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Egyre zsengébb korban nyúlnak illegális szerekhez a fiatalok

Minden tömegrendezvényen
tájékoztatnak a veszélyekről

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

Nehézkesen halad
a népszámlálás
második szakasza

Elméletileg május 31-én kezdődött
meg a népszámlálás második, személyes lekérdezésen alapuló szakasza.
Az elmúlt három hét tapasztalatai azt
mutatják, hogy a lakosság összeírása
a vártnál sokkal lassabb ütemben
halad.

____________4.
Perényi Lukácsok
a történelem
sodrásában

Az örmények főleg a 18. század óta
szereztek címeres nemesleveleket,
majd többen közülük a Bánságban és
az Alföldön szereztek birtokokat. A Lukácsok Magyarországra szakadt ágának egyik legismertebb tagja Lukács
György vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, akinek az utódai a Perényi
Lukács nevet viselik.
Fotó: Kábítószer-ellenes Központ Facebook-oldala

A kábítószer-fogyasztás egyre aggasztóbb méreteket ölt a fiatalok körében, emiatt Mara Togănel, Maros megye prefektusa
elrendelte, hogy a tömegrendezvények, fesztiválok, koncertek, falu- és városnapok szervezőinek a kábítószer-használat
veszélyeire figyelmeztető kampányokat kell beiktatniuk a
rendezvényeik programjába. A hatóságok szigorúbb fellépésének a hátterében a fővárosi Saga fesztiválon történtek állnak, ahol két fiatal életét vesztette, és többen kórházba
kerültek, miután illegális szereket fogyasztottak. Mint ismeretes, Marosvásárhelyen napokon belül megkezdődik a VIBE
Fesztivál, június 30. és július 3. között a Maros-parton előreláthatólag több tízezer fiatal fordul majd meg.

Menyhárt Borbála

Néhány hete a bukaresti Saga fesztiválon két fiatal meghalt és több
résztvevőt kórházba kellett szállítani kábítószer-túladagolás miatt. Az
esetet követően a belügyi tárca közölte, a rendőrség, az Országos Kábítószer-ellenes Ügynökség, a határrendészet, a belügyminisztérium korrupcióellenes főigazgatósága (DGA) és a csendőrség megerősített
erőinek részvételével akciókat szerveznek a kábítószer-kereskedelem és
-fogyasztás megelőzése és leküzdése érdekében. Az akciókat a tengerparti üdülőhelyekre és az ország nagyvárosaira összpontosítva tervezik,
beleértve a klubokat, bárokat és más, a tiltott szerek fogyasztása szempontjából magas kockázatú helyeket. A belügyminisztérium szervezeti
egységei különös figyelmet fordítanak a júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben országszerte megrendezésre kerülő, nagyszámú
közönséget vonzó eseményekre is.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________15.
Marosvásárhelyen
járt a kulturális
miniszter

Marosvásárhelyen tartózkodott június
22-én Lucian Romaşcanu kulturális miniszter, aki a városlátogatás során
több eseményen is részt vett. Ezek
egyikeként úgynevezett általános témájú sajtótájékoztatót tartott szerda
délben a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagytermi előcsarnokában.

____________17.

Kevésnek találtatnak?
Benedek István
Problémásan indult, és úgy is folytatódik a népszámlálás. Nem
csoda ez egy olyan országban, amelynek az intézményrendszere jellemzésére a csődtömeg finom kifejezés, de egyre szaporodnak a kérdőjelek is a folyamat kapcsán.
Kezdetben jónak tűnt, hogy digitálisan, a reggeli kávé mellett is
ki lehet tölteni az ívet, nem kell várni a kérdezőbiztosra. Aztán, mint
nálunk ez menetrendszerű, az indítás napján összeomlott a rendszer
a lekérdezések terhe alatt. Mintha azért tartanánk az adóinkból féltucatnyi hivatalban egy hadosztálynyi szakit, hogy azok rendre bohózatot adjanak elő hogyan tervezzünk működésképtelen
informatikai rendszereket jelige alatt. Most is sikerült parádésan.
Aztán valakiknek megjött a jobbik esze is, és elkezdett működni a
dolog.
Csakhogy a folyamat két részből áll, és az alig három hete elkezdődött második szakasszal, amelynek során a kérdezőbiztosoknak
kell felkeresniük az online önkitöltős procedúrában részt nem vett
háztartásokat, ismét lelepleződött a regáti intézményrendszer életképtelensége. Az sem kis baj, hogy sok helyen gyakorlatilag lasszóval kellett összefogdosni a kérdezőbiztosokat, de az már jóval
komolyabb probléma, hogy a jelek szerint a különböző intézmények
adathalmazai között az összeköttetéssel gondok vannak. Még úgy is,
(Folytatás a 3. oldalon)
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Nagy a lemorzsolódás
24., péntek
A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 175. napja,
hátravan 190 nap.

Ma IVÁN, holnap VILMOS,
VIOLA, VILMA napja.
VILMOS: a germán Willihelm latinos változata, jelentése: erős akaratú, védelmező.

IDŐJÁRÁS
Napsütéses idő
Hőmérséklet:
max. 26 0C
min. 10 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. június 23.
1 EUR
4,9464
1 USD

4,7068

100 HUF

1,2374

1 g ARANY

277,1701

Sokan nem érték el az 5-ös átlagot

Közzétették tegnap a képességfelmérő vizsga en matematikából és 87-en magyarból. Az ötös átlag nem
eredményét, országos szinten a diákok 83,5 szá- kötelező a szakképző iskolákba, szakközépiskolákba, egyes
zaléka érte el az 5-ös átlagot. Megyénkben ala- líceumokba való jelentkezés alkalmával.
csonyabb, 75 százalékos volt ez az arány.
Négy diák teljesített 10-esre minden tantárgyból, vala-

Az ősszel 4.817 diák kezdte el a nyolcadik osztályt,
4112-en járták ki, és értek el minden tantárgyból átmenő
jegyet, majd iratkoztak be a képességfelmérő vizsgára,
amelyen 3913-an vettek részt, és 2937-en érték el az 5-ös
fölötti átlagot.
A magyar tagozatra járó diákok közül 1315-en voltak
jelen mindhárom írásbelin, és 852-en értek el ötös fölötti
általánost. 461-en nem írták meg az ötöst románból, 385-

mennyien a román tagozaton végeztek, a magyar tagozaton, ahol három tantárgyból vizsgáztak a résztvevők, a
legmagasabb általános 9,80 volt, 9,60–9,70 közötti átlagot
viszont többen is elértek.
Óvást benyújtani tegnap kora délután lehetett, a dolgozatok újrajavítását követően lesz végleges a képességfelmérő vizsga eredménye. (b.gy.)

Központi tanévzáró a Sapientia marosvásárhelyi karán

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
22, 3, 45, 21, 10 + 15

NOROC PLUS: 2 8 9 5 5 2

30, 3, 38, 8, 35, 15

SUPER NOROC: 8 1 3 3 2 4

28, 42, 8, 1, 25, 46

NOROC: 5 3 8 8 2 9 6

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
Marosvásárhelyen ülésezik a Zsinat
A Magyar Unitárius Egyház Zsinata Marosvásárhelyen
ülésezik június 25-én, szombaton a kövesdombi unitárius
templomban, ahol 13 órától lelkészszentelési istentiszteletre kerül sor, tizenhárom lelkész tesz szolgálati esküt. A
szószéki szolgálatot Mátéfi Tímea lelkész (Énlaka) végzi.
Lelkészszentelési beszédet mond Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke. A lelkészek eskütétele
után úrvacsoraosztásra kerül sor, az erre előkészítő beszédet Tófalvi Tamás lelkész (Székelyszentmihály)
mondja.

Forgalomkorlátozás a városnapokon
A Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozatának zavartalan lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozások lesznek a városközpontban, illetve a vár területén. A George
Enescu utcába csütörtöktől 27-én, hétfőn hajnali 6 óráig
tilos behajtani. 24-én, pénteken 18 órától 27-én, hétfőn 6
óráig a Győzelem téren, a Rózsák terén, a Művész, Bolyai,
Bartók Béla, Városháza, Tusnád utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A Vár sétányon 27-én, hétfőn reggel 9 óráig tilos parkolni – tájékoztat Facebook-oldalán a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

Terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány július 7–10. között négynapos
terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak 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 – 0742-653-331.

Hit és Fény találkozó
Marosszentgyörgyön
Június 25-én, szombaton 17 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében Hit és Fény találkozót tartanak a marosvásárhelyi, nagyernyei és marosszentgyörgyi közösségeknek.

Hétvégeken zárva a fedett uszoda
A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda szolgáltatásai iránt megcsappant érdeklődés miatt szombaton és
vasárnap a létesítmény zárva tart. A nyári hónapokban
keddtől péntekig a szokásos nyitvatartás szerint fogadja a
látogatókat az uszoda. Hétfőn takarítás és fertőtlenítés
miatt zárva tart.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem központi tanévzárót szervez, amelynek az egyetem marosvásárhelyi kara ad otthont a koronkai campus aulájában június
25-én, szombaton délelőtt 10 órától, a kari ballagási ünnep-

séggel egybekötve. A végzősök utolsó osztályfőnöki órájára ezt megelőzően 9 órától kerül sor. A ballagási ünnepséget 26-án, vasárnap a 20 órakor kezdődő kosaras bál
zárja.

Élelmiszer-támogatás szociális utalvánnyal
Elkezdték átutalni az alapélelmiszerekre és meleg ételre
költhető szociális támogatás első részletét. A Támogatás
Romániának kormányzati program keretében biztosított
szociális utalványokat kéthavonta adják, a 250 lej értékű
támogatásra a nehéz anyagi körülmények között élő személyek jogosultak.
A kérelmeket és a szükséges dokumentumokat a nyugdíjasokon, a fogyatékkal élőkön és szociális támogatásban

részesülőkön kívül a többi kategória kedvezményezettje
elektronikus formában is elküldheti a registratura.das@tirgumures.ro e-mail-címre, vagy személyesen benyújthatja
a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság iktatójában, a
Dózsa György utca 9. szám alatt, a 8-as számú irodában
hétfőtől péntekig 8–12 óra között, kedden és csütörtökön
14–16 óra között, minden hónap utolsó napjáig, így a következő hónaptól támogatásban részesülhet.

Gépkocsi-alkatrészeket
törvénytelenül forgalmazó bandát
tartóztattak le

Június 23-án hajnalban a Maros megyei, a marosvásárhelyi
és a szászrégeni rendőrség bűnüldöző osztályainak koordinálásával több megye rendőrségének, csendőrségének és ügyészségének együttműködésével nyolc megyében, 43 helyszínen
tartottak házkutatást olyan személyeknél, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 2021-ben Svájcból luxus-személygépkocsikat, haszonjárműveket, nyergesvontatókat hoztak Romániába. A
járműveket lízingelték és/vagy kibérelték, majd Romániában
szétszedték, és az alkatrészeket feketén eladták. Maros megyében 30, Vasluiban négy, Teleormanban, Hargitában, Neamţban
két-két, Kovászna, Szeben, Bihar megyében egy-egy személynél
volt házkutatás. Az akció során 47 személyt vizsgálati fogságba
helyeztek – tájékoztatott a megyei rendőrség sajtóosztálya.

RENDEZVÉNYEK
Magyarói Napok
Június 25-én, szombaton és 26-án, vasárnap megtartják a
Magyarói Napokat. A programban gulyásfőző verseny,
gyermekvetélkedők, futballmeccs és számos koncert szerepel. Szombaton 20 órától Andrea Vîlcan, 21 órától a
DreamFlow lép közönség elé, 22 órától szabadtéri buli
kezdődik. Vasárnap 14 órától, a rendezvény ünnepélyes
megnyitóján díjazzák a felső tagozatos diákokat, és köszöntik az 50 éve házasokat. 15 órától néptáncműsor kezdődik, fellépnek a cigándi Sarkantyús, a magyarói Csurgó,
a holtmarosi Forduló, a körtvélyfáji Bokréta néptánccsoportok, népdalokat énekel Vajda Szilvia és Borbély Tekla.
17.20-tól a Maros Művészegyüttes magyar és román tago-

Tűz az Ilva völgyében
Szerdán a déli órákban Palotailván, az Ilva völgyében, közvetlenül az erdő mellett meggyúlt a száraz
növényzet. A tűz két hektárra terjedt ki, legelőket, erdőszéleket érintett, az erdőt is veszélyeztette. A tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, az oltásban részt
vettek Maros és Hargita megyei hivatásos tűzoltók,
valamint palotailvai önkéntes tűzoltók, az erdőgazdálkodási vállalat önkéntesei és a hegyimentő szolgálat munkatársai. A nehezen megközelíthető lejtős
terepen az erős szél is nehezítette az oltást. A tűzoltóknak nem volt lehetőségük az oltáshoz szükséges
berendezéseket használni, így négyzetméterenként
haladtak, hogy megfékezzék a tűz terjedését. A katasztrófavédelmi felügyelőség tegnapi közleménye
szerint 28 tűzoltó a helyszínen maradt, hogy a feléledő füstölgő tűzfészkeket elfojtsa.

zatának előadása következik. 20 órától Ferenczi Kamilla,
az X Faktor tehetségkutató tavalyi döntőse, 21 órától Florin Vos, 22 órától Jolly koncertezik. A rendezvénysorozatot
23 órakor tűzijáték zárja.

