sőt, hétvégén is dolgozni fognak az útlevélosztályokon. Mivel az útlevélosztály a prefektusi hivatal alárendeltségébe tartozik, a
munkaprogramról is a prefektusi hivatal dönt az igénylések
száma alapján, megyénként tehát eltérés lehet az ügyfélfogadási időintervallumok tekintetében.
Az útlevélosztályok ügyfélfogadási programjáról a

A belügyminisztérium kéri azokat, akik online kértek időpontot az útlevéligénylés benyújtására, hogy amennyiben nem
tudnak megjelenni a megadott időpontban, online mondják le
a programálást, ezzel is csökkentve a várakozási időt.
Ugyanakkor az utazás és a zsúfoltság elkerülése érdekében
azt javasolják a kérelmezőknek, hogy az igénylés benyújtásakor kérjék az útlevél futárszolgálattal történő kézbesítését. A
futárszolgálat költségét (11,30 lej héástól) az útlevél tulajdonosa fizeti.

Macron koalíciója elvesztette az abszolút többséget
a nemzetgyűlésben
Emmanuel Macron francia elnök pártja és centrista
szövetségeseinek Együtt! elnevezésű koalíciója az
élen végzett a francia törvényhozási választások
második fordulójában, de elvesztette az abszolút
többséget a nemzetgyűlésben – derül ki a francia
belügyminisztérium hétfőre virradóra közzétett hivatalos végeredményéből.

A kormánypártnak a következő öt évben 246 helye lesz az
577 fős nemzetgyűlésben, ahol eddig 345 képviselővel rendelkezett.
Az abszolút többséghez 289 szavazat szükséges.
„Holnaptól a cselekvő többség létrehozásán dolgozunk,
nincs más alternatíva” – mondta vasárnap este Elisabeth Borne
miniszterelnök, aki elismerte, hogy „ez a példátlan helyzet
kockázatot jelent hazánk számára”.
A kommunistákat, a zöldeket, a szocialistákat és a radikális
baloldalt tömörítő baloldali szövetség (NUPES) 131 helyet
szerzett meg, s ezzel a legfőbb ellenzéki erő lesz a nemzetgyűlésben.

A Marine Le Pen vezette szuverenista jobboldali Nemzeti
Tömörülés 89 képviselővel 1986 után először ismét önálló
frakciót alakíthat.
A negyedik helyen végzett konzervatív Köztársaságiaknak
– akik eddig a legnagyobb ellenzéki frakciót alkották – 61 fős
csoportja lesz a parlament alsóházában.
Az új nemzetgyűlés június 28-án tartja alakuló ülését, s kormányátalakítás is várható, miután az államfő kérésére a miniszterek és Elisabeth Borne kormányfő is elindult
képviselőjelöltként, de annak a kormánytagnak, aki nem tudott
győzni a választókerületében, le kell mondania kormányzati
tisztségéről.
Brigitte Bourguignon egészségügyi miniszter, Amélie de
Montchalin, az ökológiai átmenetért felelős tárcavezető és Justine Bénin, a tengeri kérdésekért felelős államtitkár nem szerzett mandátumot, s kikapott választókörzetében Richard
Ferrand, a nemzetgyűlés kormánypárti elnöke és Christophe
Castaner, a kormánypárt nemzetgyűlési csoportjának vezetője
is. (MTI)

A holland kormányfő bocsánatot kért
a Srebrenicában szolgált katonáktól
Hivatalosan is bocsánatot kért Mark Rutte holland
miniszterelnök az 1995 első felében a kelet-boszniai
Srebrenicában és környékén az ENSZ kötelékében
szolgálatot teljesítő holland békefenntartó katonáktól, amiért a holland kormány a jogtalan vádak ellenére nem állt ki megfelelően a Dutchbat III
egység mellett – írta a Dutchnews holland hírportál
vasárnap.

A holland békefenntartó Dutchbat III katonái az ENSZ békefenntartó missziójának részét képezték, akiket azzal a céllal
küldtek az ENSZ védelme alatt álló Srebrenicába, hogy megóvják a muszlim bosnyák lakosságot a szerb erők agressziójától a boszniai háború alatt.
A boszniai szerb csapatok azonban a holland békefenntartók
jelenléte dacára 1995 júliusában elfoglalták a várost, és
mintegy 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérontást, amelyet a hágai Nemzetközi Törvényszék népirtásnak minősített, a második világháborút követő időszak legszörnyűbb
európai tömeggyilkosságaként tartják számon.
A hírportál beszámolója szerint Mark Rutte a hollandiai
Schaarsbergen laktanyájában tartott szombati ünnepségen a
Dutchbat III veteránjai előtt elismerte a kormánynak a katonai
egységgel szembeni tisztességtelen bánásmódját, és azt
mondta: „csak egyetlen fél bűnös a srebrenicai enklávé bukásáért és az azt követő népirtásért, mégpedig a boszniai szerbek
és nem a Dutchbat III katonái”.
Rutte közölte: az, hogy a katonai misszió az ENSZ keretében volt jelen Srebrenicában, nem von le semmit a holland

kormány felelősségéből a katonai egység küldetésének körülményei, a hazatérő katonák fogadtatása, valamint annak tekintetében, hogy nem állt ki a katonák mellett, amikor jogtalan
vádakat fogalmaztak meg velük szemben.
„Ma a holland kormány nevében bocsánatot kérek a Dutchbat III minden női és férfi katonájától. A lehető legnagyobb
elismeréssel és tisztelettel az iránt, ahogyan az egység a nehéz
körülmények ellenére mindig helyesen próbált cselekedni,
még akkor is, amikor ez már nem volt lehetséges” – fogalmazott Rutte.
A hágai székhelyű holland legfelsőbb bíróság 2019 júliusában megállapította, hogy Hollandia részben felelőssé tehető
hozzávetőleg háromszáz boszniai muszlim haláláért, akiket
szerb katonák a srebrenicai mészárlás során gyilkoltak meg,
miután elhurcolták őket a csak kézifegyverekkel felszerelt holland ENSZ-békefenntartók bázisáról. Azt is kimondta ugyanakkor, hogy ez a felelősség csak egészen kismértékű, mivel az
áldozatokat valószínűleg akkor is megölték volna, ha az enklávéban maradhatnak.
A Dutchnews egy korábbi cikkében azt írta, hogy évtizedekkel a történtek után az egységben szolgálatot teljesítő katonák közül sokan még mindig poszttraumás stressztől
szenvednek a háború során tapasztaltak miatt. Minden harmadik veteránnak továbbra is pszichológiai támogatásra van
szüksége, és az egység 850 tagjának szinte mindegyike úgy
érzi, nem ismerték el erőfeszítéseiket.
A holland kormány 2021 februárjában a Dutchbat III veteránjait 5000 euró támogatásban részesítette. (MTI)
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A következő két hét időjárását a kánikula fogja jellemezni, helyenként záporokkal – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) június 20-ától július 3áig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a következő
napokban 26 és 30 fok közötti maximumok várhatók,
25-26-ára várható a legnagyobb meleg, ekkor 32 fok
lesz a nappali csúcsértékek átlaga. Éjszakánként 1314 fokra számíthatunk, 22-én viszont 8 fokra is lesüllyedhet a hőmérő higanyszála. Ezt követően ismét
felmelegedés kezdődik. Esőre 23-án, majd 25-e és
július 3-a között számíthatunk nagyobb valószínűséggel. Lokális záporokkal a következő két hétben
végig számolni kell a hegyvidékeken, főleg a délutáni
órákban. (Agerpres)

Székely Fesztivál Budapesten
Két év kihagyás után ismét megrendezik a Székely
Fesztivált Budapesten, a Millenáris parkban, ahol
péntektől vasárnapig gasztronómiai különlegességek, kézművesek portékái, gyerekprogramok és
koncertek is várják a látogatókat. Idén is mintegy
százötven erdélyi magyar vállalkozás mutatkozik be
a fesztiválon. Idén Tamási Áronról is megemlékeznek
születésének 125. évfordulója alkalmából. A látogatók megismerhetik a székely vendégszeretetet, virtust és életérzést. A székely kézművesek mellett 200
fellépő ad műsort a nagyszínpadon, az eseményen
részt vesznek Hargita, Maros és Kovászna megye
képviselői. (MTI)

Húsz százalékkal emelkedett
a fertőzöttek száma
Romániában több mint húsz százalékkal emelkedett
egy hét alatt az újonnan diagnosztizált koronavírusfertőzöttek száma – derült ki az egészségügyi minisztérium heti összesítéséből, amelyet hétfőn tettek
közzé. Az előző hetinél csaknem tíz százalékkal több,
458 koronavírusos beteg szorul most kórházi ellátásra, az intenzív terápiás kezelésben részesülő súlyos betegek száma azonban 51-ről 46-ra csökkent.
A koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozott halálesetek száma múlt héten 12-re csökkent az előző
heti 21-hez képest.

Halálos motorosbaleset
Balesetben életét vesztette egy székelyudvarhelyi
motoros vasárnap a 13A jelzésű országúton – tájékoztatott a Hargita megyei rendőr-főkapitányság. Az
59 éves motorkerékpáros Fenyéd irányából Székelyudvarhely felé tartott, amikor ütközött egy ugyanabba
az irányba haladó, egy 69 éves, csíkszeredai nő vezette autóval. A személyautó sofőrjét megszondáztatták, a teszt eredménye alapján nem fogyasztott
alkoholt. (Agerpres)

Horvátország befagyasztotta
az üzemanyagárakat
A horvát kormány az autópályák kivételével két hétre
rögzítette az üzemanyagok kiskereskedelmi árát –
közölte Andrej Plenkovic horvát kormányfő hétfői sajtótájékoztatóján. A rendelet a 95-ös oktánszámú benzinre, valamint a dízelre vonatkozik, a prémium
üzemanyagok szabadárasak maradnak mindenhol.
Az eurosuper 95 árát 13,50 kunában, az eurodízelét
13,08 kunában határozta meg a kabinet. A kormányfő
kiemelte: ha nem avatkoznak be, keddtől a benzin
ára 14,57 kunába, a dízelé 14,06 kunába kerülne.
Ezek az árak most az autópályákra lesznek érvényesek – mondta, hozzátéve, hogy az ársapka a horvát
benzinkutak 94 százalékát érinti.

Hogy is van ez?

(Folytatás az 1. oldalról)
A háború felülírta mindazt, ami eddig fontos volt, és
ami Európa-szerte az emberek életének szerves része
volt. Mára már – kevés kivétellel – az illegális bevándorlás és a munkanélküliség sem annyira fontos. Háttérbe szorult az oktatási rendszer állapota, a társadalmi
igazságosság, az egészségügy és a közbiztonság kérdése
is.
Romániában is egyre kevesebbet beszélnek a szomszédban zajló eseményekről, annál többet a bérekről,
nyugdíjakról, üzemanyagárakról. Kivéve egy-két kereskedelmi adót, amelyeket bizonyára azért fizetnek, hogy
fenntartsák a feszültséget. Az ország nagyjai már az
uniós csatlakozásokat támogatják Ukrajna, de főleg
Moldávia esetében. A minap közös parlamenti ülést tartott a két ország, ami annyira jól sikerült, hogy a végén
egy nagyot hóráztak a kisinyovi törvényhozás házában.
Egyébként nem is érdemes sokat dilemmázni, tudósok
szerint úgyis hamarosan átveszik az emberek fölötti irányítást a robotok...
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Menekültek nemzetközi napja

Románia szolidáris

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Románia tanúságot tett az
ukrán menekültek iránti szolidaritásáról, és továbbra is
meg fogja teremteni a körülményeket társadalmi és gazdasági beilleszkedésükhöz –
üzente Nicolae Ciucă miniszterelnök hétfőn, a menekültek világnapja alkalmából.

Ciucă azt írta, a menekültek világnapján, június 20-án alkalmunk
van tudatosítani tízmilliók drámáját,
akik kénytelenek elhagyni hazájukat háború, etnikai üldözés vagy
más csapások miatt.
„Sajnálatos, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt az ilyen
helyzetbe került emberek száma, és
most az Ukrajna elleni orosz agresszió tovább súlyosbítja ezt a jelenséget. A konfliktus kitörése óta

eltelt csaknem négy hónapban Románia – a régió és egész Európa
más országaival együtt – megnyitotta határait az Ukrajnából érkező
menekültek előtt, szolidaritást vállalva ezekkel az emberekkel, akiknek az életét teljesen felforgatta a
háború” – írta a miniszterelnök.
Felidézte azt is, hogy a háború
kitörése óta több mint egymillió
ember érkezett az országba Ukrajnából, zömében nők, gyerekek, öregek vagy betegek. Közülük 80
ezren Románia oltalmát és biztonságát választották. Románia lakossága érzékenyen reagált a
menekültek drámájára – tette hozzá
Ciucă, köszönetet mondva mindazoknak, akik a hatóságok munkáját segítve bekapcsolódtak a
menekültek ellátásába. (Agerpres)

Az ukrajnai menekültek beilleszkedése
Egyenlő jogok, befogadás,
elismerés, szolidaritás – néhány a legfontosabb dolgok
közül mindannyiunk számára, különösen azoknak,
akik ilyen vagy olyan okból
egyik napról a másikra az
élet kulcsfontosságú pillanataiban értelmetlen háborúk
által hazájuktól elűzve, az
addigi életüktől elidegenedve ébrednek fel.

