
Jelöltvadászat 
Egyre többet cikkezik a sajtó a következő választásokról. Az előre 

hozott választásoktól kezdve az egészen új, látványos forgatóköny-
vekig sok minden szóba kerül. Előbbi kevéssé látszik valószínűnek, 
bár a (még nem lecsengett) járvány és a fél éve tartó háború gene-
rálta igen nehéz, egyre súlyosbodó gazdasági helyzet főként ősztől 
hozhat meglepetéseket. Aztán az is érdekes, ahogy egyre jobban kör-
vonalazódik egy intézményközi „helycsere” lehetősége. Klaus Io-
hannis államfő a NATO elnöki pozíciójára pályázna, és Mircea 
Geonă jelenlegi NATO-főtitkárhelyettes Románia államelnöki tiszt-
ségére. Olybá tűnik, mintha ők döntenének egyrészt a jelölti státus-
ról, másrészt a választás eredményeiről. Mintha mögöttük nem lenne 
pártakarat és választói preferencia, illetve a nagyhatalmak támoga-
tása nem nyomna a latban. Utóbbi a NATO-vezér személyével kap-
csolatos, és médiahírek szerint Iohannist igencsak jó szemmel nézi 
az USA erre a posztra. Persze tudjuk, a kulisszák mögött dől el sok 
minden a politikában, de mégsem minden. Az újabb, köztudatba be-
dobott lehetséges államfőjelölt személye sem kisebb kaliber: Cod-
ruţa Kövesi, korábban az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) vezető ügyésze, 2019-től az Európai Ügyészség főügyésze. 
Az esélyeit latolgatják, illetve azt, hogy az USR „külső” jelöltet tá-
mogathat az államfői tisztségre.  

Marosvásárhely új szabadidőközpontjának területrendezési 
munkálatai májusban kezdődtek el, jelenleg a kivitelezés 
mintegy 15 százalékánál tartanak – nyilatkozta lapunknak 
Popistan Dorin, a polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságá-
nak aligazgatója.  

A Tudor negyedben mintegy 4 hektárnyi kihasználatlan területen épí-
tenek szabadidőparkot, a kivitelező, a marosvásárhelyi Mapcom Const-
ruct Rt. jelenleg a sétányok kialakításán, az öltözőknek, illemhelyeknek 
helyet adó épületen, a színpad alapjának kiöntésén dolgozik – tudtuk 
meg az aligazgatótól.  

Tánctábor Csiszár 
Aladár emlékére 
A héten zajlik Jobbágytelkén a hu-
szonnegyedik kiadásához érkezett 
Marosszéki népzene- és néptánctá-
bor. A helyiek által „fesztiválként” em-
legetett táborban idén a 
megszokottnál kevesebben, de ismét 
élőben tanulnak és mulatnak, és egy-
ben emlékeznek is a résztvevők. 
____________4. 
Kalandozás, 
színjátszás, 
játékos 
nyelvtanulás 
A nagyobb gyerekek esetében a tábor 
mindig jó megoldás egy-két vagy akár 
több hét lefedésére, van, aki évek óta 
egy-egy jól bevált helyre küldi gyer-
mekét, mások pedig az interneten 
böngésznek a lehetőségek után.  
____________5. 
Székelyföldi 
versenyző 
a Mestercukrászban  
Bár Barbara számára véget ért a ver-
seny, nemcsak a képernyőkön villan-
totta meg tehetségét, a való életben 
már bizonyított, nyolc éve sikeresen 
működteti Marosvásárhelyen a Barba-
ra’s Cakes cukrászlabort. 
____________6.(Folytatás a 4. oldalon)
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Határidő előtt befejeznék 

Fotó:  Nagy Tibor

Antalfi Imola 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Ma ÖRS és STELLA, 
holnap HENRIK és ROLAND 
napja. 
HENRIK: a germán Heinrich 
névből származik. Elemeinek 
jelentése: ház (vagy bekerített 
hely) és hatalmas, uralkodó.  
ROLAND: a germán Hruod-
nand névből ered, a jelentése 
dicsőség, hírnév + merész.  

Óvatosságra intenek  
Megyénkben is nő a koronavírus-fertőzöttek száma. A köz-
egészségügyi igazgatóság adatai szerint július 7-én 68 
esetet diagnosztizáltak, 23-an szorultak kórházi kezelésre. 
Otthoni elkülönítésben 440-en vannak – tájékoztatott dr. 
Ferencz Lóránd aligazgató. Ezért arra kérik a lakosságot, 
hogy legyen óvatos, de megszorító intézkedéseket egye-
lőre nem vezetnek be.  

Búcsú a karmelita kolostorban 
A marosszentgyörgyi karmelita kolostor 16-án, szombaton 
18 órakor tartja a Karmel hegyi Boldogasszony búcsús 
szentmiséjét. A szentmisét idén szentelt papok mutatják 
be: Baróti Tibor, Blaga Antoniu, Böjte Csongor, Kerekes 
Péter, Mazai Tihamér, Oros Tibor Roland, Tempfli Máté, 
Timár Márk – a jelen lévő papsággal együtt. Főcelebráns: 
Mazai Tihamér, a szentbeszédet Oros Tibor Roland tartja. 
17 órakor a nővérek ünnepi esti dicséretet imádkoznak, 16 
órától a Mária-imacsoportok programjába lehet bekapcso-
lódni. 

Terápiás program  
szenvedélybetegeknek  

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 29. és szeptember 
9. között 12 napos terápiás programot szervez férfi és női 
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak a magyarózdi 
terápiás otthonban. A program célja az absztinencia elkez-
dése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, te-
rápiás terv készítése, önismeret. A felvétel előzetes interjú 
alapján történik. Marosvásárhelyen augusztus 23-ig  
McAlister Magdolnát lehet hívni a 0742-653-331-es tele-
fonszámon. A rendezvényhez kapcsolódó fontos informá-
ciók megtalálhatóak a Facebookon is: 
https://www.facebook.com/events/318300463741565/?ref
=newsfeed 

Várják a fiatal ernyei nőket  
Július 19-én 16 órától Nagyernye a következő állomása a 
méhnyakrákszűrő mobil egységnek. Várják a 24–29 éves 
nőket az ingyenes Babeş–Papanicolau-teszt elvégzésére 
annak a programnak a keretében, amelynek célja a méh-
nyakrák korai felfedezése. A Babeş–Papanicolau-teszt az 
egyik legbiztosabb módszer az érintettek szűrésére. A be-
tegség korai felfedezése életmentő lehet. A mintavétel előtt 
48 órával a hüvely kezelését és a nemi érintkezést kerülni 
kell.  

Népszámlálás – a Kövesdombon is 
összeírópont nyílt  

Szerdától Marosvásárhelyen három összeíróponton várják 
a lakosságot: a Bolgár téren (Panov) – Iuliu Maniu utca 4. 
szám (volt leánybentlakás); a Tudor negyedben – Cute-
zanţei/Merészség utca 19. szám (adóigazgatóság kiren-
deltsége); a Kövesdombon – 1848. út 47. szám (Maros 
Művészegyüttes székhelye). Nyitvatartás: hétfő – péntek 
8–20 óra között. A július 16-ra és 17-re érvényes nyitva-
tartást a lakosság érdeklődésének függvényében alakítják 
ki és teszik közzé – tájékoztatott a polgármesteri hivatal 
bel- és külkapcsolati osztálya.  

Hírszerkesztő: Bodolai Gyöngyi 
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IDŐJÁRÁS 
Napos idő 
 Hőmérséklet: 

max. 28 0C 
min.  11 0C

Megyei hírek 

Remekül szórakoztak a községi napokon 
A múlt hétvégén rendezték meg a Nyárádkará-
cson községi napokat, amely nagyszámú érdek-
lődőt vonzott. 

A csibai iskolaudvar megfelelő helyszín volt az idei ren-
dezvények számára, nemcsak a színpadnak és nézőtérnek, 
de számos szolgáltatónak adott teret, édességet, ennivalót 
lehetett vásárolni, jutott hely hintának, ugrálóvárnak, játé-
koknak, hatalmas sátrak alá lehetett behúzódni falatozni, 
és a kispályán folyt szombaton és vasárnap a község tele-
püléseinek egy-egy csapata részvételével rendezett községi 
labdarúgótorna is. Szombaton főleg ez jelentette a látniva-
lót, de a községbeli tehetséges énekesek és zenészek be-
mutatkozására is lehetőség volt, majd szabadtéri bulin 
szórakozhattak az érdeklődők. A vasárnapi program dél-
előtt istentisztelettel kezdődött, ahol Adorjáni István ká-
posztásszentmiklósi református lelkész hirdette az igét, 
hivatalos köszöntések és megnyitóbeszédek hangzottak el, 
szavalt Ilyés Dénes. Közben elkészült az ebéd, amelyhez 
nóta is dukál, így hát Ábrám Tibor játszott. A község tele-
püléseiről nyolc csapat főzött bográcsban, de a dr. Nagy 
Tamás által felajánlott bikát is nyársra húzták a maksai 
mesterek, így senki nem maradt éhes a szervezők jóvoltá-
ból. Az iskola épületében meg lehetett tekinteni Borzási 
Mihály festménykiállítását, délután pedig a színpad köré 
sereglettek az emberek, ahol a helyi énekesek és néptán-
cosok után a sepsiszentgyörgyi Roby Köszi Köszi moz-
gatta meg a tömeget a Koronapartiból ismert mulatós 

zenével, majd a hangulatot a még népszerűbb székely hár-
mas, a Pittyes2es és Gyufa fokozta: a székelyföldi „Elvis” 
csapata a hazai „Las Vegasba”, azaz a „Fesszegbe” hívott 
meg mindenkit bevenni a „székely vakcinát”, és együtt mu-
latni az akárhányadik járványhullám újabb megszorításai 
előtt. Este mintegy háromezren szórakoztak a téren a több 
év után eljövő Dupla Kávé koncertjén, majd éjféltájban egy 
közel negyedórás szép tűzijáték koronázta meg a rendez-
vényt. 

A községi napokat már évek óta megtartják, de a járvány 
miatt (is) három évben elmaradt, ezért idén januárban úgy 
döntöttek a helyi tanáccsal, hogy az idén sort kerítenek rá 
– mondta el lapunknak a község polgármestere, aki elége-
dettségének adott hangot, hiszen civilizált körülmények 
között zajlott le a kétnapos rendezvény, és mindenki elége-
detten távozott. Nagy érdeklődést tapasztaltak a helyiek ré-
széről, sokan már a jövő évi programokat várják, amihez 
támogatást is ígértek, amit az elöljáró meg is köszönt, hi-
szen ennek a rendezvénynek a megvalósítása nem az ő 
egyedüli érdeme, ugyanis sok támogatást kapott, főleg a 
helyi tanácsosok részéről. A résztvevők száma jóval na-
gyobb volt az előző évekbelieknél, az egész Nyárádmenté-
ről, de a megye több városából is érkeztek érdeklődők, amit 
egyrészt a kimaradás utáni szórakozási igénynek, másrészt 
a neves fellépők jelenlétének tudnak be a szervezők. A ren-
dezvény anyagi keretét nagyrészt a helyi önkormányzat biz-
tosította, de kaptak támogatást a Surtec barkácsáruháztól, 
az Allcolors cégtől és a Deszkás étteremtől is – értékelte 
az idei községi napokat Bodó Károly Gyula polgármester. 

14., csütörtök 
A Nap kel  

5 óra 43 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 13 perckor.  
Az év 195. napja,  

hátravan 170 nap.

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.