Felsővárosi esték –
könyvbemutató
A Felsővárosi esték rendezvénysorozat keretében a marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség gyülekezeti termében – 1989. December 22. utca 49. szám –
június 24-én 19 órakor bemutatják Szucher Ervin Élő lelkek holt vidéke című kötetét, amely a szerző Végvárak
omladozó falai című sorozatának harmadik kiadványa. A
könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget Ötvös József
nyugalmazott lelkipásztor-esperes. Gitáron közreműködik
Zalányi János. Áhítatot tart Benkő Mihály lelkipásztor.
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Korrupcióval gyanúsítják a mezőgazdasági minisztert

Korrupcióval gyanúsítja Adrian Chesnoiu mezőgaz- hivatali visszaélést követett el, és nem a nyilvánosságnak szánt
dasági minisztert az ügyészség – közölte csütörtö- információk kiadására utasított. E jogi besorolások a büntető
kön a Digi24 hírtelevízió a korrupcióellenes törvénykönyv szerint a korrupció válfajai.
Az ez év februárja és áprilisa között szervezett, négy vizsügyészség (DNA) közleményére hivatkozva.

A minisztert a DNA egyes vezető állások betöltésére kiírt
versenyvizsgák trükközésével gyanúsítja. A vádhatóság szerint
a szociáldemokrata politikus arra utasította egyik beosztottját
– aki a vizsgáztató bizottság tagja volt –, hogy adja át a vizsgatételek egy részét az egyik bizalmi emberének. Így az általa
preferált jelöltek a vizsga előtt a tételekhez juthattak, és sikeresen vizsgázhattak a meghirdetett vezetői állásokra. A DNA
azzal a kéréssel fordult a főügyészhez, hogy kezdeményezze
a politikus képviselői mentelmi jogának a megvonását, mely
lehetővé teszi az ügy alapos kivizsgálását.
A DNA nem közölte a miniszter nevét, de a sajtó ügyészségi
forrásokra hivatkozva jelentette, hogy a vizsgálat Adrian
Chesnoiu mezőgazdasági minisztert érinti.
Az ügyészség szerint a miniszter valakinek hasznot hozó

gált versenyvizsga során miniszteri tanácsadói, osztályvezetői,
illetve valamely megye mezőgazdasági hivatalának a vezetői
és vezetőhelyettesi állását töltötték be.
Az ügyészségi közlemény szerint az egyik pártfogolt jelöltnek a vizsgatételek kiszivárogtatásával sem sikerült a szükséges pontszámot elérnie a versenyvizsgán. A miniszter
közbenjárására azonban ezt a jelöltet is alkalmazták osztályvezetői beosztásban. A közlemény arra is kitér, hogy az illető
mindeddig 33 782 lej fizetést vett fel.
Radu Oprea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szóvivője a
Digi 24 hírtelevíziónak elmondta, hogy a párton belül egyelőre
nem tárgyaltak az ügyről, de a PSD az utóbbi időszakban mindig megszavazta a mentelmi jog megvonására vonatkozó
ügyészségi kéréseket, hogy a vizsgált politikusok tisztázhassák ártatlanságukat. (MTI)

Macron elismerte, hogy „meg kell tanulnia másképp
kormányozni”

„Meg kell tanulnia másképp kormányozni és törvénykezni” – ismerte el szerda esti televíziós beszédében Emmanuel Macron francia államfő, aki
egyúttal azt kérte az ellenzéki pártoktól, hogy tegyék egyértelművé álláspontjukat a nemzetgyűlési
választások eredménye miatt kialakult politikai
patthelyzet feloldása érdekében, még mielőtt nemzetközi találkozóinak eleget téve csütörtökön két
napra elhagyja az országot. Az ellenzéki pártok ultimátumként értelmezték az elnöki felhívást.

„Nincs sem ultimátum, sem 48 órás határidő” – hangsúlyozta csütörtökön Olivia Grégoire kormányszóvivő, cáfolva
azt, hogy az államfő nyomást próbált volna gyakorolni az ellenzékre. „Az ultimátum a vég, ő viszont a tárgyalások kezdetét nyitja meg, a konszenzusok és a kompromisszumok
elejét. Több napról beszélünk, az is lehet, hogy több hétről” –
tette hozzá.
Emmanuel Macron szerda este élő televíziós beszédében
arról biztosította a franciákat, hogy kész kompromisszumokra
politikai ellenfeleivel, s azt kérte tőlük, hogy péntek estig tegyék egyértelművé álláspontjukat.
Az elnök elismerte, hogy „meg kell tanulnia másképp kormányozni és törvénykezni”, számos alkalommal használva a
kompromisszum kifejezést. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
kialakult helyzetben „egyetlen politikai erő sem tud egyedül
törvényeket alkotni, ami teljesen új dolog” Franciaországban.
„Eltökélt vagyok, hogy figyelembe vegyem a változtatás
igényét, amelyet a nép egyértelműen kért (a választáson)” –
fogalmazott az elnök. Két lehetséges forgatókönyvet vázolt
fel. Az egyik a törvényjavaslatonként kialakítandó megállapodások, időnként a jobboldallal, időnként a baloldallal, a
másik pedig egy szélesebb koalíció létrehozása. A nemzeti
egységkormány lehetőségét azonban Emmanuel Macron elvetette.

Az ellenzéki pártok vezetői élesen bírálták az elnök beszédét és elutasítottak bármilyen kormányzati koalíciót Emmanuel Macronnal. Többségük azt várja el az államfőtől, hogy ő
tegye meg az első lépést, és tegyen egyértelmű javaslatokat
arra, hogyan képzeli el az esetenkénti törvénykezést a nemzetgyűlésben.
„Őt szorították a falhoz, nem minket” – jelentette ki Valérie
Rabault szocialista képviselő. A jobboldalon Bruno Retailleau
szenátor úgy fogalmazott: „Természetes, hogy nemet mondtunk: a mi képviselőink egyértelmű felhatalmazást kaptak a
választóinktól arra, hogy az ellenzékben foglaljanak helyet”.
Emmanuel Macron felhívása elsősorban a jelenleg az ellenzéki baloldali szövetség, a NUPES egyik tagjának, a szocialistáknak, valamint a konzervatív Köztársaságiaknak szólt. A
baloldali szövetséget vezető radikális baloldali Lázadó Franciaországgal és a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörüléssel a kormányzati szereplők kizárták az együttműködést.
Négy nappal a nemzetgyűlési választások után továbbra
sincs olyan egyértelmű többség a parlament alsóházában,
amely biztosíthatná a kormányzóképességet, miután Emmanuel Macron pártja és centrista szövetségeseinek Együtt! nevű
szövetsége a választások vasárnapi második fordulójában elvesztette abszolút többségét a nemzetgyűlésben.
Az elnök kedden és szerdán az eddigi kormánytöbbséghez
tartozó pártok és az ellenzék vezetőit külön-külön fogadta hivatalában „a franciák érdekeit szolgáló, lehetséges konstruktív
megoldások megtalálására”.
A kormánypártnak a következő öt évben csak 246 képviselői helye lesz az 577 fős nemzetgyűlésben, míg eddig 345 volt.
Az abszolút többséghez 289 szavazat szükséges. A baloldal
150 képviselővel rendelkezik négy frakcióban, a Nemzeti Tömörülésnek 89 fős a csoportja, míg a hagyományos jobboldaliak 61-en vannak. (MTI)

Kihirdették Németországban a földgázellátási
válsághelyzet riasztási fokozatát
A riasztási fokozat kihirdetése az előfeltétel a kormány azon
Kihirdették csütörtökön Németországban a földgázellátási válsághelyzet második, riasztási fokozatát tervének megvalósításához, hogy a villamosenergia-ágazat
az Oroszországból érkező szállítások jelentős csök- gázfogyasztásának csökkentése érdekében újra beállítsanak az
áramtermelésbe tartalékba helyezett széntüzelésű erőműveket.
kenése miatt.
Robert Habeck alkancellár, gazdasági miniszter berlini tájékoztatóján kiemelte, hogy az Ukrajna ellen háborúzó Oroszország fegyverként használja az energiát, fel akarja srófolni
az árakat, és megosztottságot akar előidézni az Ukrajna mellett
kiálló országok körében.
Moszkva ezért csökkentette a németországi földgázexportot, ami „külső sokkhatásként” gázellátási zavart okoz. A piac
még képes a zavar kezelésére, az ellátás így biztosított, de „ha
még nem is érezzük, gázválságban vagyunk” – mondta a miniszter, aláhúzva, hogy Oroszország „gazdasági támadást” indított Németország ellen.
Az ellátás folyamatossága és a nyár „hamis biztonságérzetbe ringathat”, de ezt nem szabad hagyni, tudomásul kell
venni, hogy a helyzet súlyos, és a tél az idén sem marad el,
ezért takarékoskodni kell, hogy minél több gázt tárolhassanak
a fűtési szezonra – tette hozzá.
A földgáz szűkös erőforrássá vált, az árak pedig „már most
is magasak, és fel kell készülnünk a további emelkedésre” –
mondta Robert Habeck.
Hangsúlyozta, hogy az iparban már látszanak a takarékos
felhasználás első eredményei, az ágazat földgázfogyasztása 8
százalékkal csökkent. Ehhez a több mint negyvenmillió németországi háztartás is jelentősen hozzájárulhat, egyedül a
fűtés helyes beállításával 15 százalékos megtakarítás érhető
el – mondta.
A kormány egy sor intézkedést tervez, a többi között beindítanak egy árverési rendszert, amelyben a felhasználásuk
visszafogására hajlandó ipari fogyasztók pénzért cserébe csökkenthetik a fogyasztásukat, az így felszabaduló mennyiséget
pedig a tározókba irányítják. Robert Habeck erről azt mondta,
hogy az ipar „nagyon nyitott” az elképzelésre.

Ezzel is azt akarják elérni, hogy maradjon minél több földgáz,
amelyet tárolni lehet a téli szezonra.
A riasztási fokozat kihirdetése azt is jelenti, hogy a kormány
beindíthat egy úgynevezett árkiigazítási mechanizmust, vagyis
megengedheti a szolgáltatóknak, hogy azonnal, a még hatályos tarifát felülírva érvényesítsék a fogyasztói árakban az
utóbbi hetekben robbanásszerűen megemelkedett földgázbeszerzési árakat.
Robert Habeck erről elmondta, hogy egyelőre nem élnek a
lehetőséggel, de szükség lehet rá „az energiaellátás összeomlásának megakadályozásához”. A rohamos drágulás ellensúlyozására első lépésként egy 15 milliárd eurós hitelkeretet
nyitnak az ágazati szereplőknek – tette hozzá.
Németországban Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja előtt 55 százalék volt az orosz import aránya a földgázfelhasználásban. A szövetségi kormány igyekszik lazítani ezt
a függőséget, legutóbbi, április végi adatai szerint az orosz
földgáz arányát sikerült 35 százalékra csökkenteni a háború
kezdete óta.
A Gazprom orosz állami energetikai óriásvállalat június közepén technikai fennakadásokra hivatkozva nagyjából 50 százalékkal csökkentette a Németországba szállított
földgázmennyiséget. A két országot közvetlenül összekötő
Északi Áramlat-1 vezetéken így alig 700 gigawattórának
(GWh) megfelelő mennyiség érkezik napi szintre számítva.
Ez a mennyiség a Gazprom korlátozása előtt még 1400 GWh
felett volt.
Szintén jelentősen csökkent az Ukrajna-Szlovákia-Csehország útvonalon érkező orosz gáz mennyisége, a német-cseh
határon fekvő Waidhaus mérőállomáson regisztrált adatok szerint 600 GWh-ról 200 GWh-ra. (MTI)
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Ország – világ
Az energiaügyi minisztert
menesztené az USR
Az alsóház házbizottsága szerdán úgy döntött, hogy
a plénum hétfőn fogja megvitatni a Mentsétek Meg
Romániát Szövetség (USR) által Virgil Popescu
energiaügyi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt. A döntés értelmében a szavazásra jövő
szerdán kerül sor. Ionuţ Moşteanu USR-s képviselő
kedden jelentette be a plénum előtt az egyszerű indítvány benyújtását, és hangsúlyozta, hogy a dokumentumot a független jobboldali képviselők frakciója
is aláírta. A „Virgil Popescunak mennie kell. A románok megoldásokat várnak” címet viselő indítványban
felróják a tárcavezetőnek, hogy mandátuma alatt folyamatosan nőtt a földgáz és a villamos energia ára,
a benzin és a gázolaj ára pedig meghaladta a 9 lejt.
„A miniszter a nemzetközi helyzettel mentegetőzik, és
nem ad magyarázatot arra, miért utasította el makacsul azokat a kézenfekvő megoldásokat, amelyekre
az USR tett javaslatot, és többek között koalíciós partnerei is helyeselték ezeket nyilatkozataikban” – mutatnak rá a dokumentumban. (Agerpres)