Június 20-án ebben az évben a
menekültek nemzetközi napjának
egészen sajátos jelentősége van,
annak a baráti segítségnek a
jegyében, amelyben Maros megyében a helyi közösségek részéről
több száz ukrajnai menekült, gyerekek, nők és idősek részesültek.
Ezzel összefüggésben a Suryam
Egyesület június 1-jén elindította a
MarosHub: a Maros megyei menekültek egyedi integrációs és szociális támogatási központja című
projektet, amelynek célja az ukrajnai menekültek problémáinak azonosítása és megoldása.
A projekt célja a valódi társadalmi kohézió megvalósítása, az
igényekre való azonnali reagálás
egy „adok-kapok” platform kialakításával, amely megkönnyíti a
kommunikációt és a megyében élő
menekültek sajátos igényeinek a
megértését a befogadó helyi közösségek által.
A jobb tájékoztatás érdekében a
MarosHub célja a Maros megyei
menekültkalauz
kidolgozása,
amely pontos információkat tartal-

Idén is támogat a BGA

Kétmilliárdos alap a külhoni szervezeteknek
A 2022-es évre kétmilliárd forintos támogatási keretet hirdetett
meg
a
magyar
kormány a külhoni magyar
szervezetek számára. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
révén a Nemzeti Újrakezdés
Programban két pályázati kiírás keretében lehetett támogatást lehívni.

Gligor Róbert László
Az első pályzati kiíráson az 1,5
milliárd forintos alapból működésre, fejlesztésre és eszközbeszerzésre kérhettek támogatást a
külhöni magyar szervezetek, intézmények: 300 ezer és 5 millió forint
közötti összegig terjedt az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás. A második
kiírásnál kisebb, 500 milliós volt a
keretösszeg, 300 ezer és egymillió
forint közötti összegeket lehetett
igényelni, ezeket programjaik, rendezvényeik megvalósítására kérhették a pályázók. A pályázatokat
mindkét kiírásban hat alprogramban
– oktatási, kulturális, egyházi, sport,
ifjúsági, cserkész és közösségi, diaszpóra – hirdették meg. A Maros
megyei civil szervezetek is számos
projektötlettel jelentkeztek a BGAnál.
Sokan kértek, sokan is kaptak
Az első kiírásra 2473 pályázat érkezett be, amelyek közül 1385 nyert
el támogatást Ukrajnától New Yorkig, Kanadától Brazíliáig. A Maros
megyéből beküldött pályázatok
közül közel száz kapott támogatást,
ezek nagy része a kulturális alprogramban jutott legkevesebb 600 ezer
forintnyi összeghez, míg a legtöbbet (1,5 millió forintot) a Marosvásárhelyért Egyesületnek ítélték
meg. Tucatnyi esetben utalnak át
1,2 millió forintot, három esetben

maz a helyi intézményekről, az
egészségügyi szolgáltatásokhoz
való hozzáférésről, a finanszírozási
programokról, a térség történetéről
és sajátosságairól, a szállítási és
szálláslehetőségekről, a menekültek jogairól és kötelezettségeiről,
de a szabadidős helyekről vagy
helyi kulináris élvezetekről, valamint egyebekről is. Ugyanakkor a
menekültek szükségleteinek kielégítésére szakosított call-center is
indul, amely bevonja ebbe a kohéziós folyamatba mindazokat a tényezőket, amelyek a menekültek
problémáinak megoldásában hasznosan tudnak cselekedni.
A projekt az újonnan érkezett
menekültek számára szervezett
orientációs foglalkozásokat, betegszállítást, fordítói szolgáltatásokat,
táborokat, valamint kézműves-tevékenységeket, könyvtárat –
amely már több mint 150 ukrán
nyelvű kötetből áll –, angol és
román nyelvű tanfolyamokat, kirándulásokat, specifikus esteket
stb. foglal magába.
A MarosHub egyik legfontosabb szempontja a helyi közösség
kohéziójának erősítése a Maros
megyei menekültekkel való közös
találkozók, rendezvények által, a
kommunikációs akadályok és előítéletek lebontását célzó tevékenységek, de különösen az empátiát és
az emberséget elősegítő tevékenységek által.
A kommunikáció erősítése és a
kis menekültközösség valódi igényeinek, nehézségeinek, az ukrán
tanintézménybe, ezúttal is székeket,
asztalokat vásárolnak – részletezte
az intézmény volt vezetője, Balogh
Tünde.
Az egyházi kiírás alapjaiból a
székelytompai missziói református
egyházközség ugyancsak 900 ezer
forintot nyert, amelyből a közösségi-gyülekezeti épületen hőszigetelő nyílászárókat cserélnek majd –
számolt be Gáspár István lelkész,
míg a csíkfalvi missziói református
egyházközség az ugyanekkora öszszeget a templom, parókia fenntartási költségeire fordítja. A tucatnyi
településen pasztoráló egyházközségben négy templomot használnak, és a jelenlegi elszabadult
energiaárak mellett nagy segítség
számukra minden összeg – mutatott
rá Kerekes József lelkész.
A Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltók Egyesülete az ifjúsági és közösségi alprogramon megítélt 900
ezer forintnak örülhet: míg tavaly
az utánpótlás csapat felszerelésére
költöttek, ebben az évben a felnőtt
csapat számára szeretnének kézzel
szabott, egyedi kivitelezésű díszegyenruhákat készíttetni, ami ötvözni próbálja a hagyományos
tűzoltóruhát a modern vonalakkal.
Tizenöt rendre van szükség, ám a
pályázati támogatás nem fedi az
árát, ezért a ruhájuk felét a tűzoltók
fizetik – tudtuk meg Kacsó István
parancsnoktól.

egymilliót, a többiek „csak” 900, nagyon jó minőségben. Az eszköz
700 vagy 600 ezer forinttal gazdál- hasznossága középtávon mutatkokodhatnak ezúttal.
zik meg: rengeteg fénykép, de film
A Backamadarasért Egyesület is készült már az 1970-es évek kó600 ezer forint támogatást nyert a rustalálkozóiról is, ezeket is fel tudkulturális kiíráson, egy hiánypótló ják dolgozni, majd elérhetővé tenni:
néprajzi fotóalbum kiadására, akár kórsutörténeti gyűjteményt
ugyanis harminc éve semmiféle ki- vagy kiállítást is tudnak rendezni
advány nem jelent meg a település- belőle.
ről – tudtuk meg Báthori Zsuzsánna
A nyárádgálfalvi Celeritas vidékelnöktől. Az elképzelés előzménye, fejlesztési egyesület 600 ezer forinthogy 2012-ben az egyesület és a tal
gazdálkodhat.
EszközHargita Megyei Kulturális Központ beszerzésre és egy honlap készíténagyszabású fotótábort szervezett a sére pályáztak, de mivel csak részközségben, ahol Erdély legneve- támogatáshoz
jutottak,
egy
sebb fényképészei dolgoztak, és kö- többfunkciós színes nyomtatót szezülük azóta többen is visszajárnak reznek be. A civil szervezet termelői
rendszeresen. Számos jó felvétel vásárokat és kézműves-tevékenysékészült az elmúlt években a hagyo- geket szervezett vidéken, a Fókusz
mányos népi mesterségekről, em- Öko Központtal környezetvédelmi
berekről, hagyományokról. Ezeket projekteken dolgozott, de Marosvászeretnék egy kiadványban meg- sárhelyen is működtet irodát, így az
örökíteni, a rövid történelmi leírás eszköz itt is a hasznára lesz, de a
mellett a szöveges rész a mindenna- gálfalvi iskola is számíthat a segítpokba is elkalauzolja az olvasót. A ségükre – nyilatkozta Német Zsolt
sok fényképet tartalmazó, néprajzi elnök.
jellegű kiadványt mintegy 60 oldaA csíkfalvi általános iskola az
lasra tervezik, és még az idén elké- oktatási alprogramon nyert 900 ezer
szülne, a tervek szerint 300 forintot. Az elmúlt években kapott
példányban jelenne meg.
támogatásokat új bútorzat beszerzéA nyárádszeredai Bocskai István sére fordították a felújítás alatt álló
Dalkör egy nagy teljesítményű
nyomtatósokszorosító berendezés
vásárlására nyert 700
ezer forintot, amelyet
főleg plakátok készítésére és kották sokszorosítására használ majd a
szervezet. Ferencz Örs
elmondta: ennél értékesebb eszközt tudtak beszerezni a tavalyi
pályázati kiírás nyomán, egy filmszkennert
és hordozható számítógépet. Ezek segítségével a régi fényképeket
és filmfelvételeket digi- Nyárádszeredában nem szokványos díszegyenruhát kapnának az önkéntes tűzoltók
tális formába mentik át
Fotó: Gligor Róbert László (archív)

kultúra – mindenki élettörténetének – megértése érdekében Maros
megyében egy újságírói nyári iskola megszervezésére is sor kerül.
Marius Dumitrescu, a Suryam
Egyesület elnöke:
„A háború nagyon is valóságos,
és immár négy hónapja része az
életünknek, oly módon, ahogyan
azt soha nem akartuk volna. Megyénkben több ezren találtak menedéket, több mint 500-an pedig
átmeneti otthont. A MarosHub projekt az emberségünket emeli ki, a
konfliktus első napjaitól tartó erőfeszítések folytatása, amikor a
Szociális Gyógyszertár, az Egyesülten Ukrajnáért – Maros munkacsoport több megyebeli civil
szervezettel közösen (Maros Megyei Vöröskereszt, Maros Közösségi Alapítvány, Elphin Family,
Buckner Alapítvány Románia, Divers Egyesület, Help4Change
Egyesület, Izlandi BHBL Románia
Egyesület, Save the Children
Maros, Solitudine Egyesület, ASCOTID Egyesület, Központi Régiót
Támogató
Egyesület,
Marosvásárhelyi JCI és a Szent
Balázs Alapítvány) egyesítették
erőiket az akkori szükségletekre
való gyors és azonnali reagálás érdekében.”
A MarosHub: a Maros megyei
menekültek egyedi integrációs és
szociális támogatási központja
projekt 240.125 lejes, az angol nép
által nyújtott támogatásban részesül az Oxfam és a Maros Közösségi Alapítvány által. (közlemény)
Ugyancsak közösségi alprogramon nyertek támogatást a szentgericeiek. A Sancta Gratia egyesület
számos közösségi, kulturális és
sportevékenységet szervez, az elmúlt két évben figyel arra is, hogy
az időseknek élelmiszercsomagokat
juttasson, az idei 700 ezer forintot
is nagyjából erre használják, míg a
600 ezer forintot nyert Tiboldi alapítvány a helyi egészségügyi központra fordítja a támogatást,
egészségügyi felszerelésekre és működési költségekre – avatott be a
részletekbe Batizán Attila református lelkész.
Kapcsolatok, közösségek
A második kiíráson projektek,
programok megvalósítására ítéltek
meg támogatásokat, itt a beérkezett
2312 pályázatból 987 volt nyerő.
Az oktatási alprogramon a jobbágytelki Petres Kálmán iskola
gyermekfoglalkozásokra nyert 400
ezer forintnyi támogatást, míg a
nyárádmagyarósi általános iskola
ugyanennyit kapott az ifjúsági alprogramon, ők a budapesti Kolping
Sportgimnázium diákjait látják vendégül belőle, a testvériskola küldöttsége mondatáborokban vesz
részt a Bekecsalján. Három évvel
ezelőtt helyi, idén belső-székelyföldi mondákat ismernek meg, és
azok helyszíneit keresik fel – részletezte Iszlai Tünde igazgató. A
szentgericei református egyházközség az egyházi alprogramban kapott
400 forintos támogatást gyülekezeti
közösségi programokra fordítja –
tudtuk meg Batizán Attila lelkésztől, aki azt is elmondta: ennél nagyobb segítséget is kaptak a magyar
kormány részéről, az Emberi Erőforrások Minisztériumától 15 millió
forintot, míg a román kormány vallásügyi államtitkárságától 100 ezer
lejes támogatást, amelyeket arra
használnak, hogy a régi parókiát
gyülekezeti közösségi házzá alakítsák át, pontosabban már néhány éve
ilyen célra is használják, ezúttal viszont teljes korszerűsítés zajlik.
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„Megölhettek, de ártani nem tudtok nekem”
vezető útja előtt Ábel szájába adta
azokat a szavakat, amelyek az ő
szavai voltak, és az élet szeretetéről
szólnak. Betegsége idején kezdték
támadni irigyei, ellenségei, akik
alig ismerték őt, támadták történészek, irodalmárok, irodalomtörténészek. Rágalom volt ez, és a rágalom
ellen nem tudsz védekezni. De ő
nem panaszkodott emiatt sem. A
minap ismét eszembe jutott utolsó
kívánsága: Fiam, ha én már nem leszek, gondoskodj édesanyádról helyettem, úgy mintha én tenném.
Sütő András egykori szerkesztőségbeli munkatársa és barátja volt
Kuti Márta, aki az író több szövegét
is gondozta. Lapunkban megjelent,
Sütő Andrásról – szubjektív hitelességgel című, 2013 júliusában született írását Kilyén Ilka színművésznő
olvasta fel. – Sütő András hajlítha-