 Több ismert fellépő volt, ennek is betudható, hogy idén sokan vettek részt a községnapi programokon                 Fotó: Gligor Róbert László 

Versenyvizsga pedagógusoknak  
Öt központban kezdődött tegnap az üres tanügyi állásokra szervezett vizsga me-

gyénkben. Az állásokra 1094 pedagógus jelentkezett, akik közül 188-an az idén vé-
gezték tanulmányaikat. A 150, meghatározatlan időre szóló állásból 109 van városon 
és 41 vidéken. A többi meghatározott időre szól. A legkeresettebbek az óvónői állások, 
a 13 helyre 305-en jelentkeztek, 71-en 2022-ben kaptak oklevelet. A megyei tanfel-
ügyelőség 19 tanítói (alsó tagozatos tanári) állást hirdetett meg, amelyekre 187-en pá-
lyáznak, 39-en idei végzettek. Testnevelő tanári állás összesen 7 van, 120-an próbálják 
elnyerni, 28-an közülük az idén végezték az egyetemet. Hangszeres zeneoktató tanári 
állás 22 van, ezekre 37-en jelentkeztek, közülük öt idei végzős. Az eredményeket öt 
központban értékelik országos viszonylatban, ezek közül az egyik Marosvásárhely. A 
végleges eredményeket július 27-én teszik közzé.  

Hosszított program 
az útlevélosztályon  

Augusztus 19-ig hosszított 
program szerint fogadja ügyfe-
leit a Maros megyei útlevél-
osztály a marosvásárhelyi 
Călăraşilor utca 26–28. szám 
alatt.  

Az ügyfélfogadás két órával 
hosszabb, 8.30-tól 18.30-ig tart 
az eredeti 16.30 óra helyett. 
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Ünnepi könyvbemutató és Sebes-
tyén-Spielmann Mihály köszöntése 
Július 15-én, pénteken 18 órától a Studium-Prospero Ala-
pítvány, a Borsos Tamás Egyesület és az EME Marosvá-
sárhelyi Fiókegyesülete szervezésében kerül sor a Civis, 
scriptos, historicus. Tanulmányok a hetvenöt éves Sebes-
tyén-Spielmann Mihály tiszteletére című tanulmánykötet 
bemutatójára a Studium Hub nagy konferenciatermében 
(Bolyai tér 15. szám). Köszöntőt mond dr. Vass Levente, a 
Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke és Bányai 
Réka, a Teleki–Bolyai Könyvtár könyvtárosa, a kötet társ-
szerkesztője. Az ünnepeltet méltatja Pál-Antal Sándor tör-
ténész, akadémikus, a kötetet bemutatja Simon Zsolt 

történész, a könyv társszerkesztője. Moderátor: Nagy 
Zsolt, a Studium Kiadó felelős szerkesztője. 

III. Rengeteg Színház –  
színház- és filmfesztivál Szovátán 
A Teleki Oktatási Központ közreműködésével júliusban 
három színházi előadás tekinthető meg Szovátán (15-én, 
pénteken 19 órakor a Domokos Kázmér művelődési ház-
ban a Hamlet, 16-án, szombaton 20 órakor a Teleki Okta-
tási Központban a Műselyemlány, 17-én, vasárnap 20 
órakor ugyanott a Presszó Szováta). A Teleki Oktatási 
Központban három filmet vetítenek (július 18-án, hétfőn a 
Curtiz, 19-én, kedden a Magyar passió, 20-án, szerdán a 
Testről és lélekről – mindhármat 20 órától). Színházi és fil-
mes diáktábor is várja az érdeklődőket. A vetítések után 
pódiumbeszélgetések kezdődnek. A belépés valamennyi 
programra ingyenes. 

RENDEZVÉNYEK

Gligor Róbert László



A „jelöltvadászat” tehát, úgy tűnik, elkezdődött, mint 
ahogy az ígéretözön is. Ismét, sokadszorra ígérnek a 
nyugdíjasoknak, a speciális nyugdíjakhoz viszont nem 
mernek hozzányúlni, keresik az alternatívákat a megtar-
tásukhoz (pl. különadó kivetése), az állami szférában 
dolgozók létszámának csökkentése sem opció, ugyanak-
kor a közigazgatásban dolgozók béremelése sem biztos 
pont (ellentétben az állami alkalmazottak más kategó-
riáival). A négy éve stagnáló közigazgatási bérek már 
nem motiválóak, a kormány döntése a munkahelyek be-
fagyasztásáról is vitatható. A közigazgatási reform várat 
magára, ehhez a munkaerő-állományhoz és a bérekhez 
bizonyára erőteljesebben hozzá kellene nyúlni.  

Mindenesetre közelebbről az kellene leginkább érde-
kelje a politikumot, ami miatt az emberek aggódnak: ho-
gyan vészeljük át a telet, az újabb előrevetített 
járványhullámokat, a megállíthatatlan drágulást? Azt 
mindenki sejti, hogy nehéz lesz, nagyon nehéz. A háttér-
ben már zajló hatalmi harcok helyett erre kellene kon-
centrálni. 

Költségvetés-kiigazításra készülnek 
Elkezdődtek az egyeztetések, és dolgoznak a költ-
ségvetés-kiigazításon, amelyet várhatóan augusztus 
elején fogad majd el a kormány – közölte kedd este 
Kelemen Hunor. A miniszterelnök-helyettes hozzá-
tette: a javakra és szolgáltatásokra fordított kiadáso-
kat mintegy 20 százalékkal csökkentik, a 
létszámleépítéssel azonban nem értenek egyet, 
főleg a központi és a helyi közigazgatás területén. A 
különnyugdíjak kapcsán Kelemen leszögezte, „ha az 
állam ad, meg kell szabnia, hogy mennyit ad”. Meg-
látása szerint a különnyugdíj összege szakmai ka-
tegóriától függetlenül nem lehet magasabb a 
mindenkori államelnöki illetménynél. Ugyanakkor azt 
is elfogadhatatlannak tartja, hogy egyesek 45–50 
évesen nyugdíjba vonulhatnak, nagyon magas ösz-
szegű nyugdíjat kapnak, és emellett rendszerint foly-
tatják a munkát az állami vagy versenyszférában, 
szintén magas fizetésért. Úgy véli, ezen kategóriák 
esetében emelni kell a nyugdíjkorhatárt. A kormány-
főhelyettes szerint egy másik lehetséges megoldás 
az lenne, ha többletadót rónának ki az államfő fize-
tését meghaladó összegre valamennyi kategóriájú 
különnyugdíj esetében. (Agerpres) 

Kokainlaboratóriumot számoltak fel  
Először azonosítottak és számoltak fel a hatóságok 
kokainlaboratóriumot, amelyben látszólag legálisan 
importált, de kokainnal átitatott termékekből – jelen 
esetben kávéból – vegyi úton vonták ki a kábítószert 
egy bűnszövetkezet tagjai. A Bihar megyében két 
napja végrehajtott rajtaütésről kedden számolt be a 
szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség 
(DIICOT), amikor a bukaresti törvényszék elrendelte 
az öt gyanúsított – két román, két kolumbiai és egy 
izraeli állampolgár – előzetes letartóztatását. A vád-
hatóság szerint a június elején alakult banda kolum-
biai tagjai július elsején hozták be az Európai Unióba 
az első, hatkilós drogszállítmányt, ezt megelőzően 
pedig a banda többi tagjai megvásárolták a kokain 
tisztításához szükséges vegyszereket és tartályokat, 
valamint kibéreltek Bihar megyében egy félreeső me-
nedékházat, ahol a laboratóriumot beüzemelték. A 
kommandósok vasárnap munka közben érték tetten 
a banda tagjait, miközben a kokainnal átitatott darált 
kávéból próbálták vegyi eljárással kinyerni a kábító-
szert. A DIICOT szerint a házkutatás során lefoglalt 
kokain piaci értéke 200 ezer euróra tehető. (MTI) 

89,5 százalékkal kerül többe a gáz 
A gáz ára nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt 
egy évben, tavaly júniushoz képest 89,5 százalékkal 
kerül többe – közölte kedden az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS). A nem élelmiszeripari termékek 
közül jelentősen drágult az üzemanyag is, 41,32 
százalékkal, míg a villamos energia 17,05 százalék-
kal került többe idén júniusban, mint egy évvel ko-
rábban. Az élelmiszerek közül a legnagyobb 
mértékben az étolaj drágult, 49,71 százalékkal, a 
burgonya ára 42,18 százalékkal, a liszté 33,16 szá-
zalékkal emelkedett. A szolgáltatási ágazatban a légi 
közlekedési (29,13 százalék), a víz- és csatornaszol-
gáltatási (19,44 százalék) díjak és a postai szolgál-
tatások (15,94 százalék) díja nőtt a legnagyobb 
mértékben. Idén májushoz viszonyítva júniusban az 
étolaj drágult meg a leginkább, 7,33 százalékkal, a 
légi szállítás 6,24 százalékkal, az üzemanyag 3,22 
százalékkal került többe. Az INS kedden közölt ada-
tai szerint a májusi 14,5 százalékról júniusban 15,1 
százalékra nőtt az éves infláció Romániában. A nem 
élelmiszer jellegű termékek 17,92 százalékkal, az 
élelmiszerek 14,67 százalékkal drágultak, a szolgál-
tatások díja 7,81 százalékkal nőtt. (Agerpres)

Ország – világ 

Jelöltvadászat 
(Folytatás az 1. oldalról)

Sokat javult a kapcsolat 
Románia és Magyarország között 

Sokat javult a kapcsolat Románia és Magyarország 
között az elmúlt másfél évben, és az RMDSZ to-
vábbra is kész betölteni a hídszerepet a kormány-
ban a két ország kapcsolatának további erősítése 
érdekében – hangoztatta Kelemen Hunor miniszterel-
nök-helyettes, az RMDSZ elnöke kedden Bukarest-
ben, miután Szijjártó Péterrel folytatott megbeszélést. 

Közös sajtónyilatkozatuk alkalmával az RMDSZ vezetője 
rámutatott: minden alkalommal egyeztetnek a magyar külgaz-
dasági és külügyminiszerrel, amikor a budapesti diplomácia 
vezetője Romániába látogat. Mostani találkozójukon is átte-
kintették a romániai magyarság helyzetét, egyebek között a 
népszámlálásról és azokról a törekvésekről beszéltek, amelye-
ket a kormánykoalíción belül az RMDSZ képvisel: kisebbségi 
jogok, anyanyelvű oktatás, oktatási beruházások. 

Kelemen Hunor szerint szükség van a magyar–román kap-
csolatok erősítésére, szükség van arra, hogy a különböző szak-
tárcák vezetői gyakrabban találkozzanak, mert a 
gazdaságban hihetetlenül sok kiaknázatlan lehetőség 
van. Rámutatott: fontos, hogy a romániai és magyar-
országi emberek biztonságban legyenek, ebben a vo-
natkozásban nagy kihívás a földgázellátás és a 
villamos energia biztosítása, a rászoruló polgárok 
megvédése. Elmondta: arra kell összpontosítani, ami 
az emberek életét jobbá, biztonságosabbá teszi, 
olyan körülmények között, hogy a szomszédban há-
ború van, krízis van. Úgy vélekedett: ez egy hosszú, 
válságos időszak lesz, de az RMDSZ azért vállalt 
kormányzati szerepet, hogy megoldásokat keressen 
a társadalom kihívásaira. 

Az MTI kérdésére, hogy milyen mértékben sike-
rült az RMDSZ kormányzati szerepvállalásával ja-
vítania Magyarország és Románia kétoldalú 
kapcsolatait, amelyekkel hivatalba lépésekor elége-
detlen volt, Kelemen Hunor azt mondta: hatalmas az 
előrelépés ahhoz képest, hogy honnan indultak a 
román–magyar kapcsolatok 2020 decemberében, az 
RMDSZ kormányra lépésekor, milyen évek voltak 

2012-től kezdődően, de különösen a 2017 és 2019 közötti idő-
szakban. 