30 lej az értékjegyek felső
határértéke
Klaus Iohannis államfő szerdán kihirdette az értékjegyek odaítélését szabályozó 2018/165-ös törvényt
módosító és kiegészítő jogszabályt, amely előírja,
hogy az egy munkanapra juttatott étkezési utalvány
értéke nem haladhatja meg a 30 lejt. A jogszabály azt
is előírja, hogy a szakszervezetek saját pénzalapjukból alkalmanként ajándékutalványokat adhatnak
olyan szakszervezeti tagoknak, akik nem állnak a
szervezet alkalmazásában. Az ajándékutalványok kiutalásának gyakoriságát és értékét a szakszervezet
vezetősége határozza meg. A törvény értelmében
ugyanakkor gyerektáborok kifizetésére is fel lehet
használni a vakációs utalványokat. A csekkeket az
ország területén megszervezett iskolai vagy tematikus táborok kifizetésére használhatják fel a szülők. A
kifizetési eljárást az oktatási és a pénzügyminiszter
közös rendeletében szabják majd meg. (Agerpres)

Nem lesz kétfordulós
polgármester-választás
A kétfordulós polgármester-választás bevezetéséről
szóló törvénytervezetet utasított el kedden a képviselőház döntő házként. A jogszabályjavaslatot a
Népi Mozgalom Párt (PMP) nyújtotta be 2016-ban.
A tervezet előírta volna, hogy amennyiben a polgármester-jelöltek közül senki nem szerzi meg a szavazatok abszolút többségét a választások első
fordulójában, a két legtöbb voksot kapott jelölt ismét
megmérkőzik a második fordulóban. A törvényjavaslatról döntő házként szavazott a képviselőház.
(Agerpres)

Szorgalmazzák a nyugat-balkáni
integrációt
Az Európai Unió csúcstalálkozójának résztvevői
egyetértettek abban, hogy a Nyugat-Balkán integrációs folyamatának gyorsabban kell haladnia – jelentette ki csütörtökön, az értekezlet első részének
végén Klaus Iohannis államelnök. „Az én következtetésem az, hogy mindenki megértette, kicsit gyorsabban kell haladnia a Nyugat-Balkán integrációs
folyamatának” – jelentette ki az államfő. (Agerpres)

Kevésnek találtatnak?

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy a kétezres évek elején az uniós csatlakozás előtti
évek óta sokzsáknyi pénzt költöttek el digitalizálás címszó alatt arra, hogy az állam minden intézményének legyen korszerű számítógépes rendszere, és a különböző
hivatalok adatbázisai kommunikáljanak is egymással,
odáig elmenően, hogy személyi szám alapján követhető
legyen, hogy egy adott adófizető hogy áll az ügyes-bajos
dolgaival a különböző hivatalokban. Úgy ment ez is,
mint a sztrádaépítés. És ezt a gikszert már nem fogják
olyan gyorsan kijavítani, mint májusban a népszámlálás
internetes oldalának gatyába rázását.
Egyelőre ott tartunk, hogy a számolás lassabban
halad, mint számítottak rá. Ez még a határidő kitolásával megoldható, de ha a folyamat online és offline szakaszai közti adatátjárással nem boldogulnak, akkor
borítékolhatóan sokan lesznek olyanok, akiket egyszer
sem, de jócskán olyanok is, akiket kétszer is megszámolnak. A számoknak nagy tétje van több szempontból is,
mert az uniós alapok elosztásánál az ország lakosságának nagysága fontos tényező, számos kisebbségi jog esetében pedig az adott kisebbség arányszáma döntő
fontosságú. Az államnak az az érdeke, hogy nagy legyen
az összlakosság, és bőven vannak, akiknek legalább enynyire fontos, hogy a kisebbségiek aránya minél alacsonyabb legyen. És ha valakinek az volt a kimondott célja,
hogy egy hiteltelen népszámlálást hozzon tető alá, egyre
inkább úgy tűnik, hogy remek munkát végzett.

4 NÉPÚJSÁG

_____________________________________________________ AKTUÁLIS _______________________________________________ 2022. június 24., péntek

Nehézkesen halad a népszámlálás második szakasza
Elméletileg május 31-én kezdődött meg a népszámlálás
második, személyes lekérdezésen alapuló szakasza. Az elmúlt három hét tapasztalatai
azt mutatják, hogy a lakosság
összeírása a vártnál sokkal
lassabb ütemben halad.

Ennek elsődleges oka, hogy a
számlálóbiztosok rendelkezésére
bocsátott táblagépeken és térképeken nem egyértelmű, hogy mely lakások és személyek lettek már az
első, önkitöltéses időszakban megszámolva, illetve melyek az összeíratlan lakások. Ez jelentősen
megnehezíti a kérdezőbiztosok dolgát, akik a legtöbb esetben azokat is
felkeresik, akik online válaszoltak a
népszámlálási kérdőívekre, azzal a
céllal, hogy ellenőrizzék ezt, és az
adott címet le tudják zárni.
További probléma, hogy kérdezés közben a különböző jegyzékek
(elsősorban az oktatási intézmények listája) nagyon lassan töltődik
be a táblagépekre. Így egy többtagú
család esetében elérheti akár az egy
órát a lekérdezés, paradox módon
több időbe telik, mint az online válaszadáskor.
Egy harmadik komoly probléma,
hogy a táblagépeken nem lehet
nyelvet váltani, csak a román
nyelvű kérdőív van feltöltve. A törvényben garantált többnyelvűséggel ellentétben sem nemzetközi
nyelven, sem pedig a romániai
nemzeti kisebbségek nyelvén, így
magyarul sem érhető el a kérdőív.
A Népszámlálás.ro szerkesztői
arra kérik a lakosságot, hogy legyenek megértőek és együttműködőek
a számlálóbiztossal. Annak ellenére, hogy kitöltöttük online a népszámlálási íveket, nagy az esélye,
hogy a kérdezőbiztos felkeres, és

ellenőrzi, hogy minden kérdőív (beleértve a lakásra és az épületre vonatkozó fejezeteket is) érvényesen
volt-e rögzítve. Szintén ellenőrzik,
hogy nem maradt-e ki valaki az online regisztráció során az adott címről.
„Sajnos sok esetben nem kerülhetjük el, hogy a számlálóbiztossal
találkozzunk, egyeztessünk, még
akkor sem, ha már online részt vettünk a népszámláláson. Legyünk
megértőek és türelmesek, a számlálóbiztosok nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, hogy senki
se maradjon ki az összeírásból.
Abban az esetben, ha a számlálóbiztos kopogtatócédulát hagy, mert
nem talált otthon, telefonon egyeztessünk vele, hogy tudja véglegesíteni a népszámlálási íveinket” – áll
a Népszámlálás.ro közleményében.
Arról, hogy egy adott településen
a számlálóbiztosok éppen melyik
negyedben, melyik utcában hol tartanak a lekérdezéssel, mikor számíthatunk az érkezésükre, a helyi
polgármesteri hivatalokban lehet érdeklődni – hívja fel a figyelmet a
Népszámlálás.ro portál közleménye. Ha bármilyen egyéb, a válaszadással kapcsolatos kérdés vagy bizonytalanság merül fel, reggel 9 és
este 20 óra között továbbra is hívható a 0371-900-172-es magyar
nyelvű telefonos ügyfélszolgálat.
A népszámlálás első, online szakaszában, 2022. március 14. és
május 27. között mintegy 11 millió
kérdőívet töltöttek ki, ebből több
mint kétmilliót érvénytelenített az
Országos Statisztikai Intézet hibák
vagy hiányosságok miatt. A személyes lekérdezés időszaka május 31én kezdődött, és a jelenlegi
szabályozás értelmében július 17-ig
tart. (közlemény)

Literenként 50 banival
kompenzálják
az üzemanyagok árát
Literenként 50 banival kompenzálják az üzemanyagok
árát július elsejétől a következő három hónapban – jelentette
be
csütörtökön
Nicolae Ciucă miniszterelnök.

Becslések szerint az árkompenzáció 2 milliárd lejbe kerül, ennek
a felét az állami költségvetésből fedezik, másik felét a kőolajipari társaságokra terhelik. Ciucă szerint az
intézkedés része annak a kormányzati csomagnak, amellyel a lakosságot és a vállalkozásokat segítik a
válság közepette. A kormányfő arra
is hivatkozott, hogy Franciaország
és Spanyolország hasonló módon
védi polgárait.
A töltőállomások által kiállított
nyugtákon fel fogják tüntetni az árkompenzáció mértékét.
A miniszterelnök szerint az
üzemanyagár-kompenzációhoz
szükséges forrásokat nem a beruházásoktól vonják el, a kormány eltökélt szándéka, hogy a GDP hét
százalékának megfelelő összeget,
mintegy 88 milliárd lejt fordítson
beruházásokra és gyorsítsa a helyreállítási alapban, illetve a többéves
uniós költségvetésben rendelkezésére bocsátott európai források lehívását.
Alig néhány perccel a kormányfő
bejelentése után a nagykoalícióban

részt vevő Szociáldemokrata Párt
(PSD) Facebook-bejegyzésben határolódott el az intézkedéstől.
A közleményben rámutatnak: a
PSD az utóbbi napokban több megoldást is javasolt, amellyel jelentős
mértékben lehetne csökkenteni az
üzemanyagok fogyasztói árát, csütörtökön azonban Nicolae Ciucă az
állam és az olajipari vállalatok által
közösen finanszírozott, 50 banis
egyéges árkompenzációról határozott. A PSD „tiszteletben tartja a
kormányfő döntését”, de továbbra
is úgy véli, hogy az általa javasolt
árkorlátozás vagy a haszonkulcs
korlátozása eredményesebb megoldás lett volna. A PSD szerint
ugyanis más országok tapasztalata
azt mutatta, hogy az árkompenzáció
csak néhány hétig segített, aztán az
üzemanyag ára már meghaladta azt
a szintet, amelyen a kompenzáció
bevezetésekor volt.
A versenytanács által működtetett árfigyelő honlap szerint csütörtökön Bukarestben a legolcsóbb
gázolaj 9,16 lej, a legolcsóbb benzin pedig 8,56 lej volt literenként.
Amennyiben nem lesz több áremelés, akkor az árkompenzáció nyomán július elsejétől várhatóan
literenként 8,66 lejért lehet majd
gázolajat, illetve 8,06 lejért benzint
tankolni a kutaknál. (MTI)

Minden tömegrendezvényen tájékoztatnak
a veszélyekről
(Folytatás az 1. oldalról)
Szintén a fővárosi esetet követően Mara Togănel, Maros megye
prefektusa kábítószer-ellenes kampányok indítását rendelte el az
olyan, nagy tömegeket megmozgató rendezvényeken, mint a koncertek, fesztiválok, falu- és városnapok, vásárok. A prefektusi rendelet értelmében ezen események
programjában a kábítószer-használat kockázataira és negatív következményeire figyelmeztető akciók
is helyet kell kapjanak. – A drogok
életeket tesznek tönkre! A kábítószer-használat egyre aggasztóbb
méreteket ölt, ami határozottabb
fellépésekre késztet bennünket. A
hatóságok, a civil társadalom és a
szülők közötti partnerség révén
erőteljesebben felvehetjük a harcot
a törvényszegőkkel – nyilatkozta
Maros megye prefektusa. Az egyes
tömegrendezvények szervezői a
Maros Megyei Drogprevenciós és
Tanácsadó Központ szakembereinek a segítségét kérhetik ez
ügyben.
Ki lehet próbálni, milyen tüneteket
okoznak
Aleodor Roman, a drogprevenciós megyei központ vezetője lapunk érdeklődésére kifejtette:
rendszeresen részt vesznek a tömegrendezvényeken, elsősorban
azokon, amelyeknek a célközönségét a fiatalok képezik. Ezeken az
eseményeken a központ munkatársai, valamint az önkénteseik beszélgetnek
a
résztvevőkkel,
felvilágosítják őket a kábítószerfogyasztás veszélyeiről, következményeiről, mi több, újabban ebben
nemcsak szavakra hagyatkoznak,
hanem innovatívnak számító eszközöket is bevetnek, amelyek
révén a fiatalok élethűen megtapasztalhatják azokat a tüneteket,
amiket az alkohol-, valamint a
drogfogyasztás okoz. A virtuális
valóság technológián alapuló kábí-