Kincses Elemér, az író barátja,
több drámája előadásának rendezője elmondta, családjaik között
régi a kötelék, majd számos, nagy
közönségsikernek örvendő, érdekes
és humoros történetet elevenített fel
az együtt töltött időkből, dr. Lázár
Erzsébet pedig mint orvos és mint a
marosvásárhelyi kulturális élet
aktív résztvevője Sütő Andrásról, az
íróról, az emberről és a páciensről
egyaránt megemlékezett. Visszaemlékezésében többek között azt is elmesélte, hogy amikor a már nagyon
beteg Sütő megtudta, hogy a szomszédos kórteremben még nála is betegebben, gyógyíthatatlanul az a
személy fekszik, aki azelőtt őt nagyon csúnyán támadta és rágalmazta, átment hozzá, leült az ágya
szélére, és vigasztalni kezdte. – Hatalmas emberi példa volt ez a számomra: megvolt benne az alázat,
tudta, hogy a másik esendőbb, mint
ő, és nem lesz esélye az életre. Ő
megmaradt Sütő Andrásnak, betegen is, fél szemmel is. Igazán ideje

tatlan volt. Ha valamiért kompromisszumot kötött vagy látszólag
megalkudott, azért tette, mert úgy
vélte, a magyarság és nem utolsósorban a magyar nyelv érdekei ezt
kívánják. Jelen volt a magyarság
művelődési életében, és megtalálta
a módját, hogy jelen lehessen, hiszen a hetvenes-nyolcvanas években már lélegzethez sem juthatott
itthon. A hatalomnak kifinomult
eszközei voltak az ellenállók megzabolázására. Egy tanárt, orvost kirúgtak az állásából, egy neves,
népszerű íróval ezt nem merték
megtenni, mert a látszatra adtak. De
minden módon megakadályozták,
hogy nyilvánossághoz jusson. Tisztelte és imádta elődeit, elsősorban
Tamási Áront és Kemény Jánost –
írta Kuti Márta, aki azt is megjegyezte, hogy a neves író minden
szerkesztői észrevételért, javítási javaslatért hálás volt, ami az igazi tehetség jele.

lenne a túl régóta húzódó procedúra
végére érni, és végre szobrot állítani
neki Marosvásárhelyen.
Cselényi László médiaszakember, a Duna TV igazgatója, az író
veje írásban emlékezett Sütő Andrásra. Igencsak személyes hangvételű, történetekben gazdag Ne
felejtsük elfelejteni, avagy a narancsszínű gomb című visszaemlékezését Kilyén Ilka olvasta fel. –
Amilyen féltő szeretettel és odaadó
megértésel viszonyult András a memória fokozódó gyarlóságait rendre
felvillantó Évához, azzal meg lehetne tölteni az évszázad romantikus sorozatfilmjét. Így tartották
egymásban a lelket. Ha Sütő Andrásról, a magánemberről beszélünk,
akkor Éváról is beszélnünk kell,
mert ők ketten elválaszthatatlanok.
Andris és Éva. András mindig korábban kelt. Megfőzte a kávéját, és
odaült az írógéphez. Nem a dolgozószobájában, azt nem szerette.

Sütő András, az (élő) ember
Sütő András, az ember – így szólt a cím. Élő megemlékezés – tehetnénk hozzá, ha arra az estre gondolunk, amelyet az író
születésének 95. évfordulója alkalmából szervezett a nevét
viselő baráti egyesület. Élő megemlékezés, amely hiánycikk a
mai világban, olyan irodalmi és visszaemlékező est, amelyen
Sütő alakját, életművét nem száraz adathalmazok és egyoldalú műelemzések alapján idézték vissza közénk, hanem
olyanok emlékeztek rá, akikkel együtt dolgozott, akiket jól ismert és akik jól ismerték őt, akik kollégái, barátai, családtagjai voltak – irodalmárok, szerkesztők, színházi emberek, írók
és orvosok. Sütő Andrásra, ezúttal elsősorban nem (csak) az
íróra, hanem az emberre emlékeztek, akinek ezúttal számos
olyan tulajdonságát ismerhettük meg, amelyre azelőtt talán
nem is gondoltunk.

Kaáli Nagy Botond
Péntek délután teljes telt házas
közönség vett részt a Sütő András
Baráti Egyesület rendezvényén, a
Bernády Ház földszinti termében,
ahol az est moderátora, Nagy István
színművész köszöntötte a jelenlévőket, közöttük a visszaemlékező
meghívottakat: dr. Lázár Erzsébet
orvost, Kincses Elemér írót, rendezőt, dr. Sütő András orvost, az író
fiát, dr. Nagy Attila orvost, költőt és
Székely Ferenc írót, Sütő András
unokatestvérét. Nagy István maga
is egy fiatalkori emlékével idézte
meg Sütő alakját, majd átadta a szót
a felszólalóknak, közöttük sorrendben elsőként Demeter József nyugalmazott lelkipásztornak, a Sütő
András Baráti Egyesület elnökének,
aki elmondta, hogy az egyesület
2008-as megalakulását követően
minden évben megtartották az évfordulós megemlékezést Marosvásárhelytől az író szülőfalujáig,
Pusztakamarásig.
Előadásokat,
konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket szerveztek, ám egyiken
sem voltak olyan sokan, mint a pénteki alkalmon.
Dr. Sütő Andrást az édesapjával
való viszonyáról, közös élményeikről kérdezte Nagy István. – Nehéz
helyzetben vagyok, mert el kell
döntenem, hogy mi az, ami családi
titoknak minősül, és mi az, ami a
közvélemény elé kitárható, de próbálom ezt a kényes egyensúlyt
megőrizni. Csodálatos ember volt
édesapám. Csak jó emlékeim vannak róla. Már 12 éves koromban elvitt vadászni, és nagyon büszke volt
rám, hogy nem félek a puska zajától, azzal együtt, hogy minden lövéskor
fenékre
estem
az
ijedelemtől. Ezt úgy oldotta meg,
hogy a kucsmáját letette a földre a
hátam mögé, és a lövések előtt kiáltott, hogy „Fiam, most!” – mondta
visszaemlékezése során dr. Sütő
András, aki több családi történetet

is felelevenített. Mint elárulta, édesapja nagyon együttérző volt, nem
volt benne semmilyen hatalmaskodás vagy szülői utasítgatás, ám
ezzel együtt megkövetelt bizonyos
dolgokat. Fehér bőrű lévén nem
szerette a napozást, a tengerpartot,
mégis minden nyáron együtt nyaralt
családjával a tengeren, és soha egy
rossz szava nem volt, amiért úgy leégett, hogy éjszakánként alig tudott
aludni. A szomorú években, amikor
az orvosként végzett fiát kihelyezték, és nem tudott még egy kis erdélyi
magyar
faluba
sem
visszakerülni, a Hargita megyei
egészségügyi igazgató felajánlotta,
hogy segít, ha ír egy nyúlfarknyi,
kétflekknyi szöveget a szeretett vezetőről, ám ő megtagadta ezt. Dr.
Sütő András Magyarországra költözött, ez lévén az egyetlen módja a
családegyesítésnek. Édesapját nagyon megviselte a távolság, és mindig szomorú volt az elválás.
Kilencven fekete márciusa után pár
évvel elhatalmasodott rajta a betegsége, egy olyan harcot kellett vívnia, amelyben eleve vesztesként
indult. – Orvosként tudom, hogy súlyos és gyógyíthatatlan betegség
esetén a betegek különböző stációkon – hitetlenség, kétkedés, eltávolodás, düh és dac, majd a
belenyugvás és elfogadás – mennek
keresztül a betegség elfogadásával
kapcsolatban, ám édesapám hihetetlen önuralommal kezelte mindezt.
Minden kezelésre szorgalmasan eljárt, noha nagyon fárasztó volt számára folyamatosan Vásárhelyről
Budapestre utazni és vissza. A betegsége sem változtatta őt meg,
ugyanaz a nyugodt, kedves ember
maradt, csak végtelen szomorúság
sugárzott belőle. Nagyon szeretett
volna élni még, de ezt nem hangoztatta, és nem volt benne szemrehányás, számonkérés. Az összes műve
közül nekem a Káin és Ábel tetszik
a legjobban, és megdöbbentem
azon, hogy évtizedekkel a halálba
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Csak a konyhában. Mire a család
elékászálódott, ő nagyjából már
meg is volt a napi penzummal. Évtizedeken keresztül voltam tanúja,
hogy hány és hány embernek igyekezett jogsérelmeit, búját-baját orvosolni. Segítőkészségének egyik
jele a fáradhatatlansága volt, ha valamelyikünk autója elromlott.
Ilyenkor a kamarási gépész apja
bújt ki belőle, aki ebből-abból öszszeeszkábált magának egy cséplőgépet, hogy aztán kikiáltsák
kuláknak, és kiköltöztessék a saját
házából a saját csűrjébe. Mi már kidőltünk volna a szocialista autóroncsaink mellől, de ő még nem adta
fel, és többnyire neki volt igaza.
Vérbeli gépész volt, szenvedélyes
autószerelő. Eszembe jut még a bátorsága és kíváncsisága is: ez a termetre inkább kicsinek mondható
ember nem félt semmitől. Fiatal korában szerette a toronyugrást, jó is
volt benne, fénykép is van róla.
Amikor úgy értesült, hogy a fekete
márciuskor súlyosan bántalmaztak
bennünket, a magyar televízió forgatócsoportját, azonnal rohant
engem, minket felkutatni, pedig nagyon jól tudta, hogy ha valahová,
akkor pont oda neki nem lenne szabad mennie. Aznap még megúszta.
Könyörögtem, hogy jöjjenek el velünk Pestre, de nem volt rá hajlandó. Bátorságánál csak a
kíváncsisága volt erősebb, ez embertársaira is, de leginkább műszaki
vonatkozásokra volt érvényes – írta
Cselényi László, aki elmesélte,
hogy egy orvosi mérőműszeren –
talán vérnyomásmérőn – csak azért
nyomott meg egy tiltott, narancsszínű gombot, mert kíváncsi volt,
hogy akkor mi lesz.
Dr. Nagy Attila elmondta, a baráti kapcsolat mellett szakmai kötelék is volt közöttük, Sütő András
abba a belgyógyászati laborba járt
ellenőrzésre, amelynek ő a vezetője
volt. Gyakran beszélgettek a kórház
árnyas udvarán is irodalomról,
nyelvről, elődökről, a Mezőségről.
– Sütő Andrást annak idején nagyon
sokan támadták. Egyet sem látok
ma itt közülük. Akkor olyan időket
éltünk, amikor lehet, hogy voltak
megalkuvások, de Sütő András
mindig kiállt a magyarság mellett.
Olvasta és szerette az antikokat,
egyszer pedig Szókratészt idézte,
aki azt mondta: megölhettek, de ártani nem tudtok nekem. Sütő Andrást el lehetett volna pusztítani, és
majdnem sikerült, ott voltam akkor
fent a padláson március 19-én, de
ártani nem tud neki senki.
Székely Ferenc édesapja és Sütő
András édesanyja testvérek voltak.
Székely Ferenc Sütő András biztatására kezdett el írni, és Sütő utolsó
éveiről napló jellegű kötetet is kiadott. – Egy pirinyó kis faluban lakunk,
és
ma,
amikor
a
Sütő-köteteimet betettük egy türkizkék autóba, eszembe jutott, hogy
ezt az autót 2007-től vezetem, azelőtt pedig Sütő András vezette –
kezdte a számos családi, fiatalkori
történetben gazdag visszaemlékezését Székely Ferenc, aki mesélt a
pusztakamarási együttlétekről, gyerekkori emlékekről, családtagokról,
gyermek- és fiatalkorról, amelyet a
Sütő-házban töltött, az akkor már
sikeres író hazalátogatásairól, amikor cukorkát és folyóiratokat hozott
a szerkesztőségi Moszkviccsal vagy
Pobedával.
A jó hangulatú, Sütő Andrást, az
embert valóban megidéző esten
Bartha Ákos és Kovács Zsolt, a marosvásárhelyi művészeti líceum hegedű szakos diákjai működtek
közre, Sütő András Egy lócsiszár
virágvasárnapja című drámájának
egyik részletét pedig Kilyén László
és Nagy István színművészek adták
elő felolvasószínházi keretek között. Az estet az író sírjának megkoszorúzása előzte meg.