„De még nem vagyunk ott, ahova el szeretnénk jutni” – 
jegyezte meg az RMDSZ elnöke. Mint kifejtette: akkor lehet-
nek elégedettek a két ország kapcsolatával, ha a kétoldalú 
egyeztetések rendszeressé válnak, és egy közös kormányülésre 
is sor kerül konkrét programokkal. Arra viszont akkor kell sort 
keríteni, amikor valóban olyan közös programokat lehet a két 
miniszterelnök elé tenni, amelyek a következő években meg-
valósulhatnak – magyarázta. 

Tavaly elindították a tárcaközi egyeztetéseket. A kultúra, 
gazdaság, környezetvédelem, területfejlesztés terén is történt 
előrelépés.  

„Másfél év alatt sokat javultak a román–magyar kapcsola-
tok – ezt a hídszerepet az RMDSZ a bukaresti kormányon 
belül is be tudta tölteni és be kívánja tölteni” – szögezte le a 
szövetség elnöke. (MTI) 

Az elfogadásra hívja fel a figyelmet a Sziget Fesztivál 
Folytatódik a Sziget által elindított, Szeretet forra-
dalma kezdeményezés, amellyel az augusztus 10-én 
kezdődő fesztivál az elfogadásra és a közös felelős-
ségre hívja fel a figyelmet. 

„Az elmúlt két év komoly nyomot hagyott mindannyiunk-
ban, de mi most nem egyszerűen a régi életünket szeretnénk 
visszakapni, hanem az elmúlt időszak tapasztalataival, érzé-
seivel gazdagodva, ha úgy tetszik, megerősödve új gondola-
toknak, alkotásoknak, élményeknek szeretnénk helyet adni. 
Részese lenni egy olyan, mindenki számára építő megújulás-
nak, mely a Sziget sokszínű szabadságában válhat teljessé” – 
idézi a Sziget által az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény 
Kádár Tamást, a fesztivál főszervezőjét.  

Mint emlékeztetnek, a Sziget néhány éve hívta életre a Sze-
retet forradalma kezdeményezést, amely a programokban is 
megnyilvánul. Idén is visszatér a Nagyszínpadra a Love Re-
volution Special, amely során mindennap 10 percben olyan 
előadások és rövid felszólalások színesítik az átállásokat, me-
lyek a most zajló társadalmi változásokra és az ezzel kapcso-
latos kollektív felelősségre igyekeznek felhívni a figyelmet.  

A Sziget vendégeként a holland Aynouk Tan aktivista az el-
fogadás fontosságáról fog beszélni. Színpadra lép Franciaor-

szág egyik leghíresebb táncos lábú ikerpárja, a Les Twins is, 
akik táncosként, koreográfusként vagy modellként olyan szu-
persztárokkal és márkákkal dolgoztak együtt, mint Beyoncé 
és Missy Elliott vagy Jean Paul Gaultier, a Chanel, a Gucci és 
a Prada. Külön a Szigetre összeállított koreográfiájukkal arra 
szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mekkora problémát okoz-
hat egy ember életében a kirekesztés. 

Visszatér a Superar gyermekkórus: a Sziget által is aktívan 
támogatott program keretein belül képzett zenészek biztosíta-
nak ingyenes művészeti képzést a fiatalok számára annak ér-
dekében, hogy kulturális, vallási, nyelvi és szocioökonómiai 
háttértől függetlenül mindenkihez eljuthasson a zene és a ze-
nélés pozitív hatása.  

A Sziget reagál az Ukrajnában zajló háborúra is. A Music 
Saves Ukraine szervezetével együttműködve a látogatóknak 
a fesztivál teljes időtartama alatt lehetőségük lesz támogatni 
a háború áldozatait, a program keretein belül pedig Kazka is 
színpadra lép. Az ukrán zenekar országuk szabadsága és bé-
kéje érdekében szólal fel.  

A fesztivál utolsó napján a katalán Kamchatka társulat elő-
adása hívja fel figyelmet a menekültek helyzetére – áll a köz-
leményben. (MTI) 

Biden fenntartja az adóegyezményt Oroszországgal, 
de felmondja Magyarországgal 

Joe Biden amerikai elnök megtartja az Egyesült Ál-
lamok Oroszországgal kötött kétoldalú adóegyez-
ményét, de felmondja Magyarországgal – ezzel a 
címmel jelent meg szerdán a National Review című 
amerikai konzervatív lap írása John Fund külpoliti-
kai újságíró tollából. 

A cikk emlékeztetett arra, hogy Brian Deese, a Fehér Ház 
Nemzeti Gazdasági Tanácsának vezetője szerint a Biden-kor-
mányzatnak azért is határozottan elleneznie kell Oroszország 
ukrajnai invázióját, mert az „a liberális világrend jövőjéről 
szól”. Azonban – tette hozzá John Fund – a jelek szerint nem 
annyira határozottan, hogy az Egyesült Államok felmondja 
harminc éve fennálló adóegyezményét Oroszországgal, amely 
mindkét ország állampolgárainak tisztességes adóügyi elbá-
nást biztosít. A szerződés nélkül az amerikai forrásból szár-
mazó osztalékot fizető orosz befektetők 30 százalékos 
forrásadóval szembesülnének, és elveszítenék a kedvezmé-
nyes elbánást. 

A lap szerint Washington ugyanakkor hatályon kívül helyezi 
a Magyarországgal 43 éve, a kettős adóztatás elkerüléséről kö-
tött egyezményét, azért büntetve az országot, mert ellenállt a 
Joe Biden elnök vezette kormányzat által szorgalmazott, a 
multinacionális vállalatokra kivetett 15 százalékos globális 
minimumadónak. Magyarország mindössze 9 százalékos tár-
sasági adókulcsot alkalmaz, és ragaszkodik ahhoz az állás-

pontjához, hogy az alacsony adókulcs olyan munkahelyeket 
és tőkét vonzott, amelyeket az új minimumadóval elvesztené-
nek – tette hozzá a National Review cikkének szerzője. 

Orbán Viktor miniszterelnök kormánya évek óta szálka 
Biden szemében – állapította meg az újságíró. Felidézte, hogy 
a 2020-as elnökválasztási kampány során Biden „gonosztevő-
ként” említette Orbán Viktort. Hozzáfűzte, hogy Vlagyimir 
Putyin orosz elnökkel ellentétben Orbán Viktor szabadon vá-
lasztott vezető, aki áprilisban jelentős előnnyel legyőzte az 
egységes ellenzéket. 

A szerző a továbbiakban utal Adrian Smithre és Mike 
Kellyre, az amerikai képviselőház két republikánus párti kép-
viselőjére, a költségvetési bizottság tagjaira, akik szerint Biden 
lépése tovább növeli az Egyesült Államok megbízhatatlan szö-
vetségesként való megítélését. A képviselők azt is mondják, 
hogy bár Biden tárgyalhat a globális minimumadóról, a kong-
resszusnak törvényt kell alkotnia ahhoz, hogy az Egyesült Ál-
lamok részt vehessen benne. 

Fund megítélése szerint Biden ingatag jogi alapokon áll, 
amikor megpróbál egy növekedésellenes adókartellt létre-
hozni. Azzal is ingatag erkölcsi talajon mozog, amikor hagyja, 
hogy Oroszország megtartsa adóegyezményét, miközben 
megszünteti azt Magyarországgal, egy egykori kommunista 
állammal, amelynek 1989 májusi határnyitása felgyorsította a 
hidegháború végét és a Szovjetunió összeomlását – írta a cikk 
szerzője. (MTI)
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A héten zajlik Jobbágytelkén 
a huszonnegyedik kiadásához 
érkezett Marosszéki népzene- 
és néptánctábor. A helyiek 
által „fesztiválként” emlege-
tett táborban idén a megszo-
kottnál kevesebben, de ismét 
élőben tanulnak és mulatnak, 
és egyben emlékeznek is a 
résztvevők. 

Két és fél évtizeddel ezelőtt né-
hány lelkes kezdeményező – Cze-
rán Csaba, Ferencz Zsolt és Puskás 
Attila Barna – létrehozta a tábort, 
hogy a gyönyörű marosszéki népze-
nét és néptáncot mások is megis-
merjék. Huszonnégy év alatt több 
ezer ember kóstolt bele ebbe a kul-
túrába, tanult nyárádmenti népdalo-
kat, néptáncokat – hangzott el a 
vasárnap esti megnyitón. Amihez 
mi csak annyit tennénk hozzá: a 
több ezer ember mellett az egész 
világ megismerhette Jobbágytelke 

értékes szellemi és kulturális kin-
cseit, Balla Antal hagyatékát, egy 
globalizálódó társadalom kicsiny 
szeletét.  

A szervező marosvásárhelyi Folk 
Center alapítvány nevében Puskás 
Attila Barna üdvözölte az érdeklő-
dőket és a táborba érkezőket, akiket 
ezúttal egy olyan autóbuszmegálló-
ban fogadtak a szervezők, amely-
ben nem áll meg – a nem közlekedő 
– autóbusz. Ez az első év, hogy 
nincs a táborlakók között Csiszár 
Aladár, a néhai magyarpéterlaki ci-
gányzenész, prímás, aki eddig min-
den alkalommal jelen volt a maga 
alázatával és hihetetlen zenei tudá- 
sával. Ő már egy sokkal érdeme-
sebb közönségnek játszik odafenn, 
és talán néha lenéz a most összese-
reglettekre. Csiszár Aladárt (1937–
2022) a Folk Center alapítvány saját 
halottjának tekinti, és ezt a tábort az 
ő emlékének ajánlja. 
Kiállítással is tisztelegnek 

Rá emlékezett Barabási Csaba 
Attila, a Maros Művészegyüttes 

igazgatója is, aki a még élő adatköz-
lők megkeresésére hívta fel a fi-
gyelmet, hiszen egyre kevesebb van 
belőlük. Ilyen volt Csiszár Aladár 
is, aki igazi „zenetanár” volt Job-
bágytelkén, évtizedeken át végezte 
itt azt a munkát (nemcsak a tánctá-
borokban, régebb bálokban, lako-
dalmakon is – szerző megjegyzése), 
amit zenészdinasztia tagjaként 
édesapjától örökölt, és amihez a 
legjobban értett. Az ő emlékezetére 
a tábor állandó résztvevője, az 
Amerikai Egyesült Államokból 
rendszeresen eljövő Chris Black 
fényképeiből egy kiállításra valót 
válogatott ki a marosvásárhelyi in-
tézmény igazgatója, és a képek a 
tábor ideje alatt a művelődési ott-
hon falait díszítik. Barabási arra is 
felhívta a figyelmet: Jobbágytelke 
egyelőre olyan közösség, ahol ha-
gyománya van a néptáncnak, nép-
dalnak, a népi mesterségeknek, ahol 
az idelátogatók még mindig egy ér-
dekes, színes világot találnak. A 
fesztivál életet lehel a településbe, 

és fontos, hogy a helyi közösség 
érezze, a külvilág figyel rá, és az 
idelátogatók szép emlékekkel tá-
voznak. 

