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Elkezdődött a negyedik Vibe Fesztivál

Felvételi vizsga
a MOGYTTE-re

Színfolt Erdélyben

Ismeretes már a helyek száma a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetemen, ahol idéntől
új szakok indítását is tervezik. Bár az
angol kar továbbra is önállóan működik az egyetemen, magyar továbbra
sincsen.

____________4.
Európai Örökség
díjjal tüntették ki
a Vallásszabadság
Házát
A díj egyszerre jutalmazza a helyreállításban részt vevő tervezők, kutatók,
restaurátorok, kivitelezők és a tulajdonos, a Magyar Unitárius Egyház közös
erőfeszítéseit és vízióját.

____________5.
Német származás,
magyar öntudat
A család tagjai kiemelkedő szerepet
játszottak a magyar történelemben és
a magyar református egyház történetében is.

Fotó: Nagy Tibor

Június 30-án hivatalosan is megnyitották a Vibe Fesztivál negyedik kiadását. A megnyitóra a fesztivál területén, a VIP zónában került sor, ahol felszólalt Rés Konrád Gergely
fesztiváligazgató, Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere, Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke, Hatos
Attila, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) elnöke és
Andacs Zsolt Levente, az Országos Magyar Diákszövetség
(OMDSZ) elnöke.

Nagy-Bodó Szilárd

Rés Konrád Gergely fesztiváligazgató elmondta, hogy idén az eddigi
adatok alapján meg fogják duplázni a 2019-es létszámot, a Vibe Fesztivál
negyedik kiadására körülbelül 80.000 személyt várnak. A fesztiváligazgató hangsúlyozta, a legnagyobb érdem az, hogy kétévi kényszerszünet után sikerült újraindítani az eseményt, és nagyon jó visszajelzéseket kaptak a célközönségüktől, ez pedig erőt adott nekik, szervezőknek, hogy mindent beleadjanak a munkába annak érdekében, hogy
minél színvonalasabb fesztivált szervezzenek. A több mint száz
fellépő pedig egyfajta visszaigazolás arra, hogy ez sikerült. Rés Konrád
(Folytatás a 4. oldalon)

____________15.
Idén is lesz Nyárádmente Fesztivál
Közel egy hónap van még hátra a lassan sokak kedvencévé növő Nyárádmente Fesztiválig. A szervezők
keményen dolgoznak a háttérben,
hogy idén is sikertörténetként könyvelhessék el a rendezvényt.

____________17.

A közöny medencéjében
Benedek István
Kis túlzással egy ország borult a nyakába a tizenéves úszózseninek, aki fél évszázada álló rekord beállításával azonnal a sportága
nagyjai közé lépett. Eredményeivel már egy ideje jelezte, hogy komoly dobbantásra készül, mégis szenzációként hatott a teljesítménye,
mert országként a közöny langyos, poshadt vizű medencéjében tempózunk, azt is lassan.
Ezért van az, hogy két felnőtt világbajnoki címért milliós nagyságrendű jutalom jár, amit a tartalékalapokból kell kiutalni. Ha
rendben menne minden, akkor a tehetséges gyerekek és fiatalok
sportolására kellene menjen annyi millió, amennyit rakétákra és vadászgépekre költünk, hogy ne azon múljon egy-egy ilyen adottságú
sportoló kiteljesedése, hogy a családnak van-e elég anyagi lehetősége, vagy képes-e a teljes életét arra berendezni, hogy a tehetséges
gyerek sportkarrierjét támogassa a siker kapujáig. És akkor nem
történhetne meg az, hogy egy olimpiai méretű medence egy megyeközpontban köztéri bútordarab szerepére legyen kárhoztatva, mert
egy év alatt nem képesek illetékesék rendezni a papírmunkát ahhoz,
hogy használatba is adják. Jó, hogy kitartott a lendület, amíg ment
az építés, és a haverok megkapták a jutalékot belőle, majd a szalagátvágáson a politikusok is lubickolhattak egy medencehossznyit
a tévékamerák és fotósok vakuinak fénytengerében.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Vakáció a múzeumban
A Nap kel
5 óra 33 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 182. napja,
hátravan 183 nap.

Ma TIHAMÉR
és ANNAMÁRIA,
holnap OTTÓ napja.
OTTÓ: a német Otto névből
származik, ami az Ot- kezdetű
germán eredetű nevek beceneve, a jelentése birtok, vagyon.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

1., péntek

Előfordulhat zivatar
Hőmérséklet:
max. 35 0C
min. 18 0C

BNR – 2022. június 30.
1 EUR
4,9454
1 USD

4,7424

100 HUF

1,2451

1 g ARANY

276,3032

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
26, 14, 22, 7, 19 + 17

NOROC PLUS: 0 4 8 0 8 3

27, 12, 9, 21, 28, 22

SUPER NOROC: 0 7 6 7 5 2

10, 43, 9, 20, 21, 44

NOROC: 2 9 8 6 1 4 0

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
Lelkészszentelés és az EREK
választói közgyűlése
Az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlésén a gernyeszegi református templomban június 30-án hét lelkipásztort szenteltek fel. A plenáris ülés július 1-jén a
marosvásárhelyi Kultúrpalotában folytatódik, amelyen püspökhelyettest (főjegyzőt), presbiteri főjegyzőt és műszaki
előadót választanak. Az ülés 9 órakor kezdődik.

Falunap és cseresznyevásár
Marosvécsen
A koronavírus-világjárvány okozta kétéves kényszerszünet
után idén ismét megszervezik a falunappal egybekötött
hagyományos cseresznyevásárt Marosvécsen. Július 1jén, pénteken 20 órától a diósdi vendégekkel a testvértelepülési kapcsolat létrejöttének 15. évfordulóját ünneplik a
kultúrotthonban. Szombaton sporttevékenységekre várják
az érdeklődőket, bab- és birkagulyásfőzés is lesz. A vásár
színpadán 21 órától Tomy, Aurel Moldoveanu és Balázs
Pali koncerttel szórakoztatja a közönséget, majd tűzijáték
következik. Vasárnap a diósdi, disznajói, szászrégeni és
erdőidecsi néptánccsoportok fellépésével zárul a rendezvénysorozat.

Négy község csatlakozik
a metropoliszövezethez
A Maros Megyei Tanács múlt heti ülésén a testület elfogadta azt a határozattervezetet, amelynek értelmében
újabb négy község – Balavásár, Marossárpatak, Gernyeszeg és Mezőmadaras – csatlakozik a marosvásárhelyi
metropoliszövezethez.

Változik az istentisztelet időpontja
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban júliusban és augusztusban, a nyári kánikulára való tekintettel,
a vasárnapi istentiszteletek délelőtt 10 órakor kezdődnek
– döntött az egyházközség vezetősége.

Forgalomkorlátozás
Marosvásárhely központjában
A Super Rally országos autóverseny miatt július 1-jén, ma
este 7 órától 3-án, vasárnap reggel 6 óráig lezárják Marosvásárhely központját. A forgalomkorlátozás a Győzelem
teret, a Rózsák terét, az Enescu, Városháza, Tusnád, Művész, Köteles Sámuel, Márton Áron, Kogălniceanu, Sáros
utcákat érinti – tudtuk meg a polgármesteri hivatal illetékesétől.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma kezdődik a Maros Megyei Múzeum
nyári iskolája
Kaáli Nagy Botond
Csütörtökön elkezdődött a beiratkozás a Maros Megyei Múzeum által
szervezett nyári gyerekműhelyekre,
amelyek közül az első ma délelőtt
veszi kezdetét: az intézmény idén is
szeretettel várja július folyamán a gyerekeket és szüleiket, hogy együtt tanulhassanak és játszhassanak a nyári
vakáció idején – a múzeum helyszínt
és környezetet kínál a nem formális tanulás számára. A foglalkozások során
a következő generáció múzeumlátogatói szabadon és kreatívan fejezhetik ki
magukat. Kérik, hogy a részvételi
szándékot jelezzék a kiválasztott tevékenységnél feltüntetett elérhetőségen,
ugyanakkor kérik az érdeklődőket,
hogy vegyék figyelembe a célközönséget is (meghatározott korosztály). A
részletes program elérhető a múzeum
weboldalán, a Tanulj velünk címszó
alatt.
A tevékenységek négy tudományterületen és négy múzeumi helyszínen
zajlanak hétfőtől péntekig, az alábbi
program szerint:
Természettudományi
Osztály
(Horea utca 24.). Időtartam: 2 óra x 4
nap, július 1., 8., 15. és 22., 10-12 óra
között. Korosztály: 6-12 év. Feliratkozni keddtől csütörtökig lehet 9 és 13
óra között a múzeum székhelyén, a
Horea utca 24. szám alatt, az új épületben és a 0740-189-067-es telefonszámon.
Helyek
száma:
25
gyerek/műhely. Minden pénteken várják a természettudomány iránt érdeklődő gyermekeket, hogy játszva és
jókedvvel felfedezzék fel a különböző
gyümölcsök, virágok, madarak és emlősök tulajdonságait, valamint a természet egyéb különlegességeit.
Mindez a 2010-ben kezdeményezett
Nyári iskola a múzeumban című múzeumpedagógiai programon belül zajlik. Az idei már a XII. évadhoz ért.
Úgy vélik, Maros megyében a Természettudományi Osztályon született
meg az első múzeumpedagógiai kezdeményezés.
Római Limeskutató Központ (A múzeum várbeli épülete, Avram Iancu
utca 2.)
Időtartam: 2 óra x 8 nap, július 4.,
5., 11., 12., 18., 19., 25. és 26., 09.3011.30 óra között. Korosztály: 6-14 év.
Iratkozás: 0747-773-299. Helyek
száma: 20 gyerek/műhely. A hétfői és
keddi napokat az archeológia és a paleontológia kedvelőinek szánták. Itt
megtudhatják azt, hogy ezeket a tudományágakat hogyan határozzák

meg és hogyan hasznosítják a hétköznapokban. Tanulnak az őskori emberekről és állatokról, arról, hogy miért
vezet minden út Rómába, és hogy hogyan ismerjék fel a dinoszauruszok
útját. A vakációban kiegészítik mindazt, amit az iskolában tanultak. Fosszíliákat tárnak fel, lehatárolják a feltárt
területet, dénárokat, római malacperselyt készítenek agyagból. Gyurmából, ollóval, akvarellel, érdeklődve
alkotják meg a múltat.
Kultúrpalota (Győzelem tér 1.).
Időtartam: 2 óra x 4, július 6., 13., 20.,
és 27., 10-12 óra között. Korosztály:
6-10 év. Iratkozás: 0726-600-565,
e-mail: educatie@muzeulmures.ro.
Helyek száma: 15 gyerek/műhely.
Szerdán kreatívan hűsölnek a Kultúrpalota tágas tereiben. A művészetek
otthona a modern román és a magyar
művészet legértékesebb kincseit őrzi,
az emblematikus Tükörterem pedig a
város történetéről mesél. Ez a legmeg-

felelőbb hely arra, hogy a résztvevők
néhány órában alkotóművészesdit
játsszanak.
Néprajzi és Népművészeti Osztály
(Rózsák tere 11.). Korosztály: 5-14 év.
Iratkozás: 0365/440-427, e-mail:
muzeuetnomures@yahoo.com. Helyek száma: 20 gyerek/műhely. Csütörtökön a Toldalagi-palotában a helyi
értékekről és szokásokról tanulnak és
kézműveskednek is: szőnek, hímeznek, ismerkednek a tárgyak üzenetével, jelentésével. Mesét, éneket
tanulnak, beszélgetnek történelmi eseményekről.
A belépőjegy ára: 8 lej/tevékenység
(tudományterülettől függetlenül), a
foglalkozások kétnyelvűek (román és
magyar). A jegy tartalmazza a tevékenység alatt használt fogyóanyagot is. További információk a Maros
Megyei Múzeum honlapján (muzeulmures.ro) és Facebook-oldalán találhatók.

RENDEZVÉNYEK

György lanton. Szaval Kecskés Lajos nyugalmazott unitárius lelkész.

Kedei Zoltán-emlékkiállítás

Gyűjtők vására

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban július 3-án, vasárnap a délelőtt 10 órától kezdődő istentiszteletet követően megnyílik Kedei Zoltán festőművész
emlékkiállítása. A kiállítást Nagy Miklós Kund és Imre
Lídia művészeti írók nyitják meg. Közreműködik Lőrinczi

Július 2-án 7 és 14 óra között a marosvásárhelyi Mobexkantinban (Őz-Căprioarei utca 2. szám) a Maros Megyei
Bélyeggyűjtők Egyesülete megtartja a gyűjtők hagyományos vásárát, ahol bélyeget, régi pénzt, korabeli fotókat,
kitüntetéseket, képeslapokat lehet vásárolni vagy cserélni.
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Elfogadta az üzemanyagok árkompenzációjáról
szóló sürgősségi rendeletet a kormány
Elfogadta az üzemanyagok 50
banis árkompenzációjáról szóló
sürgősségi rendeletet csütörtöki
ülésén a kormány.