Fotó: a kábítószer-ellenes központ Facebook-oldala

tószer-szemüveggel megtapasztalhatják a droghasználat negatív hatásainak széles skáláját, a
látászavaroktól a tájékozódási nehézségekig.
Ugyanakkor kipróbálhatják az
alkoholszemüveget is, amely erős
alkoholmérgezéses állapotot szimulál, aki magára ölti, az a saját
bőrén érezheti, milyen, amikor
nem tudja megfelelően felmérni a
távolságokat, vagy éppen az előtte
lévő tárgyak egészen távolinak
tűnnek. A két új innovatív eszközt
a kábítószer-ellenes központ csapata minden tömegrendezvényen
elérhetővé teszi, céljuk, hogy elejét
vegyék annak, hogy a fiatalok kíváncsiságból kísértést érezzenek a
kábítószer- vagy alkoholfogyasztásra.
Egyre csökken az életkor
Érdeklődésünkre
Aleodor
Roman elmondta: a rendelkezésükre álló adatok alapján Maros
megyében jellemzően a 15-25 év
közötti korosztály fogyaszt kábítószereket, és leggyakrabban kannabiszhoz,
valamint
a

dizájnerdrogokhoz (amit helytelenül etnobotanikai szereknek neveznek) nyúlnak a használók.
Rámutatott, az utóbbi években
nem lett jelentősen gyakoribb a
megyében a kábítószer-használat,
ellenben a tapasztalat az, hogy
egyre csökken az életkor, amikor
illegális szerekhez nyúlnak a fiatalok.
Az elkövetkező időszakban az
Országos
Kábítószer-ellenes
Ügynökség alárendeltségébe tartozó Maros megyei központ szakemberei és önkéntesei jelen
lesznek a Csergeden zajló fesztiválon, valamint a fiatalok körében
rendkívül népszerű Vibe-on. A
tanév alatt rendszeresen látogattak
el iskolákba, ahol általános és középiskolás, valamint egyetemista
diákokat tájékoztattak a kábítószer-fogyasztás
kockázatairól.
Nemrég egy, a szászrégeni önkormányzat által szervezett rendezvényen, valamint Hargita megyei
kollégákkal közösen a Tusnad
Gastro Blues Festen kampányoltak
a droghasználat visszaszorítása érdekében.
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„Palotaélmény” a szecesszió világnapján
Bodolai Gyöngyi
(Folytatás június 17-i lapszámunkból)
Az egymagában is összművészeti alkotást
jelentő előcsarnok központi dísze a Ferenc
József megkoronázásáról készült dombormű
(Sidló Ferenc szobrászművész alkotása Körösfői-Kriesch Aladár elképzelései alapján).
Ismerjük viszontagságos történetét, a hatalomváltás utáni tisztogatások miatt a színpad
alatt homokágyba rejtették el, amíg visszakerülhetett eredeti helyére. Sok részletet hallottunk a domborműről, akárcsak a keleti
hatású, székely motívumokat is felhasználó,
aranyosan ragyogó előcsarnok díszítéséről,
amely szintén Körösfői-Kriesch Aladár, a budapesti Iparművészeti Iskola díszítőfestő tanárának az elképzelései alapján készült, aki
„a tér symphonikus” hatásának a kialakítására törekedett. Ő festette a két nagy méretű
falképet, és a mennyezet díszítőfestése is az
ő munkáját dicséri. A nagyteremben megtapasztalható élményt vetítik előre a bejárat két
oldalán az ég és föld közötti kapcsolatot sugalló falképek, freskók (Székely mesemondás,
Táltosok), melyek alakjait az alkotó többségükben ismert marosvásárhelyi, illetve gödöllői
személyekről
mintázta.
A
magyarázatból fény derült a négyajtós főbejárat két oldalán lévő díszkutak szerepére is,
amelyek fölött meztelen szárnyas angyalok
(Sidló Ferenc domborművei) fogják közre az
adományozók nevét feltüntető márványtáblát. Nos, a kutak a művészet forrását, az életet
adó vizet jelképezik, a szárnyas nőalakok
pedig főhajtással hódolnak az emberi alkotás
nagyszerűsége előtt. Az egyik angyal arca a
tervező Nagy Sándoréra emlékeztet, a másik
a feleségéé, a Kriesch Lauráé lehet. A ruhatárak fölötti falképeket Körösfői tanítványai
festették, akik elkísérték a mestert Marosvásárhelyre. Az előcsarnok két végén lévő tükrök Belgiumból érkeztek, és távlatot adnak a
szinte végtelennek tűnő helyiségnek.
Oniga Erika egy szép könyvet mutatott be,
amely 2016-ban a Gödöllői Városi Múzeum
kiadásában jelent meg Körösfői munkásságáról, és lapjain a Kultúrpalotához készült vázlatok is láthatók, például a csillároké, így
valószínűsíthető, hogy azokat is ő tervezte.
Az idei év témája kapcsán az előadó elmondta, hogy minden művész, aki a Kultúrpalota díszítésén dolgozott, mint például
Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Toroczkai Wigand Ede, könyvek illusztrálásával
is foglalkozott, és a képeken kívül jellegzetesen hajlított, szépen díszített szecessziós betűket, címlapokat, borítókat terveztek. Mivel
a természetben nincsenek szögben megtörő

vonalak, íves vonalvezetést használtak, a növényi világhoz alkalmazkodva. Így váltak a
könyvek is összművészeti alkotásokká. A gödöllői művészek munkáikat ötletesen megtervezett monogrammal írták alá.
Az előcsarnokhoz képest stílusváltást jelentenek a lépcsőházak, apró virágmintás festésükre Falus Elek építészt, iparművészt,
képzőművészt kérték meg, aki a korszak elismert belső építésze, illusztrátora volt, később, 1909-től a Nyugat című folyóiratot is
illusztrálta. A lépcsőház festésének érdekessége, hogy sötét alapra festette a kicsi virágokat, majd a mennyezetnél kivilágosodott a
fal. A virágmotívumok az általa készített
könyvborítókon, plakátokon is megjelentek.
A lépcsőfordulókban lévő festett ablakokra
egy-egy jelentős személy portréja került Róth
Miksa műhelyének kivitelezésében.
A korabeli iratok szerint a Tükörterem Fogadóterem megnevezéssel is szerepel. A két
oldalára elhelyezett hármas tagolású (ugyancsak belga) tükrök szerepe az, hogy nagyobbnak tüntessék fel a helyiséget. Belga tükrök
vannak egyébként a földszinti mosdókban is,
amelyeket a többivel egyszerre vasúton szállítottak Marosvásárhelyre. A terem festését
szintén Falus Elekre bízták. Oniga Erika Ke-

serű Katalin művészettörténészt idézte, aki
szerint a terem kromatikája a sötét színből fokozatosan megy a világosabb felé. A Tükörterem díszítőfestését sajnos nem az eredeti
sablon alapján újították fel az 1960-as években, a feltárt kutatóablakokban látható a
terem színvilágához illő zöldes színű minta.
A bútorzat viszont az eredeti, ami Budapesten
készült, és az elmúlt évtizedekben fokozatosan újították fel. A terem összességében megmaradt szecessziós belső térként.
Üvegablakai kétféle stílust tükröznek, Toroczkai Wigand Ede, a nagyobb méretű üvegablakok megálmodója a régmúltat, Attila
korát, a székely építési és tárgykultúrát idézi.
Gyűjtését jellegzetes régi nyelven, szeceszsziós betűkkel könyvben is kiadta. Nagy Sándor tervei alapján elevenedik meg a négy
magyar népballada a Róth Miksa műhelyében készült festett ablakokon, amelyek akkor
élnek igazán, amikor rájuk süt a nap.
Ezúttal felülnézetből tekintjük meg a nagy
koncerttermet, amely nyolcszáz személy befogadására alkalmas, és az építészek Bernády
György kérésére tulipános, pávás, életfás
népművészeti motívumokkal díszítették a páholysori, az első és a második emeleti karzat
mellvédjét. A terem érdekessége, hogy a ku-

pola népművészeti motívumai közötti áttörésekkel, a csillárok körüli fémrácsokkal a
terem szellőzését oldották meg azon elv alapján, hogy a friss, oxigéndús levegő lefele, a
használt, melegebb, könnyebb levegő felfele
áramlik, lehetővé téve a terem szellőzését. Az
orgona, amelyet a fekete pácolású faragott orgonaszekrényben helyeztek el, a sziléziai
Rieger cégnél készült, és 1913. július 15-én
avatták fel.
A Kultúrpalota minden kicsi része mívesen
megmunkált, és Bernády célja az volt, hogy
a népi motívumokat a látogató magába szippantsa. Hogy célját elérje, filmvetítésre is berendezte a nagytermet, hogy azokat a
vásárhelyi polgárokat is becsalogassa, hogy
megismerjék az épületet, akiket másképpen
nem tudott volna megnyerni.
Utoljára a kisterem maradt, de mire odaértünk, már besötétedett. Ahogy kinyitottuk a
terem ajtaját, a sötét térben felragyogott az
erdélyi történelem jeles személyiségét, Bethlen Gábort tudósai körében ábrázoló festett
ablaksor, amelyet kívülről a lemenő nap
fénye világított meg. Az ablakokat Róth
Miksa tervezte, és ő volt a kivitelezője is. A
sárga, a vörös, a narancs, a zöld, és kék színek
gyönyörű árnyalatokban ragyogtak, és megbabonázva álltunk a sötét teremben, mert a
látvánnyal egyszerűen nem lehetett betelni. A
két oldalkép is különleges fényben ragyogott,
bár az angyalokat és a híres cigányzenészt,
Czinka Pannát a bús kuruc vitéz társaságában
ábrázoló üvegablakokat is megfosztották feliratuktól. A színpad érdekessége, hogy hangvetővel van ellátva. A palotáé pedig, hogy az
elmúlt 110 évben megőrizte eredeti rendeltetését, és manapság is a művészetek szolgálatában áll „Isten tanácsával megerősítve”
(Consilio firmata Dei), ahogy a tudományokat felsoroló ablaküvegen Bethlen Gábor
latin jelmondata olvasható. Aki naplementekor a sötét kisteremben ezt az élményt átéli,
ha eddig kétségei is voltak, egészen biztos,
hogy a palota bűvkörébe kerül.
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A természet kalendáriuma (DXVIII.)
Kiss Székely Zoltán
Ilyenkor anyánkról, vagy későn érkező
esti homályról kellene szólni,
temetőnk szentivánéji fényeiről,
– Turcsány Péter 2011-ben publikált Ma
még a Holdhoz versével lépek a csillagászati
év felének küszöbére –
mocsarak népe búvik a nádban,
mögötte út, előtte út, sosem korábban,
szárnyait próbálja egyhetes vadréce:
repülj a tűzbe, hamvad és támadj föl
kis bujkáló vándoraink örömére!
Lehűl a testünk, ma még a Holdhoz
énekelünk,
Az ősidőkben a Holdat Szelénének, világosságnak hívták. Minden este, amikor lebukott a kis-ázsiai Latmosz hegygerince
mögött, meglátogatta földi halandó kedvesét,
Endümión pásztorkirályt, aki barlangjában
éjszakázott. Szenvedélyes szerelmük gyümölcsei négy fiú és sok-sok lány. S születhetnének máig gyermekeik – így a monda –,
ha... mint holdas éjszakákon a tárgyak körvonala, nem homályosodna mítoszba történetük.
Egyesek szerint egy nap maga a pásztorkirály kért Zeusztól álomtalan álmot, hogy
soha meg ne öregedjen. Mások úgy tudják,
hogy Zeusz azért küldött végtelen álmot reá,
mert azt hitte, hogy felesége, Héra vele csalta
meg. Szeléné váltig azt állítja, hogy ő akarta
így: elege volt a szép halandó túláradó férfiasságából. Jobban szerette csak simogatniölelgetni a tehetetlenül alvót. Azt rebesgetik,
hogy a pásztorkirály azóta is ott hever barlangjában, s Szeléné minden este megsimogatja homlokát.
(…)
és tüzes nyalábok szerelemmel
ölelnek veríték-gyöngy-fátyolosan.
Már önkeze metszi sebét a nyárnak,
már fájdalom az anya minden mosolya,
már szeplőbeborult eprecskék feszítik
sűrű zöld levelük hasadékát.
Ilyenkor anyánkról, vagy későn érkező
esti homályról, hold-áztatta tömlöc-éjek
kígyókat étető kételyeiről kellene
szólni, Szentjánosnap fényeiről (…)
Nyári napforduló. Az egyház már a IV.
század óta Keresztelő Szent János napjaként
ünnepli. A hazai XV. századi források a tűzgyújtásról mint egyházi szokásról emlékeznek meg. A XVI. századtól már
népszokásként emlegetik. A tűztől várták,

Már önkeze metszi sebét a nyárnak

hogy védelmet nyújt köd, jégeső, dögvész
ellen. A gazt azért égették, hogy tiszta legyen
a búza. A Szent Iván-napi tűz egészség- és
szerelemvarázsló praktikák erejében bíztak.
Bodzát, papsajtot, majorannát füstöltek:
Tisztes légy, hasznos légy,
Majoranna, bukros légy!
A megfüstölt virágokat padláson szárították, szemverés, igézés ellen használták, a
bodzát daganatra tették, ágyba tették bolhák
ellen. A tűzben aszalt körtét, almát is gyógyításra használták.
Tüzit megrakatjuk, velágos Szent János,
csak addig velágolj, míg én nálad leszek,
ha én haza megyek, mindjárt elalugyál!
Akár Szeléné is mondhatná Endümiónnak… A Szent Iván-napi tűzugrás a párok
összeéneklésére is alkalmat adott. A Nyitra
menti Kolonban gyűjtötte Kodály Zoltán:
Mel magas rutafa ága elágazott,
A tengeren áthajladozott.
Egyik ága hajlott Balkó Pista udvarába,
Selem sárhajó Magyar Ilonának haján fölyő,
gyöngykoszorú gyöngy.
Másik ága hajlott Császár Borcsa udvarába,
Selem sárhajó Magyar Ilonának haján fölyő,
gyöngykoszorú gyöngy.
Ismeretes az a szólásuk, hogy „Hosszú,
mint a szentiváni ének”. Valóban, kora hajnalig, tűzlankadtáig énekelték valamikor.
Máshol a lányok búzavirág-koszorúval a fejükön ugrották át a tüzet, majd a koszorúkat
sorban egy fűzfára hajították. Amelyiké fennakadt, azt még az őszön férjez adják – vélték.
Mennyire lelhetők fel ezek a szokások
manapság? Nem tudom.
A hagyomány persze mindig porlad, mindig újul. Azonban, ha gyorsul a változás, egy
nemzedéken belül tűnik el valami, akkor
megszűnik a nemzedékek közötti párbeszéd
és hagyományátadás. A népköltészet, a népi
tudás megszűnése, a gyorsuló nyelvi változások, az urbanizáció, a kultúrák egyfajta hibridizációja óriási veszteség. Ha átesünk a
mítoszi küszöbön, átlépjük az anyanyelvi
időzónát, önazonosságunkat áldozzuk fel a
globalizáció „oltárán”. Megéri-e?!
Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg;
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhőn a csillag,
nem szédül az égtől a táj…