A település hagyományőrző tán-
caiból ízelítőt nyújtó jobbágytelki 
gyerekek és ifjak műsorát megelő-
zően Barabási Ottó polgármester is 
köszöntötte azokat, akik évről évre 
visszatérnek ide, hogy hagyomá-
nyainkat ápolják, továbbadják, és 
reményét fejezte ki, hogy mindenki 
jól érzi magát a hiányosságok elle-
nére is, és ezek a napok a magyar 
népzenéről, néptáncról, kultúránk-
ról szólnak. 
Kihívások és kilátások 

Valóban új helyzet az, amire utalt 
a polgármester, ugyanis az elmúlt 
két év online tábora után most visz-
szatértek Jobbágytelkére a népzene 
és néptánc kedvelői, és az ezelőtti 
leromlott, régi művelődési otthon 
helyén egy új épületet találtak, ám 
a munkálatokat minden igyekezet 
ellenére sem tudta befejezni tábor-

kezdésig a kivitelező. Ezért is sír az 
egyik szeme Puskás Attila Barná-
nak, hiszen, amint elmondta la-
punknak, az egész tábor különleges, 
adott egy kedves falu vidám kör-
nyezettel, de idén egy félkész épü-
letbe kellett szervezni a 
rendezvényt. Ez kihívás, de a szer-
vező reméli, minden táborlakó szép 
élményekkel távozik a hét zárultá-
val. Az első napi jelentkezési adatok 
alapján talán az eddigi legkevesebb 
létszámú tábor, de ennek örül a 
másik szeme, hiszen családias lesz 
a rendezvény. A héten az iskolában 
és a művelődési házban népdal- és 
néptáncoktatás lesz, egy-egy táj- 
egység táncaival és népdalaival is-
merkedhetnek meg a táborlakók, 
egy harmadik helyszínen csűrmozit 
szerveznek, továbbá van hangszer-
oktatás, kézműves-foglalkozás gye-
rekeknek, kirándulni viszik a 
résztvevőket, délutánonkánt előadá-
sokat lehet hallgatni, esténként  
táncházba várnak mindenkit. 

Gligor Róbert László

Idén kevesebben voltak 
Tánctábor Csiszár Aladár emlékére 

Határidő előtt 
befejeznék 

(Folytatás az 1. oldalról) 
A következő lépés a színpad, egy obszervatórium meg-

építése – tette hozzá. Popistan Dorin elmondta, a Cserealja 
Zöld Park közművesítésének (víz-, szennyvíz-, áram- és 
gázvezetékrendszer kiépítése) a megvalósíthatósági tanul-
mányához hozzáfogtak. A kivitelezés határideje 2023 dec-
embere, de, amint az aligazgató elmondta, szeretnék, ha 
ennél sokkal hamarabb elkészülne a beruházás. Borsos 
Csaba, a sajtóosztály illetékese kérdésünkre elmondta, a 
városvezetés célja, hogy a marosvásárhelyiek számára egy 
új zöld területet biztosítson, szabadidős, szórakoztató és 
sportlétesítményekkel. Lesz felfüggesztett, panorámás gya-
logossétány, játszótér, egy 200 m hosszú és 1,25 m széles 
futópálya, természetes kővel burkolt gyalogossétányok, tu-
risztikai információs pont, állatsétáltató és színpad is. A 
park területének 90 százaléka zöldövezet lesz. A beruházás 
értéke 14 és fél millió lej, ennek 98 százaléka vissza nem 
térítendő uniós támogatás. „Terveink szerint 2023-ban áll 
majd rendelkezésre ez a komplexum, és meggyőződésünk, 
hogy népszerű rekreációs, szórakozási és sportterület lesz 
a marosvásárhelyiek és a máshonnan érkezők számára” – 
tette hozzá Borsos Csaba. 
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 Csiszár-kiállítás

Alapállítás: ha a francia repülőtere-
ken nem tör ki sztrájk, akkor minden bi-
zonnyal elutazunk Kolozsvárról a 
nagyon áhított Provanszba. Ugyanis 
Vásárhelyről még/már nincs járat 
Lyonba. Ez azzal magyarázható, hogy 
Kolozsvár helyzete sokkal kedvezőbb 
volt mind földrajzilag, mind gazdasági-
lag, nem is beszélve a nagy kereske-
delmi (és kiskereskedelmi) utak 
előnyösebb elhelyezkedéséről, amelyek 
Kolozsvárt favorizálták a székely fővá-
ros címére mindvégig áhítozó Maros 
menti kisvárossal szemben és átellen-
ben. Ezért aztán az ott megépült és foly-
tonosan bővülő, nagyobb szabású 
propagandát folytató város kapósabb 
repülőteret mondhat magáénak, ahon-
nan Európa minden jelentősebb pont-
jára felszállnak légáramlatok és 
-járatok.  

Már ha nem törlik azokat különböző 
kényszercselekvések folyományaként. 
Ebbe azonban belejátszott egy Európán 
kívüli független változó is, amely feje 
tetejére állította szokott európai életün-
ket is. Ez volt a kínai vírus és nyomában 
a világot negatívan befolyásoló, min-
dent fékező pandémia. (Ahelyett, hogy 
pandamackókat importáltunk volna.) A 
nagy covidos szétzilálta a repterek mű-
ködésképességét, az életvitelt, szórako-
zást, korlátozta az utazásokat, a 
megszokott jelenléti iskolázást, de még 
az üzletről üzletre történő, nem éppen 
ártalmatlan soppingolást is. 

Márpedig törölték többek között a 
földi kiszolgálószemélyzet munkabe-
szüntetése és elégtelensége okán. De ezt 
az utasokkal (jelen esetben velünk és 
néhány tucat franciával) csak 2 (azaz 
két) órával az indulás előtt közölték. 
Minthogy csupán ekkor fedte fel a légi-
társaság barátságtalan szándékát, ezért 
mi az előző napon társasgépkocsira 
szálltunk, és elutaztunk a mondott sza-
mosfalvi (ún. Avram Iancu) repülőtér 
szomszédságában fekvő nagyobb tele-
pülésre. Ahol taxiba ülve megtudtuk, 

hogy hol van a Gheorghe Marinescu 
utca, ami egészen másként néz ki, sok-
kal hegyesebb és zegzugosabb (marad-
junk ennyiben), mint az a Gheorghe 
Marinescu utca, amelyikben mi laktunk 
Vásárhelyen 1953 és 1986 között. Ui. 
utcánk korábban az István király, majd 
Mihai Viteazul, aztán isment István ki-
rály, majd az Egyetem utca nevet vi-
selte. A névváltoztatás összefüggésben 
van a székely főváros címéről való le-
csúszással és azzal a többirányú moz-

gással, földrengésszerű változással, 
mely az európai kontinens (vagy leg-
alábbis Erdély) etnikai sokszínűségét 
igyekezett egyneműsíteni, néhol siker-
rel, telepítéssel, másutt kudarccal és 
migrációs áramlatokkal. 

A mondott Kőkert utcában való 
egyéjszakázás összefüggésben van a 
Marosvásárhely–Kolozsvár vonatkozá-
sában nem létező alkalmas vonatközle-
kedéssel, amelynek ’89 után ahelyett, 
hogy utazóbarát szempontok szerint 
történt volna a fejlesztése, bámulatos 
gyorsasággal és nemtörődömséggel si-
keresen szétcincáltatott, és azóta sincs 
semmi javulat/javaslat a dologban. 

Viszont így a reptérre menet egy ma-
gyar taxisofőrrel lettünk kiszállítva, ami 
Kolozsvár vonatkozásában igazi antro-
pológiai ritkaság, ráadásul szépen, íze-
sen beszélt magyarul. Nálunkfelé azért 
még rengeteg kedves taxipilótával ál-
dott meg a sors. (Tapasztalati tény.) Ott 
várakozván, miután minden vizsgálaton 
és nadrágszíj-húzogatáson túlestünk, 
kiderült, hogy a francia reptereken 
sztrájk van, és a többi faktoriális tény 
működik közre, amiről már magad is 
tudomással bírsz, kedves olvasónk. 

Viszont akkor úgy döntöttünk, hogy 
behajtatunk a legközelebbi város főte-
rére, amely szerencsésebb, mint a 

miénk, ui. van a közepén egy 13. szá-
zadtól épülő, most éppen tökéletesre 
restaurált róm. kat. püspöki főszékes-
egyház, mely Erdély védszentjének 
nevét viseli. Ennek a térnek a déli olda-
lát szerencsés kézzel lezárta a város ve-
zetése, ami azzal van összefüggésben 
sok más tényező közjátéka folytán, hogy 
eltűntek a háromszínűre festett padok és 
a három színtől megszállott polgármes-
ter és bandája – látszólag – a történe-
lem és politika süllyesztőjében, győzött 
a józanabb ész és az uniós kényszer (?), 
és eme déli fekvésű oldalon kávéházak 
sora magzott fel, kiülős teraszokkal, jó 
kávéval, ahol csalódott utazóként vá-
gyainkat a mondott feketelevesbe fojtot-
tuk. Kellemes volt az időjárás – az 
általános felmelegedés, a klímaváltozás 
és július folytán –, és élveztük a hajnali 
kellem és báj összjátékát, midőn afféle 
váratlan betetőzésként erősen kosztolá-
nyis lett érzetünk. A hajnali részegségre 
gondolok: Szájtátva álltam,/ s a bol-
dogságtól föl-fölkiabáltam,/ az égben 
bál van, minden este bál van,/ és fölvi-
lágolt mély értelme ennek/ a régi, nagy 
titoknak, hogy a mennynek/ tündérei 
hajnalba hazamennek/ fényes körútjain 
a végtelennek.// 

De mégsem. Ott a földön volt a vi-
gasz. A teret betöltötte a régi magyar 
operettmuzsika, valahonnan egy fénye-
sen kivilágított kávéházi vagy bálterem-
ből harsogott a nyitott ablakon át, és 
betöltötte az egész főteret. Nyomába in-
dultam, és ámulva fedeztem fel, hogy a 
Státus-házak egyikéből árad a zene. A 
Csárdáskirálynő és Huszka Jenő, meg 
Lehár muzsikája. 

Lebiggyesztheted az ajkad, vájt fülű, 
kényes ízlésű elit kommandós, nekem 
akkor is tetszett, sőt a világon senki 
nem tiltakozott, ami összefüggésben 
van azzal, hogy Kolozsvár ilyenkor ki-
haltabb és jobban felejtő, ám feljő a 
mélyből a múlt, amit eltagadni sem 
lehet. Az osztrák–magyar monarchia 
öröksége, amely mégiscsak mélyen eu-
rópai jelenség. Sőt közép-európai. 
Akárhogyan is méregeted: a miénk. 

Európai összefüggések 



A taborok.ro honlapon tíz tematikát hatá-
roztak meg, ezek alapján különválasztották 
az alkotó-, élmény-, hagyományőrző,  
nyelv-, családi, sport-, ifjúsági, felnőtt-, val-
lási és speciális táborokat. Keresgélni lehet 
tájegységek alapján, valamint aszerint is, 
hogy milyen típusú – egynapos, bentlakásos, 
napközis – eseményen szeretne valaki részt 
venni. A nyárra több mint húsz, erdélyi hely-
színű tematikus tábort töltöttek fel a szerve-
zők, van köztük élmény-, kaland-, színjátszó, 
zenei, hagyományőrző, kézműves-, valamint 
angol outdoor tábor is. A meghirdetett tábo-
rok egy része már lejárt, az elkövetkező idő-
szakban sorra kerülők közül szemezgettünk. 
A többnyire ottalvós változatok esetében az 
árak általában 550–1200 lej között mozog-
nak. 
Kalandozás az indiánok világában 

Július 17–22. között 7–12 éves gyerekek 
számára szervezi meg az igen népszerű in-
dián kalandtáborát a Creactivity Egyesület a 
nyárádszentmártoni Lovasfogadóban. Az  
ottalvós táborban többek között íjászat, kincs-
keresés, kalandjátékok, törzsépítés, totemosz-
lop-állítás, valamint csapatjátékok, 

sportvetélkedők, interaktív történelemóra és 
kézművesműhelyek várják a résztvevőket. 
Hogy az augusztus se legyen eseménymen-
tes, 14. és 19. között ugyancsak a Lovasfo-
gadó lesz a helyszíne a nyár utolsó kézműves 
kalandtáborának, ahol a többi program mel-
lett csapatépítő kihívások tarkítják a prog-
rampalettát. A 7–12 éves gyerekek 
kipróbálhatják a szövést, a szalvétamódszert, 
a quilling módszert, a varrást, a kalapkészí-
tést, a batikolást, bogzást, agyagozást, gipsz-
technikákat, valamint az álarckészítést a 
Creactivity Egyesület csapatának irányításá-
val. 
Angol- és románnyelv-tanulás játszva 

Nyári angol outdoor nyelvtábort szervez 
július 23–29. között az Outward Bound a 
Szovátai Ifjúsági Központjában a 10–14 éves 
korosztálynak. Az ott töltött egy hét alatt a 
nyelvtanulásra, az angol nyelvű kommuniká-
cióra, a személyiség és önbizalom, a kreati-
vitás, a felelősségtudat és pozitív 
gondolkodás, a fizikai és szellemi tűrőképes-
ség fejlesztésére fektetik a hangsúlyt, lehető-
ség lesz Szováta tájainak a megismerésére is. 
A programokat helyi és külföldi oktatók ve-
zetik. 