Fotó: Magyari J. Zoltán
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Aszfaltutak, színes szökőkút
Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Közösségi élmények itthon
(Folytatás az 1. oldalról)
– A Bethlen Gábor Alaptól
(BGA) kaptunk támogatást erre a
négynapos programra. Reggeltől
estig zajlanak a foglalkozások, hétfőn a népdaltanuláson volt a hangsúly – egy helyi zenészt, Râmba
Mihait is bevontunk a tevékenységbe, aki hegedűn kísért –, kedden
sportjátékokra került sor, ma kézműveskedünk: most, délelőtt megtanulják a gyermekek, hogy
hogyan készültek a tulipános festett bútorok, köszöntőtáblák, délután pedig nemezelni fognak. A
csütörtöki zárónap az összegzés
ideje lesz. Persze, mindez keresztény szellemiségben valósul meg,
itt az imádságnak is helye van –
körvonalazta a tábor forgatókönyvét a lelkész, majd hozzátette, hogy
a friss levegőn sok mozgással töltött napoknak máris megvan a jótékony hatásuk, egyes táborozók
szülei ugyanis boldogan újságolták, hogy a gyereküknek végre
megjött az étvágya. A tábori program mellett egyébként az étkeztetés is ingyenes, csupán a szállítást
kell a szülőknek megoldaniuk reggel és este.
A lelkület a fontos,
nem a statisztika
Nagy Szabó Istvántól azt is
megtudtuk, hogy a paplak csűrjéből – svájci támogatással és a hívek
segítségével – kialakított táborhely
a pandémia miatt két évig üresen
állt, most azonban újra fogadnak
csoportokat az ország minden részéből, szeptemberig be is teltek a
helyek.
– Mennyire érinti a szórványtelepülésekre jellemző létszámcsökkenés a gyülekezetet? – kérdeztük
a lelkipásztort.
– Statisztikailag apadás, a lelkület
tekintetében azonban egyértelmű
növekedés észlelhető. Úgy gondolom, nem szabad belebotlanunk a
számadatokba, hiszen vannak ennél
mérvadóbb szempontok, például az,

Nagy Szabó István
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hogy mennyire aktívak a hívek, hányan emelik fel a kezüket, ha egy új
kezdeményezéshez keresünk segítőket – szögezte le a lelkész, majd
kérdésünkre hozzátette, hogy a 70
fős gyülekezetben idén két kiskonfirmandusuk volt, egy-két esketést
is tartottak. Keresztelőre 2022-ben
még nem került sor, az viszont figyelemre méltó, hogy a községközpontban gyakori vegyes házasságok
esetében rendszerint reformátusnak

keresztelik születendő gyermeküket
a párok.
A holnap biztosítéka
– A pandémia alatt az interneten
hirdettem az igét. Ennek is megvolt
a pozitív hozadéka, hiszen a szomszédok gyakrabban jártak át egymáshoz, hogy valamelyikük
okostelefonján meghallgassák az
istentiszteletet. Amikor feloldották
a korlátozásokat, megrázta magát a
gyülekezet, és minden ment tovább
a korábbi kerékvágásban – mondta
a tiszteletes.
– A legfontosabb, hogy élettel
töltsük meg az udvart. Ha azt
mondjuk, hogy erre most nincs
mód, akkor soha nem is volt. A táboroztatáshoz használt sátorra a
Communitas Alapítványnál pályáztunk, BGA-támogatásból asztalokat
vásároltunk,
és
megoldottuk a csoportétkeztetést.
Élni kell ezekkel a lehetőségekkel,
mert ahol nem foglalkoznak gyermekekkel, ott nincs holnap – öszszegzett a görgényszentimrei
lelkipásztor. Nagy Szabó István
arra is kitért, hogy a múlt héten
„debütált” tábor a mustármagról
szóló szentírási idézetből kapta a
nevét, a legkisebb magra utal,
amely aztán nagy fává nő.

A világjárvány romániai elterjedése előtt egy évvel, 2019
márciusában jártunk utoljára
a Görgényi-havasok lábánál
elterülő, festői vidéken, így
Kiss Tibor alpolgármestert az
elmúlt három esztendő fontosabb megvalósításairól kérdeztük, elsősorban a tíz
településből álló község magyar
szigetének
számító
Üvegcsűrre összpontosítva.

– Tavalyelőtt fejeztünk be egy
uniós forrásból finanszírozott infrastrukturális beruházást, amelynek
keretében Görgényüvegcsűrön egy
egy kilométer és száz méteres útszakaszt aszfaltoztunk le. Ezzel egy
időben a kincsesfői bekötőútra is
aszfaltréteg került. Mivel a kivitelező az előirányzott összegnél olcsóbban végezte el a munkálatot, a
megmaradt pénzből lebetonoztuk
az útmenti sáncokat – tájékoztatott
az elöljáró, majd a helyi költségvetésből fedezett munkálatokat sorolta: Üvegcsűr központjának
felújítását, térkövezését, a település
orvosi rendelőjének és a hozzá tartozó szolgálati lakásnak a rendbetételét, a központi fűtés bevezetését és
az épület szigetelését is beleértve,
valamint a község egész területén
korszerűsített közvilágítást.
– A múlt évben adtuk át a felújított községközpontot, ahol egy – esténként különböző színekben
pompázó – szökőkút is helyet kapott. Ezt a beruházást is önerőből
valósítottuk meg. Emellett rendbe
tettük a görgényszentimrei Rákóczi–Bornemissza-kastély körüli
dendrológiai parkot, amelyért – a
Maros Megyei Múzeum tulajdonába került kastélytól eltérően – továbbra is mi felelünk – tette hozzá
az alpolgármester.
Megújult az erdészeti líceum
Kiss Tibort a görgényszentimrei
erdészeti líceum felújításáról is
megkérdeztük, amire az országos
vidékfejlesztési program (PNDR)
keretében még 2018-ban nyert támogatást az önkormányzat. A lehívott
egymillió
euró
a

községközponti óvoda korszerűsítését és bővítését is magába foglalta.
– A líceum rendbetételére kiírt
versenytárgyalás első körben nem
volt szerencsés, a nyertes cég fővállalkozóként ugyanis alvállalkozóknak adta ki a munkát, közben pedig
csődbe ment. Időbe telt, mire fel
tudtuk bontani a szerződést, és kiírtuk az új licitet. Az addig elvégzett
munkát fel kellett értékelni, ez
hosszabb eljárás, mint egy új versenytárgyalás megszervezése, másfél évig eltartott. Most már végéhez
közeledik a munka, a részleges átadás meg is történt. Ősszel az újjászületett épületbe térhetnek vissza a
diákok – mondta az alpolgármester.
A községközponti óvodaépület
felújítására és bővítésére külön licitet írtak ki. Az építkezés ottjártunkkor is javában folyt, idén azonban
semmiképpen sem készül el – vélte
az elöljáró.
Leányvásár és Görgény völgye
fesztivál
A koronavírus-járvány miatti kétéves szünet után újra megszervezik
a község hagyományos rendezvényeit. A június utolsó vasárnapján
esedékes görgényszentimrei leányvásáron az ötvenéves házasokat is
köszöntik. A Görgény völgye fesztivált augusztusban tartják – tájékoztatott Kiss Tibor.
Az elöljárótól a népszámlálás önkitöltős szakaszának hatékonyságáról is érdeklődtünk.
– Községszinten a lakosság 68
százaléka töltötte ki a kérdőívet,
ehhez segítőpontok is a rendelkezésükre álltak. A kimaradt háztartásokat hét számlálóbiztos veszi sorba –
mondta Kiss Tibor. Az alpolgármester szerint a legutóbbi adatoknál kevéssel lesz kisebb a magyarság
létszáma. Szembetűnőbb apadás nagyobb időtávlatban érzékelhető,
ötven évvel ezelőtt például sok magyar család lakott a községközpontban, a település központtól felfelé
eső részét úgy is hívták, hogy „székely város” – idézte fel a fél évszázaddal korábbi állapotokat az
alpolgármester.

Minden üvegcsűri diák tovább tanul

Öten kezdik az előkészítőt

Görgényszentimre
község
egyetlen településén, Üvegcsűrön van magyar oktatás –
előkészítőtől nyolcadik osztályig tanulhatnak itt a gyermekek és fiatalok.

Az idei tanévben 11 végzős ballagott, közülük kilencen, öt magyar
és négy román tagozatos diák vett
részt az országos képességvizsgákon, a másik két tanuló pótvizsgára
maradt – tájékoztatott Szász Teréz,
a községközponti erdészeti líceumhoz tartozó görgényüvegcsűri általános iskola aligazgatónője.
A diákok fele-fele arányban tanulnak tovább elméleti líceumban,
illetve szakközépiskolában. Ami a
legfontosabb: senki sem szakad el a
rendszertől – emelte ki az aligazgatónő.
Jelenleg – az óvodásokkal együtt
– összesen 204 gyermek tartozik a
község tanintézményeihez.
– A 200 lélektani szám, a cél,
hogy ne essünk az alá. 2014-ben
235 óvodás és iskolás tanult a községben, ehhez viszonyítva nem hatalmas a csökkenés – tette hozzá az
intézményvezető.

A 16 másodikot végzett kisiskolás kivételével összevont osztályokban tanulnak a diákok. Elemiben a
folytonosság elve érvényesül: a negyedikesek az előkészítősökkel, az
elsősök a harmadikosokkal osztoznak pedagóguson és tantermen.
Felső tagozaton az ötödik a hetedikkel, a hatodik a nyolcadik osztállyal
van összevonva.
Magyar tagozaton 31 óvodása,
48 elemi osztályosa és 34 öt–nyolcadikos diákja van a görgényüvegcsűri tanintézménynek. Ősszel öt
előkészítős kezdi itt az iskolát – tudtuk meg Szász Teréztől. Az aligazgatónő megjegyezte: még egyetlen
évben sem voltak ilyen kevesen a
legkisebbek, de ez annak tulajdonítható, hogy két, életkor szerint iskolába íratható óvodást még nem
találtak erre érettnek a pedagógusok.
Jól szerepelt az Olvaslakiak csapat
Az intézményvezető az irodája
falán sorakozó mesedíszletek kapcsán az Olvass.El! nemzetközi olvasásnépszerűsítő vetélkedőről is
beszámolt, amelyre nem első alka-

lommal nevez be az üvegcsűri negyedikesek és ötödikesek vegyes
csapata.
– 2018-ban is eljutottak a diákjaink a döntőig, a végső megmérettetést akkor Sepsiszentgyörgyön
tartották. A Kárpát-medencei iskolásokat megszólító verseny utolsó
fordulóját a járványhelyzet miatt
idén a virtuális térben tartották meg
– tájékoztatott Szász Teréz, akitől
azt is megtudtuk, hogy minden
évben három kortárs ifjúsági regényt kell elolvasniuk a csapatoknak, majd feladatokat oldhatnak
meg a döntő felé vezet úton. Ez alkalommal Wéber Anikó Az osztály
vesztese, Kolozsi Angéla Jenci néni
és az okostelefonok, valamint Fiala
Borcsa Balatoni nyomozás című
művét kellett elolvasni, és a feladatoknak megfelelően feldolgozni.
Az üvegcsűri Olvaslakiak csapatát a negyedikes Nagy Szabó Boglárka, Vass Zsófia, Bodor Ádám,
valamint az ötödikes Gergely Gergő
és Incze Alpár alkotta. A kaposvári
Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem vetélkedőjén 76 csapat
vett részt, az üvegcsűriek ötödikek

Az üvegcsűri Olvaslakiak csapat munkája

lettek. A június 9-i döntőben egyebek mellett egy olvasásnépszerűsítő
plakátot kellett készíteni öt kötelező
elemmel a meghatározott regények
valamelyikéből. Az Olvaslakiak alkotásán megjelenik a Balaton egy
szigettel, a szigeten egy könyvvel,
amelynek üzenete: „Olvass, és a

tied lesz az egész világ”. A kihívások között szerepelt egy 3D-s mobiltelefon „legyártása” is.
Az üvegcsűri diákok kiválóan
megállták a helyüket, ezért szívből
gratulálunk nekik, és sok sikert kívánunk a csapatnak a jövő évi versenyen is.
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Azeri, kazah és portugál ellenfelet kaptak
a magyar csapatok

Sallói István szerint az öt csapatból, amit kaphattak volna, erősségben a közepest húzták ki
a Fehérvár FC számára.
Fotó: a székesfehérvári klub honlapja

A Fehérvár FC az azeri Gabalával, a Kisvárda Master Good a
kazah Kajrat Almatival, a Puskás
Akadémia pedig a portugál Vitória
SC csapatával találkozik a labdarúgó Európa-konferencialiga selejtezőjének második fordulójában.
Az európai szövetségben múlt
héten sorsolták ki a párosításokat,
a fő ágon a székesfehérvári együttes kiemelt, a másik két együttes
pedig nem kiemelt volt. A Fehérvár
hazai pályán kezdi a párharcot, a
Kisvárda és a Puskás Akadémia
idegenben játszik először.
A fehérváriak sportigazgatója,
Sallói István szerint az öt csapatból, amit kaphattak volna, erősségben a közepest húzták ki számukra.
„Tudjuk, hogy az azeri bajnokságban előszeretettel alkalmaznak brazil légiósokat, itt is van, ha jól
láttam, négy brazil játékos, akik
mindig veszélyt jelentenek. Kellemetlen ellenfélre számítok, ettől
függetlenül szeretnénk továbbjutni“ – fogalmazott.