Szédül az égtől a táj

Garai Gábor Júniusát hívtam segítségül, picinyég ecsetelni próbálva, mit a honiságról előbbiekben leírtam.
Megszédülő táj. Kánikula. A szó latin eredete árulja el a Canis Majoris csillagképpel a
kapcsolatát. A nap nyár derekán a Nagy
Kutya csillagképpel, benne az északi égbolt
egyik legfényesebb csillagával, a Szíriusszal
kel együtt. Lassan a Kárpát-medence éghajlata is szubmediterránná válik, a legmagasabb évi hőmérsékleteket ebben az
időszakban mérik. A hőmérő higanyszála
gyakran 30 0C fölé kúszik – ezek a hőségnapok. Ha több napon át tart a nagy a meleg,
kánikuláról beszélünk.
A kutya meleget aztán
gyors záporok követik.
Nyári jelenség a hidegfrontok előtt létrejövő
álhidegfront vagy instabilitási vonal. Ez majdnem
párhuzamosan
halad a hidegfronttal,
megelőzve azt, de mozgása amannál gyorsabb,
egyre jobban előresiet.
Nos, e mentén alakulnak ki a heves szélviharok,
zivatarok
keletkeznek. De szemben a valódi hidegfronttal, mely jócskán okoz
komolyabb lehűlést, az
álhidegfront átvonulása
után az időjárás gyorsan javul, visszatér eredeti állapotába, s
gyakran több óra, fél
nap is eltelik, míg az
igazi hidegfront megérkezik.
A nyári heves zivatarokkal sokszor örvénylő szélmozgások
társulnak. Ezek hozzák
létre a néhány deciméter átmérőjű por- vagy
víztölcséreket,
attól
függően, hogy a szélvihar mezőségi poros talajon vagy egy nagyobb
halastó tükrén halad-e

végig. Az ilyen viharforgatag romboló hatású
nagy testvére a tornádó, nálunk igen ritkán
fordul elő. A forgószél keskeny területsávon
vándorol, nagy pusztítást okozva. Ha a széltölcsér mocsaras területen, sekély vizes felületen halad át, akkor az apró víziállatokat
tömegesen szippantja fel. A békákkal, kis halakkal terhes légtömeg a magasban sokszor
több száz kilométert is megtehet, s aztán csitulva, kihull belőle a béka- vagy haleső. Ezek
azok az égi csodák, amelyek az avatatlanokban babonás félelmet keltettek. (A bibliai
mannaeső hasonló jelenség Núbiában, Líbiában és Szaúd-Arábiában.) Évek, évtizedek
telhetnek el, s nem jelentkezik hasonló „égi
csoda”, máskor egy kánikulai időszakban
többször is kialakulhat.
Június 29-én ünnepeljük a nemzetközi
Duna-napot. A Duna menti országok 2004 óta
minden évben e napon emlékeznek meg a
folyó természeti értékeiről. A Duna a világ
egyik legnemzetközibb folyója: 10 országon
halad át, vízgyűjtő területe pedig 7 további
országot érint. Sok jelentős település is emelkedik a partjain, köztük négy jelenlegi főváros: Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád. E
nap célkeresztjében a „Duna-szolidaritás” kialakítása áll: a folyó mentén ugyan különböző kultúrák élnek, de a szenvedély és
felelősség közös kéne legyen a Duna vizének
és élővilágának megőrzése tekintetében…
De térjünk kissé vissza Garai Júniusába:
Meghalok itt is –: a gyönyörtől,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld szinte tombol,
s a kőnek is illata van;
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene,
s e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.
Mily igaza van! E kánikulában, netán zivatar idején karoljuk mi is át ezt a Duna öntözte Kárpát-medencét, megtartó szélesebb
hazánkat.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022. június 24-én, amikor Szeléné
negyedik fia, a csökkenő Hold, házába lépett
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Egy örmény származású család története

Perényi Lukácsok a történelem sodrásában
Az örmények főleg a 18. század óta szereztek címeres nemesleveleket, majd
többen közülük a Bánságban és az Alföldön szereztek birtokokat. A Lukácsok
Magyarországra szakadt ágának egyik legismertebb tagja Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, akinek az utódai a Perényi Lukács nevet
viselik. A 20. század megpróbáltatásai őket sem kerülték el. A második világháború után a család legtöbb tagjára emigráció várt. Napjainkban a világ különböző részein élnek, és keresik erdélyi, magyar, örmény gyökereiket. A
Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület meghívására június 2426. között Marosvásárhelyre látogat báró Perényi Lukács Miklós egyetemi tanár.
Június 24-én 18 órától a Studium Hub kávézójában a MÖMKE és a Castellum
Alapítvány szervezésében beszélgetésre kerül sor, amely során Lukács Miklóssal találkozhatnak az érdeklődők.

Nagy-Bodó Tibor
A rendezvénnyel kapcsolatban és nem
utolsósorban a főnemesi családról dr. Kálmán
Attila tanárral, történésszel beszélgettünk.
– Tanár úr, mit kell tudni a felvezetőnkben
említett rendezvényről?
– A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar
Kulturális Egyesület és Castellum Alapítvány
közös szervezésében kerül sor erre a találkozóra. A családdal való kapcsolatfelvétel
2020-ban kezdődött, ennek a kapcsolatnak az
egyik mozzanata ez a találkozás, amely híd
Lima, Manchester, Budapest, Sydney, Marosvásárhely között. Lukács Miklós nem először
jár Erdélyben, néhány hónappal ezelőtt már
meglátogatta városunkat, hiszen a Matthias
Corvinus Collegium meghívott előadójaként
Magyarországon tartózkodott az elmúlt fél
évben. A mostani látogatás egy kicsit személyesebb, egy zarándoklat, visszatalálás a gyökerekhez.

Lukács György országgyűlési képviselő

– Milyen körülmények között kaphattak
nemesi rangokat az örmények, és kik lettek nemesek?
– Az örmények már a 18. században úgy
tartották magukról, hogy Ani városából elmenekült nemesi családok leszármazottjai. Az
Erdélyi Fejedelemség idején egyes családok
címeres nemeslevelet szereztek – például a
Terdik család 1668-ban, a Pattantyús család
1680-ban. A Habsburgok idején az első nemesítésre, a Lászlóffy családéra 1712-ben került sor.
A 18. században a legtöbb nemesítés a
bécsi udvar háborús kiadásainak következtében történt. Két háborús periódust kell említsünk. A hétéves háború idején (1756–1763)
mindazok, akik hajlandók voltak 2000 forintot háborús célra áldozni, nemesi címet szerezhettek. 1756 és 1762 között 27 örmény
család kapott címeres nemeslevelet, például
a Csíky, Jakabffy, Kiss, Lukács, Simay,
Szentpétery, Verzár, Vikol családok.
A második nagy háborús periódus a napóleoni háborúk korszaka, 1797–1814, ekkor
már ezerforintos adományért is lehetett címeres nemeslevelet kapni. Négy családról tudunk, akik ekkor szereztek nemesi címet
(Pászákász, Capdebo, Kövér, Gyertyánffy).
De másképp is szerezhettek az örmények
nemeslevelet: a hadsereg beszállítói voltak (a
Lázár, Kiss családok); az örmények letelepe-

dése körül kifejtett tevékenység miatt (Dániel), törökellenes háborúban való részvétel
miatt (Pattanyús, Lászlóffy), karrier (Issekutz
Adeodat marosvásárhelyi bíró), kulturális tevékenység (Karátsonyi). Különleges helyzet
Verzár Márton esete, aki Szamosújvár bírójaként, az udvari kamarának tett adománya és
a nagybátyjának, Oxendius Verzirescu tevékenységének elismeréseként kapta a címeres
nemeslevelet.
A Bánság helyzetének a rendezése hozott
nagy változást az örménység életében,
ugyanis a katonai közigazgatás megszüntetése után, 1779-ben létrehozták Temes,
Krassó és Torontál vármegyéket. És ez lehetővé tette az örményeknek, szerbeknek, románoknak a földvásárlást és ezzel az erdélyi
rendi társadalom szorításából való menekülést.
1781–82-ben több árverést tartottak, melyek során a kincstári vagyonból lehetett vásárolni. Ez adta meg a lehetőséget olyan
családoknak, mint a Karátsonyi,
Kiss, Lukács, Lázár, Gyertyánffy, Gorove, hogy bánsági
földbirtokosok legyenek. A
ranglétrán való emelkedés, a házasságok lehetővé tették a főnemesi címek megszerzését,
voltak, akik így bekerültek az
ország társadalmi körforgásába.
– Hány családnak sikerült főnemesi rangot szereznie?
– Hat családot tartanak nyilván. A legkorábban a Karátsonyi család szerzett főnemesi
címet 1858-ban, ez egy osztrák
grófi rang volt, amelyet 1874ben követett a magyar grófi
rang. Őket követte a Dániel család 1896-ban, Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszternek
köszönhetően, a Pap, Kiss és
Lukács családok 1912-ben, és a
Markovitsok 1939-ben.
– Megkérjük, hogy a Lukács
családról is beszéljen az olvasóknak...
– A Lukácsok 1760-ban és
1762-ben nyertek nemesi rangot. A család tagjai közül érdemes megemlíteni Lukács
Móricot, aki az MTA igazgatótanácsának volt
a tagja, a Kisfaludy Társaság elnökeként tevékenykedett. Lukács Béla 1892-től kereskedelemügyi miniszter, Marosvásárhely
országgyűlési képviselője; Lukács László,
Magyarország pénzügyminisztere, majd
1912-től 1913-ig miniszterelnök.
Az 1762-ben nemességet szerzett erzsébetvárosi kereskedő, Lukács Jakab leszármazottai közül egyik unokája, Ignác, Kaszapér
puszta (Csanád vármegye) birtokosa lett. Ignácnak a második fia, György a politikai karriert választotta.
Lukács György 1820-ban Nagyváradon
született. 1861-ben, illetve 1867–1875 között
Nagyvárad polgármestere, illetve országgyűlési képviselő volt. 1875-től miniszteri tanácsos,
majd
államtitkár
a
Belügyminisztériumban. 1892-ben halt meg.
Gyarmati Tar Krisztinával kötött házasságából nyolc gyermeke született. Közülük ifj.
György 1865-ben született Nagyváradon.
1887–1897 között belügyminisztériumi szolgálatban állt. Őt bízták meg a polgári anyakönyvezés előkészítésével, ezért francia és
német tanulmányútra küldték. 1895-ben az
anyakönyvezési osztály élére került. 1897ben Békés vármegye főispánja lett, és 1901ben Hódmezővásárhely főispánjának is
kinevezték. Tevékenységének a központja
Gyula városa volt, ahol a nevéhez fűződik a

Perenyi Lukács Miklós

kórház modernizálása, a római katolikus gimnázium új épületének a felépítése. 1901-ben
alapította a József Főherceg Szanatórium
Egyesületet, amelynek fővédnöke József főherceg, elnöke Lukács György, elnöknője
pedig Lukács Györgyné voltak, és amely
1907-re felépítette Magyarország egyik legmodernebb szanatóriumát Gyulán.
Lukács György 1905–1906-ban rövid
ideig vallás- és közoktatásügyi miniszter volt
a Fejérváry-kormányban. Miniszteri funkciójából való lemondása után nem vállalt politikai szerepet, 1906 és 1910 között több
könyvet írt az Amerikai Egyesült Államok alkotmányáról, a választójogról, az angol parlamentről.
1910 és 1918 között, majd pedig 1922–
1931 között országgyűlési képviselő volt,
Gyula városát képviselte a parlamentben.
A parlamentben többször szólalt fel a műveltségi cenzus bevezetése mellett, de ellenezte a vagyoni cenzust. A numerus clausus
bevezetése körüli viták alkalmával az egyik
felszólalásában kihangsúlyozta, hogy: „Én
igenis – ha már fenntartjuk a numerus clausus intézményét – egy szelekcionális princípiumot hajlandó vagyok elismerni, tudniillik
a tehetséget, az előmenetelben való kiválósá-