Az Educational Reborn a gegesi reformá-

tus egyházközség diakóniai vendégházában 
július 20–25. között bentlakásos románnyelv-
tábort szervez 3–8. osztályos gyerekeknek. A 
tematikus tábor célja, hogy szakképzett okta-
tók segítségével egy héten keresztül románul 
tanuljanak a gyerekek, ezért a játékok is 
román nyelven zajlanak majd. 
Kézműveskedés és kerékpártúra 

A marosvásárhelyi Forcamp Egyesület 
idén is számos tematikus táborral várja a gye-
rekeket. A 6–14 év közöttiek számára az 
egyesület táborhelyén, a maroshévízi Farkas-
lakban augusztus 26–31. között lesz kézmű-
vestábor, ahol elsősorban a kézügyesség és a 
kreativitás fejlesztésére, az alkotómunkára 
való ösztönzésre koncentrálnak. A bentlaká-
sos táborban igyekeznek olyan tevékenysé-
gekkel megismertetni a gyerekeket, 
amelyekkel ritkán találkoznak az iskolai ké-
zimunkaórákon, mint például a batikolás, ne-
mezelés, szalvétatechnika, makramé, 
fafaragás. Ugyanakkor az új technikák mel-
lett a régi mesterségeket is felevenítik a játé-
kos, interaktív tevékenységeen. 

Július 24–28. között a Forcamp Egyesület 
a 12–17 éves korosztálynak szervezi meg a 
Vándortábor a Maros menti kastélyok nyo-
mában című rendhagyó kerékpártúrát. A négy 

nap alatt a Maros mente négy településén 
panziókban szállásolják el a résztvevőket, a 
kerékpártúrán mintegy 200 km-t tesznek meg 
a táborozók. Augusztus 11–16. között Hódít-
suk meg a Kelemen-havasokat címmel túl-
élőtábor lesz a 9–18 éves korosztálybeliek 
számára. Az augusztus 5-től kezdődő, ugyan-
ennek a korosztálynak szóló íjász-lovas tá-
borba az egyesület honlapján fellelhető 
információk szerint már beteltek a helyek. 
Hagyományos foglalkozások 
és hangszeroktatás 

A Hanna Hagyományőrző Műhely Vajda-
szentiványon tart hagyományos foglalkozá-
sokat a nyári szünidő alatt az 5–12 éves 
korosztálynak. Legközelebb augusztus 16–
19. között kerül sor a hagyományőrző tábo-
rukra, augusztus 22–26. között pedig 
sporttábort tartanak.  

A Világló Egyesület augusztus 14–19. kö-
zött a nyárádszentlászlói Pásztortűz Panzió-
ban Marosszéki ébredő tehetségek címmel 
szervez népi hangszeroktató tábort a muzsi-
kálni vágyó 7–18 év közötti gyerekeknek, 
hangszerismereti szinttől függetlenül. A tá-
borban Kászoniné Fejős Gabriella, Boér Iza-
bella, Kelemen Molnár Janó, Román Hunor, 
Kedves Botond, Ségercz Ferenc, György At-

tila a hegedű, brácsa, nagybőgő és pásztorfu-
rulya használatára oktatja a résztvevőket. 
Színjátszó tábor fiataloknak 

Szín. Folt címmel szervez ifjúsági színját-
szó tábort július 29. – augusztus 5. között 
Székelyudvarhelyen a 14–18 éves korosz-
tálynak a Valeo Art Egyesület és az Üvegfi-
gurák színjátszó csoport. A Valeo Art 
egyesület több mint hat éve foglalkozik tehet-
séggondozással, 2015-ben született meg a 
szín.Folt színjátszó tábor, az egyesület égisze 

alatt működő Üvegfigurák színjátszó csoport 
csapatépítő, összerázó tábora, ami később ki-
bővült, és nyitott színházi workshopként 
mozgatja meg a fiatalokat. 

A tábort idéntől Ivóban tartják, az erdőben, 
ahol nincs mobiljel, viszont van friss levegő, 
madárcsicsergés és jó társaság. Ez a környe-
zet segít a résztvevőknek kizökkenni a városi 
létből, egy pillanatra megállni a rohanó világ-
ban. 

A drámajáték, improvizációs gyakorlatok, 
koncentrációs és légzőgyakorlatok, ritmus- és 
koordinációfejlesztés mellett hangsúlyt fek-
tetnek a mozgásra: tánc, színpadi mozgás, 
funkcionális edzés. Minden évben szakkép-
zett oktatók, trénerek foglalkoznak a fiatalok-
kal, a tábort idén is Bekő Fóri Zenkő 
színésznő vezeti, aki tíz éve irányítja az 
Üvegfigurák színjátszó csoportot, mellette 
Faluvégi Chripkó Krisztina magánénekes és 
énektanár képezi a résztvevők hangját, illetve 
napi kondicionáló edzésekkel tartja fitten a 
táborlakókat Prezsmereán Péter személyi 
edző. 

A gyergyószentmiklósi Monokultúra 
Egyesület, valamint a Szín-kron csoport au-
gusztus 17–27. között Csaracsóba várja a 
színház iránt érdeklődő 14–18 éves fiatalokat 
a 8. Csalamádé színjátszó táborba. Ez egy 10 
napos színjátszó tábor középiskolásoknak, 
ahol kipróbálhatják és fejleszthetik magukat 
a színjátszás valamennyi területén, megta-
pasztalhatják, milyen az igazi csapatmunka. 

Tekergő mesetábor 
A Tekergő Meseösvény Egyesület július 

24–29. között ottalvós Tekergő mesetábort 
szervez a 8–12 éves gyerekek számára Kalo-
taszentkirályon. Táborvezetők: Cserey Both 
Zsuzsa (Tekergő mesedalnok, népdal-, nép-
tánc- és kézművesoktató), Gregus László (az 
egyesület alelnöke, mesemondó, improvizá-
ciós színész), Pál Anna-Brigitta (táborszer-
vező, mesemondó). A mesetáborban közös 
éneklés, élő szavas mesemondás, táncos mu-
latságok, kézműves-foglalkozások, dráma- és 
improvizációs játékok, ízes lakomák, mezít-
lábas fűben járás, csoportos meseszövés, a 
nap végén pedig olykor végeláthatatlan esti 
mesélések kovácsolják egy hét alatt mesés 
társasággá a csapatot. 
Gitár- és zenetábor 

A Parapács Egyesület és az Erdélyi Gitár-
tábor csapata augusztus 7–13. között tartja 
meg Nyárádszentmártonban a 14–18 éves 
korosztálynak szóló SylSound Erdélyi Gitár- 
és Zenetábort, amely húsz éve indult. A ren-

dezvény az évek során folyamatosan fejlő-
dött, a gitár mellett megjelentek más 
hangszerek is. Az igények függvényében 
basszusgitárt, hangtechnikát, zeneelméletet 
kezdtek oktatni, később dobkurzusokat tar-
tottak a meghívott előadók, de a rockzene tör-
ténete is felbukkant, majd az énekhangképzés 
és a művészetmenedzsment oktatása is meg-
szokottá vált. A gitár mellett volt, aki szájhar-
monikát, ütőhangszert, hegedűt, nagybőgőt, 
vagy ukulelét vitt magával. 
Felnőttek is táborozhatnak 

Épített örökséget helyreállító szakmai tá-
bort szervez 18 éven felülieknek július 31. – 
augusztus 13., valamint augusztus 14–27. kö-
zött Bonchidán a helyi Bánffy-kastély helyre-
állításán munkálkodó Transylvania Trust 
Alapítvány. A szervezők főleg építész-, építő-
mérnök-, tájépítész-, régész- és művészettör-
ténész-hallgatók jelentkezését várják, akik 
gyakorlati tapasztalatot kívánnak szerezni a 
műemlékvédelem terén. A program a műem-
lék épületek restaurálásában szakosodni kí-
vánó építőipari munkásoknak is szól. A 
kéthetes tábor során a résztvevők külföldi és 
hazai szakemberektől sajátíthatják el a hely-
reállítás alapelveit és módszereit, gyakorlati 
képzésben részesülnek a műhelytevékenysé-
gek során, részt vehetnek a Bánffy-kastély 
restaurálásában, találkozhatnak különböző, a 
műemlékvédelemmel kapcsolatos szakmai 
háttérrel rendelkező szakemberekkel, tapasz-
talatot cserélhetnek és bővíthetik ismereteiket. 
A hallgatók oklevelet kapnak, amelyet egye-
temi szakmai gyakorlatként is elfogadnak.
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Kalandozás, színjátszás, játékos nyelvtanulás 
Táborok egy helyen 

Sok szülőnek okoz fejtörést, hogy a nyári szünidő alatt hogyan biztosítson 
tartalmas időtöltést gyermekének. A nagyobb gyerekek esetében a tábor min-
dig jó megoldás egy-két vagy akár több hét lefedésére, van, aki évek óta egy-
egy jól bevált helyre küldi gyermekét, mások pedig az interneten böngésznek 
a lehetőségek után. Ebben segít a néhány éve működő taborok.ro honlap is, 
ahol több, az ország különböző részein szervezett táborral kapcsolatos infor-
mációk találhatók meg egy helyen.  

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála



Nagymamája és édesanyja 
szerettette meg vele a sütést 

– Évek óta cukrászként dolgozol Maros-
vásárhelyen, van egy sikeres vállalkozá-
sod. Miért döntöttél úgy, hogy szerencsét 
próbálsz a Mestercukrász versenyben?  

– Végignéztem az előző évadot, és láttam, 
hogy rengeteg olyan technikával dolgoznak, 
amelyeket én még nem használtam a cukrász-
műhelyemben. Lehetőséget láttam arra, hogy 
szakmailag fejlődjek, hiszen olyan elismert 
szakemberektől tanulhattam, mint a két séf, 

Enzsöl Balázs és Juhos József. Nagy kihívás 
volt Erdélyből többször is Budapestre utazni, 
és bevállalni, hogy talán egy ideig ott is kell 
lakni, úgy, hogy van egy kisgyerekem, saját 
vállalkozásom, a férjemnek szintén. Többen 
indultunk a versenyen, több szakaszban kel-
lett megmérettetnünk, hogy bejussunk a mű-
sorba. Két előválogatás volt, az elsőre 
itthonról vittem a tortámat, egy Harry Potter 
könyvet készítettem sós karamell ízesítéssel, 
ami elnyerte a zsűri tetszését. Hazajöttünk va-
sárnap este Budapestről, és hétfőn értesítet-
tek, hogy továbbjutottam, így szerda reggel 
indultunk is vissza, egy hét alatt kétszer járta 
meg Budapestet a másfél éves kisfiam. Az 
előválogatás második részében háromféle 
ízesítésű tarte-ot kellett sütni, és akik ebben 
is jól szerepeltek, azok bekerültek a műsorba.  