A Kisvárda – július elsején távozó – sportigazgatója, Révész Attila kiemelte, azt a riválist kapták,
amelyet a távolság miatt egyedüliként szerettek volna elkerülni.
„Ezen a csapaton talán tovább lehet
lépni, hasonló erősségű a Kajrat
Almati kerete“ – hangsúlyozta.
Hozzátette, ebben a körben anyagi
haszonszerzésről még nem lehet
beszélni, sőt, talán több lesz a költségük, mint a bevételük. „Mégis ez

egy rendkívüli dolog, amely a klub
életében először adatott meg, ezzel
természetesen szeretnénk is élni“ –
tette hozzá.
A Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt úgy vélekedett, a párharc megkezdése előtt
mindkét félnek ötven százalék esélye van a továbbjutásra. „A lehetséges legerősebb ellenfél, amit
kaphattunk, viszont jobb számomra egy portugál csapattal játszani, mint egy azerivel“ – fűzte
hozzá a felcsútiak szakvezetője.
A bajnoki ágon is sorsoltak, itt a
Ferencváros kerül képbe, amennyiben a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában kikap a
kazah Tobol Kosztanajtól. Ebben
az esetben az EKl-ben folytatja
szereplését, mégpedig az északmacedón Skupi és a gibraltári Lincoln
Red Imps párharcának vesztese
ellen. A magyar csapat játszaná az
első mérkőzést otthon.
A EKl selejtezője négykörös, a
második forduló mérkőzéseit július
21-én és 28-án játsszák.

A román együttesek ellenfelei
Az ugyancsak az Európa-konferencialigában érdekelt román csapatok programját részben érintettük tegnapi lapszámunkban. Így a
Kolozsvári CFR 1907 a Bajnokok Ligája-selejtező 1. fordulójában az
örmény Pjunik Jerevánnal mérkőzik meg, és ha továbbjut, akkor a következő körben az F91 Diddeleng (luxemburgi) és a KF Tirana (albán)
párharc győztesével találkozik. A Sepsi OSK az Európa-konferencialigában az NK Olimpija Ljubljana (szlovén) és a Differdange (luxemburgi) összecsapás nyertesével méri össze erejét a második
selejtezőkörben. A sorozatnak ugyanebben a szakaszában kezd majd
a másik két román együttes is: a CSU Craiova az albán Vllazniával
meccsel, míg a FCSB ellenfele a grúz Saburtalo és az albán Partizani
Tirana közül kerül majd ki.

Tam Courts lett
a Budapest Honvéd vezetőedzője

A skót Tam Courts lett a labdarúgó NB I-ben szereplő Budapest
Honvéd vezetőedzője.
„Nagyon örülünk, hogy Kispestre tudtuk csábítani Thomast. Ő
egy olyan edző, akiben hatalmas
potenciál van, több nívós európai
és angol klub is versengett a kegyeiért, így különösen nagy dolog,
hogy meg tudtuk győzni őt arról,
hogy sikeres lehet a Honvéd az ő
irányításával“ – fogalmazott szerdán a honvedfc.hu oldalon a Budapest Honvéd ugyancsak skót
sportigazgatója, Chris Docherty.
„Tudom, hogy ebben az országban milyen nagy hagyománya van
a labdarúgásnak, ahogy azt is, hogy
a kispestiek tűzön-vízen keresztülmennének a csapatukért. Én pedig
olyan típusú edző vagyok, aki
akkor ér el igazi sikereket, ha olyan
emberek veszik körül, akik ezzel a
szenvedéllyel állnak a futballhoz“
– mondta székfoglalójában a 40
éves Tam Courts, aki a Dundee
Unitedtől érkezett.
„Szeretném, ha a szurkolók újra
büszkék lehetnének a klubra, hogy
egy olyan csapatot lássanak, amely
mindent megtesz a pályán a győzelemért, és remélhetőleg a teljesítmény és az eredmény is párosul
majd ezzel. Az edzőközpont remekül felszerelt, a stadion pedig gyönyörű, minden körülmény adott
ahhoz, hogy a Honvéd sikeres legyen, én pedig nagyon izgatott vagyok, hogy részese lehetek ennek a
klubnak“ – fogalmazott.
Courts 2013-ban játékos-edzőként kezdte karrierjét a Kelty
Hearts együttesénél, majd 2020ban csatlakozott a Dundee Unitedhoz, ahol a játékfejlesztésért és a
taktikai filozófiáért felelt, a
2021/2022-es szezonban pedig az

Hosszú Katinka hetedik
200 méter vegyesen
Hosszú Katinka a hetedik helyen végzett 200 méter vegyesen vasárnap a Duna
Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

majd 200 méter pillangón – regenerálódni tudjon.
A számot az amerikai Alex Walsh
nyerte, egy másodperccel és egy
századdal elmaradva Hosszú 2015A háromszoros olimpiai bajnok ben felállított világcsúcsától.
Hosszú a szám világcsúcstartójaként és a legutóbbi négy világbajnokság győzteseként, azonban már
korántsem favoritként készült a fináléra, mivel nyolcadik helyen jutott be úgy, hogy idei legjobbját
három századdal múlta felül.
A döntőben a 33 esztendős magyar úszó valamivel erősebben kezdett, mint egy nappal korábban, a
táv felénél viszont már lassúbb volt.
Végül 2:11.37 perccel csapott célba,
ami ugyan gyengébb, mint az elődöntős ideje, azonban egy helyet
így is előre lépett összesítésben.
„Nagyon boldog vagyok, amiért
újra döntőt úszhattam, és átélhettem, milyen hazai közönség előtt
versenyezni. Csodálatos érzés volt,
hogy az első pillanattól az utolsóig
biztattak, és ugyan hetedikként
szálltam ki a medencéből, de akkor
is ünnepeltek“ – nyilatkozta Hoszszú, akinek a közönség soraiból egy
párnát dobtak be, amin a „Jó pihenést, bajnok!“ felirat olvasható. Hosszú Katinka a női 200 méteres vegyesúEzzel kapcsolatban megjegyezte, ő szás döntője után a vizes világbajnokságon a
ezt úgy értelmezte, hogy két szám Duna Arénában 2022. június 19-én.
Fotó: MTI/Kovács Tamás
között – legközelebb kedden úszik

Eredményjelző
Női 200 méter vegyes, világbajnok: Alex Walsh (Egyesült Államok) 2:07.13 perc, 2. Kaylee McKeown (Ausztrália) 2:08.57, 3. Leah
Hayes (Egyesült Államok) 2:08.91, ...7. HOSSZÚ KATINKA 2:11.37

Milák és Kenderesi is
elődöntős 200 méter pillangón
A címvédő Milák Kristóf a legjobb, míg Kenderesi Tamás a
nyolcadik idővel jutott elődöntőbe 200 méter pillangón
hétfőn, a Duna Arénában
zajló
úszó-világbajnokság
harmadik versenynapján.

Az új szakvezető már be is mutatkozott játékosainak.

első csapat vezetőedzőjének nevezték ki. Irányítása alatt a klub az elmúlt évtizedben először szerzett
kvalifikációt európai kupasorozatba, mialatt 16 akadémista is lehetőséget kapott az együttesben,
kétszer is megdöntve az idény
során az élvonalban bemutatkozó
legfiatalabb játékos rekordját.
A Budapest Honvéd múlt csütörtökön jelentette be, hogy közös
megegyezéssel szerződést bontott
Nebojsa Vignjeviccsel. Az 54 esztendős szerb trénert február elején

Fotó: a Honvéd FC közösségi oldala

Horváth Ferenc utódjaként nevezték ki, irányítása mellett az együttes az NB I-ben a kilencedik helyen
végzett, és csak az utolsó fordulóban vált biztossá bennmaradása az
NB I-ben.
Vignjevic 15 bajnoki és két Magyar Kupa-mérkőzésen irányította
a Honvédot, az NB I-ben négy
győzelem, hat döntetlen és öt vereség volt a mérlege, míg a kupában
egy-egy győzelmet és vereséget
könyvelhetett el, a csapat a negyeddöntőben búcsúzott.
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Elsőként a riói olimpián 2016ban ebben a számban szerzett
bronzérmével berobbanó Kenderesi
ugrott medencébe, a pécsiek 25
éves versenyzője idei legjobb eredményénél (1:55.01) egy másodperccel volt lassúbb délelőtt, 1:56.09-cel
csapott a célba.
„Picit vissza kellett fognom
magam, saját magamra, a tempóimra, a légzésemre koncentrálni, hiszen a többiek nagyon bekezdtek, a
végén akár meg is tudtam volna
fogni őket, de mindenképpen szerettem volna tartalékolni estére“ –
mondta Kenderesi, hozzátéve, hogy
a futamot nyerő svájci Noé Pontit
„megmosolyogta“, mivel egyéni
csúcsot úszott.

Őt követte Milák, a szám olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, világcsúcstartója, aki az utolsó 50
méteren lépett el igazán riválisaitól,
végül 1:54.10-es idővel zárt (idei
legjobbja 1:53.88), 65 századdal
előzte meg az összesítésben második Noé Pontit. „Komolyan és szerényen, mint a képességeim, úgy
álltam hozzá a ma reggelhez. Nézelődtem, hogy az előző futamokban
ki veszi komolyan, én meg szokásomhoz híven behúztam most is az
első helyet. Okosan, összeszedetten
úsztam, ha délután is hasonló időt
úszok, könnyedén meglesz a döntő“
– nyilatkozta a 22 éves Milák.
Érdekesség, hogy ugyan a rajtlistán ott volt, végül azonban nem ugrott vízbe a szám 2012-es olimpiai
bajnoka, a 2017-ben a Duna Arénában világbajnok dél-afrikai Chad Le
Clos.

Németh Krisztián az MTK-ban folytatja

Visszatér nevelőegyesületéhez, a labdarúgó NB II-ben szereplő MTK
Budapesthez a 37-szeres válogatott Németh Krisztián. A 33 esztendős
csatár 16 évesen mutatkozott be a kék-fehérek első csapatában, már
a második felnőttmérkőzésén eredményes volt, nem sokkal később
pedig 22 perc alatt szerzett mesterhármast az NB I-ben. A veterán támadó karrierje során két időszakban játszott az MTK-ban, 2005 és
2007 között, valamint 2011 őszén. Összesen 40 tétmérkőzésen 16
gólt szerzett és 11 gólpasszt adott, 2007-ben ezüstérmes volt az élvonalban a csapattal.