A július 1-től három hónapig hatályos
jogszabály értelmében azoknak a kereskedőknek, akik üzemanyagáraikat (a
héát is beleértve) 50 banival csökkentik,
25 banit megtérít az állam.
Az árkompenzáció idején a töltőállomások totemoszlopain a kedvezményes
árat, a kútoszlopokon és a könyvelésben
viszont a kompenzáció nélküli árat kell
feltüntetni. Az árcsökkentést a kiadott
nyugtán is meg kell jeleníteni.
A három hónapos árkompenzáció idején az „indokolatlan” áremeléseket nyerészkedésnek minősítik, és büntetik.
Bukarestben az árcsökkentés előtt
csütörtökön literenként 9,16 lej volt a
legolcsóbb gázolaj és 8,56 lej a legolcsóbb benzin.
A kormányülést követően Virgil Popescu energiaügyi miniszter rámutatott:
a rendelet alkalmazása nem kötelező a

kereskedők számára, ugyanakkor kifejezte reményét, hogy a nagy hálózatokkal rendelkező társaságok mindegyike
önként alkalmazni fogja az árkompenzációs mechanizmust, így a benzinkutak
80-90 százalékánál csökkenni fognak az
árak, míg a többiektől elpártolnak a
vevők.
A sajtótájékoztatón Mihai Diaconu, a
pénzügyminisztérium államtitkára elmagyarázta, hogy az árkompenzációs mechanizmushoz csatlakozó forgalmazóknak az adóhatósághoz beküldött kimutatásaikban kell jelezniük, milyen mennyiségben és értékben adtak el árkedvezményes üzemanyagot. A kompenzáció úgy valósul meg, hogy eladott literenként 25 banival csökkentik az illető
cég által befizetendő adót, vagyis annyival kevesebb nyereségégadót vagy héát
kell befizetniük az államnak.
Az államtitkár elmondta: becsléseik
szerint a három hónapos időszakra meghirdetett üzemanyagár-kompenzáció 800
millió lejbe kerül a költségvetésnek. Új-

ságírói kérdésre válaszolva úgy vélekedett: az intézkedés nem növeli a költségvetési hiányt, mert több üzemanyag fog
fogyni, vagyis több adó és jövedéki adó
fog befolyni az államkasszába.
Dan Cărbunaru kormányszóvivő újságírói kérdésre válaszolva elmagyarázta: a kormánynak nem szükséges veszélyhelyzetet hirdetnie ahhoz, hogy a
nyerészkedés megfékezését célzó, két
hete kiadott jogszabályt alkalmazni lehessen: a most elfogadott sürgősségi kormányrendelet elegendő jogalapot teremt
ahhoz, hogy az árkompenzációban részt
vevő és az állami támogatással esetleg
visszaélő cégeket vagy magánszemélyeket a versenytanács vagy a fogyasztóvédelem megbírságolhassa.
A kedvezményes árú üzemanyag viszonteladása kihágásnak minősül, és
cégek esetében 50 ezertől 500 ezer
lejig, magánszemélyek esetében 5500tól 11 ezer lejig terjedő bírsággal sújtható
– figyelmeztetett a kormányszóvivő.
(MTI)

Egymilliárd eurós innovációs alap létrehozásáról döntött
22 NATO-tagország
Egymilliárd euró értékű innovációs alap létrehozásáról szóló megállapodást írt alá a NATO-tagállamok
közül 22 a szervezet madridi csúcstalálkozóján, csütörtökön.

hangban ténykedő, feltörekvő technológiai vállalatokba való
befektetés. „Elengedhetetlen, hogy mindent megtegyünk
annak érdekében, hogy naprakészek legyünk” – hangsúlyozta
a dokumentum aláírása előtt a NATO főtitkára. Jens StoltenAz alap lényege a kettős, polgári és katonai felhasználású berg kiemelte: kihívást jelent Oroszország és Kína vezető szeúj technológiák fejlesztésének támogatása, amelybe beletar- repe olyan területeken, mint például az űrkutatás vagy a
tozik például a befektetés a szövetség stratégiai céljaival össz- mesterséges intelligencia. (MTI)

Eurobarométer:

Az uniós állampolgárok többsége rosszabbul él
az ukrajnai háború miatt
A legutóbbi Eurobarométer-felmérés szerint az Európai Unió lakosainak többsége úgy véli,
Oroszország ukrajnai háborúja
rontotta vagy rontani fogja életszínvonalukat, az emelkedő energiaárak ugyanis rekordinflációt
okoznak az eurózónában.

Az Európai Parlament felmérése azt is
kiderítette, hogy az Európai Unió és intézkedéseinek támogatottsága megnőtt
az orosz invázió kezdete óta. A demokráciát sokan egyre inkább olyan kulcsfontosságú értéknek tekintik, amelyet
érdemes megvédeni, miközben a választásokat is fontosabbnak tartják, különösen az európai választásokat.
Az uniós polgárok mindössze 10 százaléka látja pozitívan Oroszországot
Az uniós polgárok Oroszországgal
kapcsolatos véleménye is megváltozott:
jelenleg a válaszadók mindössze 10 százaléka látja pozitívan az országot, szemben a 2018-as 30 százalékkal.
A felmérés szerint tízből csaknem hat
ember (59 százalék) az olyan értékek védelmét helyezi előtérbe, mint a szabadság és a demokrácia a fogyasztói árak
visszafogásával szemben. Egyes országokban azonban – különösen Bulgáriában, Magyarországon, Máltán és
Romániában – többen helyezik előtérbe
az árstabilitást a demokrácia értékének
védelmével szemben. Összességében a
felmérés azt mutatja, hogy az értékek védelmét inkább azok tartják fontosnak,
akik készek szembeszállni az áremelkedéssel, illetve azok, akik úgy érzik, hogy
kevésbé érinti őket a háború.
Ukrajnai háború: a demokrácia
támogatása és félelem a költségek miatt
Az Európai Parlament Eurobarométer-felmérése kiegészíti az Európai Bizottság által frissen közzétett adatokat,
amelyek szerint tízből csaknem hat polgár helyeselte az EU orosz invázióra

adott válaszát, míg 80 százalékuk támogatta a Moszkva elleni gazdasági szankciókat.
Úgy tűnik, az emberek szerint a demokrácia a legfontosabb érték, amelyet
az Európai Parlamentnek meg kell védenie – a lakosság 38 százaléka gondolja
így, ami rekordnak számít, és hat százalékpontos emelkedést jelent 2021 ősze
óta.
Gazdasági hatás
Az Eurobarométer felmérése szerint
az európai polgárok túlnyomó többsége
(87 százalék) azt állítja, hogy a háború
már hatással volt az életszínvonalára
vagy hamarosan érinteni fogja azt. Az
európaiak 60 százaléka nem bízik abban,
hogy az ukrajnai háború után az élet változatlan marad, míg 40 százalékuk szerint életszínvonalukat az infláció és a
megélhetési költségek emelkedése befolyásolja.
Tízből csaknem hat ember azt
mondja, hogy nem érzi magát késznek
az energia- és élelmiszerárak emelkedésére.
Jelentős eltérések mutatkoznak azonban a tagállamok között – például a Görögországban
élők
különösen
sebezhetőnek érzik magukat, míg Dániában viszonylagos rugalmasságot mutatott a lakosság.
Az EU-tagság „jó dolog”
A felmérés szerint az európaiak közel
kétharmada „jó dolognak” tartja az EUtagságot, ami 2007 óta a legmagasabb
arány. A legtöbb tagországban egyetértenek ezzel, kivéve Görögországot és
Szlovákiát, ahol többen válaszolták azt,
hogy ez „se nem jó, se nem rossz dolog”.
A pozitív vélemények növekedése különösen erős Litvániában (20 százalékos
növekedés 2021 vége óta), Máltán
(+12%) és Észtországban (+9%).
Tízből hét európai azt mondja, hogy
fontosnak tartja az EU-tagságot (+9%).

Egyes országokban a növekedés gyakran
elérte a két számjegyű számot a hat hónapos időszak alatt.
Ukrajna jelöltségének kérdését tekintve különösen fontos, hogy az emberek többsége (58%) egyetértett azzal,
hogy az EU-nak fel kell gyorsítania erőfeszítéseit új országok csatlakozására.
Ugyanakkor az emberek 36 százaléka
nem ért ezzel egyet.
Javul az EU imázsa
15 éve nem mértek ilyen magas arányt
az EU-ról pozitív benyomással rendelkezők között: a megkérdezettek 52 százaléka szerint javul az Európai Unió
megítélése, ami 3 százalékos emelkedést
jelent 2021 ősze óta.
A legtöbb országban a pozitív vélemény a domináns – Görögország, Ausztria és Szlovákia kivételével, ahol többen
vallják magukat semlegesnek. Cipruson
a pozitívok és a semlegesek aránya
ugyanakkora.
2007 óta a legjobb minősítést kapta
az Európai Parlament
Az emberek 39 százalékában pozitív
benyomást kelt az intézmény, a negatív
véleményűek aránya pedig csökkent. A
parlamentnek a demokrácia védelmében
betöltött szerepe mellett az emberek 38
százaléka mondta azt, hogy az EP-képviselőktől a szegénység és a társadalmi
kirekesztés elleni küzdelmet várja, és ezt
tartja a legfontosabbnak.
A választásokat egyre fontosabbnak
tekintik az EU-ban
A válaszadók többsége (53 százalék)
egyetért azzal, hogy szavazatuk számít.
Tízből csaknem hatan úgy gondolják,
hogy az európai parlamenti választásokon való szavazás „nagyon fontos”, és a
megkérdezettek 71 százaléka azt
mondta, hogy szavazna, ha a jövő héten
tartanák az európai parlamenti választást. (Euronews)
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Ország – világ
Csökkent májusban
a munkanélküliségi ráta
A szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta 5,4
százalékos volt májusban, ami 0,1 százalékpontos
csökkenést jelent az előző hónapban jegyzetthez
(5,5 százalék) viszonyítva – közölte csütörtökön az
Országos Statisztikai Intézet (INS). Az idei ötödik hónapban 451 ezerre volt tehető a 15 és 74 év közötti
munkanélküliek száma. Ez kevesebb az előző hónapban regisztráltnál (457.900 személy), és szinte
megegyezik az egy évvel korábban jegyzett számmal (451.700 személy). A nők körében 1,4 százalékponttal alacsonyabb volt a munkanélküliség, mint a
férfiaknál (a nőknél 4,6 százalék, férfiaknál 6 százalék). A fiatalok (15-24 év közöttiek) körében továbbra
is magas, 22,7 százalékos munkanélküliséget jegyeztek. (Agerpres)

A tulceai timföldgyár is
felfüggeszti termelését
Az alumíniumiparban tevékenykedő Alum Tulcea
timföldgyár felfüggeszti augusztustól tevékenységét
a magas energiaárak miatt – adta hírül csütörtökön
a Ziarul Financiar című gazdasági újság. A napilap
a vállalat közleményét idézi, amely szerint a több
mint 700 dolgozót foglalkoztató üzem fenntartása és
hosszú távú működtetése veszélybe került a magas
gáz- és villamosenergia-árak miatt. A Duna torkolatvidékén, az ország délkeleti részén levő Alum Tulcea
a Vimetco csoport része, és elsősorban az Alro Slatina alumíniumgyárnak készít nyersanyagot. A vállalat közlése szerint év végéig függesztik fel a gyár
működését. A dolgozók sorsáról annyit közöltek,
hogy megtartják egy részüket, akik el tudják végezni
a szükséges karbantartási munkálatokat, másokat
viszont elbocsátanak. A vállalat nem közölte, hogy
hány személyről van szó, de a helyi sajtó tudni véli,
hogy 500 dolgozótól készülnek megválni. (MTI)

Az EU az ukrán és a moldovai
export támogatásáról írt alá
megállapodásokat
Az Európai Unió Ukrajnával és Moldovával írt alá
közúti árufuvarozásról szóló megállapodásokat a két
ország exportjának támogatása érdekében – közölte
az Európai Bizottság csütörtökön. A brüsszeli közlemény szerint a megállapodások hozzá fognak járulni
az ellátási láncok biztosításához, beleértve az élelmezésbiztonságot, miután Oroszország Ukrajna elleni háborúja akadályozza a hagyományos
közlekedési útvonalakat. Az EU és Ukrajna továbbá
megállapodást írt alá az ország transzeurópai közlekedési hálózatának (TEN-T) és az EU és Ukrajna
közötti infrastrukturális összeköttetésének a javítása
céljából. (MTI)