A képet dr. Puskás Attila bocsátotta rendelkezésünkre

– Hogy jött létre a Perényi Lukács család?
– Lukács György 1900-ban vette feleségül
Perényi Marjorie bárónőt. A házasságból
három gyerek született, György, Miklós és
Sándor, akiknek 1912-ban a király bárói rangot adományozott, illetve a Perényi család
előnevét átruházta a Lukács családra, így jött
létre a Perényi Lukács család. Tehát mondjuk, hogy Lukács György az alapítója a bárói
ágnak, de ő maga nem viselte a bárói címet,
sem az előnevet.
– Hogy alakult a család 20. századi története és mi a helyzet ma a famíliával?
– Lukács György és báró Perényi Marjorie
gyerekei közül György 1903-ban született. A
diplomatakarriert választotta. A világháború
után Törökországba, majd az Amerikai Egyesült Államokba emigrált, az albanyi College
of St. Rose Történelem és Politikai Tudományok Tanszékének professzora lett. 1988-ban
hunyt el az Amerikai Egyesült Államokban.
Leszármazottai továbbra is Észak-Amerikában élnek.
Miklós 1905-ben született. Zenei tanulmányait 1926-ban a lipcsei konzervatóriumban
kezdte, majd 1928-ban a berlini zeneművészeti főiskola karmester szakán folytatta
Arthur Schnabel és Paul Hindemith
irányítása alatt.
Lukács Miklóst Wagner, Verdi,
Brahms, Beethoven, Bartók és Kodály műveinek kiváló előadójaként
ismerték. Tanulmányai befejezését
követően 1943-ig több németországi
város, így Hamburg, Osnabrück,
Münster és Greifswald színházaiban
dolgozott karmesterként. 1944-ben
júliustól szeptemberig, illetve 1966 és
1978 között igazgatója volt a Magyar
Operának. 1949-től a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola operatanszakának, majd 1963-tól énektanszakának vezetője 1975-ig. 1951–1978
között a MÁV Szimfonikusok vezető
karmestere volt. 1986-ban hunyt el.
A legkisebb fiú, Sándor 1909-ben
született, a Magyar Pénzintézeti Központ tisztviselője volt, 1945-ben a németek elleni szervezkedés egyik
tagja. Családjával különböző európai
országokba, majd Peruba emigrált.
1936-ban vette feleségül Anka Évát,
aki 1909-ben született Dicsőszentmártonban, Anka János és Dobay
Ifj. Lukács György miniszter
Fotó: mandiner.hu
Mária leányaként. Írónői karrierjének
mindössze két termékét ismerjük: az
got. Ez olyan szelekcionális princípium, 1941-ben megjelent Íme az ember című veramelynek sem privilégium jellege vagy íze seskötetet, illetve az 1944-ben megjelent
nincs, sem pedig az állampolgári jogegyen- Erdőn, mezőn jártam című novelláskötetet. A
lőséget nem sérti.”
Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális
Síkraszállt a nők választójogáért, 1923-ban Egyesület 2021-ben újra kiadta az első köteő volt a magyar kormány főmegbízottja azon tet.
a Nemzetek Szövetsége előtt folyó tanácskoHázasságukból egyetlen fiú született, Sánzáson, amelyen a román agrárreform nyomán
dor
Vajk Miklós. Ennek az ágnak a leszármaelőállott magyar sérelmeket tárgyalták. Részt
zottai
az ő gyermekei: Mária Anita; Miklós
vállalt az Interparlamentáris Unió munkájában, 1922-től az Interparlamentáris Unió ma- (aki a pénteki eseménynek a meghívottja)
gyar csoportjának alelnöke volt. A egyetemi tanár, jelenleg Manchesterben él, de
Páneurópai Unió magyar csoportját ugyan- a limai San Martin de Porres egyetemen tanít,
csak Lukács György szervezte meg, és ő lett és Sándor, aki a limai ESAN Graduate
a csoport elnöke. Az 1940-es években vissza- School of Business kutatója.
vonult a közéletből. 1950-ben hunyt el.
– Köszönjük a tájékoztatást!
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VÍZSZINTES: 1. Mineralógus, tanár, 150 éve született (Aurél). 6. Honvédtábornok, Dél-Amerikába emigrált, 200 éve született (János). 10. Alaszkai szigetcsoport.
11. Forma. 13. A lipcsei Tamás-templom karnagya, zeneszerz, 300 éve hunyt el (Johann). 17. Keményfém. 19. Izomban rejlik. 20. Értesülés. 21. A vadonban terem. 23. Einstein szülvárosa. 25. Történelmi köznév. 27. Álomba ringat. 29. Házfedél. 31. Páratlan
gáz! 32. Tova. 34. A végnek nincs vége! 35. Errefele! 37. Ofszájd. 38. Görbe végtag. 40.
Belgiumi város. 43. Az argon vegyjele. 45. Férfinév (okt. 26.). 48. Bankban rzött tárgy
vagy pénz. 50. Gyorsan halad a ló. 51. Karácsony Ben oldala. 53. A jöv elgondolása.
55. Fnévképz (a -ság párja). 56. Papp László (olimpiai bajnok) edzje (Zsigmond). 57.
Brüsszel lakója. 58. Polihisztor, egyetemi tanár, MTA-tag, 125 éve halt meg (Sámuel).
59. Reformpolitikus, történetíró, MTA-tag, 200 éve született (Antal).
FÜGGLEGES: 1. Petrarca múzsája. 1. Olasz nével. 3. Törvénytelenül (kereskedik).
4. Dühös n. 5. Lamartine verse. 7. Bent szab! 8. Elcsór. 9. Kopasz. 12. Tanár, író,
mfordító, 150 éve született (Endre). 14. Fest (Béla). 15. A hidrogén és a rénium
vegyjele. 16. Latin ketts bet. 18. Tehénhang. 20. Pénzügyminiszter, MTA-tag, 150
éve született (Lóránt). 22. Római 555. 24. Páros élet! 26. Régész öröme. 28. Bánáti folyó.
30. Ötórai ital. 33. Jó a szeme. 36. Nagyon csúf. 38. Görög bet. 39. Cseh zenész, 300
éve született (Georg). 41. Akkor (fr.). 42. Sztrátum. 44. Koronar, 400 éve halott (Péter,
báró). 46. Kis rágcsáló. 47. Autóverseny. 49. Színültig. 52. Perui és chilei autójel. 54.
Roger néma! 56. Az arzén vegyjele. 57. Páratlan bn!
L. N. J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket július 7-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül betket folyamatosan összeolvasva Claudio Monteverdi egyik
operájának a címét kapjuk. Könnyítésül egy bett elre beírtunk.
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cím pályázat nyertesei:
Kali József,
Marosvásárhely, Építk sétány
Moldován Borbála,
Marosvásárhely, L. Rebreanu u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
DEÁK; SZÉLL; FARKAS; REUCHLIN; FRIVALDSZKY;
ROZSNYAI
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek
a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések
a június 17-i
számból:
Ikrek:
Tedd a kezed
Skandi:
Akármilyen kedves vendég
három napig untig elég.
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Marosvásárhelyen járt Lucian Romaşcanu kulturális miniszter

Elkezdődhet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épületének felújítása?
Marosvásárhelyen tartózkodott június 22-én Lucian
Romaşcanu kulturális miniszter, aki a városlátogatás
során több eseményen is
részt vett. Ezek egyikeként
úgynevezett általános témájú
sajtótájékoztatót
tartott
szerda délben a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi előcsarnokában.

Kaáli Nagy Botond
A sajtótájékoztatón Gáspárik
Attila, a színház igazgatója is részt
vett, az újságírói kérdésekre mindketten válaszoltak. Felvezetőként
Lucian Romaşcanu a művelődésügyi minisztérium legutóbbi terveit,
projektjeit és megvalósításait ismertette a fesztiváloktól a filmkészítés
támogatásán a különböző előadótermek feljavításáig, majd az újságírói
kérdéseknek köszönhetően Marosvásárhelyre terelődött a szó – természetesen mindenki arra volt a
leginkább kíváncsi, hogy felújítjáke végre a vásárhelyi Nemzeti épületét, amely egyre rosszabb
állapotban van.
A miniszter elmondta, a sajtótájékoztatót megelőzően hosszasan
beszélgetett a színház igazgatójával
és munkatársaival. A kérdésre válaszolva elárulta, sikerült egy több
száz millió eurós összértékű európai
uniós kölcsönről megállapodást
kötni, amelyből a kulturális minisztériumhoz tartozó, örökségvédelem
alatt álló épületeket újítják majd fel.
Ebben ugyan nem szerepel a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épülete, de tárgyalások folynak az
Országos Örökségvédelmi Hivatallal az ügyben, hogy a kölcsön újratárgyalását követően a vásárhelyi
Nemzeti épülete is ezen program részese lehessen. Ugyanakkor arra
kérte Gáspárik Attilát, hogy állítson
össze egy listát a legszükségesebb,
leghalaszthatatlanabb javításokról.
Hozzátette: ha az említett projektbe
sikerül belefoglalni a vásárhelyi
színház épületét, akkor teljes felújításról is szó lehet, ennek – ha megvalósul –, a leghamarabb az ősszel
foghatnak neki.
Arra a kérdésre, hogy ha sikerül
elkezdeni a színház épületének fel-

Lucian Romaşcanu kulturális miniszter

újítását, hol fog a munkálatok ideje
alatt próbálni, fellépni az itt működő két társulat, Gáspárik Attila elmondta, azt szeretné, ha a
megyében több városban is dolgoznának, ha lenne egy-egy évaduk,
miniévaduk például Szászrégenben,
Segesváron, Marosludason, mert
úgy gondolja, hogy a kultúra mindenkié, és azok számára is elérhetővé kell tenni, akiknek nincsen
lehetőségük oly mértékben fogyasztani azt, mint a marosvásárhelyieknek. Újabb kérdésre válaszolva azt
is elárulta, hogy még nem tudja,
hogy indul-e a nyár végén, ősszel
várható színházigazgatói versenyvizsgán, ez annak is a függvénye,
hogy mennyire érzi majd a színház
munkaközösségének, illetve a minisztériumnak a támogatását, utóbbit elsősorban az épületfelújításra
vonatkozóan. A szerződése augusztus 17-ig érvényes, ő tizenegy éve
áll az intézmény élén, és nem hisz a
15-20 éves mandátumokban. Azt is
elmondta, hogy nem a művelődésügyi minisztérium hibája az, hogy
eddig nem sikerült felújítani a közismerten rossz állapotú színházépületet, ez egy nagyon hosszú és
komplikált folyamat, az országban
több, az államhoz tartozó színház is
hasonló helyzetben van. Hozzátette,
a kulturális miniszterrel nagyon
őszinte és jó a viszonyuk, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban az
utóbbi években végzett munka
pedig önmagáért beszél, jelenleg is

Fotók: Bereczki Sándor

három UNITER-jelölést szereztek,
és egy olyan, intézményes szintű,
interkulturális román–magyar viszonyt teremtettek, amelyet sehol
máshol nem sikerült ebben az országban megvalósítani. Ez nagyon
fontos, hiszen ezzel az európai kultúra helyi szintű letéteményeseivé
váltak. A renoválással kapcsolatosan elmondta, teljes infrastrukturális felújításra lenne szükség, az
épület rendbetétele mellett a riasztórendszerektől a mozgássérültek
színházlátogatását lehetővé tevő kialakításig. A műhelyeket ki szeret-

nék költöztetni, a helyükön pedig
kávézót, könyvtárat, tánctermet kialakítani, és régi tervüket, a roma
társulat megalapítását is véghez
szeretné vinni, mert a Nemzeti
Színház nem státusz, hanem egy
gondolkodásmód, egy szellemiség,
amely közel szeretné vinni a kultúrát mindenkihez.
A kulturális miniszter hozzátette,
a jelenlegi legfontosabb, az országos kulturális alaphoz tartozó projektek segítségével sok pénzt
szánnak az ország kulturális életének finanszírozására, ebben az
előadótermektől a különböző társulatok működésének biztosításán, a
kortárs művészetek támogatásán, a
könyvtárak állományának fejlesztésén, a digitalizálási programokon
keresztül az olyan, eddig elhanyagoltabb szegmens is jelen van, mint
például a képzőművészet. Sajnos, a
múltban történtek rossz döntések,
amelyek következtében a magas
kultúra némileg eltávolodott a néptől – ezen javítani kell, hiszen a kultúra mindenkié, nem csak azoké,
akik milliónyi könyvet elolvastak
életükben, ezt az előítéletet meg
kell változtatni – mondta a miniszter, aki egyetértett Gáspárik Attila
azon javaslatával, hogy azokban a
városokban, ahol létezik egy, az
állam által eltartott intézmény, mint
például a Marosvásárhelyi Nemzeti

Színház, ott legyen egy bizonyos
partnerség, kapcsolattartás a helyi
hatóságokkal, hiszen például a vásárhelyi Nemzeti tevékenysége a
város hírnevét öregbíti, ám a város
nem segítheti őket, holott például
csak a plakátolás és a jegypecsétlés
után évi ötvenezer lejt fizetnek a városkasszába. Lucian Romaşcanu
hozzátette, volt már olyan helyzetben, hogy a kulturális minisztériumnak nem volt pénze egy hozzá
tartozó épületet rendbe tenni, az ottani helyi hatóságoknak lett volna,
de nem tehettek semmit, mert nincsen erre vonatkozó törvény. Véleménye szerint jó volna egy olyan
törvényt alkotni, amely kötelezővé
tenné a helyi hatóságok és az állam
által eltartott intézmények partneri
viszonyát, mert a tíz évvel ezelőtti
helyzethez képest jelenleg igen sok
település jó anyagi háttérrel rendelkezik.
Végül a sajtón keresztül a helyi
üzletemberekhez, vállalatvezetőkhöz fordult, és azt kérte, kéri tőlük,
hogy támogassák a kultúrát, mert a
világon szinte sehol sincsenek jól
működő kulturális intézmények a
privát szférából érkező szponzorok
nélkül. Mint mondta, a kultúrába
történő befektetés, noha az első év
végén nem is látszik megtérülni, bizonyosan jövedelmező lesz középtávon.