Milák Kristóf a 200 méteres férfi-pillangóúszás előfutamában a vizes világbajnokságon a budapesti Duna Arénában 2022. június 20-án.
Fotó: MTI/Kovács Tamás
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XXV. Marosvásárhelyi Napok, program
2022. június 22–26.
Június 22., szerda – 0. nap:

George Enescu utca – Enescu Chill Zone

13:30 – 16:00 AZ ERDÉLYI ISKOLÁNAK 18:30 Instantén akusztikus koncert
SZENTELT TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY
19:00 Mel’amour akusztikus koncert
ÉS RÉGI ROMÁN KÖNYVEK KIÁLLÍTÁSA
Szervező: a Román Akadémia Gheorghe Șincai 20:00 Vizi akusztikus koncert
Társadalom- és Emberiségkutató Intézete, valamint Nyári kert
a Maros Megyei Könyvtár, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal együttműködve
19:00 Tache, Ianke és Cadîr – a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Társulatának
Helyszín: a Kultúrpalota kisterme
színházi előadása V. I. Popa rendezésében
17:00 – 19:00 AZ ERDÉLYI ISKOLA
SZOBORCSOPORT AVATÓÜNNEPSÉGE;
Helyszín: Győzelem tér

Június 23., csütörtök – 1. nap:

tehetségek a mezozoikumtól a negyedidőszakig.
Megjegyzés: a közönség korhatár nélkül vehet
részt. Egy egyedi pillanat Nicu Alifantisszal,
Mircea Baniciuval, Radu Gheorghéval és Taraful
Folk-Lorral, vagy talán egy nyári éjszaka álma.
Várjuk Önöket az Aurel Mitran által javasolt „pour
les connaisseurs” zenei koncertre/koncepcióra/pamfletre.
21:30 Tűzrókák szíve – előadás
GYŐZELEM SZÍNPAD (Győzelem tér)

VÁRKERT

19:00 Robin and the Backstabbers-koncert

Vásárhelyi tehetségek – Színpad

20:00 Szintaxis-koncert

16:00 Bronx-koncert; Lady and the Trampskoncert; Strikers-koncert; Corax-koncert

20:30 Péterfi Bory and the Love Band-koncert
21:30 The Motans

17:30 Zaraza... és még tíz háborúközi történet –
Alex Moldovánnal, Daniel Csikossal és Ana
Maria Galeával

22:30 Tűzparádé

18:30 Oamenii Dimineții-koncert

Június 26., vasárnap – 4. nap:

17:30 Koncert a toronyban

19:30 Piramis-koncert

Művészetek sétánya (Bolyai utca)

VÁRKERT:

21:00 Diercția 5-koncert

Mészárosok bástyája – Yorick Színház

22:00 Lézershow

11:00 – 22:00 Élő zene, utcai művészet minden
korosztály számára, egy hely, ahol az emberek
találkozhatnak a város nagy és kis tehetségeivel, és
kiváló kávét fogyaszthatnak. Mindez a Bolyai utcát
igazi Művész utcává teszi.

Kultúrpalota – Tükörterem
16:00 A Marosvásárhely Díszpolgára címek
ünnepélyes átadása

18:00 A TÉR – Kocsis István rendezésében
Marosvásárhelyi tehetségek színpad
(várkerti színpad)
18:00 Nyitóünnepség; Gyermekkóruskoncert
18:45 Híres áriák operákból és operettekből
19:30 Tangókoncert: Koszika és a Tiberius
Quartet
20:30 Brio Sonores-koncert
21:30 Tóth Gabi-koncert

Június 24., péntek – 2. nap:
Természettudományi Múzeum:
10:00 – 14:00 Múzeumpedagógiai workshop:
Kertészkedjünk egy kicsit (kertészeti technikák)

Június 25., szombat – 3. nap:
Bolyai utca – Művészetek sétánya

11:00 Az utca megnyitása
11:00 – 22:00 Élő zene és utcai művészetek
minden korosztály számára. Egy hely, ahol a 12:00 Műhely újrahasznosított textíliákkal
vásárhelyiek megismerhetik a város tehetségeit, 13:15 A hulladék erőforrás – Circulo
miközben egy kényelmes teraszon finom kávét
kortyolgatnak.
14:00 – 18:00 Örökbefogadási vásár
Liget – Gyermekek parkja
14:30 Divatdilemma Nona Clothinggal
11:00 – 20:00 Utcaművészet-műhely; Arcfestés;
Harcművészeti bemutató; Pihenés függőágyakban;
Zöldséges bábkészítő műhelyek – Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház;
Középkori
művészetek
bemutatója – Farkaslovagrend; Improvizációs
workshop – Szórakoztató és magával ragadó
játékok, mozgásgyakorlatok és improvizáció
Megyei Múzeum – Néprajzi és Népművészeti
Osztály:

Helyszín: a Természettudományi Múzeum udvara
10:00 – 14:00 Múzeumpedagógiai műhely – A
(Horea utca 24. sz.)
hagyományos ingre varrt motívumok
Szervezők: Mihnea Tache és Simon Brigitta
Megyei Múzeum – Történelmi és Régészeti
muzeográfusok
Osztály (múzeumépület a várban):
A látogatók megismerkedhetnek a szárazságtűrő
16:00 A GYÖRKÖS 100 festménykiállítás zárása
növények ültetéséhez használt technikákkal, és
lehetőségük lesz kertészkedési készségeik
George Enescu utca – Enescu Chill Zone
bemutatására.
18:00 ArtWise – ArtWise divatbemutató
Liget – Gyermekek parkja
VÁRKERT
10:00-15:00 – Könyvkiállítás gyermekeknek
román és magyar nyelven
11:00 – 22:00 Középkori tábor – Asserculis
– Játékok fogyatékkal élő gyermekek számára
– Junior motorsport

– Olvasóműhelyek gyerekeknek: A mesétől
a játékig – Maros Megyei Könyvtár
– A kis grafikus – műhely

George Enescu utca – Enescu Chill Zone

11:30 – Középkori mesék – interaktív előadás
gyermekeknek
16:00 – Asserculis népi vásár
Marosvásárhelyi tehetségek színpad

16:30 Flori de Mureș és Prichindelul
gyermekegyüttesek; Maros Művészegyüttes –
Játék, szórakozás és kikapcsolódás egy kifejezetten román és magyar tagozat
gyermekek számára kialakított térben.
19:00 Eternis-koncert
Rózsák tere
19:30 Nagy Mária-koncert
Kézműves népművészeti vásár
20:30 Jurassic Folk
Minden nap, június 23-tól 26-ig
Magyarázat: A Jurassic Folk egy új projekt,
Megyei Múzeum – Néprajzi és Népművészeti
amelyet sokféleképpen lehet összefoglalni, de a
Osztály:
lényege a barátságról, a humorról, az életörömről
és nyilvánvalóan a jó zenéről szól... vagy a
10:00 – 14:00 Múzeumpedagógiai műhely:
rosszról.
Meghívjuk tehát Önöket, hogy első
Koszorúk készítése a tejoltó galaj virágából
alkalommal legyenek tanúi Marosvásárhelyen egy
„zenei
koncertnek/koncepciónak/12:00 – 14:00 – Szentivánéj – piknikezés a olyan
pamfletnek”, amelyre akár azt is mondhatnánk,
múzeumban
hogy „Folk a folkról nem veszi le a szemét”. Már
VÁRKERT
az elején le kell szögezni, hogy a népi
„dinoszauruszok” remekül megmaradtak, és az új
Házasságkötő terem
műsorban való szereplés elengedhetetlen feltételei:
1.
Életkor – csak 65 év felettiek 2. Bizonyított
10:00 Aranylakodalom

15:30 String Art Workshop
17:00 Ismerd meg a kutyád nézőpontját Vlad
Vanciával, bevezetés a kutyapszichológiába
Liget – Gyermekek parkja
11:00 – 20:00 Oldtimer autók kiállítása; SMURD
elsősegélynyújtási
bemutatók;
Különböző
bemutatók – ISU-járművek; Különböző bemutatók
– az Országos Rendőrség járművei; Festmények,
karikatúrák; Varázslatos fotófülke
Megyei Múzeum – Néprajzi és Népművészeti
Osztály:
10:00 – 12:00 Múzeumpedagógiai műhely –
Zászlók készítése – Nemzeti zászló napja;
A harci zászlótól a nemzeti zászlóig – kiállítás
VÁRKERT
11:00 – 22:00 Középkori tábor – Asserculis
11:30 Középkori mesék – interaktív előadás
gyermekeknek
16:00 Asserculis népi vásár
Szűcsök bástyája
17:00 Sportolók díjazása
Marosvásárhelyi tehetségek színpad:
19:00 A Művészeti Líceum koncertje; Classic
Fever – Mădălina Pașol és I Sedici-koncert
GYŐZELEM SZÍNPAD (Győzelem tér)
17:00 Titán-koncert
18:00 Besh o droM-koncert
19:00 Iris – Cristi Minculescu és Valter&Borokoncert
20:00 Honeybeast-koncert
21:00 Zdob și Zdub-koncert
22:30 TŰZIJÁTÉK
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A MAROS MEGYEI MÚZEUM
PROGRAMJA
Június 23–26.

A Víkendtelep pályái

10:00-17:00 Asztalitenisz – CSS

10:00-17:00 Lábtenisz

10:00-16:00 Mászófal – Salvamont

10:00-17:00 Minifoci
Kiállításlátogatás normál nyitvatartási időben,
10:00-17:00 Streetball
ingyenes belépés csak június 23–26. között:
10:00-17:00 Strandröplabda
Kultúrpalota, művészeti galériák,
múzeumpedagógiai terem (2. emelet)
10:00-17:00 Teqball

10:00-16:00 Úszóverseny
10:00-16:00 Hokibemutató
Somostető:
10:00-15:00 Cross – Master Ski&Bike verseny

június 23–24. – 9:00 – 17:30

10:00-17:00 Asztalitenisz

10:00-15:00 Autókiállítás

június 25–26. – 9:00 – 15:30

10:00-16:00 Mászófal

Alternatív programok a várban

Néprajzi és Népművészeti Osztály:

10:00-16:00 Úszóverseny

Szabók bástyája – Színpad Színház

június 23–24. – 9:00 – 16:00

10:00-16:00 Hoki

Június 23.

június 25. – 9:00 – 14:00

Somostető:

június 26. – 9:00 – 13:00

10:00-15:00 Cross – Master Ski&Bike verseny

18.00 Gondolatok és szenvedélyek – Kiállításmegnyitó – Larisa Suciu

Megyei Múzeum – Történelmi és Régészeti
Osztály (múzeumépület a várban):

10:00-15:00 Autókiállítás
10:00-15:00 Gördeszka- és bicikliverseny

június 23–24. – 9:00 – 16:00
június 25–26. – 9:00 – 13:00
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Június 26., vasárnap
A Marosvásárhelyi VSK épülete és udvara

18.30 Az Egy viharos éjszaka című rádiószínházi
előadás bemutatója – I. L. Caragiale
19.00 Avatar koreográfia – Dr. Cristina Iușan, tanácsadó igazgató Liviu Pancu
21.30 Bolond vagy filozófus – Párbeszéd egy művész és egy ügyvéd között, Adi Németh vs. Liviu
Pancu

Sporttevékenységek
Június 25., szombat – 3. nap:

10:00 Fitnesz

A Marosvásárhelyi VSK épülete és udvara

8:00 – 16:00 Teniszbajnokság

22.00 Éjszakai jelenet, koreográfiai és mozgásos
performansz

10:00 World Jump

8:00 – 16:00 Sup & kajak

június 23-26.

10:00-16:00 Sakkverseny

A Víkendtelep pályái

10:00 – 16:00 E-sportok

10:00-17:00 Lábtenisz

8:00-16:00 Íjászbajnokság

10:00-17:00 Minifoci

17.00 Marosvásárhelyi őrség körútja a várban –
túra az erődben, védelmi pozíciók, lovagok imája
– a református templom lépcsője, a marosvásárhelyi gárda tisztelgése ágyúlövésekkel

8:00-16:00 Teniszbajnokság

10:00-17:00 Streetball

8:00-16:00 Sup & kajak – Outdoor experience

10:00-17:00 Röplabda

12:00 Fitnesz

10:00-17:00 Teqball

11:00 Fitnesz

Ismét Farkaslaka lovasa nyerte a 11. Székely Vágtát

Etéd a Góbé futam győztese
Rekkenő hőségben és felfokozott hangulatban vette kezdetét a 11. Székely Vágta
legvártabb pillanata, a két
döntő futam. Népes közönség
várta a legjobb nyolc lovast,
akik a szombati kvalifikációs
futamokból küzdötték magukat a vasárnapi döntőkbe. A
Vágta történetében először
mindhárom
székelyföldi
megye képviseltette magát a
mindent eldöntő futamokban.
Végül Kelemen Sándor Géza
nyerte Etéd település színeiben, Viktor hátán a Góbé futamot. A 11. Székely Vágta
győztese Tamás Csaba, Farkaslaka település képviselője,
Villámlás lovával.