A közöny medencéjében
(Folytatás az 1. oldalról)
Ugyanezért van az is, hogy a nehezen minősíthető
szintre süllyedt foci világába ragadt sportmédiának sem
esett le, hogy ennek a srácnak a budapesti szerepléséből
talán lehet valami, esetleg nem ártana egy stábot a versenyre küldeni. Nevetett is rajtuk a szakma, amikor a fiú
első aranya után egymás hegyén-hátán tolakodtak oda,
de legalább a második arany sztorijára már helyben voltak.
Nem ott élnénk, ahol, ha nem az úszó első aranyérmét
köszöntő miniszteri üdvözlet kapott volna nagyobb sajtóteret az ország sporttörténetében egyedülálló teljesítménynél. Hát még ha a szolgálatos hőbörgők azt is tudták
volna, hogy a legényt a magyar állami olajtársaság is támogatta, ráadásul két esztendőben is egymás után.
Van azért remény is arra, hogy a közöny medencéjéből
egyszer kikecmeregjünk, ha nem is lesz egyszerű. Ehhez
az kellene, hogy a saját generációja lásson példát az újdonsült világbajnokban és mentalitásában. Hogy fejben
is ott van a szeren a legény, nem csak a vízben, azt az mutatja, hogy a saját edzőjét terjesztette fel mentordíjra,
ugyancsak a már említett olajcég sporttámogatási programjában, amit a tréner eddigi legfiatalabbként meg is
kapott. Ritkán látható profi mentalitásra valló gesztus
volt, ez és a legény kitartó munkába vetett hite sok kortársát kellene inspirálja. De akár idősebbek is meríthetnének bőven ihletet ebből.
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Színfolt Erdélyben
(Folytatás az 1. oldalról)
Gergely azt is elmondta, hogy a
helyszín ugyan egy kicsit változott,
és a fesztivál kialakítása átalakult,
ennek ellenére tudja hozni a megszokott Vibe-élményt. A fesztiváligazgató külön hangsúlyt fektetett a
Vibe Kolira, azaz a Vibe nyári egyetemére, ahol számos különféle előadást hallgathatnak meg az
érdeklődők, emellett pedig workshopokon is részt vehetnek. A Vibe
Kolinak idén a marosvásárhelyi Víkendtelep ad otthont. A fesztivál bulizós területéről egy híd vezet át a
Koliba, azaz Marosszentgyörgyről
Marosvásárhelyre.
Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere kiemelte, az önkormányzat célja az, hogy a város viszszakerüljön a romániai fesztiváltérképre. Ennek érdekében idén több
mint egy tucat fesztivált fognak a

városban szervezni. Ezeket a költségvetésből támogatják, a Vibe
Fesztivál 250.000 lejes támogatást
kapott. A polgármester örömét fejezte ki, hogy a szervezők ismét
Marosvásárhelyt választották, valamint nagy megvalósításnak nevezte
azt, hogy a környezettudatosságra is
odafigyelnek. Minden tizedik eladott jegy után ültettek egy fát, a
fesztiválon nincsenek szívószálak,
és kupakokat is gyűjtenek. A polgármester zárszóképpen gratulált a
szervezőknek a sikeres kezdéshez,
és kiemelte, hogy a jövőben is várják az eseményt.
Kovács Mihály Levente, a Maros
Megyei Tanács alelnöke hangsúlyozta: ahhoz, hogy egy élhető megyéről és megyeközpontról beszélhessünk, az infrastrukturális fejlesztések mellett szükség van szórakozásra és pihenésre is. Ez minden

Felvételi vizsga a MOGYTTE-re
Ismeretes már a helyek száma a
marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyetemen, ahol idéntől új szakok indítását is tervezik. Bár az angol kar
továbbra is önállóan működik az
egyetemen, magyar továbbra sincsen.
Az Orvostudományi Kar 150150 államilag támogatott helyet hirdetett meg a román és magyar
nyelvű orvosképzésre, ezenkívül az
elért eredmények sorrendjében 80
hallgatót vesznek fel a tandíjköteles
helyekre. A katonaorvosi szakon 30
tandíjmentes helyre várják a jelentkezőket.
Általános egészségügyi asszisztensnek 60-60 államilag támogatott
helyre lehet jelentkezni a román és
a magyar nyelvű képzésen, tandíjköteles helyek nincsenek. Az egyetem viszont kihelyezett tagozatot
indít Besztercén, ahova 50 tandíjköteles helyet hirdettek meg. Ez még
nincs akkreditálva, de reménykednek, hogy a mire kezdődik a vizsga,
az engedélyek is megérkeznek.
Az Általános Orvosi Karhoz tartozik a román tannyelvű fizikoterápia és rehabilitációs szak, valamint
a táplálkozástan és dietétika szak,
mindkettő 60-60 hellyel.
A Fogorvostudományi Karon 4040 hallgatót vesznek fel a román és
a magyar nyelvű fogorvosképzésre,
a tandíjköteles helyek száma 20. A
román tannyelvű fogtechnika szakon 30 hely van.
A Gyógyszerésztudományi Ka-

ron 50-50 államilag támogatott helyet hirdettek meg a román és a magyar tannyelvű gyógyszerészképzésre. Román tannyelvű szakok: az
orvosi kémia 20 hellyel, valamint
az orvosi kozmetika és kozmetikai
termékek technológiája szintén
20 hellyel. Új szak indítását is
tervezik, a technológiai kémiát 10
hellyel, de még ez sincs akkreditálva.
Az egyetem honlapján az Angol
Nyelvű Orvostudományi Kar helyeinek számát nem tüntették fel sem a
marosvásárhelyi, sem a kihelyezett
hamburgi tagozaton. Mindkettőn
évi 7.500 euró a tandíj.
Az egyetem Mérnöki és Információtechnológiai Karán a magyar
nyelvű képzésen 30 tandíjmentes
helyet hirdettek meg (10-et államilag, 20-at az egyetem támogatásával).
A mesteri képzések közül a
Gyógyszerészeti Karon az orvosi
biotechnológia szakon indítanak
magyar nyelvű képzést, amelyre 10
hallgatót vesznek fel.
A tandíjmentes helyek közül az
alapképzésen a roma diákoknak 10,
a mesteri képzésen 2 helyet tartanak
fenn. Falusi középiskolákból érkező
diákok számára az alapképzésen 46
helyet tartanak fenn, a szociális intézményből származó diákoknak
pedig 10-et.
Beiratkozni online július 16-án 8
órától július 21-én 12 óráig lehet.
A felvételi vizsgát július 24-én
tartják, az eredményeket még aznap
közlik. (bodolai)

korosztály esetében mást jelent, a
fiatalok számára egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség a Vibe Fesztivál. Az alelnök elmondása szerint
a Maros Megyei Tanács minden alkalommal szívesen támogatta a rendezvényt, idén is 220.000 lejjel
finanszírozták az eseményt. Kovács
Mihály Levente külön kiemelte,
hogy ezt a fesztivált fiatalok szervezik fiataloknak, és éppen ezért különleges.
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere egy érdekes
metaforával kezdte a beszédét. Azt
mondta, hogy a házasság olyan,
mint az EKG, azaz vannak nagyon
boldog pillanatok, de vannak sötét,
veszekedős pillanatok is. Ezekhez a
„fenti és lenti állapotokhoz” hasonlította a Vibe Fesztivált, ami egyértelműen egy „felső állás” az erdélyi
élet számára.

Fotók: Nagy Tibor

A polgármester azt is elárulta,
hogy sokan fölösleges pénzköltésnek látják a fesztiválokat, viszont
egy 2017-ben Marosszentgyörgyön
készült felmérés szerint a fiataloknak az itthonmaradás kérdésében a
két legfontosabb tényező a stabil
munkahely és az ezzel járó jó fizetés, valamint a szórakozási lehetőségek. Ennek értelmében a Vibe is
egy olyan tényező lehet, ami itthon
tartja a fiatalokat. Ez pedig megfizethetetlen érték. Marosszentgyörgy önkormányzata a helyszínnel támogatta a fesztivált.
Hatos Attila, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke elárulta,
hogy bár a fesztivál hivatalosan
csak június 30-án kezdődött, a szervezők már hetek óta Marosvásárhelyen voltak, és nagy erőkkel
készültek rá. Ezelőtt öt évvel a
KMDSZ és az OMDSZ elsőként
csatlakozott a szervezéshez, hiszen
úgy ítélték meg, hogy ez hatalmas
lehetőség mind a diákszövetségeknek, mind pedig a diákoknak.
Külön kiemelte, hogy az érettségi
vagy a szesszió után ez remek lehe-

tőség arra, hogy a fiatalok kiengedjék a gőzt. A KMDSZ elnöke hangsúlyozta azt is, hogy mind
szívesebben jönnek az önkéntesek,
idén a Vibe Fesztivál negyedik kiadása 400 önkéntest számlál. Zenei
fronton pedig kiemelte a BlackBoxot, amit a KMDSZ hozott létre
az elektronikus zenét kedvelőknek.
Maga a helyiség neve is sokatmondó, hiszen a repülőgépek feketedobozára utal, ami mindent
megjegyez. Hatos Attila azt reméli,
hogy ez a zene elvezeti a fiatalokat
Kolozsvárra, és vissza a Marospartra, ahol majd közösen fel tudják
eleveníteni a korábbi pozitív élményeiket.
Andacs Zsolt Levente, az Országos Magyar Diákszövetség elnöke
kiemelte, hogy a szórakozás mellett
nagy szükség van a nyári egyetemre. A Koli szervezésébe több diákszervezet is bekapcsolódott. Itt a
különböző sátrakban az erdélyi
egyetemek kínálatát is be fogják
mutatni, ezzel toborozva a jövő felsőoktatási intézményeibe járó hallgatókat.
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Európai Örökség díjjal tüntették ki
a Vallásszabadság Házát
A kolozsvári Vallásszabadság
Házát, a volt unitárius püspöki rezidencia helyreállítását a műemlékvédelmi szakterület legrangosabb kitüntetésével, Európai Örökség (Europa Nostra) díjjal tüntették ki. A
város egyik legkorábbi, számos látványos XV. századi építészeti részletben gazdag polgárházának
helyreállítása 2009–2019 között a
magyar és a román állam támogatásával, több tucat szakember és helyreállító csapat közös munkája által

valósult meg – áll a Magyar Unitárius Egyház sajtóosztályának ez alkalomból kiadott közleményében.
A díj egyszerre jutalmazza a helyreállításban részt vevő tervezők, kutatók, restaurátorok, kivitelezők és a
tulajdonos, a Magyar Unitárius Egyház közös erőfeszítéseit és vízióját.
A laudációban a zsűri külön kiemelte, hogy egy korábban veszélyeztetett és súlyosan károsodott
épület alapos művészettörténeti és
régészeti kutatást követő hiteles

helyreállításán túl értékelendő, hogy
a Vallásszabadság Háza 2018-ban a
nagyközönség előtt is megnyitotta
kapuit, és ezáltal Kolozsvár egyik
fontos és közkedvelt kulturális központjává vált. Mi több, a házban
három állandó kiállítás is helyet kapott. A helyreállítás során feltárt jelentős régészeti leletek bemutatása
mellett láthatóvá váltak a Magyar
Unitárius Egyház művészeti értékeiből, kegytárgyaiból, kézirataiból,
könyveiből és festménygyűjteményéből kialakított tárlatok. Szintén értékelendő,
hogy a kulturális funkciók, konferencia- és
kutatóközpont, valamint
kiállítások kiegészítéseként létrehozott gazdasági terek, az étterem és
szálláshelyek
hosszú
távon is biztosíthatják az
intézmény fenntartását.
Idén az Európai Bizottság és az Europa Nostra
örökségvédelmi szervezet
által közösen meghirdetett Európai Örökség díjban, öt kategóriában 18
ország 30 projektje részesül. A díjak ünnepélyes
átadására szeptember 26án Prágában kerül sor.
Fotók: Magyar Unitárius Egyház
sajtóirodája

110 éve született a mesterséges intelligencia atyja
Száztíz éve, 1912. június 23án született Alan Mathison
Turing brit matematikus, az
elméleti számítástudomány
és a mesterséges intelligencia
atyja, a második világháborúban a német Enigma rejtjeleinek feltörője. Az MTVA
Sajtóarchívumának portréja:

Turing Londonban jött a világra
egy Indiában szolgáló tisztviselő második fiaként. Szüleinek távoli állomáshelye miatt testvérével egy
ismerős házaspárnál nőtt fel Angliában. Az éles eszű kisfiú mindössze
három hét alatt tanult meg olvasni, de
leginkább már akkor is a számok és
a fejtörők érdekelték. Neves iskolákba járt, ahol kitűnt zseniális matematikai gondolkodásával, a humán
tárgyakban azonban nem jeleskedett.
1931-ben felvették a híres cambridge-i King’s College-ba, 1936-tól
két évig az amerikai Princeton Egyetemen tanult, PhD-fokozatának megszerzése után visszatért Angliába.
Már egyetemistaként elhatározta,
hogy egy „agyat fog építeni”, az
„univerzális Turing-gépet” leíró cikkét 1936-ban jelentette meg. A Turing-gép úgynevezett absztrakt
automata, amely informatikailag a
számítógépek leegyszerűsített mo-

delljeként, matematikailag egy öt-tíz
elemből álló halmazrendszerként definiálható. Turing volt az első, aki
„adatok” formájában akart programokat adni a gépnek, hogy az a mai
számítógéphez hasonlóan egyidejűleg több feladat elvégzésére is képes
legyen.
A második világháború kitörése
után, 1939-ben csatlakozott a brit katonai hírszerzés Bletchley Park-i
kódfejtő központjához. Itt az ő vezetésével sikerült feltörni a nácik
megfejthetetlennek hitt, híres
Enigma-kódját, amelyet az Atlantióceán északi vizein szövetséges konvojokra vadászó, a háború első
szakaszában súlyos veszteségeket
okozó német tengeralattjárók kommunikációjához is használtak. A
kódok feltörése siettette a németek
háborús vereségét, százezrek életét
menthette meg. Turingot 1945-ben a
hazának tett szolgálataiért VI.
György király a Brit Birodalom tisztjévé avatta. Titkosszolgálati tevékenysége az 1970-es években került
nyilvánosságra, a kódfejtéssel kapcsolatos innovatív matematikai értekezéseit csak 2012 áprilisában tették
hozzáférhetővé.
1945-48 között Londonban dolgozott az Automatic Computing Engine

(ACE) programon, az ACE, a világ
akkori leggyorsabb számítógépe tervei alapján 1950-ben épült meg. Elméleti munkákat is publikált,
1947-ben közzétett okfejtésében elsőként írt a „számítógépes intelligenciáról”, ezzel a mesterséges intelligencia egyik első elméleti megalapozója lett. 1948-tól a manchesteri
egyetemen kollégáival kidolgozták a
legkorábbi digitális, tárolt programú
számítógépek egyikét, a Manchester
1-et. 1950-ben megjelent Számítógépek és intelligencia című elméleti
munkájában először írta le a gépi intelligenciát tesztelő imitációs játékát,
az úgynevezett Turing-tesztet.
Matematikai tehetségét a morfogenezis területén is kamatoztatta, azt
próbálta megfejteni, hogyan alakulnak egyes formatípusok az állat- és
növényvilágban, például a zebra
csíkjai vagy a tehén foltja, ezek elmélete ma is foglalkoztatja a kutatókat.
Szenvedélyes sakkozó lévén sakkprogramot is írt, amelyet egy általa
szimulált komputeren futtatott.
Turing saját neméhez vonzódott,
de a korabeli Nagy-Britanniában
ezért börtönbüntetés járt, így hajlamát titkolnia kellett. Karrierje 1952ben tört derékba, amikor feljelentést
tett, hogy újdonsült, 19 éves partnere

betörőket juttatott a házába. A nyomozás során beismerte kettejük szexuális kapcsolatát, ezért perbe fogták.
Ő a börtönbüntetés és az önkéntes
kémiai kasztráció közül az utóbbit
választotta, a kezelés azonban kellemetlen testi elváltozásokat okozott
az addig sportos testalkatú férfinál.
A zseniális tudóst két évvel később,
1954. június 8-án holtan találták lakásán, mellette egy félig megevett
alma hevert. A vizsgálat szerint halála az előző napon, ciánmérgezéstől
következett be, a halottkémi jelentés
öngyilkosságot állapított meg. A feltevések szerint a mérget a gyümölccsel fogyasztotta el, de az alma
cianidtartalmát nem vizsgálták meg.
Egyesek szerint azonban véletlen
mérgezés történt, és akadnak, akik
úgy vélik, a tudóst megölték, nehogy
véletlenül államtitkokat árulhasson
el. A manchesteri egyetem közelében álló emlékműve padon ülve ábrázolja, almával a kezében.
Turing a legbonyolultabb intelligenciatípusok, az emberi és a mesterséges intelligencia, valamint a
katonai felderítés (angolul: intelligence) mindegyikében megváltoztatta a világ arculatát. Jogi
rehabilitálása csak évtizedek után
történt meg, 2009-ben a brit kor-

mány bocsánatot kért a vele szemben tanúsított embertelen bánásmódért, 2013-ban királyi kegyelemben
részesült.
Emlékére 1966-ban a tekintélyes
amerikai Association for Computing
Machinery (ACM) társaság díjat alapított a számítástechnika tudományának fejlődéséhez kiemelkedő
munkával hozzájáruló szakemberek
elismerésére. A királyi kegyelem
után hazájában is megtört a jég, róla
nevezték el a 2015-ben létrehozott, a
Big Data jelenséggel és algoritmuskutatással foglalkozó tudományos
intézetet.
Turing nevét sokan az életéről készült, 2014-ben bemutatott Kódjátszma című filmből ismerték meg,
a Benedict Cumberbatch főszereplésével forgatott film nyolc Oscar-jelölésből a legjobb forgatókönyvért
odaítélt díjat hozta el.
A matematikus kézírásos jegyzetfüzete 2015-ben 1 millió 25 ezer dollárért kelt el egy árverésen. A 2021.
június 23-án, Turing születésnapjára
forgalomba hozott új 50 fontos bankjegyen arcképe mellett a modern számítástechnika alapjait lefektető
1936-os írásából származó matematikai képletek, az Enigma-kód feltöréséhez használt gépek műszaki
rajzai, illetve egy – a gépi intelligenciával kapcsolatos – Turing-idézet is
helyet kapott.
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A természet kalendáriuma (DXIX.)
Kiss Székely Zoltán
Korán jött kánikula. Pompás fénybársonyú gyümölcsök húzzák már az ágakat,
érfélben a búza, a kukoricán kócosodó csövek.
Az ógörögök szerint a Nap nap nap
után megajándékoz bennünket a fénnyel.
Minden alkonyatkor aranyserlegbe szállva ráereszkedik Ókeánosz hullámaira, aztán kelet
felé hajózva rálel Éosz hajnalistennre, aki
már várja a négy égtáj gyors paripáival az
aranyszekéren. Szárnyas paripái ell fiatal
daliák futnak, akik rendre a láthatatlan mélységbe vetik magukat – k a nappali ragyogás
vakította csillagok. A Nap a földi rend ura, a
hagyományokon alapuló tudás s az erkölcsi
normák re.
Héraklész, amikor a némeai oroszlán ellen
indult, tudva tudta, hogy a Nap állata, az
Oroszlán legyzhetetlen. Héraklész már nem
a sodró vágyai után rohanó hs, számol az
idvel, a lehetségekkel, szabad akaratából
vállalkozik a harcra, s tudja, hogy belehalhat.
S valóban, az oroszlán testén fegyver sebet
nem ejt. Hát puszta kézzel, saját testi erejével
küzd meg vele. A vakmer hérosz, ha meghalna, nyomban istenné lenne. De  a gyzelmet akarja, annak árán is, hogy halandó
ember marad. És gyz, a halál ellen. Majd
miután harmincnapos mély álomba merül –
közel ennyit idz a Nap egy-egy állatövi csillagkép házában –,visszatér halálközeli álmából, s a lenyúzott oroszlánbrt magára öltve
lesz  maga legyzhetetlen.
A némeai oroszlán pedig csillagképpé
vándorolt az égre.
Most harminckét éves vagyok.
– kezdi hasoncím versét Kosztolányi
Dezs az els világégés harmadik évében,
1917-ben –
Nyár van.
Lehet, hogy tán ez, amire
vártam.
Egészséges bronzarcomat
aranyfénnyel veri a nap
és lassan
megyek fehér ruhában a
lugasban.
Pipámba sárgálló dohány,
a füstje kékes, halovány.
A fák alatt egy kerti széken
alszik szelíden feleségem.
A küszöbön fiam. A szeme kék láng,
nagy szke fej.
Álmos, puha száján csiklandva csorran
a lanyha tej.
Vad délután, a föld parázsló.
Részeg-virágok és darázs-szó.
Korai kánikula. Akárcsak most. Gyakori
vendégek a zivatarfelhk. Ezek nem mindig
kapcsolódnak hidegfront-átvonulásokhoz,
helyi hatások következtében jönnek létre. A
déli, kora délutáni órákra emelkedik a felmelegedett légtömeg olyan magasságba, hogy a
magával ragadott vízpára ott hirtelen kifagy,

majd a gomolyfelh szélén, mint egy hatalmas üstbl a kihl vízpára, palástként lehömpölyög a felh peremén. Azt az újólag
felemelked párával teli légtömeg ismét magával ragadhatja a felh kürtjébe. Ha a jég
nem olvad meg teljesen, újabb réteg víz fagy
rá. A nyári zivatarok gyakorta jégesvel járnak – ilyenkor a felhben keletkezett jégcseppeknek nincs idejük elolvadni lefele
hulltukban, s elérik a talajt. Általában, esvel
vegyesen, néhány milliméter átmérj jég
hull. Ritkán csak jég, s egészen ritkán nagyobb, centimétert meghaladó nagyságú esik.
Gyakran kis körzetben adja le terhét egy-egy
terebélyesebb gomolyfelh, ritkán megyényi
területet érint a nyári zápor. A felhzet napi
járásában van egy kora délutáni maximum és
egy kés esti minimum, ennek megfelelen a
helyi zivatarok kora délutániak általában. A
villámlás és dörgés velejárója a zivataroknak.
A villámcsatorna átmérje néha csak pár mm,
máskor néhány cm. A több ezer fokra felhevült leveg az elektromos kisülés hatására
robbanásszeren kitágul, ez okozza a mennydörgést, s a felh és a talaj közötti többszörös
visszhang sokszorosára ersödhet. Mégis július és augusztus a legderültebb hónapjai az
évnek.
A derült éjszakai égbolt, a kés esti felhzet járuléka pedig ezrével kínálja csillagcsodáit. A Tejút derengve felszikrázik. Mi – a
naprendszerünk – galaxisunkon belül nagyjából annak szimmetriasíkjában helyezkedünk el. Bárhonnan pillantunk reá, glóriaként
fog körül bennünket.
Tájékozódásunk végett a Hattyú csillagkép Denebjét, a Sas Altairját és a Lant Vegáját keressük – fényes, feltn csillagok a zenit
közelében.
A Hattyú csillagkép egy szerelmi kaland
emléke. Zeusz, az ég és a villámok ura, a sors
istennjét, Nemesziszt ostromolta szerelmével, ám az nem állt kötélnek, s hogy üldözjétl szabaduljon, különböz állatok alakját
öltötte magára. Zeusz végül hattyú képében
egyesült vele.
A Sas az a madár, melyet Zeusz küldött a
földre, hogy elragadja a páratlanul szép ifjút,
Ganümédeszt, kit az istenek atyja pohárnokául akart megtenni.
A Lant Orpheuszé, melyet Apollón ajándékozott neki, melyre a dalnok kilenc húrt feszített a kilenc múzsa tiszteletére.
A Sas és a Hattyú között található Delfin
meséje arról szól, hogy a gyönyör hangú
Arión hajóját kalózok támadták meg, s mikor
meg akarták ölni, egyetlen kívánsága az volt,
hogy énekelhessen még egyet. Hangja hallatán egy delfin úszott a hajóhoz, s amikor
Arión váratlanul vízbe vetette magát, a partra
úszott vele. Mivel a nekik is kedves énekest
megmentette, az istenek t is az égre helyezték.
A latinos Herkules csillagkép Héraklész
félisten égi mása.
Az Északi Korona Ariadné királylány fejdísze. Egyik mondaváltozat szerint nem a letekert fonál vezette ki Thészeuszt a
labirintusból, miután legyzte a Minótauroszt, hanem a tündökl fejék ragyogása.