Az Azomureş ideiglenesen beszünteti az ammóniatermelést
Az utóbbi napokban a földgáz ára az európai
piacon, szinte egyik napról a másikra, megawattonként 80-ról 125-130 euróra nőtt. Ennek az az
oka, hogy az Amerikai Egyesült Államokban felrobbant egy cseppfolyós gázterminál, gondok me-

rültek fel a nemzetközi gázszállítási rendszerben, és elkezdtek az országok nagymértékben
gázt tárolni a 2022–2023-as télre. Ezzel párhuzamosan csökkent a műtrágya ára, mivel a
mezőgazdászok hozzáfogtak a betakarításhoz. Ilyen körülmények között egyértelművé vált,
hogy nem lehet fenntartani gazdaságilag a műtrágya-előállítást. A helyzet következményeként az Azomureş ideiglenesen beszüntette a földgáz felhasználásával készülő ammónia, a
műtrágyagyártáshoz szükséges köztes termék termelését. A berendezést
június 23-ától biztonságosan leállították. A gyár az ammóniatartalékok
felhasználásáig még termel műtrágyát. A tarthatatlan árak miatt más
műtrágya-előállító európai cégek is hasonló intézkedést hoztak.
„Nagyon súlyosan érinti a műtrágyagyártók többségét az, ami ma a
földgázpiacon történik. Romániában folytatjuk a tárgyalásokat a kormány képviselőivel, hogy alkalmazzák az Európai Unió által felajánlott
és más országokban már bevezetett gazdasági támogatást. Például Bulgáriában az ipari célú földgáz árának felső határértékét megawattonként
72 euróval zárolták. Románia még nem alkalmazta az intenzív energiafelhasználó cégek számára az európai jogszabály által biztosított gazdasági segélycsomagot. Termelőkként tudjuk, hogy ha nem termelünk
nyáron, nagyon nehezen biztosíthatjuk a szükséges műtrágyamennyiséget a jövő évi mezőgazdasági idényre. Az Európai Unió segélycsomagját
alkalmazni kellene Romániában is!”– nyilatkozta Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazgatója.
Az Azomureş alkalmazottai a megszokott program szerint dolgoznak
ott, ahol szükség van a személyzetre. Jelenleg nem küldenek el senkit
kényszerszabadságra, azonban amennyiben a helyzet elhúzódik, erre a
lehetőségre is számítani kell.
Az Azomureş a legnagyobb romániai műtrágyagyártó, ugyanakkor
nyersanyagot (melanin és karbamid) állít elő más romániai iparágak számára. Az évi termelés (megszokott működési paraméterek között) 1,6
millió tonna műtrágya, amelynek mintegy 75%-át a romániai gazdaságokban használják fel. Az Azomureş a svájci Ameropa, a világ egyik legnagyobb műtrágya- és gabonaforgalmazó cégcsoportjának tagja.
Az Azomureş sajtóosztálya
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Ákosfalva nyerte a tűzoltók versenyét
Az elmúlt hétvégén szervezte
meg a megyei tűzoltóversenyeket a katasztrófavédelmi
főfelügyelőség. Idén Ákosfalva biztosította a helyszínt
és a feltételeket, s egy kis
szerencsével (is) sikerült a
bajnoki trófeát is megszereznie.

Gligor Róbert László
Míg a pénteken zajló magántűzoltóságok versenyén két marosvásárhelyi, valamint egy-egy szászrégeni
és
radnóti
egység
méretkezett meg, az önkéntes katasztrófavédelmi egységek körében
nagyobb volt az érdeklődés, a
szombati megmérettetésre kilenc
csapat nevezett be, végül Jeddet kivéve mindenik rajtvonalhoz állt.
Radnót kivételével a csapatok a
megye magyarlakta vidékeiről ér-

keztek, öt nyárádmenti, egy sóvidéki és egy küküllői volt közöttük:
Nyárádremete, Csíkfalva, Nyárádszereda, Nyárádgálfalva, Ákosfalva, Szováta, Makfalva.
Az ákosfalvi sportpályán reggel
9 órára felsorakoztak a csapatok,
amelyeket Handrea Călin-Ioan
dandártábornok, a megyei főfelügyelőség vezetője köszöntött, Osváth Csaba ákosfalvi polgármester
pedig hangsúlyozta, hogy a felkészült egységek a közösség javát
szolgálják. A Maros Megyei Tanács
üdvözletét és a megemelt pénzjutalmakat Andreea Baciu vitte el a
helyszínre, a verseny végén a díjakat Kovács Mihály Levente alelnök
osztotta ki.
A csapatoknak három versenyszámban kellett megküzdeniük:
egyéniben 100 méteres akadálypályát kellett teljesíteni (palánk átugrása, tömlővel szaladás gerendán,

Szoros volt a küzdelem, tizedmásodperceken múlott egy-egy versenyszám végeredménye
Fotó: Gligor Róbert László

elgurítás után azok összecsatolása a
célba érésig), 4X100 méteres staféta, amelynek végén poroltóval
kellett elfojtani egy üzemanyag táplálta tüzet; a legtöbb pontot az
utolsó próbán lehetett szerezni,
amikor egy hétfős csapatnak kellett
egy megadott tűzoltóvonalat felállítania.
A verseny végén, a pontok öszszesítése nyomán Ákosfalva bizonyult a legjobbnak, őt követte
Nyárádremete és Csíkfalva: jutalmuk 5.000, 4.500 és 4.000 lej volt,
a többi csapat egyenként 1.500 lejes
részvételi díjat vehetett át.
A siker elsősorban a felkészülésnek köszönhető – mondta el Móréh
Tibor ákosfalvi parancsnok, a me-

gyei bajnok eredményét értékelve.
Két héten át minden délután többórás kemény edzést tartottak, de elismerte, hogy mindig kell egy kis
szerencse is. A szoros, másodpercnyi különbségek által meghatározott verseny végére az állandó
rivális Radnót leszakadt, pedig
hosszú évekig a megye legjobbja

VIBE KOLI 2022: Példaképek. Kihívások. Jövőkép.
A VIBE Fesztivál tudásfóruma, a Koli három helyszínnel és neves előadókkal tér
vissza két év kimaradás után,
június 30. és július 3. között.
Az idei Koli társszervezője a
Mathias Corvinus Collegium
(MCC), központi témája
pedig: Példaképek. Kihívások.
Jövőkép. Az előadói paletta
rendkívül színes: művészek,
vloggerek, influencerek és
még a fellépő zenekarok képviselői is megfordulnak majd
a VIBE Koli új helyszínén, a
Víkend zöldterületén.

A fellépők inspirálnak, új távlatokat nyitnak, többféle nézőpontot,
eltérő véleményeket és tapasztalatokat megosztva az érdeklődőkkel.
Többek között olyan előadók érkeznek a Koli helyszíneire (Koli
Kert, Koli Oázis és Koli Sétány by
Codespring), mint Szirmai Gergely
filmkritikus és videóblogger, Varga
Csaba hegymászó, Gyurta Dániel
magyar úszó és olimpiai bajnok,
Fa Nándor hajótervező és -építő,

dr. Kádár Annamária pszichológus,
dr. Calum T. M. Nicholson kutató,
Bethlen Tamás és Gellérfi Gergő,
a Formula Podcast főszerkesztője
és motorsportszakírója, illetve a
TrollFoci mémoldal képviselői.
A Koli Kert és a Koli Oázis a
közönségnek olyan előadókat fog
bemutatni, akik hasznos tudással
szolgálnak. Így a fesztiválozók a
szórakozás mellett betekintést
nyerhetnek inspiráló előadásokba,
olyan emberektől tanulhatnak, akik
példát tudnak mutatni. A beszélgetések mellett a Koli Sétány állandó
programokkal várja az érdeklődőket. „Teljes gőzerővel szervezzük
az idei Kolit, és ahogy az eddigi
években is történt, biztos vagyok
benne, hogy a zenei programok
mellett nagyon sokan lesznek itt is.
Több mint 50 meghívott vesz részt
idén a beszélgetéseken, így bárki
kedvére válogathat majd a témák
közül. Ezzel a fesztiválozóknak
olyan nappali programokat biztosítunk, amelyeken feltöltődhetnek,
tanulhatnak, ötletet meríthetnek és
inspirálódhatnak.

A Koli helyszíne is változott, átkerült a Víkend Strandkomplexum
zöld területére, és ezáltal központi
teret foglal majd el a fesztivál körforgásában” – nyilatkozta Rés
Konrád-Gergely, a VIBE Fesztivál
igazgatója. „Olyan magyar nyelvűképzést biztosító egyetemek, oktatók is részt vesznek majd itt,
amelyek/akik bemutatják a karok
és szakok képzési kínálatát, ezzel
feltárva a lehetőségeket és buzdítva a fiatalokat a továbbtanulásra.
Ezenkívül
több
partnerszervezet is készül tevékenységekkel, programokkal” –
részletezte a KMDSZ részéről Pál
Hunor, a Koli koordinátora.
A VIBE Fesztivál területén lévő
Koli programjain bárki részt vehet,
nem szükséges bérlet vagy napijegy kiváltása, és megközelíthető a
Víkend strandja irányából. A program a Vibe honlapján böngészhető.
A Koli programjainak támogatója
a Codespring, társszervezője a
Mathias Corvinus Collegium.

volt, ezúttal pedig egészen új csapatok kerültek elébe. A parancsnok
úgy látja, hogy a nagyobb településeken lankadni látszik az önkéntességi láz, egyre kevesebb fiatal van
a csapatokban, például Marosludas,
Dicsőszentmárton nincs is jelen a
megyei versenyeken. Annál inkább
bizonyítani és győzni akarnak a vi-

déki önkéntesek, akik a magáncsapatoknál is komolyabban vették a
versenyt.
Nagy hiányosság, hogy Maros
megyében a tűzoltóknak nincs
egyetlen felkészülési bázisuk sem,
és a megyei versenyek eddigi helyén, a marosvásárhelyi repülőtér
mellett sem a legjobbak a feltételek.
Ezért is született az a javaslat 2019ben, hogy a megyei versenyeknek
vidéki települések is adjanak helyet,
Ákosfalva pedig – a polgármesternek és a helyi tanács hozzáállásának
köszönhetően – minden feltételt teljesített, mindent pontosan előkészített a versenyre.
Így a magánalakulatok legjobbika, a marosvásárhelyi Azomureş
Falck Fire csapata mellett Ákosfalva képviseli a megyét a körzeti
versenyen, amelyet a jövő hónap
közepén tartanak meg Hargita megyében. Újra kéthétnyi kemény felkészülés vár az ákosfalvi fiúkra –
tette hozzá értékelője végén Móréh
Tibor parancsnok.

David Popovici 100 méter
gyorson is világbajnok lett

A győztes román David Popovici a férfi 100 méteres gyorsúszás döntője után a vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 22-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

David Popovici nyerte szerdán a budapesti Duna Arénában
zajló
vizes
világbajnokság 100 méteres
gyorsúszószámát. A már 200
méteren is diadalmaskodó
román sportoló 47.58-cal csapott célba, és nagy küzdelemben múlta felül francia és
kanadai ellenfelét, miután az
elődöntőben új ifjúsági világcsúcsot állított fel.

A 17 éves és 280 napos Popovici
sikerével történelmet írt: ő a második 18 év alatti győztese a számnak
(1975-ben Andy Coan nyert ugyanilyen fiatalon), ugyanakkor ki-

egyenlítette a román női úszók világbajnoki aranyérmei számát – ezt
megelőzően Tamara Costachénak
(1986 – 50 m gyorsúszás) és Diana
Mocanunak (2001 – 200 m hát) sikerült felérnie a csúcsra, hazai férfi
sportolónak ez sohasem sikerült.
A 100 méteres gyorsúszás döntőjébe Németh Nándor is bekerült. A
22 éves magyar versenyző, aki
ebben a számban 2018 óta minden
világversenyen döntőt úszott, a fináléban jól rajtolt, de az utolsó helyen fordult, majd jól hajrázott,
azonban az éremcsatába nem tudott
beleszólni: 48.13 másodperces idővel hatodik lett.