A Góbé futam mind a négy lovas
számára jó start volt, az első félkörig egyben is voltak a lovak, aztán
Réty lovasa elhagyta a mezőnyt, és
egy körön át tudta tartani pozícióját.
Az látszott, hogy a verseny egyetlen
női versenyzője, Kereszturi Nikolett
nagyon küzd a feljutásért, az utolsó
körben pedig sikerült is neki a bravúr, megelőzvén társait. Közben
váltás történt az első helyen is, az
etédi ló, Viktor tört az élre, és tartotta helyét egészen a célig.
A Székely Vágta döntő futama
rögtön egy kizárással indult, amikor
Nyárádszereda lovasa, André István
nem tudta kordában tartani TipTopot. A ló kiszöktetett a pályáról,
amely a Székely Vágta szabályzata
értelmében automatikus kizárást
vont maga után. Ezután már csak
hárman maradtak a küzdelemben. A
start Tamás Csaba számára jól indult, de nagyon szorította őt a sepsiszentgyörgyi lovas, György
Mátyás Zsolt Komodusszal. A versenybe nem tudott beleszólni Csíki

Árpád, a sepsiszentkirályi lovas, aki
több lóhosszal lemaradva küzdött a
harmadik helyen. Az első helyért
nagy volt a hajrá, de az első kör
után távolodtak a lovak, Tamás
Csaba és Villámlás pedig magabiztosan tartották a helyüket, ismét
győzelemre készültek. Komodusz
sem adta alább, s bár az utolsó félkörben csökkent köztük a távolság,
Villámlás határozott galoppozással
vitte át a célon gazdáját, így szerezve újra győzelmet Farkaslaka
számára.
Tamás Csaba először 2018-ban
nyert Székely Vágtát, akkor Fiber
hátán, amit 2019-ben egy második
helyre váltott. 2021-ben újra győztes lett, akkor Villámlással, együtt a

harmadik helyen értek célba a
2021-es Nemzeti Vágtán.
Díjátadó ünnepség
A 2022-es Góbé futam első
három helyezettje értékes pénznyereményekben részesült. A harmadik
díjat Ferencz Csongor-Szabolcs
vitte haza települése, Réty számára,
Villám lova nyergében. Pénznyereményük 2.000 lej, amelyet a Székely Vágta szervezőcsapata részéről
Grubisics Levente adott át. A második legjobb az erdőszentgyörgyi
Kereszturi Nikolett lett Bella-Bársonnyal, az ő nyereményük 2.500
lej, amelyet a Székely Vágta szervezőcsapata részéről Dancs Zsolt
adott át.
A Góbé futam idei legjobbjai Ke-

Június 26.

20 éves a Színpad Színház – marosvásárhelyi
erőd – fotókiállítás
A Farkaslovagok tisztelik Marosvásárhely történelmét – fotókiállítás
lemen Sándor Géza és Viktor, Etéd
színeiben, akik 3.000 lejjel lettek
gazdagabbak. A díjat Demeter
János, a Vadon egyesület elnöke, a
Székely Vágta társszervezője adta
át.
Mind a Góbé futam, mind a Székely Vágta győztesei hagyományos
csákót kaptak ajándékba. A harmadik díjas őrmesteri csákót, a másodikok vezérlőtiszti csákót kaptak, a
győztesek pedig aranyzsinóros
törzstiszti csákót, amely az ezredesnek, alezredesnek és őrnagynak jár.
A csákók Jakab Kevend kézműves
huszártartozék-készítő munkái.
A Székely Vágta legeredményesebb lovai és lovasai is értékes nyereményekkel távoztak. A díjátadón
ítélték oda az Aranyparipa díjakat
is, amit először a 2013-as Székely
Vágtán adott át az Equitana lovasbolt. A díjakat Szilaj (Zágon, Góbé
futam), Viktor (Etéd, Góbé futam),

Komodusz (Sepsiszentgyörgy) és
Villámlás (Farkaslaka) kapták. A díjakat Szász Katalin, a lovasbolt tulajdonosa adta át.
Az idén egy újabb különdíjat is
átadtak, amelyet Zala megye ajánlott fel a 11. Székely Vágtán legjobb
teljesítményt nyújtó női versenyzőnek, azaz Kereszturi Nikolettnek. A
díjat Ruzsics Ferenc, Zala megye
közgyűlésének alelnöke adta át.
A 2022-es Székely Vágta első
három helyezettje szintén nívós díjakat kapott. A dobogó harmadik fokára
Csíki
Árpád
lépett
Sepsiszentkirály színeiben, Lord
Black nyergében, ő 3.000 lej értékű
pénznyereményt és huszárcsákót
kapott, amelyet Winkler Zsolt, a
Nemzeti Vágta nevezési és elővágta-igazgatója adott át. A dobogó
második fokára György Mátyás
Zsolt állhatott, aki Komodusszal indult Sepsiszentgyörgy számára.
Díja 4.000 lej értékű pénznyeremény és egy huszárcsákó, amelyet
Deszke Jánostól, Maksa község
polgármesterétől vett át.
Az első helyezettnek az Incitato
díjat az egyesület részéről Tóth Ildikó adta át, az idei alkotás a 2021es Incitato táborban készült, Vincze
László Lovam, megmentőm című
tusrajza. A legjobb lovas átvette a
vándorszablyát is, egy 1845-ös mintájú lovastiszti szablyát, amelyet
egy évig őrizhet. A Székely Vágta
2022-es nyertese emellett megtarthat egy 1904-es mintájú, magyar lovastiszti szablyát. A szablyákat dr.
Nagy József, a Székely Vágta főkapitánya adta át. Az első helyezett
pénznyereménye 6.000 lej és egy
aranyzsinóros törzstiszti csákó,
amelyet Magyarósi Imola, a Vadon
Egyesület elnöke és a Székely
Vágta társszervezője adott át.
A 11. Székely Vágta első három
helyezettje részt vesz a 2022. október 1–2-án tartandó budapesti Nemzeti Vágtán.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Végre van időjárás-jelentés az iPadeken
Tagadhatatlan, hogy az első generációs iPad forradalmat hozott a technológiai eszközök piacán, hiszen ez volt az első táblagép. A megjelenése után számos gyártó kezdte el a
táblagépek gyártását, viszont egyik sem érte el azt a szintet,
amit az iPad képviselt. Steve Jobs Apple-alapítónak az volt a
szándéka, hogy egy olyan eszközt készít, amit ujjal lehet irányítani és minden feladatot képes ellátni, amit egy laptop. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy ez nem sikerült, és mára mind
a táblagépek, mind a korszakalkotó iPad rengeteget veszített
a hírnevéből.

A 2010-es évek első felében az
Apple sokat profitált a táblagépeiből, viszont az évek során ez folyamatosan csökkent, annak ellenére,
hogy egyre több változatban kínálták. A felhasználók ugyanis rájöttek, hogy az iPad csak egyes
esetekben képes helyettesíteni a
laptopot, és az ára sem olyan kedvező – összehasonlítva egy MacBook árával –, mint az első

típusok számát, és nem költ annyit
a fejlesztésükre. Ez eddig még nem
történt meg, és az idei WWDC alkalmával egy rég várt funkciót is
megkaptak az iPadek.
Ez pedig nem más, mint az időjárás-jelentő program. Első olvasásra talán viccesnek hangzik, hogy
egy ilyen kicsi apróság az újdonság,
viszont számos iPad-felhasználó
már évek óta – egész pontosan 12

iPad időjárás-jelentő alkalmazás

generáció megjelenésekor. Így
aztán az Apple-nek lépni kellett, és
feláldozta Steve Jobs koncepcióját,
ami az volt, hogy csak ujjal lehet
irányítani az iPadeket. Megjelentek
különböző perifériák, mint például
a billentyűzet, az Apple Pencil, a
Magic Mouse integráció és még lehetne sorolni. Ezekkel akartak végeredményben egy érintőképernyős
laptopot formálni az iPadből, csakhogy az árát nem csökkentették, és
a kiegészítők ára sem volt éppen
kedvező – ahogy ezt az Apple-termékek esetében már megszokhatták
a vásárlók. Így ez sem lett túl sikeres vállalkozás.
Ezeken kívül is voltak még próbálkozások, hiszen külön operációs
rendszert kaptak a táblagépek, ami
az Apple bevallása szerint sokkal
alkalmasabbá tette az eszközt a
munkára. Viszont sok felhasználónak még mindig nem volt elég kényelmes, nem volt meg minden
program, amit a MacBook és a
MacOS kínált, sok helyzetben kényelmetlen volt az érintőképernyő,
és az ár is közel volt a MacBook Air
árához. Mindezek fényében folyamatosan csökkentek az iPad-eladások, ami azt eredményezte, hogy
2021-ben az Apple profitjának
mindössze a 4%-át tették ki. Arról
is lehetett akkortájt hallani, hogy a
vállalat el fogja engedni a termék
kezét, vagy legalábbis csökkenti a

Forrás: Apple

éve – hiányolja ezt a funkciót. Azt
nem tudni, hogy 2010 óta – amikor
is megjelent az első iPad – miért
nem sikerült beépíteni ezt az alapfelszereltségnek számító funkciót,
erre nem is adtak magyarázatot. Az
Apple mindig büszkén mondja el,
hány fejlesztő dolgozik azon, hogy

Az új MacBook Air

a termékein elérhetőek legyenek a
különféle alkalmazások. Idén 34
millió ez a szám. Természetesen
ezek a személyek nem mind az
Apple alkalmazottjai, hanem olyan
fejlesztők, akik az alkalmazásaikat
az App Store-ban kínálják eladásra
vagy ingyenes letöltésre. Azonban
a több millió fejlesztő kapcsán jogosan merül fel a kérdés, hogy
akkor több mint egy évtized alatt
miért nem lehetett megoldani egy
olyan banális dolgot, mint az időjárás-jelentő alkalmazás, ami nem