Babérrózsa mámora – Rovigno

Sok ógörög költözött az égre, sok a növények nevébe.
Egyike a növényekbe költözötteknek Leandrosz. Az abüdoszi görög ifjú egy ünnepség alkalmával beleszeretett a szép Héróba,
aki a Hellészpontosz túlsó európai oldalán,
Szésztoszban egy toronyban élt Aphrodité
papnjeként. Leandrosz minden éjjel átúszott a tengerszoroson – ez ma a Dardanellák –, hogy az éjt kedvesével töltse. Héró a
toronyra kiakasztott lámpással jelezte neki
az irányt. Egy viharos éjen a lámpa kihunyt,
és Leandrosz a tengerbe veszett. Másnap
reggel Héró, meglátva szerelmesének parton
hever holttestét, levetette magát a toronyból. A történetet Muszaiosz Héró és Leandrosz cím epüllionjából ismerjük. Ovidius
Hsnk levelei cím versfüzére is fölelevenítette a két szerelmes történetét, fiktív levelei formájában. Drámának dolgozta fel
Grillparzer, versre ihlette Schillert, Tennysont és Rossettit. A tengerszoros átúszásával
Szésztosz és Abüdosz között egyébként az
újkorban is többen próbálkoztak, elsként – és sikeresen – Byron 1810.
május 3-án; az eseményt versben is
megörökítette.
Bámulom a leandert:
– írja Tornai József A leander júliusa cím versében –

Vad délután részeg virágai – faragói tó

boldogtalanságomban jó látni
boldogságát;
mivel süti a nap, naivan azt érezheti,
hogy az élet semmi egyéb,
mint nyár és virágbomlás,
mámoros méhzümmögés,
aminek nincs vége
akkor sem, ha letör a szél
egy-két ágat,
rózsaszín szirmot.
Ha nem hinném, hogy isten
a csontjaimban lakik,
ezek a kis kelyhek táncolnák
szemembe,
hogy él, lobog a titok,
mindegy, tudunk-e róla,
érezzük-e a sugárzását,
mikor júliusban a bimbók százait
kikölti

és újra meg újra
lepörzsöli a halál szárnyait.
A babérrózsának Linné adta, az ógörögbl
átvéve, a leander (Nerium oleander) tudományos nevet. Széles vidéken honos fa, a Földközi-tenger medencéjétl egészen Indiáig.
Már az ókorban is dísznövénynek ültették,
még a legyeket is elriasztja. Kedvenc, teleltetend dísze a Kárpát-medence nyári virágoskertjeinek is. A múltban, hogy a
könyveket megvédjék a rovarok kártételétl,
leanderleveleket tettek a lapok közé. Virágszíne lehet fehér, sárga és a rózsaszíntl a
bordóig bármilyen árnyalatú. Illata édeskés,
átható. Oleandrin nev glükozidja miatt kis
mennyiségben fejfájás, rosszullét ellen használják a gyógyászatban. Nagy koncentrációban mérgezést, nagyobb dózisban, a
szívritmusra hatva, halált okoz.
Ha haldoklom, ezt suttogom.
Nyár volt.
Jaj, a boldogság máshová
pártolt.
Egészséges bronzarcomat
aranyfénnyel verte a nap
és lassan
mentem fehér ruhában a
lugasban.
Pipámba sárgálló dohány,
a füstje kék volt, halovány.
A fák alatt egy kerti széken
aludt szelíden feleségem.
A küszöbön fiam. A szeme kék láng.
Nagy szke fej.
Álmos, puha száján csiklandva csorrant
a lanyha tej.
Vad délután volt és parázsló.
Részeg-virágok és darázs-szó.
Kosztolányi Most harminckét éves vagyok cím versének második szakaszával
zárom mai sétánkat, kedves Olvasóm. A vers
kötetben csak Trianon után, 1924-ben jelent
meg A bús férfi panaszaiban.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022. július 1-jén, rák hava els dekádjának végén
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Erdélyi arcok

Német származás, magyar öntudat
A Degenfeld-Schonburg család csupán a 19. század elején
érkezett
Erdélybe
német
nyelvterületről. Az Erdélyben
született első generáció szívvel-lélekkel magyarrá lett. A
család tagjai kiemelkedő szerepet játszottak a magyar történelemben és a magyar
református egyház történetében is. 2022. július 7-én Debrecenben, az egyetem épületében Degenfeld-Schonburg
József tiszteletére amiatt,
hogy kiemelkedő szerepet játszott az egyetem létrehozásában, emléktáblát lepleznek le.
Július 9-én Kutyfalván pedig
egy megemlékezésre kerül
sor. Degenfeld-Schonburg István szerezte vissza a család
kutyfalvi kastélyát, és 2021ben bekövetkezett haláláig
rendezte ennek ügyeit. A felvezetőnkben említett rendezvényekről és a Degenfeld
családról dr. Kálmán Attila tanár,
történész tájékoztatott és válaszolt kérdéseinkre.

Nagy-Bodó Tibor
– Mit kell tudnunk a Degenfeld
családról?
– Mielőtt Erdélybe kerültek, a
Degenfeldek már a Német-római
Birodalom kiemelkedő családjai
közé tartoztak. Egyes történészek
szerint Svájcból származnak, de
amit bizonyítani lehet, az az, hogy
a család a 13. században jelen van
Svábföldön, hiszen ekkor bukkan
fel az írott forrásokban. Pontosabban 1270-ben említik először az
első családtagot, Ulrich Degenfeldet. Létezik Baden-Württemberg
tartományban egy Degenfeld nevű
település – régebben Tegenvelt – is,
amely ma Schwäbisch Gmünd
város része. Az itteni, már nem létező vár volt a család székhelye a
15. század végéig. Ekkor új helyre
költöztek. Így kerültek Eybachba,
pontosabban a Hoheneybachnak
nevezett várat lakták, majd átköltöztek a kényelmes reneszánsz kastélyba a vár lábánál. Ez ma is a
család tulajdonában található.
A család fénykorát a 17-18. századra tehetjük. Cristoph Martin –
Kristóf Márton – a 30 éves háborúban először a császári oldalt támogatta, ezért 1625-ben bárói rangot kapott II. Ferdinánd császártól. Érdekes, hogy a család nagyon
korán protestáns lett, Kristóf
Mártont azonban katolikusnak nevelték. Viszont később svéd szolgálatba került, és újra protestáns lett,
francia, majd velencei szolgálatba
állt. Fia, Hannibal részt vett a magyarországi törökellenes háborúkban, utána velencei szolgálatba

Forrás: Wikipédia

került, több törökellenes háborúban volt hadseregparancsnok. Az ő testvére,
Maria Luise a pfalzi választófejedelem, Károly Lajos
felesége lett. Heidelberg
mellett található a schwetzingeni kastély, amelyet Károly Lajos a feleségének
alakított át, és amely a
hölgy kedvenc tartózkodási
helye volt.
A bárói rangot szerzett
Cristoph Martin unokája, II.
Cristoph Martin 1716-ban
grófi rangot szerez VI. Károly császártól. A rangemelés mellett egy házasság is
növelte a család hatalmát és
hírnevét. 1717-ben ugyanis
Cristoph Martin feleségül
vette Mary Schomberget, Degenfeld József gróf arcképe Forrás: europeana.eu
Meinhard
Schomberg
leányát. Meinhard Schomberg az Szabolcs vármegye főispánja volt.
1690-es években angol szolgálatba A három fiú közül Ottó és Imre háállt, az angol hadseregben tevé- zasságuknak köszönhetően magyarkenykedett, Leinster hercege lett. országi birtokokhoz jutottak, Pál
Leánya, Mária a Degenfelddel kö- Erdőszádát örökölte Szatmár vártött házasságba nemcsak vagyont megyében, és ettől kezdve gazdálkohozott, de a nevet is. A család ettől dással foglalkozott. Leszármazottai
kezdve az egyesített és enyhén át- a második világháború végéig lakták
alakított
Degenfeld-Schonburg a kastélyt.
A legidősebb fiú, Ottó Teleki Aunevet használta. Cristoph Martin és
Mary Schomberg unokája, Maximi- gusztával kötött házassága után,
lian (Miksa) az első erdélyi Degen- Szirákra költözött, onnan igazgatta
birtokait. Imre Bekk Paulinával köfeld.
– Hogyan került a Degenfeld tött házasságának köszönhetően
Tégláson és Nyírbaktán szerzett bircsalád Erdélybe?
– A családból Maximilian De- tokokat, 1860 és 1883 között a Tigenfeld, tehát Miksa volt az, aki szántúli Református Egyházkerület
1800. október 8-án feleségül vette főgondnokaként tevékenykedett.
gr. Teleki Annát. Anna annak a Te- Imre gyerekei közül Ilona a későbbi
leki Ádámnak volt a leánya, aki miniszterelnök Tisza Kálmán feleCorneille Cid című művét magyarra sége lett, Bertát, Podmaniczky Géfordította, a kendilónai birtok tulaj- zánét az első magyar amatőr
csillagásznőként tartják számon,
donosa volt.
Miksáról keveset tudunk. 1766- Gusztáv a kor egyik híres lóteban született, katona, illetve csá- nyésztője lett. Imre egyik unokája,
szári tanácsos volt. Szatmár Pál 1930-tól szintén a Tiszántúli
vármegyében, Erdőszádán vásárolt Református Egyházkerület főgondbirtokot és építette fel kastélyát. Vi- noka volt.
– Július 7-én a Debreceni Egyeszonylag korán, 1816-ban hunyt el.
tem
főépületében egy emléktáblát
A család feje özvegye, Teleki Anna
lett. Ő nagyon komolyan vette a avatnak Degenfeld József tisztelegyerekek nevelését. Magyarnak és tére. Ki volt ő?
– Degenfeld József 1847-ben
reformátusnak nevelte őket. (A házasságból három fiú született, Ottó született Kolozsváron, Degenfeld
1801-ben, Imre 1810-ben és Pál Ottó és Teleki Auguszta második
1814-ben.) A gyerekek nevelői gyermekeként. Debrecen életében
közül Péterfi Lászlót és testvérét, játszott fontos szerepet. Elsősorban
Károlyt érdemes megemlíteni. a híres debreceni Református KolLászló később nagyenyedi tanár, légium főgondnoka volt, nagy szeKároly pedig marosvásárhelyi lel- repe volt az épület 19. század végi
kész és a marosvásárhelyi reformá- felújításában, modernizálásában.
1883–1901 között Hajdú vármegye
tus kollégium tanára lett.
– Milyen szerepet töltöttek be a és Debrecen város főispánja volt,
család tagjai a magyar történelem- 1896-tól pedig a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka,
ben?
– Degenfeld Miksa és Teleki 1911-től kezdődően pedig a ReforAnna három fia 1848-ban már aktív mátus Egyház Egyetemes Zsinatjászerepet vállalt, mindhárman a ma- nak világi elnöke. Ő szorgalmazta a
gyar forradalmi törekvések támoga- debreceni Református Főgimnátói voltak, Imre például 1848–49-ben zium új épületének az építését,
amely 1914-ben el is
készült.
Ugyanakkor
az
EMKE debreceni választmánya neki köszönhetően jött létre,
első elnöke ő lett.
Nagy szerepe volt a
debreceni Református
Kollégium fakultásainak a létrehozásában
és ezek egyetemmé válásában. Erre az érdemére hívja fel a
figyelmet a Debreceni
Egyetem a dombormű
állításával.
– A július 9-i esemény a kutyfalvi Degenfeldekhez és a
kastélyhoz kapcsolódik. Mit kell tudni a

család kutyfalvi ágáról és a kastély
történetéről?
– A kutyfalvi birtok első ismert
tulajdonosai a Pekry család tagjai
voltak. A korábbi kastélyban tartózkodott többször is a magyar barokk
költészet első költőnője, Petrőczi
Kata Szidónia, Pekry Lőrincnek, a
híres kuruc tábornoknak a felesége.
Gyermekeik közül a birtokot
Pekry Polixénia örökölte, aki Daniel István felesége lett. A birtok
ugyancsak leányágon öröklődött tovább, tehát leányuk, Daniel Polixénia és férje, Wesselényi István
birtokába került.
Az ő gyermekeik közül Mária
leányuk örökölte a birtokot. Teleki
Ádámmal kötött házasságának köszönhetően Kutyfalva Teleki-birtok
lett, pontosabban a kendilónai birtokos ág tulajdonába került. Az
ebből a házasságból született Anna
vitte tovább a Degenfeld-Schonburg Miksával kötött házasságba. El
kell mondani, hogy ez alatt az idő
alatt a birtok másodlagos birtoknak
számított. A birtok Degenfeld Ottó
tulajdona lett, majd nagyobb fia, az
1843-ban született Lajos tulajdonát
képezte. A családnak az az ága
azonban elsősorban Szirákon tartózkodott. Degenfeld Lajos 1872től képviselő, illetve főrendiházi
tag, 1889-1895 között Nógrád vármegye főispánja. Dessewffy Ilonával kötött házasságából hat gyermek
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Bereg megye – kastélyokkal kezdeném. Mindkét kastély Bekk Paulina
hozománya volt, aki Degenfeld
Imre felesége lett.
A téglási kastélyt a Bekk család
építtette, és később főleg Imre és
Paulina fia, Gusztáv idején történtek átalakítások. Mivel híres lótenyésztő volt, új istállók is épültek.
Ugyancsak neki köszönhető az angolpark dendrológiai parkká való
átalakítása. Gusztáv halála után fia,
Pál örökölte a birtokot. 1948 után
iskola, majd nevelőotthon lett, az
1990-es években az önkormányzat
kezébe került, ma magántulajdonban van, felújították, és rendezvényközpontként működik.
A másik kastély az egykori Nyírbaktán – ma Baktalórántháza – található. Ugyancsak a Bekk lánnyal
való házasság útján került a Degenfeldekhez. A kastélynak és a településnek nagyon komoly kapcsolatai
vannak Erdéllyel, ugyanis ez nagyon sokáig Bethlen-, majd Károlyi-birtok volt, utána a szentpáli
Hallerek tulajdona lett. A Bekk Paulinával való házasság után az
1840-es években az épületet átalakították, de ezekről keveset tudunk.
Imre fiának, Gusztávnak a birtoka,
majd az ő fia, Imre következik, akitől testvéréhez, Pálhoz kerül. Az államosítás után tüdőszanatóriumként
működött. Ma múzeum.
Az erdőszádai ágnak Hadadon is