Eredményjelző
Budapesti vizes világbajnokság, férfi 100 m gyorsúszás, világbajnok: David
Popovici (Románia) 47.58 másodperc, 2. Maxime Grousset (Franciaország)
47.64, 3. Joshua Liendo Edwards (Kanada) 47.71, ...6. Németh Nándor 48.13.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(66289-I)
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-I)
CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TETŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST,
ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT stb. Tel. 0774-574-527. (16136)
A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERELŐT, LAKATOST és MARÓST.
Előnyt jelent a szakmai tapasztalat. Önéletrajzokat várunk az office@securitechromprod.ro e-mail-címre,
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdeklődni a 0729-142-792-es telefonszámon lehet.
(66568-I)
A NORDENLOR KFT. alkalmaz C+E kategóriás hajtási engedéllyel rendelkező SOFŐRT darus kocsira.
Vonzó fizetést és étkezési jegyeket ajánlunk. Tel. 0726-233-930. (23122-I)
A VETA KFT. fröccsöntőgépre FÉRFI MUNKÁSOKAT alkalmaz három váltásba. Érdeklődni a 0788481-753-as telefonszámon lehet. (23039-I)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT 8 órára. Érdeklődni lehet a 0773-316-377-es telefonszámon, 8 órától 15 óráig. (66603-I)
Azonnali kezdéssel KERT és UDVAR GONDOZÁSÁRA MUNKATÁRSAT keres az ORTOPROFIL.
Kötelező a B kategóriájú vezetői engedély! Továbbá SEGÉDMUNKÁSOKAT is alkalmazunk a gyógyászati
segédeszközöket (protéziseket, ortéziseket) gyártó műhelyünkbe. Jelentkezz, ha jó a kézügyességed, hosszú
távon gondolkodsz, illetve fejlődni szeretnél! Az önéletrajzot a következő e-mail-címre várjuk:
resurseumane@ortoprofil.ro, vagy személyesen is benyújtható a cég székhelyén, Hídvég utca 44A szám.
(sz.-I)
BÚTORGYÁRTÁS, KÜLSŐ ÉS BELSŐ BERENDEZÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KERESKEDELMI VÁLLALAT alkalmaz a szerelőrészlegére SZERELŐT és SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZETET
a vágóállomásra panel/táblák szabására. Jelentkezésüket várjuk a következő e-mail-címen:
atelier@promobdecor.com és a 0722-337-266-os telefonszámon. (sz.-I)
A STELLA MARIS VENDÉGLŐ
– Marosvásárhely, Tineretului utca 2. szám
(a volt Bradul vendéglő, a polgármesteri hivatal mögött) –
rendezvényeket szervez:
esküvő, keresztelő, bankett, tor stb.
maximum 140 személy részvételével.
Ugyanott önkiszolgáló vendéglő, többféle,
választható menüvel, házhoz szállítással.
Tel. 0744-618-608. (66531-I)
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. (16036-I)
ELADÓ 2009-es kiadású benzines Dacia
Logan 18.200 km-ben. Tel. 0745-578410. (16191)
ELADÓ három süldő Bergenyében. Tel.
0752-030-324. (16312)
ELADÓK:
összecsukható
vaságy,
húsdaráló, dió és mák, könyvek,
csónakos
varrógép,
hintaszék,
festmények, keretek, rádió, aragázkályha,
porszívó, szép cserefa ajtó, többféle
bútordarab, lemezek, órák, csergeterítő,
üvegkorsók, többféle nagy és kicsi edény,
15 db báránybőr, sok baba, kerékpár,
szőnyegek, fából kiságy, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel. Tel. 0265/242-342.
(15612)

ELADÓK Vármezőben 470-540 m2es telkek. Tel. 00-36-20-3348629.
(16354-I)

LAKÁS
ELADÓ ház Jobbágytelkén. Tel.
0770-108-682. (16128-I)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás. Tel.
0744-389-289. (16164)
KIADÓ központi magánlakásban garzon egy férfinak. Tel. 0770-850-272.
(16265-I)
ELADÓ II. osztályú, III. emeleti, 3 szobás
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Parângului utca 44. szám alatt, pincével.
Tel. 0740-282-117. (16277)
ELADÓ háromszobás apartman, 1/4
emelet, a Kövesdombon, 70 m2, nagy
pincével. Tel. 0766-869-613. (13627)
ELADÓ központi fekvésű magánlakás Marosvásárhelyen, a Hadsereg
téren, 424 m2, egyedül az udvaron:
előszoba, négy szoba, konyha, két
fürdőszoba, kamra, pince, garázs. Érdeklődni a következő telefonszámokon: 0770-590-934, 0771-359-296.
(16323-I)

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16142)
ELADÓ sürgősen I. osztályú, I. emeleti, teljesen bebútorozott tömbházlakás az 1848. negyedben. Ára: 70.000
euró, alkudható. Tel. 0757-055-955.
(16287-I)
KIADÓ vagy eladó szobát keresek. Tel.
0773-345-605. (13628)
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
BETEGÁPOLÁSRA női személyt keresünk. Tel. 0729-942-001, 0745-593375. (16334-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315.
(16103)
HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel.
0740-708-157. (15723-I)
VILLANYSZERELÉS: épületi, gépészeti, monofázisú, háromfázisú. Tel.
0740-708-157. (15723-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (16307-I)
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„Nem dobog már a szív, mely jóság tükre volt,
Ajka nem szól többé, mert lezárt, néma, holt.
Megállott a kéz, mely csak adott,
soha semmit nem kért és el nem fogadott.”
(Kosztolányi)
A Radnóti Elméleti Líceum 1965-ben végzett véndiákjai, az 57.
érettségi találkozó alkalmából kegyelettel emlékezünk szeretett
OSZTÁLYFŐNÖKÜNKRE,
elhunyt
TANÁRAINKRA
és
OSZTÁLYTÁRSAINKRA. (16196-I)
Az 55 éves érettségi találkozó alkalmával kegyelettel emlékezünk
elhunyt osztályfőnöknőnkre,
DARVAS
ERZSÉBET
tanárnőre,
TANÁRAINKRA,
OSZTÁLYTÁRSAINKRA.
Szép emlékük szívünkben örökké élni fog.
Nyugodjanak békében!
A Bolyai Farkas Líceum 1967-ben végzett XI. F osztályának diákjai.
(16280-I)
„Egy lángot adok, ápold, add tovább.”
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk egykori TANÁRAINKRA és
kedves OSZTÁLYTÁRSAINKRA az 55 éves érettségi találkozó
alkalmából. Emlékük legyen áldott!
A Bolyai Farkas iskola 1967-ben végzett XI. E osztálya. (16317-I)
Kegyelettel emlékezünk volt osztályfőnökünkre, ZOLTÁN
ILDIKÓRA, TANÁRAINKRA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA, akik az 55
éves találkozónkon már nem lehetnek közöttünk.
A Bolyai Farkas Líceum 1967-ben végzett XI. D sportosztálya.
(16335-I)

KERTI munkát, favágást, kaszálást
vállalok. Tel. 0770-621-920. (16136)
CÉG vállal 10% kedvezménnyel háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást,
cserépforgatást, bel- és kültéri munkát, bontást. Tel. 0774-574-527.
(15831-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0740-756-103. (16122-I)
EGY SZEMÉLYT keresek a nagymamám gondozására napi 4 órára, a
délelőtt 8-12 óra közötti időszakra.
Tel. 0741-372-619. (sz.)
SZAKEMBERCSAPAT
vállal:
vízszigetelést, vakolást, festést, fali- és
padlócsempe-,
lamináltpadló-lerakást,
tetőjavítást, kőburkolat-, kerítéskészítést.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0748-385-005. (16332)
KIADÓ tömbház alatti garázs a Tudorban, a Pomicultorilor, valamint a
Transilvania utcában. Tel. 0745-623627. (16338-I)
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)

VÁLLALUNK:
festést,
meszelést,
tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk
kerítést.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0750-678-803. (16151)

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-553-856,
Jani. (16301)

56 ÉVES nő munkát keres. Tel. 0770663-571. (16321)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (16351-I)

TETŐKÉSZÍTÉS,
teraszkészítés,
tetőjavítás, cserépjavítás, külső-belső
szigetelés.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény. Tel. 0750-132-410. (16308)
TETŐFEDÉS, bádogosmunka, vakolás, festés, fali- és padlócsemperakás, kapufestés. Tel. 0758-587-687.
(16330)

MEGEMLÉKEZÉS
„A szeretet soha el nem fogy.”
(1. Korinthus 13:8)
A mai napon emlékezem
szeretett férjemre, KERESTÉLY
ATTILÁRA elköltözésének 21.
évfordulóján. Megbékélt lélekkel gondolok rá. Özv.
Kerestély Anna. (16294-I)

Kegyelettel
emlékezünk
BALOGH PONGRÁCRA halálának
14.
évfordulóján.
Jóságát, áldott szép emlékét
szeretettel őrizzük. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. (16355-I)

ELHALÁLOZÁS
Megszűnt a szenvedés, a küzdelem, a megpróbáltatások, a harc.
Elmúlt egy élet, de örökre megmarad a szeretet.
Összetört szívvel tudatom, hogy
a drága, jóságos Édesanyám, a
tekerőpataki születésű
HORVÁTH MATILDA (ÁBRÁN)
2022. június 21-én, 85 éves korában örökre megpihent. Temetése
2022. június 24-én, pénteken 13
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben, római katolikus szertartás szerint.
Szeretetemmel kísérve, lágy ringatásban és meghitt békességben utazzál az örök élet felé.
Végtelen szereteted, jóságod,
gondoskodásod a szívemben
őrzöm.
Egyetlen, bánatos leányod,
Judit. (16358-I)
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Az AZOMUREŞ
alkalmaz
• ipari operátort
• anyaglogisztikai operátort
Érdeklődni a 0723-109-466-os telefonszámon
vagy a cég székhelyén, Marosvásárhelyen,
a Dózsa György út 300. szám alatt.

A Sörház bővíti csapatát!
Munkatársat keresünk szakács és segédszakács pozíció
betöltésére, a tapasztalat előnyt jelent.
Ugyanitt energikus, magyarul, románul jól beszélő
pincérnőt is alkalmazunk.
Érdeklődni a 0745-501-749-es telefonszámon.
Fényképes önéletrajzokat
a blues_brothers@yahoo.com e-mail-címre várunk.
(66607-I)

A Marosvásárhelyi Idősotthon

– a 2011. évi 286-os kormányhatározatnak a közpénzből fizetett szerződéses állásokra érvényes
keretszabályozásra vonatkozó előírásai értelmében –
versenyvizsgát szervez egy takarítói (G) állás elfoglalására, meghatározatlan időre.
Követelmények:
– általános iskolai végzettség
– legalább egy év szolgálati idő
– egy év tapasztalat egészségügyi-szociális téren
A versenyvizsgára az idősotthon Marosvásárhely, Zsidó Vértanúk utca 29–31. szám alatti székhelyén kerül
sor: július 18-án 10 órakor lesz a gyakorlati vizsga, majd július 20-án 16 órakor az állásinterjú.
A beiratkozási iratcsomót az idősotthon székhelyén lehet benyújtani július 11-én 10 óráig. A részvételi
feltételek, a szükséges iratok listája és a könyvészet az idősotthon székhelyén és a www.caminmures.ro honlapon tanulmányozható.
Bővebb felvilágosítás a 0365/404-480-as telefonszámon, 107-es mellék, 10–14 óra között, és a helyszínen.

A Szovátai Nyárád Kórház
– Szováta, Fő út 156. szám, Maros megye

– versenyvizsgát szervez az igazgatótanács orvosigazgatói tisztségének betöltésére.
A versenyvizsga július 28-án 10 órakor kezdődik az írásbelivel, ugyancsak 28-án 12.30 órakor kerül sor
a szakmai terv megvédésére, majd 14 órakor az állásinterjúra a kórház székhelyén.
A dossziék benyújtásának határideje július 7., 14 óra.
A vizsga könyvészete, valamint a szakmai terv kerettémái a kórháznál vannak kifüggesztve, illetve a kórház weboldalán tanulmányozhatók.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-933-as telefonszámon, a humánerőforrás-osztályon.

A Szovátai Nyárád Kórház
– Szováta, Fő út 156. szám, Maros megye

versenyvizsgát szervez az igazgatótanács pénzügyi igazgatói tisztségének betöltésére.
A versenyvizsga július 14-én 10 órakor kezdődik az írásbelivel, ugyancsak 14-én 12 órakor kerül sor a
szakmai terv megvédésére, majd 14 órakor az állásinterjúra a kórház székhelyén.
A dossziék benyújtásának határideje július 7., 14 óra.
A vizsga könyvészete, valamint a szakmai terv kerettémái a kórháznál vannak kifüggesztve, illetve a kórház weboldalán tanulmányozhatók.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-933-as telefonszámon, a humánerőforrás-osztályon.

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.

A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a
Mureş Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4. szám, Maros megye –, a csődbe jutott Contranscom
Benţa Rt. cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen
technológiai felszereléseket (27 db), konténer típusú barakkokat,
bútorzatot értékesít.
A kikiáltási ár 6.678 lej + héa. Az állóeszközöket külön-külön feltüntető
lista a www.licitatii-insolvanta.ro, a www.smdamures.ro weboldalakon,
illetve a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverésre július 1-jén 13 órakor kerül sor a cégfelszámoló székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpontban, a
javak eladásáig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a tenderfüzetet legkésőbb
24 órával a licit kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatással a cégfelszámoló szolgál a 0265/269-700, 0745146-096-os telefonszámon.