mellesleg az iPhoneokon működik, és ezt
a programot kapta
meg most az iPad is.
Természetesen szükség volt némi igazításra, de ez nem lehet
olyan megerőltető
egy fejlesztő számára.
Örvendhetünk
annak, hogy sikerült
megoldani ezt a problémát, viszont ezzel
nem értek a gondok
végére. Az iPad
másik gondja, hogy
az Instagram alkalmazásnak nincs a táblagépre optimalizált
változata, így kétol- MacBook Air specifikációk
Forrás: Apple
dalt egy-egy fekete
Ami a teljesítményt illeti a gépcsík határolja az alkalmazást, ami- drága. Az Apple-nek tehát sikerült
kor belépünk. Ettől persze használ- egy olyan laptopot letenni az asz- ben – ami mindössze 11,3 milliméható a népszerű közösségi médiás talra, amely mindenféle szempont- ter –, helyet foglal a nyolcmagos
M2-es csip, amely akár 10 magos
oldal, de messze nem képes hozni ból megállta a helyét.
Azonban akkor még a designvál- grafikuskezelővel és 24 GB RAM
azt a felhasználói élményt, amit szeretnénk. A pletykák szerint ez még toztatásnak nem jött el az ideje. Lé- memóriával is társítható. Természenyegében ugyanabban a házban tesen az alapmodell szerényebb
jó darabig így fog maradni.
Valamivel nagyobb gond az iPa- árulták a MacBook Air M1-es vál- konfigurációt kapott, ebben a nyolcdek tekintetében, hogy hiányzik be- tozatát, amiben korábban az Intel magos M2-es processzor mellett
lőlük a számológép. Ez szintén egy processzorával szerelt modellt. A egy 8 magos grafikuskezelő, 8 GB
olyan alapfunkció, amit nem tudni, WWDC-n bemutatott MacBook Air RAM memória és 256 GB SSD táhogy miért, de elfelejtett az Apple. nemcsak az új M2-es processzort roló kapott helyet.
Nem mehetünk el úgy az új MacAz App Store-ból persze minden- kapta meg, hanem egy új kialakítást
féle számológép-alkalmazást le is. Mindkettőre számítani lehetett, Book Air mellett, hogy ne beszéllehet tölteni, de ezek nem az Apple hiszen már hónapok óta rebesget- jünk az M2-es processzorról. Az
által fejlesztett változatok. Amivel ték, hogy megérkezik az M1-es pro- Apple szerint nagy hangsúlyt feknem is lenne semmi gond, de na- cesszor utódja, ami teljesítményben tettek az üzemidőre, ami a mostani
gyon idegesítő, amikor két össze- messze erősebb lesz az M1-nél, vi- laptop esetében akár 18 óra is lehet.
adás közben meg kell állni, mert az szont gyengébb az M1 Prónál és az Az Apple pedig nem szokott haalkalmazásban megjelenik egy rek- M1 Maxnál. Értelemszerűen az zudni az üzemidő tekintetében, így
lám. Erre is van megoldás, nem Apple odafigyel arra, hogy az ol- készpénznek is vehetjük ezt a 18
igaz, hogy nincs, meg lehet vásá- csóbb kategóriás laptopja ne veszé- órát normál használat mellett. Tera
professzionális mészetesen, ha videót vágunk vagy
rolni a program reklámmentes vál- lyeztesse
tozatát, viszont a gyártó akár eleve felhasználóknak szánt gépeket. Ami valamilyen komolyabb, a laptop
telepíthetne egy számológép-alkal- a designt illeti, ez sem akkora új- számára megterhelőbb munkát végmazást a készülékére. Talán utóbbi donság. A tavalyi év végén megje- zünk, érdemes egy komolyabb oszlent MacBook Pro család formabeli tót odatenni a 18 óra mellé. A
lenne a kézenfekvőbb.
kialakítását örökölte meg az Air. teljesítmény tekintetében, az Apple
Megújult a MacBook Air
Vagyis egy szögletesebb formát, elmondása szerint, akár kétszeres
A teljes laptoppiac egyik legnép- ami a gép elején nem keskenyedik erőről is beszélhetünk, szemben az
szerűbb típusa a MacBook Air, leg- el. Végignézve a mostani termékpa- M1-gyel. És ha már az üzemidőnél
lettán az látszik, hogy az Apple vagyunk, akkor az is egy régi-új hír,
minden tekintetben – rengeteg fel- hogy visszatért a MagSafe. Ennek
használó örömére – kezd visszatérni megvan az előnye is biztonsági
a szögletes formákhoz.
szempontból, hiszen ha véletlenül
A MacBook Air népszerűségét megbotlunk a kábelben, a mágneses
valamennyire beárnyékolta, hogy a csatlakozó egyszerűen leválik a lapkonkurens Asus ZenBook sorozat- topról, és nem rántja magával a
nak már évek óta sokkal vékonyabb gépet a földre. Emellett két USB-C
a kijelző melletti kávája. Ezen a csatlakozó is került a gépre, valatéren is lefaragott most valamennyit mint a bekapcsológombon az ujjleaz Apple az új kialakítással. Eddig nyomat-olvasó.
13,3 hüvelykes volt a MacBook Air,
Az új MacBook Air értékesítése
most pedig 0,3 hüvelyket nőtt, anél- júliusban kezdődik, az alapmodell
Forrás: Apple
kül, hogy maga a készülék nőtt ára várhatóan 6500 lej körül alakul,
volna. Azaz a kávák lettek kiseb- vagyis ez már nem lesz olyan olcsó,
alábbis az Apple ezt állította az idei bek.
mint az elődje.
WWDC-n. Talán nem is túlzott, hiszen a 2020-ban bemutatott MacBook Air, amely már megkapta az
M1-es csipet, mind teljesítményben, mind üzemidőben köröket vert
a piac többi szereplőjére. Továbbá
az ára sem volt annyira elrugaszkodott, mint ahogy korábban megszokhattuk az Apple-termékek
esetén. Középáron, körülbelül 1000
euróért meg lehetett vásárolni, ami,
ha a hasonló teljesítményű laptopoSzögletes, a végén nem elkeskenyedő kialakítás
kat nézzük, nem olcsó, de nem is
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(66289)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256)
A NORDENLOR KFT. alkalmaz C+E kategórás hajtási engedéllyel rendelkező SOFŐRT darus kocsira.
Vonzó fizetést és étkezési jegyeket ajánlunk. Tel. 0726-233-930. (23122-I)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT 8 órával. Érdeklődni lehet a 0773-316-377 telefonszámon 8 órától
15 óráig. (66603-I)

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály közleménye

2022. július 5-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén
nyilvános árverést szervez
az alábbi javak értékesítésére:
1. 1995-ös Volkswagen Transporter, kikiáltási ár: 1910 lej;
2. Szalagcsiszoló gép, kikiáltási ár 5300 lej;
3. Vastagoló gyalugép, kikiáltási ár 7900 lej;
4. Rex típusú egyengetőgép, kikiáltási ár 6200 lej;
5. Asztali körfűrész, kikiáltási ár 5700 lej;
6. Fűrészgép, kikiáltási ár 3120 lej;
7. 2700 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 15.086 lej;
8. 1500 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 8381 lej;
9. 2900 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 16.204 lej;
10. 5800 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 32.407 lej;
11. 700 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 3911 lej;
12. 1400 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 7823 lej;
13. 2900 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 16.204 lej;
14. 2100 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 11.734 lej;
15. 1700 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 9499 lej;
16. 2000 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 11.175 lej;
17. 2900 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 16.204 lej;
18. 3000 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 16.763 lej;
Az árak nem tartalmazzák a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i)
pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7. bekezdése értelmében a liciten
való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő
iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO02TREZ479506701XXXXXXX számlára kell átutalni, címzett a
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, adószám 4322696 – vagy
banki
garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: június 21. A közleményt kifüggesztik a
Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, Bonyha és Kóródszentmárton Polgármesteri Hivatalában, az
adós cégek székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói irodában (Şandor Ioan ellenőr) vagy a
0265/443-312-es telefonszámon.
Kaisser Adriana osztályvezető

KLARA javasasszony 100%-ban megoldja a hozzá
fordulók problémáját, feloldja a kötést és az átkot, gyógyítja
az alkoholizmust, depressziót, impotenciát, epilepsziát,
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és
nyereséget hoz a házhoz, szétvált családokat újból
összehoz, tarot-kártyából megnézi a múltat, jelent és a
jövőt, bármilyen egyéb problémában is segít.
Köszönetnyilvánítások:
Anica Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével egyévnyi távollét után; Marian
Ákosfalváról hálás, mert fia kigyógyult az alkoholizmusból,
a depresszióból, és jó útra tért; Gergely Nyárádszeredából
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, és megismerkedett élete szerelmével; Antonela
Ernyéből köszönetet mond, mert megszabadult a családi átoktól és ismét boldog;
Irén férje Vásárhelyen az epilepsziából gyógyult ki; Cristian Dicsőből hálás, mert
újra együtt van kedvesével.
Tel. 0742-450-214, Klara látnok. (Fizetett hirdetés: mp.)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (16170-I)
ELADÓ három süldő Bergenyében. Tel.
0752-030-324. (16312)

LAKÁS
KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16142)
SÜRGŐSEN eladó egyszoba-összkomfortos lakás a Dózsa György utca
189. szám alatt, földszinten, a
Meggyesfalvi negyedben. Tel. 0773381-254, 8-20 óra között. (16242-I)

MINDENFÉLE
FUVART,
bútorhordást
vállalunk
személyzettel, külföldre is, valamint
törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975)
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„Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál,
A szenvedést, amit a vállamra raktál.
Az életet, a békét, sok harcot,
Köszönöm az életet, ami eddig tartott.”
Mély fájdalommal tudatom a rokonokkal, a barátokkal, a régi
iskola- és osztálytársakkal, valamint a szomszédokkal és
ismerősökkel, hogy a drága jó édesanyám,
SZÉKELY VERONIKA
(Vera)
szül. Tuhárszky
a Maros Megyei Erdészeti Felügyelőség ny. könyvelője
életének 85. évében, 2022. június 17-én váratlanul elhunyt.
Áldott, jó szíve megszűnt dobogni, és dolgos két keze örökre
megpihent. Egész életét a szorgalmas munka, a becsületes
helytállás és a segítőkészség jellemezte. Áldozatos életéért,
szerető gondoskodásáért köszönetet mondok.
Temetése 2022. június 21-én, kedden 11 órakor lesz a
marosvásárhelyi római katolikus temető alsó kápolnájából,
római katolikus szertartás szerint.
Isten nyugtassa békében, emléke legyen áldott!
Gyászoló lánya, Melinda. (16319-I)

EGY
SZEMÉLYT
keresek
a
nagymamám gondozására napi 4 órára,
a délelőtt 8-12 óra közötti időszakra. Tel.
0741-372-619. (sz.)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0741-699-761. (16274)

vállalok. Tel.

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.
(16201)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát, kerítéskészítést is. Tel. 0740-756-103.
(16122-I)
CÉG vállal 10% kedvezménnyel
háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást,
cserépforgatást, bel- és kültéri munkát,
bontást. Tel. 0774-574-527. (15831)
KERTI munkát, favágást, kaszálást
vállalok. Tel. 0770-621-920. (16136)
FESTÉST, csempézést, gipszkarton-, ajtószerelést vállalok. Tel.
0771-393-848,
0749-564-921.
(16292)
VÁLLALUNK bármilyen kerítésjavítást és kerítéskészítést, kerítéspucolást, kerítésfestést mindenféle színre,
lambériázást, víkendházkészítést,
bármilyen tetőjavítást és bármilyen
szigetelést. Tel. 0712-294-471.
(16222-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést,
garázsfelújítást, külső-belső szigetelést,
meszelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-508707, Misi. (16221)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(16176-I)
CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-553-856,
Jani. (16301)
VÁLLALOK autójavítást, autófestést,
sürgős esetekben kiszállást. Tel. 0742879-426. (16302)
TETŐKÉSZÍTÉS, teraszkészítés, tetőjavítás,
cserépjavítás,
külső-belső
szigetelés.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény.
Tel.
0750-132-410.
(16308)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, rokon és jó szomszéd,
BRÁT FERENC
a Mobex volt dolgozója,
életének 86. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése 2022. június 21-én 13 órakor lesz a marosvásárhelyi Nyár
(Verii) utcai temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle felesége, Aranka,
Gyöngyi, Ildi, Levente és Romi.
(16316-I)

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett nénémtől,
BARTUS ILONÁTÓL
a hímzöde főnöknőjétől, a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális
Egyesület tagjától. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Demeter Ibolya. (16315)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd,
FARKAS MATILDA
életének 84. évében, 2022. június
20-án hosszú szenvedés után
visszaadta lelkét teremtőjének.
Szeretett halottunkat június 22én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus
temető alsó kápolnájából.
Bánatos családja. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
prof. dr. Székely Melinda
egyetemi tanárnak édesanyja,
SZÉKELY VERONIKA elhunyta
okozta mély fájdalmában. A
fogorvosi kar magyar oktatói.
(16320-I)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
prof. dr. Székely Melinda
egyetemi tanárnak édesanyja,
SZÉKELY VERONIKA elhunyta
okozta
mély
fájdalmában.
Dörner Kinga és családja.
(16320-I)
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A CETATE PRODUCTION KFT.

újonnan nyíló SEGESVÁRI VARRODÁJÁBA munkatársakat keres a következő beosztásba:
varrónő – 10 szabad hely
Kezdés: 2022. szeptember 1.
Elvárások: pontos munkavégzés, rugalmasság, varrási tapasztalat
Amit kínálunk:
• Próbaidőben 1.800 lej fix alapfizetés
• 20 lejes ételjegy minden ledolgozott munkanapra
• A próbaidő letelte után versenyképes bérezés teljesítményarányosan (alapfizetés + prémium)
• Modern munkakörülmények
Érdeklődni munkanapokon 8-15 óra között a 0752-243584-es telefonon, illetve az önéletrajz elküldhető a
csa@cetateproduction.ro e-mail-címre.

A Marosvásárhelyi
Közszállítási Vállalat

jelentkezőket vár
a következő állások betöltésére:
1. Gépkocsivezetők személyszállításra
Követelmények:
• D kategóriás hajtási jogosítvány
• érvényes szakmai bizonyítvány (atestat)
• marosvásárhelyi vagy a város környéki lakhely
• cselekvőképesség
• jó egészségi állapot, amit a családorvos vagy más kompetens szerv által kiadott orvosi igazolás támaszt alá
2. Kőműves – a karbantartó és javítórészlegre
Követelmények:
• szakképzettség
• általános iskolai vagy középfokú végzettség
• legkevesebb négy év munkatapasztalat
• cselekvőképesség
• jó egészségi állapot, amit a családorvos vagy más kompetens szerv által kiadott orvosi igazolás támaszt alá
A kérvényeket önéletrajzzal, a végzettséget, szakképzést
igazoló iratok másolataival, a munkában, szakmában eltöltött szolgálati idő igazolásával, esetleg ajánlással együtt a
Közszállítási Vállalat Marosvásárhely, Béga utca 2. szám
alatti
titkárságán
vagy
a
resurseumane@transportlocal.ro e-mail-címre lehet benyújtani hétfőtől péntekig 8–15 óra között.
Csak a kiválasztott személyeket hívják interjúra.
A vállalat fenntartja a jogát a kompetenciák felmérésére.
Bővebb tájékoztatás a
0265/269-077, 0747-558-546-os telefonszámon.