Forrás: csaladfakonyv.hu

született, ebből kettő fiú: Kristóf és
Miklós. Miklós örökölte a sziráki
birtokot, Kristóf pedig Kutyfalvára
költözött. Így született meg a különálló kutyfalvi ág. Lajos fia új kastélyát modernizálta, átépítette. Degenfeld Kristóf nem töltött be politikai
funkciót, 1920 után Erdélyben maradt, és kutyfalvi gazdaságának a fejlesztésével foglalkozott. Házasságából br. Gerliczy Margittal négy gyerek született, két fiú és két leány. A
fiúk közül Kristóf 1944-ben életét
vesztette a Tokaj környéki harcokban, Erdélyben a másik fiú, István
maradt családjával. Ők megtapasztalták a kényszerlakhelyt és a kommunizmus borzalmait. A kastélyt
államosították. „Multifunkcionális”
épület lett, itt működött a polgármesteri hivatal, de itt volt a település orvosi rendelője, könyvtára, és voltak
benne szükséglakások is.
Degenfeld István gyermekei
közül ifj. Degenfeld István volt az,
akinek sikerült a kastélyt visszaszerezni a román államtól; gyermekei
viszik tovább az ágat, de sajnos már
nem Erdélyben, hanem Németországban.
– Napjainkban milyen épületek
őrzik a család emlékét Magyarországon és Erdélyben?
– Elsősorban a kastélyokat említeném. Az ősi erdőszádai kastélyból
mára nem maradt semmi. A téglási
és nyírbaktai – Szabolcs-Szatmár-

volt kastélya, amely házasság révén
került a család tulajdonába, amikor
1882-ben Degenfeld Sándor Kristóf
feleségül vette Wesselényi Teréziát.
A kastély jelenleg a család tulajdonában található, de a református
egyház használja.
A másik épület a Bihar megyei
bályoki kastély. 1896-ban építtette
gr. Károlyi Tiborné DegenfeldSchonburg Emma. Később kikerült
a család tulajdonából. Egy különleges épület, amely ma elhagyatva,
üresen várja a lehetséges megmentőket.
A másik nagyon híres kastély a
sziráki (ma kastélyhotelként működik). Ezt 1748-ban építtette Roth
Tamás és felesége, Wattay Borbála.
1762-ben leányuk, Johanna kezével
Teleki József szerezte meg. Ettől
kezdve Teleki-birtok. 1840-ben Teleki Auguszta feleségül ment Degenfeld Ottóhoz, így került a
Degenfeldek tulajdonába. A család
itt lakott 1944-ig.
– Mi történik a Degenfeldekkel
napjainkban?
– A Degenfeld Miksa és Teleki
Anna házasságából származott
három fiú által létrehozott három ág
közül csak kettő létezik. Imre ága a
20. század második felében kihalt.
Pál ága csak leányágon folytatódik.
Ottó ágának tagjai ma Ausztriában
és Németországban élnek.
– Köszönjük a tájékoztatást.
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Nyakunkon a nyár… és a buli

Idén is lesz Nyárádmente Fesztivál
Közel egy hónap van még hátra a lassan sokak kedvencévé növő Nyárádmente Fesztiválig. A szervezők
keményen dolgoznak a háttérben,
hogy idén is sikertörténetként könyvelhessék el a rendezvényt.

Gligor Róbert László
Negyedszerre rendezik meg július utolsó
hetében a Nyárádszereda és vidéke ünnepeként számontartott Nyárádmente Fesztivált.
A rendezvény nem veheti fel a versenyt a
nagy(obb) székelyföldi városok fesztiváljaival, nem is ez a célja, viszont szeretne felzárkózni a meghatározó nyári rendezvények
sorába. A járvány előtt, 2019-ben a Székelyföld minden szegletéből tizenötezren fordultak meg a rendezvények négy napján. A
remélt bombasiker 2020-ban elmaradt, helyette a koronavírus-járvány robbant be világunkba, de egyéves szünet után, bár óvatosan, ismét kínálattal álltak ki a szervezők a
korlátozásoktól szabadulni óhajtó nagyközönség elé. Bombasikerről ezúttal sem beszélhettünk, de mindenképp sikeres újrakezdésnek bizonyult a tavalyi fesztivál. Hogy
mi várható az idén? A szervezők szorgalmasan dolgoznak, sok mozaikdarabnak kell még
a helyére kerülnie, de a rendezvény váza már

körvonalazódik, sőt izmosodik, és idénre is
tartalmas napokat ígérnek. A részletekbe Tóth
Sándor nyárádszeredai polgármester nyújtott
betekintést.
Az évekkel ezelőtt kezdeményezett nyári
lovas tábor mára annyira népszerűvé vált a
könyékbeli fiatalok körében, hogy idén egyenesen két tábort szerveznek: július utolsó két
hetében egy-egy 25 fős csoport foglalkozhat
a lovakkal Nyárádszeredában, majd július
30-án, immár a fesztivál keretében, mindanynyian bemutathatják, hogy mi mindent tanultak el a világrekordokat döntögető Pászka
Leheltől. Előtte a harasztkeréki Varázspatkó lovarda tehetségei mutatnak be ügyességi próbákat André Mónika irányításával.
A nagy érdeklődésre való tekintettel, illetve
a pályázati támogatásoknak köszönhetően az
egyhetes program ára 600 lejről 450-re
csökkent, ha pedig testvérpár jelentkezik,
csak 350 lejt fog fizetni – ha még akad
hely.
A fesztivál nem minden programja lesz
Nyárádszereda főterén, például számos szórakoztató gyerekjátékért a seprődi letérőnél
levő légvárak környékét kell felkeresni a kisgyerekekkel, a horgászat szerelmeseit pedig
Nyárádgálfalvára várják. Az elmaradhatatlan
sportesemények sorából nem maradhat ki a
kerékpározás (az úti cél
idén is Székelybő lesz)
és a futóverseny. A kulturális események sora
rendkívül gazdag, a nulladik napon, július 28-án
a Bekecs Néptáncszínház folknapot rendez,
különböző csoportjai
lépnek fel a nagyszínpadon, este pedig legújabb
előadását, a Tótékat mutatja be ismét. A négy
nap alatt lesz fényképkiállítása a helyi Baricz
Ervinnek, hazatér az

Idén is szerteágazó a programkínálat, a vásártól a lovaglásig, a tárlatoktól a tehetségek díjazásáig
Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Angliában élő, nyárádszeredai születésű
Csergő Róza írónő, és bemutatja az első magyarra fordított könyvét az itthoniaknak.
Bauer Barbara után az olvasók most egy
másik közkedvelt magyar írónő, Borsa
Brown látogatásának is örülhetnek, és a testvértelepülés, Örkény jegyzője is(mét) bemutatkozik, ezúttal íróként. A tavaly megvásárolt műemlék épületet, a Szoboszlay-házat
is megnyitják a nagyközönség előtt, az egykori tulajdonos unokája is hazatér Budapestről mesélni a ház és a család múltjáról; ezúttal
tárlat is nyílik az épületben. Július 31-én a
Szentegyházi Gyermekfilharmónia tölti be a
főteret, majd retró táncdalfesztiválra várják
az érdeklődőket.
Amint megszokhattuk már, három napig
áll majd a kisváros főterén a hagyományos
kézműves- és termelői vásár, valamint a bortér, a fiataloknak tematikus előadásokat, a
gyerekeknek pedig számos foglalkozást szerveznek, de diszkót és habpartit is ígérnek
nekik, a kiváló tanulókat pedig díjazni fogja
az önkormányzat. Július 31-én Székelybőben
felavatják a felújított művelődési otthont,
megáldják a katolikus templomot és a Szent
Ignác jezsuita lelkigyakorlatos házat.
A fesztivál számos szórakozni, bulizni

vágyó fiatalt és felnőttet is vonz, ezért ismert
fellépőket hívnak a nagyszínpadra a szervezők: július 29-én a Dreamflow vezeti fel a
Margaret Islandet, 30-án a Piramis, 31-én
pedig a No Sugar és a Honeybeast koncertezik. Az első két nap végén az ifjúsági udvarban bulizhatnak tovább a fiatalok, míg 31-én
éjféltájban tűzijátékkal koronázzák meg a
fesztiválzárót.
Számos olyan programot szeretnének évről
évre behozni, amelyekkel azt a célközönséget
is meg tudják szólítani, amely eddig még nem
találta meg a neki megfelelő ajánlatot –
mondta el a polgármester, aki az anyagi háttérről is szót ejtett: van egy megnyert európai
pályázatuk a testvértelepülések fogadására is,
ez 25 ezer euróval járul hozzá a költségvetéshez, 70 ezer lej a Maros Megyei Tanácstól,
mintegy 10 ezer lej a Nyárádmente Kistérségi
Társulástól is várható, de a támogatóktól és a
helybérekből is lesz bevétel, a hiányzó összegeket pedig a nyárádszeredai önkormányzat
biztosítja. Tehát előreláthatólag minden feltétel adott lesz, hogy idén is jól szórakozhasson mindenki a fesztiválon. Remélhetőleg
kedvező lesz az időjárás. További részletekért
ajánlatos figyelni a fesztivál közösségi oldalát – tették hozzá a szervezők.

Országos premier: Yuppi tábor krónikus beteg gyerekeknek és testvéreiknek
A Yuppi Camp elsőként szervez
ingyenes élményterápiás tábort krónikus beteg gyermekeknek és testvéreiknek Romániában. A tábor
célja a beteg gyermekek önbecsülésének növelése, a stresszoldás, az
interperszonális kapcsolatok és az
érzelmek kifejezésének javítása, valamint a beteg és egészséges testvér
közötti kötelék erősítése. A testvértábort Mezősályiban tartják augusztus 20–23. között, ahová 6 és 18 év
közötti rákbeteg vagy autoimmun
betegségben szenvedő gyermekeket
várnak testvéreikkel együtt, összesen mintegy 50 gyermeket.
A beteg és egészséges gyermekek olyan élményterápiás tevékenységeken vesznek részt, mint az
íjászat, mászás, evezés, színház,
tánc, kézműves-tevékenységek, bűvészműhelyek és természetesen
sok-sok játék. Ezeknek a tevékenységeknek – amelyeken a testvérek
együtt vesznek részt – a célja, hogy
erősítsék a köztük lévő kapcsolatot,
csökkentsék az esetleges feszültségeket, közelebb hozzák őket egymáshoz. Így képesek lesznek
támogatni egymást mind a táborban, mind a mindennapi életükben,
a tábor után is.
„Ha egy gyermeknél krónikus
betegséget diagnosztizálnak, a család mindennapi élete gyökeresen
megváltozik. A betegséggel együtt
élni egy új életet jelent, egy másfajta életet, egy nehezebb életet
mind a gyermek, mind a szülők számára. A mindennapi apró örömök
helyét a tehetetlenség, a félelem és
a szorongás veszi át – nem tudják,
mit hoz a holnap, hiszen a krónikus
betegek soha nem gyógyulnak ki
betegségükből –, a gyermek testi és
szellemi fejlődését pedig a társadalmi elszigeteltség és a túlzott
gondoskodás akadályozza. A betegség megnehezíti az érzelmek kife-