– A képernyő előtt ülve a nézők is láthat-
ják, hogy az idővel való versenyfutás, a 
megfeszített munkatempó lelkileg is meg-
viseli a versenyzőket, volt olyan, amikor 
te is a könnyeiddel küszködve próbáltál 
kitartani, és kihozni magadból a legjob-
bat. Melyek voltak a legnehezebb pillana-
tok? 

– A legnehezebb számomra az volt, amikor 
úgy éreztem, meg tudok törni. A nézők is lát-
hatták a műsorban, hogy mindig igyekeztem 
a feladatra fókuszálni, tenni a dolgomat, és 
többnyire sikerültek is a munkáim. Tudni kell 
azonban, hogy nehéz a verseny, nem csak 
annyiból áll, amit a tévében látnak, hiszen a 
háromórás sütés nagyon fárasztó, és akkor 
még nem beszéltünk az előkészületekről. Rá-
adásul ott volt velem Budapesten a kisfiam, 
délelőttönként anyaként kellett helytállnom, 

majd délután mindent bele kellett adnom, 
hogy a sütés közben kihozzam magamból a 
legjobbat. Nem tudtam pihenni a sütések kö-
zött, hiszen nem mondhattam a fiamnak, 
hogy anya most fáradt. Amikor a versenytár-
sam, Rebeka hátráltatásképpen elvette a cu-
kordómot, amit készítettem, nagyon 
megviselt, annyira beleéltem magam, hogy 
még azért is meg fogom mutatni, hogy újra 
el tudom készíteni, hogy észre sem vettem, 
mennyire eltelt az idő, és sehol sem vagyok 
a desszerttel. Akkor összeomlottam, kitört 
rajtam a fáradtság, úgy éreztem, feladom. 

– A nehéz pillanatok mellett, gondolom, 
voltak szép percek is… 

– Az ottlétem alatt a legked-
vesebb pillanatok azok voltak, 
amikor a saját álmunkat kellett 
megelevenítenünk egy tortában. 
Akkor szeretettel és higgadtan 
dolgoztam, abban a feladatban 
valóban otthon éreztem magam, 
hiszen ez a munkám, nyolc éve 
fondanttal dolgozom, dekortor-
tákat készítek. Aznap nem érez-
tem magam versenyben, hanem 
mintha a saját konyhámban egy 
megrendelésnek tennék eleget. 
Amúgy a mindennapokban, pél-
dául ha egy gyereknek szülinapi 
tortát készítek, gyakran szoktam 
kérni fotót is a szülőktől, meg 
szoktam kérdezni, mit szeret az 
ünnepelt, mi az, ami rá jel-
lemző, és ezek alapján igyek-
szem összeállítani a tortát, hogy 
az személyre szabott legyen.  
Régóta dédelgetett álom a saját 
cukrászda  
– Hangulatos tortacukrászdát 
készítettél, nagy ablakokkal, és 
még egy bicikli is díszelgett 
előtte. Így festene a te álomcuk-
rászdád? 

– Nyolc éve, hogy megvan a 
cukrászműhelyem, és azóta ez 

az álomom, minden évnek úgy indulok neki, 
hogy az idén meglesz a cukrászda. Ám va-
lami mindig közbejön, hiszen hatalmas be-
fektetés, nem szeretném nagy költségekbe 
verni a családom, ezért úgy döntöttem, szé-
pen, lassan, ha a sors úgy hozza, és valamikor 
majd lesz rá pénz, ez is sorra kerül. 

Egy kis francia stílusú, elegáns cukrászdát 
álmodtam meg, különleges dekorációkkal, 
halk francia zenével. Egyben reggelizőhely is 
lenne, benne látványkonyhával, ahol a süte-
mények mellett saját készítésű bagettek,  
croissantok is készülnének.  

– Ha jól tudom, jogász végzettséged van. 
Hogyan lesz egy jogászból cukrász? 

– Ügyvédbojtár voltam Udvarhelyen egy 
ügyvédnő mellett, délelőtt ott dolgoztam, 
utána pedig siettem haza, és sütögettem a ba-
rátaimnak, ismerősöknek. Édesanyám hara-
gudott is rám, mert mindenkinek mindent 
ingyen készítettem.  

Nálunk a családban nemzedékről nemze-
dékre adódott tovább a sütés iránti szeretet, 
én édesanyámtól és nagymamámtól tanultam 
sütni, de anyukámnak a húga is őstehetség 
ebben. Kezdetben az édesanyám konyhájá-
ban készültek az édességek, idővel autodi-
dakta módon egyre fejlesztettem magam, 
gyarapítottam a tudásomat, majd két év után 
bejelentettem az ügyvédnőnek, aki mellett ta-
nultam, hogy kilépek, mert a sütésre szeret-
nék fókuszálni. Időközben megismertem a 
férjemet, ő biztatott, hogy ha ennyire szeretek 
sütni, váltsam valóra az álmomat, alakítsunk 
ki egy cukrászműhelyt. Ma, visszagondolva, 
fel sem tudom fogni, hogy volt annyi bátor-
ságunk, hogy ketten eljöjjünk egy idegen vá-
rosba, Marosvásárhelyre, ahol szinte senkit 
nem ismertünk. A szüleim, a testvérem, az 
anyósomék segítettek anyagilag, hogy meg 
tudjuk nyitni a kis cukrászműhelyt a főtéren. 
Nagyon nehéz volt az indulás, eleinte senki 
sem ismert, szóba sem akartak állni velem az 
éttermekben, csak egy fiatal lányt láttak ben-
nem, nem vettek komolyan. A kezdetekkor 
egy alkalmazottam volt, egy, a negyvenes 
éveiben járó kolléganő, aki sokáig volt a 
jobbkezem, őt kértem meg, hogy amikor el-
megyünk tárgyalni, mondja azt, ő a főnök, 
hátha így komolyan vesznek. Az első hónap-
ban el kellett adnom a munkaasztalt, hogy fi-
zetést tudjak adni az alkalmazottamnak, de 
ahogy teltek a hónapok, fejlődtünk, szájról 
szájra terjedt a hírünk, egyre több lett a meg-
rendelés, és míg kezdetben ketten dolgoztunk 
a műhelyben, most már ötfős a csapat. Én ma 
is a konyhában is dolgozom a többiekkel, 
sütök, díszítek, emellett céget vezetek, az 
ügyfelekkel tárgyalok.  

Eleinte tortákkal foglalkoztam, a tortáim 
kilencven százalékának a receptjét édes-

anyám állította össze, majd nekifogtunk 
candy-barokat (süteményesasztal) készíteni. 
Ez a szakma idényfüggő, télen drasztikusan 
lecsökkennek a megrendelések, ilyenkor tor-
tákat sütünk, az ízekkel kísérletezünk, új sü-
tiket találunk ki. Az év másik hat hónapjában, 
áprilistől októberig reggeltől estig megfeszí-
tett tempóban dolgozunk. Nemrég, egy hét-
végén négy esküvőnk volt, ezer főre kellett 
desszertet, tortát és candy-bart készítenünk. 
Amióta a járvány miatt elmaradtak az eskü-
vők, idén szinte minden hétvége megfeszített 
munkával telik, volt olyan is, hogy hétfőn is 
volt esküvőnk. Mára már eljutottunk oda, 
hogy szerződéseink vannak, összedolgozunk 
az egyik legnagyobb rendezvényteremmel, a 
marosszentgyörgyi Rabbal, az ottani rendez-
vényekre 90 százalékban mi szállítjuk az 
édességet. Ugyanígy a Haller-kastéllyal, ha 
valaki náluk szervez rendezvényt, minket 
ajánlanak. Ezek mellett egyéni megkeresések 
is vannak, szebeni, kolozsvári, dicsőszent-
mártoni, segesvári rendezvényekre, eskü-
vőkre is szállítunk desszertet.  

A járvány előtt havonta jártunk Buka-
restbe. A fővárosiak legkedveltebb desszertje 
a tobicának nevezett édesség volt, ami dióval, 
tojáshabból készül, főzött csokikrém van 
benne, és bele van hempergetve karamellizált 
dióba. Ebből nem tudtunk eleget készíteni.  

– Rengetegféle édesség kerül ki a kezed 
alól, egyik különlegesebb, mint a másik. 
Van úgymond specialitásod, amire külö-
nösen büszke vagy? 

– Kitaláltam egy profiterolt, aki megkós-
tolta, az „függővé” vált, amikor állítjuk össze 
a candy-bart a rendezvényekre, ezt mindig 
kérik. Több mint húszféle desszertünk van, 
erről mindenki áradozik. Ami szintén nagy 
kedvenc a megrendelőink körében, az a ka-
ramellizált, vörösborban párolt körtés desz-
szert különleges fűszerekkel. Ugyanakkor én 
nagyon szeretem a málnát, ami a csokival ki-
válóan harmonizál, így a belga csokis, málnás 
tortánk is évek óta igen népszerű. 

A desszertjeink különlegessége abban is 
áll, hogy természetes alapanyagokból dolgo-
zunk, a joghurtba mi főzzük bele a gyümöl-
csöt, nem készen vesszük a 
gyümölcsjoghurtot. A Teréziával dolgozunk 
évek óta, tőlük szerezzük be a minőségi tej-
termékeket. Ami még különlegessé teszi a sü-
teményeinket, hogy cukor helyett 30 
százalékos kakaóvajtartalmú fehér belga cso-
kit használunk, aminek enyhén édes íze van.  

– Cukrászdákban, boltokban megvásárol-
hatók-e a Barbara’s Cakes desszertek?  

– Volt idő, amikor összedolgoztunk kávé-
zókkal, ám rádöbbentem, hogy nagyon nehéz 
megértetni velük, ezek nem hosszú ideig tá-
rolható sütemények. Például amikor gyümöl-
csöt használunk, a málna 48 óra után elkezd 
erjedni, ugyanakkor a süteményekben nincs 
tartósítószer, tehát legtöbb 24 órán belül el 
kell fogyasztani. Ezért iszonyú kemény 
munka egy-egy candy-bar összeállítása, hi-
szen nem tudunk nekifogni hétfőn-kedden, 
hogy előre dolgozzunk a hétvégére.

Menyhárt Borbála

Székelyföldi versenyző a Mestercukrászban  
Édesanyja konyhájától a saját cukrászlaborig 

Egy sokak által ismert, kedves arc, a székelykeresztúri származású, évek óta 
Marosvásárhelyen élő Tankó (Simó) Barbara is feltűnt az utóbbi hetekben az RTL 
Klub Mestercukrász gasztroműsorában. Bár Barbara számára véget ért a ver-
seny, nemcsak a képernyőkön villantotta meg tehetségét, a való életben már 
bizonyított, nyolc éve sikeresen működteti Marosvásárhelyen a Barbara’s 
Cakes cukrászlabort, és nemcsak a helyiek, hanem az ország különböző ré-
szeiről is ismerik és szeretik a keze alól kikerülő édességeket. Barbara a ver-
senybeli élményekről, illetve arról is mesélt lapunknak, hogyan lett a jogász 
végzettségű lányból sikeres cukrász, milyen út vezetett az édesanyja kony-
hájától a saját cukrászlaborig.  
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Őzgerinc 
Szükséges hozzá: 4 darab tojás, 20 dkg va-

níliás porcukor, 8 dkg lágy vaj, 2 dl olaj (én 
1 dl olívaolajat és 1 dl napraforgóolajat hasz-
nálok), 40 dkg reszelt murok, 1 evőkanál 
méz, 1 evőkanál tejföl, 6 dkg durvára vagdalt 
dió, 4 evőkanál darált mandula, 28 dkg liszt, 

1 csapott kávéskanálnyi fahéj, más-
fél tasak sütőpor.  