jezését, és ez eltávolítja a gyerekeket az egészséges testvéreiktől és a
család többi tagjától” – részletezte
Kocsis Kincső Hanna, a Yuppi
Camp szakmai igazgatója, a testvértábor koordinátora.
„A Yuppi táborban immár tíz éve
segítünk a krónikus beteg gyermekeknek és családjaiknak, hogy túljussanak a betegség okozta nehéz
időszakon, mert hiszünk abban,
hogy minden gyermeknek jár a
gyermekkor. A 2017 óta évente
szervezett családi táborok sikere
után úgy döntöttünk, hogy egy új
tábort fejlesztünk ki, a testvértábort.
A betegség gyakran nemcsak a
beteg gyermek gyermekkorát lopja
el, hanem a testvérekét is, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget
adjunk
ezeknek
a
gyerekeknek arra, hogy közelebb
kerüljenek egymáshoz, hogy közös
emlékeket és tapasztalatokat szerezzenek, jobban megértsék egymást,
erősítsék a kapcsolatukat” – mondta
a koordinátor.
A tábor megszervezéséhez főtámogatóként a MOL Románia és A
Közösségi Alapítvány járul hozzá,
pénzügyi támogatást nyújtva a tábor
előkészítéséhez, különösen az önkéntesek képzéséhez a MOL Gyermekgyógyító programon keresztül.
A tábor az #IAmMyAdvocate
projekten keresztül társfinanszírozott. A projektet múlt hónapban mutatták be Kolozsváron.
Ennek célja egy olyan közösség kialakítása, ahol a jelenlegi és korábbi
Yuppi táborok résztvevői megoszthatják egymással a betegség okozta
problémákat, nehézségeket, és támogathatják egymást abban, hogy
ezeket a nehéz pillanatokat átvészeljék, ahol növelhetik az önbizalmukat, ahol azt érzik, elfogadják és
megértik őket, ahol bátorítva van-

nak arra, hogy kiálljanak magukért.
Egy hely, ahol bátorságra tehetnek
szert.
2022 nyarán három tábort és egy
családi hétvégét szerveznek:
* július 3–9.: tábor diabéteszes
gyerekeknek és fiataloknak (7 és 18
év közötti gyerekeknek és fiataloknak)
* augusztus 20–23.: testvértábor
(rákbeteg vagy autoimmun betegségben szenvedő 6 és 18 év közötti
gyerekeknek és testvéreiknek)

* augusztus 25-28.: családi tábor
(rákbeteg vagy autoimmun betegségben szenvedő 0 és 7 év közötti
gyerekeknek és családjuknak)
* szeptember 24-25.: családi hétvége (krónikus beteg 0 és 18 év közötti gyerekeknek és családjuknak)
A gyerekek ingyen vehetnek
részt a táborban, a jelentkezés a kezelő- vagy családorvoson keresztül
történik, és továbbra is várják a gyerekek, családok jelentkezését.
További információkat a táborról

és a Yuppi Campről a www.yuppicamp.ro oldalon, a Yuppi Camp
Facebook- és Instagram-oldalán,
valamint a gyerektoborzásért felelős munkatársnál (Ruszkai Laura:
0745-546-853, camper@yuppicamp.ro).
A Yuppi Tábormozgalom Egyesület 2011-ben jött létre, és azóta ingyenes élményterápiás táborokat
biztosít a rákbeteg, a diabéteszes
vagy autoimmun betegségben szenvedő gyerekeknek és fiataloknak,
valamint családjuknak. A kezdetektől fogva 1.266 gyerek, kamasz és
családjuk, 1.116 önkéntessel együtt
25 táborban és 11 online tevékenységen vett részt. Az első olyan romániai
tábor,
amely
az
élményterápia módszerét használta:
a tábori tevékenységek – mászás,
evezés, lovaglás, íjászat – segítik a
gyerekeket és kamaszokat újra felfedezni önbizalmukat, növelik függetlenségüket, és alapvető érzelmi
erőforrásokat biztosítanak számukra a betegség elleni küzdelemben – ezt tudományos tanulmányok
bizonyítják.
*
A testvértábor a főtámogató
MOL Románia és A Közösségért
Alapítvány támogatásával valósul
meg a MOL Gyermekgyógyító
programon keresztül.
Az #IAmMyAdvocate projektet
a Yuppi Tábormozgalom Egyesület
vezeti, támogatásban részesül az
Active Citizens Fund Románia
program keretében, amelyet Izland,
Liechtenstein és Norvégia finanszíroz az EGT Alap 2014–2021 keretében. A projektben partnerük a
PONT Csoport és a Spektrum Oktatási Központ.
További
információk
a
www.eeagrants.org, valamint a
www.activecitizensfund.ro honlapon találhatók.
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Marad az egyesek számára rossz emlék bajnoki rendszer a 3. ligában
Változatlanul tízcsoportos lesz a
labdarúgó 3. liga, a szövetség
ugyanis nem módosít a rendezésen
a következ évadban – bár korábban arról szóltak a hírek, hogy a
2022–2023-as szezontól visszatérnek a járvány eltti idszakban
megszokott bajnoki rendszerhez. A
föderáció azonban elégedett az elmúlt két év tapasztalataival, és a
végrehajtó bizottsága június 29-én
jóváhagyta, hogy a 3. liga versenyrendszere ne változzon a következ
szezonokban sem.
A harmadosztályt így továbbra is
100 együttes részvételével szervezik, amelyeket tíz – egyenként
tízcsapatos – csoportba osztanak.
Az alapszakaszban 18 fordulót játszanak, oda-vissza mérkzésekkel.
Valamennyi csoport els négy helyezettje a felsházi rájátszásban
folytatja, a másik hat pedig a kiesést
igyekszik majd elkerülni.
A bajnokság utolsó részében csak
a felsházi rájátszás els két-két he-

Újra edznek állt Selymes Tibor

Fotó: FRF

lyezettje vehet részt, összesen 20
csapat. Az osztályozót két fordulóban rendezik. Az eldöntben a
csoportelsk a másodikok közül
kapnak ellenfelet, majd a párharcok
tíz gyztese összecsap a 2. ligában
kiadó öt helyért.
A sportági szövetség annak ellenére nem módosított a kiíráson,
hogy az elz évadban két olyan
csapat (a Nyárádti Unirea 2018-cal
és a Szászrégeni CSM Avântullal
azonos csoportban szerepelt CS
Vajdahunyad, valamint a Resicabá-

nyai CSM) is elesett a feljutástól,
bár sem az alapszakaszban, sem a
rájátszásban nem vesztettek mecscset! Egyetlen alkalommal – az
utolsó mérkzésen! – maradtak
alul, ez azonban elég volt ahhoz,
hogy a következ szezont is kénytelenek legyenek a harmadosztályban tölteni.
Huszonegy csapat ugyanakkor
kiesik a 4. ligába: az alsóházak 5. és
6. helyezettjei, valamint a leggyengébb eredménysorú 4. helyezett búcsúzik 2023-ban a 3. ligától.

Elfogadta a 3. ligában szerepl tiina Miroslava ajánlatát, és újra
edznek állt Selymes Tibor. A labdarúgóként emlékezetest alkotó, de
edzként keveset bizonyító, jelenleg 52 éves sportember öt év után vállalt újra szakvezeti munkát. Selymes még dolgozott a 3. ligában, a
Delta Dobrogea Tulceánál a feljutást t zték ki számára célként, azonban, bár a klub jelents költségvetéssel vágott neki a feladatnak, nem
sikerült megfelelnie az elvárásnak. Szakmai önéletrajzának további fekete pontjait Galacon és Ploieti-en szerezte, ahol nem tudta megakadályozni az Oelul és a Petrolul kiesését az 1. ligából.

A Voluntari 12-0-ra nyert
Kiütéses gyzelmet aratott az FC Voluntari 1. ligás labdarúgócsapat
a lengyelországi Kielcében zajló edztáborban: a helyi LKS Orleta
együttesét 12-0-val iskolázta le az ilfovi együttes. Ugyancsak szerdán
a Bukaresti Rapid elvesztette els felkészülési mérkzését, a fvárosiak
3-2-re alulmaradtak az SKN St. Pöltennel szemben Ausztriában.
Ugyanitt készül a két craiovai klub, a CSU és a FC Universitatea 1948
is, elbbi 1-1-re játszott a Qarabaggal, utóbbi 2-1-re kikapott az AEK
Larnacától. További barátságos meccsek eredménye: Konstancai Farul
– CS Mioveni 0-0, Bukaresti FCSB – FC Sfântul Gheorghe (moldáviai)
6-0.

A középpályán és a csatársorban ersítene a Honvéd skót edzje
Thomas Courts vezetedz szerint elssorban a középpályán és a
csatársorban kell megersíteni a
Budapest Honvéd labdarúgócsapatának keretét.
A skót szakember ugyanakkor
arra egyelre nem tudott válaszolni,
hány futballista érkezése várható,
mivel elbb a szlovéniai edztáborban és edzmérkzéseken is szeretné látni a jelenlegi tanítványait.

„A keret tagjai profik, elkötelezettek és keményen dolgoznak az
eddigi tapasztalataim szerint. A hozzáállással rendkívül elégedett vagyok – beszélt az MTI-nek els
benyomásairól a 40 éves tréner. – A
klubnál is nagyon pozitívak az els
impulzusaim, mert európai színvonalú infrastruktúra fogadott, és nagyon szívélyesen köszöntöttek az
egyesületnél.“

A két hete kinevezett Courts szerint hasonló feladat vár rá a Honvédnál, mint elz csapatánál, a Dundee
Unitednél, ugyanis a skót együttes a
csalódást kelt kilencedik helyen
végzett 2021-ben, majd az
elz szezonban az irányításával negyedikként zárt.
A kispestiek az elz két
idényben a bennmaradásért
harcoltak, szerinte nagyobb

szervezettségre és önbizalomra lesz
szükség ahhoz, hogy a 2022/2023as évadban ennél jobban teljesítsenek. Elssorban azt nevezte
fontosnak, hogy a Honvéd „szenve-

délyes szurkolótábora büszke legyen a csapatra“.
A Budapest Honvéd tavaly a tizedik, idén pedig a kilencedik helyen végzett az NB I-ben.

Török László a Kisvárda új vezetedzje
Török Lászlót nevezték ki kedden a Kisvárda Master Good labdarúgócsapatának vezetedzjévé.
A klub, amely az elz idényben története legjobb eredményét elérve második lett az NB I-ben, így a
következ szezonban az Európa-konferencialiga selejtezjében szerepelhet, az U19-es csapatától vezényelte át a szakembert a felnttegyütteshez.
Az 52 éves szakember 2006-tól 2018-ig Kecskeméten dolgozott, ahol az NB II-es, majd NB I-es
csapatot irányította vezetedzként, hét évig pedig az akadémia szakmai igazgatója volt. Az elmúlt
fél évet Kisvárdán töltötte.
„Rálátása van a teljes utánpótlásunkra, ami fontos, hiszen célunk és feladatunk is a fiatalok beépítése, és olyan futballisták kerültek most a felnttek közé, akikkel  már együtt dolgozott az elmúlt fél
évben“ – mondta Révész Attila sportigazgató. „Nagyon oda kell figyelnünk a fiatalokra, az  egyéni
képzésük és fejlesztésük az egyik f feladatom lesz“ – fogalmazott Török László.
Fotó: HFC

A magyar vízilabda-válogatott kikapott az olaszoktól a vb-negyeddöntben
A magyar vízilabda-válogatott
11-10-re kikapott a címvéd Olaszországtól a hazai rendezés
világbajnokság szerdai negyeddöntjében a Margitszigeten, így az
5-8. helyért folytatja szereplését. Az
olaszok elssorban a négygólos
Francesco Di Fulvio, illetve kapusuk,
az
55
százalékos
hatékonysággal véd Marco Del
Lungo révén magabiztosan diadalmaskodtak.
Els támadásból akciógólt szerzett a hazai csapat, Hárai Balázs
centerbl gyönyör en csavart az

olasz kapus feje fölött a hálóba, a
címvéd azonban ketts emberelnybl rögtön válaszolt. A magyarok is értékesítették els
fórjukat, Hárai egy kipattanót ltt
be közelrl. Szinte másodpercekkel
késbb érkezett az újabb olasz
elny és az azzal járó gól. A játékvezetk „szívbaj nélkül“ szórtak ki
mindenkit, a magyarok is ketts
elnybe kerültek, Varga Dénes
pedig szép kapásgóllal szerezte meg
újra a vezetést, ezt követen pedig
jött Vogel Soma els védése is. Az
eredmény nem változott az els

Varga Dénes (b) és Vámos Márton, miután a magyar vízilabda-válogatott 11-10-re kikapott
a címvéd Olaszországtól. Fotó: MTI/Illyés Tibor

szünetig, az olaszok viszont ezalatt
három elnyt, köztük egy duplát is
elhibáztak.
A második negyed elején a nyári
kánikulában az olasz csapat „leh tötte“ a margitszigeti publikumot,
gyors egymásutánban három gólt
szerzett, és kettvel ellépett. A magyarok Manhercz Krisztián révén
több mint egy teljes játékrésznyi
gólcsendet törtek meg, nem sokkal
késbb pedig az olasz Pro Reccóval
néhány hete Bajnokok Ligája-gyztes Zalánki Gerg bombázott Marco
Del Lungo fejét súrolva a hálóba,
kiegyenlítve ezzel. A meccs felénél
mégis az olaszoknál volt az elny
Di Fulvio csodálatos ejtése által.
A harmadik negyedbl már több
mint három perc eltelt, amikor újra
rezdült a háló, Vogelnek kellett
maga mögé nyúlnia a belgrádi BL
nyolcas dönt legértékesebb játékosának választott Giacomo Cannella
lövése után, Vámos Márton azonban fórból gyorsan válaszolt. A rivális újra elnybl talált be – Vogel
védése után a kapufáról visszapattant rá a labda, onnan pedig a képzeletbeli gólvonal mögé –, a
következ hazai fór eltt pedig
Märcz Tamás idt kért. A megbeszélés után a figura Mezei Tamásra
jött ki, közeli húzását azonban védte
az olasz kapus, de a túloldalon
Vogel is megvillant hátrányban.

Az olaszok kétgólos elnnyel
vághattak neki a zárónegyednek,
nem sokkal késbb pedig ltávolon
kívülre került a magyar válogatott,
miután Gonzalo Echenique egy elképeszten hanyag és meglep
csuklómozdulattal látványos gólt
ltt Vogel hóna alatt. A magyarok
naggyá tették Del Lungót, Hárai kiállítása alatt pedig az olaszok eldönthették volna az összecsapást,
de Zalánki nagyszer en védekezett.
Négy perccel a vége eltt Vámos
kettre csökkentette a különbséget,

de Di Fulvio negyedik góljával lezárták a legfontosabb kérdéseket.
Az utolsó percre Manhercz és
Vámos góljainak köszönheten 119-re feljött a magyar csapat, elbbi
azonban 27 másodperccel a vége
eltt ziccert rontott, amivel a „matematikai esély“ is elszállt. Jansik
Szilárd még 17 másodperccel a
vége eltt betalált, de az olaszok
„lenyelték“ a labdát.
A magyarok az 5-8. helyért els
mérkzésüket ma az Egyesült Államok csapatával játsszák.

Jegyzkönyv
Vízilabda-vb, negyeddönt: Olaszország – Magyarország 11-10 (23, 4-2, 2-1, 3-4)
Gólszerzk: Di Fulvio 4, Di Somma, Echenique 2-2, Dolce, Cannella, Bruni 1-1, illetve Vámos 3, Hárai, Manhercz 2-2, Varga Dé., Zalánki, Janik Sz. 1-1.
Magyarország: Vogel – Vámos, Varga, Pohl, Jansik, Hárai, Zalánki,
csere: Lévai, Manhercz, Mezei, Angyal, Burián, Nagy Ádám
Olaszország: Del Lungo – Dolce, Di Fulvio, Fondelli, Bruni, Echenique, N. Presciutti, csere: Di Somma, Damonte, Cannella, Iocchi, Marziali.

Eredményjelz
Vízilabda-vb, negyeddönt: Spanyolország – Montenegró 7-6, Horvátország – Szerbia 14-12, Görögország – Egyesült Államok 16-11.
A pénteki program:
* eldönt: Olaszország – Görögország (17.00), Spanyolország –
Horvátország (22.00)
* az 5-8. helyért: Magyarország – Egyesült Államok (15.30), Montenegró – Szerbia (20.30)
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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)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT 8 órával. Érdeklődni lehet a 0773-316-377 telefonszámon, 8 órától
15 óráig. (66603)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (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 is!
Tel. 0744-618-608. (66531-I)

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

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi képeket, képkereteket,

ELADÓ 4 szobás, II. emeleti tömb-

antik bútorokat, porcelántárgyakat

házlakás (téglalakás) a Ion Buteanu

stb. Tel. 0731-309-733. (16405-I)

utcában. Tel. 0748-203-420, 0749011-700. (16430-I)

ELADÓ szekrény + vitrin, két kanapé,

MINDENFÉLE

franciaágy + betét, retró konyhabútor,

Életed elszállt, mint a virágillat, de
emléked ragyog, mint a csillag.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden
könnycseppünk
nyugtassa álmodat.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
mindig mellettünk álltál.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy
nem
lehetek
veletek.
Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett, csak a szívem súgta
halkan: isten veletek.”
Szorgalom és munka volt életed,
örökre megpihent két dolgos
kezed. Mint egy fénysugár, védtél s
ragyogtál
felettünk,
nélküled
szomorú, üres az életünk.
Mély fájdalom költözött öt éve a szívünkbe, nem múlik el soha, itt
marad örökre. Nem halljuk a hangod, nem fogjuk a kezed, nem
érezhetjük szeretetedet, nem lehetünk már veled. Itthagytál
mindent, amiért küzdöttél, és akiket oly nagyon szerettél.
Számunkra te sosem leszel elhunyt, örökre élni fogsz, mint a
csillagok. Kegyetlen volt a sors, hamar elválasztott tőlünk, de a
Te szíved életünk végéig, utolsó leheletünkig köztünk marad.
A lelkében az elképzelés, a rendezési mód és a szorgalom
csúcsérzéke volt. Nagy vágya szerint szeretett alkotni, szép
csodákat teljesíteni. A lelke fényében a szeretet, igazság,
becsület, tisztesség állt szívében tisztán.
Tetőérzelemmel szerette a férjét, fiát, a rokonságot és másokat. A
vágya lelkében, szívében a szorgalom, tisztelet, elegancia, divat
csúcs fölött járt.
A feleségem fénysugár volt, van, lesz az életemben, túlértékeltem
a szemem fényénél.
Manyika fényben úszó, fényvonzó fénysugár volt életében.
Áldott emléked szívünk legmélyebb érzésével őrizzük
lelkünkben életünk végéig.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, 2017. július 3-ára.
Mély, fájdalmas, szomorú szívvel, tele megtört, gyógyíthatatlan
sebekkel emlékezünk
VITA MANYIKÁRA – MÁRIA
született Marton
elhunytának ötödik évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz.
Nyugodj békében!
Bánatos férje, Árpi, fia, Zsolt,
unokája, Alett, menye, Krisztina. (16348)

aragázkályha, mosógép. Tel. 0748ELADÓK Vármezőben 470-540 m2es telkek. Tel. 00-36-20-334-8629.
(16354-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (16036-I)

203-420. (16430-I)

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.

LAKÁS

(16400-I)

VENNÉK régi típusú Magnapress
mágnesszettet, a füzeteivel együtt.
Tel. 0365/809-307. (16379-I)

ton-, ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-

téren, 424 m , külön udvaron: elő2

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel.

393-848, 0749-564-921. (16292)

dőszoba, kamra, pince, garázs.

nyári

napon.

Azóta

szívünkben nincs más, csak
fájdalom. Örök a hangod, a
sok szép szavad, szereteted,

0740-708-157. (15723-I)

mosolyod örökre megmarad.

Érdeklődni a következő telefonszá-

CSERÉPFORGATÁS,

tetőjavítás,

Soha el nem múló szeretettel

mokon: 0770-590-934, 0771-359-

Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-

emlékezünk a szeretett férjre,

lyen munka. Nyugdíjasoknak 15%

édesapára,

kedvezmény.

nagytatára,

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépé-

296. (16323-I)

szeti, monofázisú, háromfázisú. Tel.
0740-708-157. (15723-I)

Tel.

0754-553-856,

Jani. (16301)

tömbházlakás

a

Kövesdombon,

a

Parângului utca 44. szám alatt, pincével.
Tel. 0740-282-117. (16412)

apósra

és

HAVADI

RUDOLFRA

halálának

5.

évfordulóján. Emléke legyen

ELADÓ II. osztályú, III. emeleti, 2 szobás
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint tör-

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

(14975-I)

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

áldott,

pihenése

Őrködjék

felette

csendes!
az

örök

szeretet! Szerettei. (16350-I)

milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
KIADÓ a központban szépen beren-

VÁLLALUNK:

dezett, 2 szobás lakás igényesnek.

tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,

Tel. 0365/446-207. (16417-I)

szigetelést

festést,

polisztirénnel,

meszelést,
elszállítunk

törmeléket és egyéb anyagot, készítünk
KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan

ELADÓ 20 ár beltelek Agárdon. Tel.
0752-708-718. (23135-I)

FESTÉST, csempézést, gipszkar-

kás Marosvásárhelyen, a Hadsereg

kerítést.
ELADÓ jó állapotban levő ifjúsági szekrénysor előnyös áron. Tel.
0740-041-117,
0752-166-766.
(16390-I)

Itthagytál minket egy szép

építkezési munkát. Tel.

0741-352-972. (16401)

szoba, négy szoba, konyha, két fürELADÓK:
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)

tok. Tel. 0755-825-502. (16351-I)

VÁLLALOK
ELADÓ központi fekvésű magánla-

MEGEMLÉKEZÉS

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-

Nyugdíjasoknak

10%

kedvezmény. Tel. 0750-678-803. (16151)

garzonlakás hosszú távra a Kárpátok

Fülöp Hunor. (16307-I)
Az

élet

tovább,

tést bármilyen lemezből, cserépből,

de

ácsmunkát,

bennünket egy életen át.

cserépforgatást.

Tel.

0746-739-502. (16403)

a

fájdalom

elkísér

Fájó szívvel emlékezünk 2020.
július

cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-

megy

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőkészí-

sétányon. Tel. 0749-425-152. (16418)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,

csendesen

2-ára

ifj.

HOSSZU

56 ÉVES nő munkát vállal. Tel. 0770-663-

PÉTER halálának 2. évfor-

571. (16415)

dulóján. Akik

VÁSÁROLOK 2 vagy 3 szobás házat

tést, garázsfelújítást, csatornajavítást,

Marosvásárhelyen minimum 400 m2-

bármilyen kisebb javítást és minden-

es földterülettel. Tel. 0775-290-480.

féle más munkát, kerítéskészítést is.

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget

(16428-I)

Tel. 0740-756-103. (16122-I)

aláírok. Tel. 0756-760-667. (23135-I)

szerették,

ismerték

és

gondoljanak

rá

kegyelettel.
Szerettei. (16421)
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Rovarés rágcsálóirtás
A Marosvásárhelyi Állatkert
és Somostető Igazgatósága értesíti a lakosságot, hogy július 4. és
6. között a Somostetőn szúnyog-,
kullancs- és rágcsálóirtás lesz.
Az említett dátumokon 19 és 2 óra között a Somostetőt
óvintézkedésként nem lehet megközelíteni, tilos
a
gépkocsiés
a
gyalogosforgalom
is.
Kérjük, az önök egészsége érdekében, tartsák be az
intézkedést! Megértésüket köszönjük!
Az igazgatóság

Közlemény
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.

Szászrégen Megyei Jogú Város közzéteszi a tulajdonában
levő terület 19-es számú táblája 511/1 és 511/2-es helyrajzi
számú parcellájának kataszteri nyilvántartásba vételére és a
helyrajzra vonatkozó értesítést.
Szászrégen Megyei Jogú Város értesíti az érdekelteket,
hogy közzéteszi a tulajdonában levő terület 19-es számú táblája 511/1 és 511/2-es számú parcellájának kataszteri nyilvántartásba való vételére és a helyrajzra vonatkozó
értesítést, amelyet a Maros Megyei Kataszteri és Ingatlannyilvántartó Hivatal a 8156-os számmal iktatott 2022. április
5-én. Az értesítést – az utólag módosított, kiegészített és újrakibocsátott kataszteri és ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó 7/1996-os törvény 40. cikkelye 7. és 8. bekezdése
értelmében – 2022. július 5-én függesztik ki 30 napra a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a hivatal
honlapján.
A parcelláris terv kiegészítésére, módosítására vonatkozó
dokumentumokat az értesítés közzétételétől számított 30
napon belül kell megfogalmazni és az igazoló okiratokkal
együtt benyújtani a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal közönségtájékoztató irodájában.
Márk Endre Dezső
polgármester

A B&B Insolvency Solutions IPURL – Csíkszereda, Márton Áron
utca 18., Hargita megye –, a csődbe ment Ioana Carton Impex
Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez az adós cég
alábbi javainak egyenkénti értékesítésére:
– Kirby’s AFG 133 típusú dobozragasztó gép, kikiáltási ár
13.400 lej + héa
– Slotter Langston típusú dobozkészítő gép és 1420-as rakodórendszer, kikiáltási ár 52.680 lej + héa.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor július 8-án
12 órakor, és megismétlődik a javak eladásáig minden pénteken,
ugyanabban az órában.
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át jelentő részvételi garanciát 24 órával az áverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás
a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.