A leírtakat szerre adagolva kidol-
gozzuk a masszát, lehet mixerrel 
vagy kézi habverővel is. Nagyobb 
vajazott és lisztezett őzgerincfor-
mába téve, mutatós lesz a süti. A te-
tejét mandulaforgáccsal, tört 
mandulával, vagdalt dióval és pár 
szem áfonyával is megszórhatjuk. A 
tetejére tehetünk, vagy kettévágva 
megtölthetjük mascarponekrémmel.  

Volt úgy, hogy marcipánnal von-
tam be, de mivel most barack-, 

málna-, meggyszezon van, bármelyiket hasz-
nálhatjuk.  
Sárgabarack-nektarin-alma leves 

Négy nektarint, három közepes méretű 
almát és hat sárgabarackot alaposan megmo-
sunk. Az almát meghámozzuk, kevés citrom-
levet csurgatunk rá. Tetszés szerint 
feldaraboljuk a gyümölcsöt. Egy fej hagymát, 
egy nagy csokor petrezselymet, egy közepes 

murkot szeletelve 3 liter vízzel, 
sóval és egy evőkanál kacsazsírral 
főni teszünk. A kacsazsír helyett 
tyúk, kacsa, liba csontos részét is te-
hetjük, amíg puha nem lesz, addig 
főzzük. A legvégén hozzáadjuk a 
feldarabolt gyümölcsöt, kb. 10 perc 
alatt megfő.  

Eközben három tojást keményre 
főzünk, megtisztítjuk és ketté- 
vágjuk. Két dl zsíros tejszínt tálba 
öntünk, a forró léből merünk rá, 
majd hozzáadjuk a leveshez, egyet 
forralunk rajta, és kész is. Tányérba 
kitöltve a félbe vágott tojással fo-
gyasztjuk. Citromkarikát is tehetünk 

rá. Ha nem eléggé savanykás, tehetünk még 
hozzá citromlevet. Mézzel, barna cukorral 
édesítjük.  
Ordás, vajas, barackos mézes 

Hozzávalók: 8 evőkanál olaj, 14 evőkanál 
cukor, 2 kávéskanál szódapor, 4 evőkanál 

méz, 10 evőkanál tej, 1 tojás és annyi liszt, 
amennyit felvesz. Mindezeket összefőzzük a 
kályhán, kivéve a lisztet. A masszát a tűzről 
levéve langyosra hűtjük, és annyi lisztet gyú-
runk hozzá, amennyit felvesz. A mézes 
tészta eléggé ragad, ezért lisztezett desz-
kán nyújtsuk. A tepsi hátán sütjük a la-
pokat, azt is alaposan lisztezzük. 
Vigyázni kell a sütésnél, a mézes lap 2–
3 perc alatt készre sül. 

A krémhez 25 dkg krémes ordát, 15 
dkg puha, zsíros vajat, 20 dkg mascarpo-
nét 22 dkg vaníliás porcukorral, egy cit-
rom reszelt héjával, 3 evőkanál 
tejszínnel krémesre kavarunk. Válta-
kozva: krém + lap + friss kajszibarack-
lekvár, megkenjük a lapokat. Mindenik 
lapot kevés langyos tejjel is megkenünk, 
úgy tesszük rá a krémet és a lekvárt. A 
felső lapot megszórjuk procukorral, le-
takarjuk, kb. 2 óra múlva szeletelhető a 
sütemény. Nagyon finom! 

Hagymás máj majoránnával, vörös áfonyával 
Négy nagy fej hagymát apróra vágunk, és 

olajon, 1/2 dl száraz vörösborral, sózva, bor-
sozva, egy kávéskanál fűszerpaprikát hozzá-
adva, kb. 10 percig kis lángon, lefedve 
pároljuk. A csirkemájat több adag vízben ala-

posan átmossuk, 4 cikk zú-
zott fokhagymával 
összekeverjük, és a hagy-
más masszához adjuk. Fél 
dl vizet töltünk rá, ujjbegy-
nyi cukrot, egy mokkáska-
nál szárított majoránnát (ha 
van friss, egy jókora szálat, 
levelével együtt), pár szem 
aszalt vörös áfonyát is 
adunk hozzá. Kb. 15 perc 
alatt elkészül. A végén öt 
percig fedő nélkül folytono-
san, óvatosan kavargatjuk. 
Még lehet fűszerezni sóval, 

darált borssal. Krumplipürével, kovászos 
uborkával a legfinomabb.  

Jó étvágyat kívánok! 

Évekkel lerövidítheti az ember 
életét, ha rendszeresen meg-
sózza az étkezésnél az elkészült 
ételt – ezt állapította meg egy 
félmillió középkorú brit részvéte-
lével készült tanulmány. 

Az asztalra került ételek rendszeres 
sózása a férfiak esetében több mint két 
évvel, a nőknél másfél évvel rövidítette 
le a várható élettartamot. A tanulmány-
ban csak a kész étel sózását vizsgálták, 
azt nem, hogy főzés közben mennyi fű-
szer került az ételbe – írta a The Guar-
dian. A tanulmány nem zárta ki 
véglegesen az egyéb tényezőket, köztük 
azt, hogy a sófogyasztás általában a ke-
vésbé egészséges életmódra jellemző, 
de a szerzők szerint eredményeik iga-
zolják, hogy érdemes elgondolkodni a 
sózás visszafogásán. 

A kutatást vezető Lu Qi, a New Or-
leans-i Tulane Egyetem Közegészség-
ügyi és Trópusi Orvostudományi 
Karának professzora kiemelte, hogy ku-

tatásuk az első, amely az ételek sózása 
és a korai halálozás közötti kapcsolatot 
vizsgálta. Hangsúlyozta: véleményük 
szerint már az is jelentős egészségügyi 
előnyökkel járhat, különösen társadalmi 
méretekben, ha az emberek legalább 
csekély mértékben csökkentik a nátri-
umbevitelt, például azzal, hogy az asz-
talra került ételt már nem vagy csak 
nagyon kicsit sózzák meg. 

A kutatáshoz több mint 500 ezer brit 
résztvevő egészségi állapotát követték 
átlagosan kilenc éven át. A 2006 és 
2010 között a UK Biobank vizsgálathoz 
csatlakozott résztvevőktől a kutatás 
kezdetén azt kérdezték, hogy sózzák-e 
az ételeiket, és ha igen, azt milyen 
gyakran teszik. 

A világ nyugati részén élő népesség 
nátriumbevitele körülbelül 70 százalék-
ban a feldolgozott és elkészített élelmi-
szerekből származik, 8-20 százaléka 
pedig az étkezéskor hozzáadott sóból. 
A pluszsózás jól jelzi, hogy mennyire 

kedveli valaki a sós ételeket, ezért a ku-
tatócsoport ezt állította az elemzése kö-
zéppontjába. 

Azokhoz képest, akik soha vagy csak 
ritkán sózták meg az ételüket, 28 száza-
lékkal nagyobb volt az idő előtti halá-
lozás kockázata azoknál, akik mindig 
megsózták az ételt. Az 50 évesen az éte-
lüket étkezéskor mindig megsózó fér-
fiak és nők várható élettartama 2,3 
évvel, illetve 1,5 évvel volt rövidebb. 

Annika Rosengren professzor, a Gö-
teborgi Egyetem vezető kutatója – aki 
nem vett részt a kutatásban – azonban 
hangsúlyozta, hogy a sót nem lehet tel-
jesen elhagyni az étrendből. 

A normál sómennyiséget fogyasztó 
egészséges embereknek nem kell túlsá-
gosan aggódniuk a sóbevitelük miatt. A 
szívbetegeknek azonban valószínűleg 
csökkenteniük kell a sófogyasztásukat, 
például azzal, hogy a kész ételt már ne 
sózzák meg – tette hozzá. (MTI) 
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Enikő receptjei 

Új kutatás 
A kész ételek rendszeres megsózása 

évekkel rövidítheti meg az ember életét 

Megszakadhat a gyermekkori vé-
dőoltások beadásának folyamata 
az oltások új országos elektroni-
kai jegyzékébe (RENV) való 
adatátvitel során tapasztalt 
rendellenességek miatt – figyel-
meztet a Családorvosok Orszá-
gos Szövetsége (SNMF). 

Tájékoztatásában a szövetség emlé-
keztet, hogy július 1-jétől lezárták a régi 
oltásjegyzéket – amelyikben eddig fel-
tüntették az országos oltási program ke-
retében a gyerekeknek beadott 
vakcinákat –, egy kormányhatározat ér-

telmében ugyanis a hónap elejétől a ko-
ronavírus elleni oltási kampányban 
használt új regisztert kell alkalmazni, 
ebbe kell bevezetni minden beadott 
vakcinát. 

A háziorvosok szövetsége üdvözölte 
a két regiszter egységesítésének ötletét, 
a kezdeményezés gyakorlatba ültetése 
során azonban problémák merültek fel 
– állítják. Mint írják, azt tapasztalták, 
hogy sok gyerek esetében az adatátvi-
telnél nem kerültek át az új rendszerbe 
a korábban beadott oltások, és ezeknek 
az információknak a hiányában nem 

lehet bevezetni a regiszterbe az újonnan 
beadott vakcinákat. 

Így egyrészt nem lehet hivatalosan 
bizonyítani, hogy a gyermek megkapta 
a vakcinát, másrészt pedig a családor-
vos sem tudja igazolni, hogy felhasz-
nálta az oltóanyagot, így nem tud újabb 
dózisokat igényelni. 

Ebben a helyzetben megszakadhat a 
védőoltások beadásának folyamata, az 
elmúlt héten beadott vakcinák regiszt-
rálása pedig hibákat tartalmazhat – fi-
gyelmeztetnek. (Agerpres) 

Megszakadhat a gyermekkori védőoltások 
beadásának folyamata 

Mintegy egymilliárd forint támogatást nyert el a 
Pécsi Tudományegyetem (PTE) az immun- és en-
dokrinrendszer betegségeivel összefüggő kutatá-
sainak folytatására – tájékoztatta a felsőoktatási 
intézmény szerdán közleményben az MTI-t. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Té-
materületi Kiválósági Programnak köszönhetően további 
négy évre biztosított az az évek óta zajló projekt, amelyben 
biomarkerek azonosítását végzik a hormonális és az immun-
rendszer nyomon követésére, illetve biotechnológiai mód-
szerekkel fejlesztenek diagnosztikai eljárásokat – írták. 

Az egyetem Berki Tímeát, a PTE professzorát, a projekt 
vezetőjét idézve hangsúlyozta: az immun- és endokrinrend-
szer betegségei a harmadik leggyakoribb betegségcsoport a 
fejlett országokban. 

Főleg fiatal korban jelentkeznek, elhúzódó lefolyásuk 
miatt jelentős terhet rónak a társadalomra és az egészség-
ügyre, megelőzésük, korai felismerésük, továbbá a kezelé-
sük a betegek életminőségének, munkaképességének 
megtartását eredményezi – mutatott rá. 

Kiemelte, hogy az immun- és az endokrinrendszer szabá-
lyozási zavara változatos kórképeket eredményez, ezek 
korai felismeréséhez keresik azon jelzőmolekulákat, mér-
hető biomarkereket, amelyek segítik a korai diagnózist, és 
esetleg terápiás célpontként is szolgálhatnak. 

A betegségek hátterében álló folyamatok részletes meg-
ismeréséhez a felfedező és klinikai kutatásokban dolgozók 
szoros együttműködésére van szükség, amelyet a PTE Kli-
nikai Központ, valamint az Egészségtudományi Kar (ETK) 
Sportegészségügyi és egészséggazdálkodási csoport kutató-
iból álló multidiszciplináris hálózat képvisel – tette hozzá a 
professzor. 

A PTE közleménye kitért arra, hogy szakemberek az en-
dokrin- és az immunrendszer normál és kóros állapotait 
jelző biomarkerek, a működéshez kapcsolható jelátviteli út-
vonalak és molekuláris eltérések mellett új célként vizsgál-
ják a védőoltások immunrendszert befolyásoló hatását. 

Szintén cél az egészség megőrzésének, a fizikai aktivitás 
és a sport előnyös biológiai, társadalmi, gazdasági hatásai-
nak vizsgálata, valamint a mozgásszervi és krónikus auto-
immun és endokrinbetegségekre gyakorolt hatásának 
vizsgálata – közölték. 

Hozzáfűzték: a kutatók emellett a betegségek társadalmi 
összefüggéseit is elemzik biostatisztikai módszerekkel. 
(MTI) 

Egymilliárd forintból 
folytatódhat az immun- 
rendszer betegségeinek 

kutatása Pécsen 

Rózsa Enikő 



Az 1965-ös év fordulópontot jelentett 
Feynman életében. Egyszer csak hajnali 3 
után megcsörrent a telefon. Felhívták, hogy 
közöljék vele, két másik tudóssal együtt (Sin-
Itiro Tomonaga és Julian Schwinger) meg-
kapta a Nobel-díjat a 
kvantumelektrodinamika terén elért eredmé-
nyeiért. A sok gratuláció és a népszerűség 
gondolata megriasztotta, és a díj visszautasí-
tásán gondolkodott. Egy újságíró figyelmez-
tette, hogy még nagyobb lesz a perpatvar 
körülötte, ha nem fogadja el a kitüntetést. 
„Bizonyos lelki gátakkal is küszködtem, mert 
apám mindig arra nevelt, hogy a rang és a 
pompa mit sem számít. (Egyenruha-kereske-
delemmel foglalkozott, hát pontosan tudta, 
mennyit számít az egyenruha: semmit! Az 
ember benne ugyanaz marad.) Egész életem-
ben bizonyos lenézéssel tekintettem a rangra 
és az előkelőségre, mint afféle üres cifra-
ságra, és ez a hajlam annyira gyökeret vert 
bennem, hogy alaposan megrettentem, ami-
kor kiderült: a díj átvételekor oda kell járul-
nom a király színe elé. Gyerekes dolog, 
tudom – de hiába, engem így neveltek.” Ami-
kor a díjazáson beszédet kellett mondania, 
olyasmit üzent a hallgatóságnak, hogy ő már 
igazából mindent elért, amire vágyott, amit 
remélt, „én már megkaptam a magam díját”. 

Nobel-díjas hírnév ide vagy oda, Feynman 
a dobolás mellett újabb művészettel futott 
össze. Jirayr Zorthian képzőművésszel talál-
kozott, aki vállalkozott arra, hogy a világhírű 
tudóst még híresebbé teszi azáltal, hogy meg-
tanítja rajzolni. Feynman volt az, aki a legin-
kább kételkedett a művész sikerében. Aztán 
a legnagyobb meglepetésére az történt, hogy 
megtanult művészien rajzolni. Sőt mi több, 
annyira fejlődött a rajz terén, hogy alkotásait 
kiállították, és sokat közülük el is adott. 

 Kezdetben nem gondolt arra, hogy eladja 
a munkáit, de hamarosan megértette, hogy 

„egy képet nem azért kell eladni, mert pénzt 
akarunk keresni, hanem hogy biztosak lehes-
sünk benne: képünk valaki olyannak kerül az 
otthonába, aki valóban vágyik rá, aki nagyon 
szomorú lenne nélküle. Igazán érdekes felis-
merés volt ez: el is határoztam, hogy mostan-
tól fogva árulni fogom a képeimet”. 

Egyik kiállításon történt, hogy egy fiatal 
házaspár női tagját érdekelte az egyik kép. A 

férj azt mondta, még gondolkodniuk kell, 
hogy megvegyék-e. „A lánynak aztán eszébe 
jutott, hogy néhány hónap múlva itt a férje 
születésnapja; még aznap visszajött egyma-
gában, és megvette a rajzomat. Aztán este, 
amikor hazaért a munkából, látta, hogy a férje 
nagyon rosszkedvű. Végül kiszedte belőle, 
mi a baj: a fiú elhatározta, hogy megveszi 

neki a képet ajándékba, de amikor visszament 
a kiállításra, kiderült, hogy a kép már elkelt. 
Hát így lett az én rajzomból születésnapi 
meglepetés.” 

Egy másik alkalommal egy masszázssza-
lon-tulajdonossal hozta össze a sors Feyn-
mant, aki képet rendelt tőle. Megegyeztek a 
témában és az árban, de mire a professzor el-
készült a képpel, a megrendelőt lecsukták, a 
család pedig nem vette meg a műalkotást. Va-
laki azt ajánlotta, hogy meg kell háromszo-

rozni a kép árát, akkor biztosan 
megveszik. A tanács hasznosnak 
bizonyult, mert a kép végül egy 
meteorológiai állomáson kötött ki. 

A fizikai kutatások, a képzőmű-
vészet és egyéb elfoglaltságok mel-
lett Feynman továbbra is 
ragaszkodott az ütőhangszerekhez. 
Az is megtörtént, hogy egy-egy fi-
zikai előadását dobolással kezdte. 
Los Alamosban egy szertárban in-
diánoktól „örökölt” dobot talált. 
Kitűnően szólt a bongódob. A 
tudós tekintettel volt a környeze-
tére, és hogy ne zavarja őket, kivo-
nult egy erdőbe dobolni. Ha 
Paganinihez hasonlítanánk, akkor 
ő az ördög dobosa. Az éjszaka kel-
lős közepén járkált a fák között, 
nézte a holdat, és dobolt – közben 
próbálta átélni az indiánok lelküle-
tét. Másnap, mikor újra összefutott 
kollégáival, azok különleges hírrel 
álltak eléje. Este indián dobolást 
hallottak az erdőből, és mivel so-
hasem láttak indiánt, két kíváncsi 
kolléga kilopózott, hogy meglessék 
az őslakost. „Ahogy közelebb 
értek, a dobszó is egyre hangosabb 

lett. Kicsit meg is ijedtek, hátha az indiánok 
őröket állítottak, hogy senki ne zavarja meg 
a szertartásukat, ezért inkább lehasaltak a 
földre, úgy araszoltak tovább az ösvényen, 
egészen addig, amíg már úgy tűnt, hogy a 
hangok a közvetlen közelből, a szomszédos 
dombocskáról jönnek. Fölkúsztak a dombte-
tőre, de nagy megdöbbenésükre csak egy in-

diánt találtak ott, aki magában végezte a szer-
tartást: körbe-körbe táncolt, egy bottal ütötte 
a dobját, és valami dalt kántált közben. Biz-
tosan valami varázslattal van elfoglalva, gon-
dolták, és hogy meg ne zavarják, lassan 
lekúsztak a dombról. Otthon aztán elmesélték 
a kalandjukat, mire a két feleség kórusban ki-
áltotta: 

– Hiszen az Feynman volt – ő szokott az 
erdőben dobolni! 

– Ugyan már! Ennyire azért még Feynman 
se lehet őrült!” 

Richard Feynmant lenyűgözte a japánok 
munkamorálja és tudományos előrehaladása. 
Mint kutató ember, érdeklődni kezdett, ho-
gyan válhatott valóra a japánok előrehala-
dása. Végül a japán nagykövet elmondta a 
titkot, amiről úgy vélekedett a nagy fizikus, 
hogy mindenkinek ezt az elvet kellene követ-
nie. „A japánok úgy gondolták, egyetlen esé-
lyük lehet a felemelkedésre: ha 
gyermekeikből náluk képzettebb, tanultabb 
embert nevelnek. Nagyon fontosnak tartották, 
hogy gyermekük kikerüljön a paraszti sorból, 
és elinduljon a művelődés útján. A család 
mindent megtett: teljes erejükből segítették a 
gyermeket, hogy jó teljesítményt nyújtson az 
iskolában, és azután tovább tanulhasson. A 
tudásvágy, a külvilágban születő eszmék 
iránti olthatatlan kíváncsiság hamar átitatta és 
átalakította a japán oktatási rendszert. Talán 
ez az egyik oka, hogy Japán olyan gyorsan 
fejlődhetett.” 

1986-ban tagja volt a Challenger űrsikló 
szerencsétlenségét kivizsgáló bizottságnak. 
Bebizonyította és hangoztatta, hogy a ka-
tasztrófát emberi felületesség okozta, mert túl 
hűvös időben indították el az égi járművet, és 
a hidegben bizonyos gumitömítések nem biz-
tosították a kellő rugalmasságot. 

1988-ban, a rákkal való tízévnyi küzdelem 
után, 69 évesen halt meg. Halála előtt azzal 
vigasztalta a körülötte szomorkodókat, hogy 
ha hozzá hasonló életkort már megért valaki, 
és sikerült annyi mindent olyan sok embernek 
átadnia, mint neki, akkor halála után sem fog 
végképp eltűnni. 

Szilágyi Mihály 

Richard Feynman – Jirayr Zorthian
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Július 7-i rejtvényünk megfejtése: A motorbőgetés módszer a környék ingatlanárainak csökkentésére.

Baltasar Gracián spanyol 
író gondolatát idézzük  
a rejtvény fősoraiban.
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Nehéz körülmények között, 
esős viadalon lett 19. a Cha-
rouz Racing System magyar 
versenyzője, Tóth László az 
FIA Forma–3-as bajnokság 
Red Bull Ringen rendezett 
vasárnapi főfutamán, ame-
lyen a 28. pozícióból rajtolt. 

A 21 éves magyar pilóta cseh 
csapata a pénteki időmérő edzésen 
a mezőny többi tagjától teljes mér-
tékben eltérő taktikát választott, ez 
azonban nem sült el jól, két és fél 
perccel a vége előtt ugyanis piros 
zászlóval leintették a kvalifikációt, 
így többen, köztük Tóth sem tudott 
már mért kört teljesíteni. 

Tóth Lászlónak így mindkét fu-
tamot az utolsó sorból kellett meg-
kezdenie, a szombati sprintverseny 
első felében pedig sikerült jó tem-
pót diktálnia, és feljönnie egészen 
a 20. helyig. Ekkor azonban csa-
pattársa, Zdenek Chovanec meg-
próbálkozott egy „bevetődős” 
előzéssel, amelynek eredménye-
ként mindkét pilótának a bukótér-
ből kellett visszatérnie. A két 
Charouz mellett ekkor négyen is 
elmentek, Tóth aztán mentette a 
menthetőt, s végül a 23. pozíció-
ban ért célba. 

A vasárnapi főfutam szakadó 
esőben kezdődött, és a versenyau-
tók által felvert vízfelhőben nem 

igazán próbálkoztak előzésekkel a 
pilóták. Amint azonban száradni 
kezdett az ideális ív, a tempó is ja-
vult, és egyre többen kezdtek el 
csatázni a pozíciókért. 

A küzdelem hevében sokan szá-
mos alkalommal elhagyták a pá-
lyát, kicsúszások és sárga zászlós 
szakaszok tarkították a viadalt, 
majd Tóth László csapattársainak 
ütközése miatt a pályára hajtott a 
biztonsági autó. Az újraindításnál 
újfent nagy tülekedés kezdődött a 
pozíciókért, Tóth viszont kimaradt 
ezekből, s jó helyezkedéssel, vala-

mint előzésekkel a 19. helyig jött 
előre. 

A magyar versenyző csapattár-
sai, Chovanec és Francesco Pizzi 
egyébként kétszer is összeütköztek 
a főfutamon, a második alkalom 
Chovanec kiesését eredményezte, 
Pizzi pedig mindkét esetért 10 má-
sodperces időbüntetést kapott. 

Az FIA Forma–3-as bajnokság 
idei szezonjában most háromhetes 
szünet következik, s legközelebb jú-
lius végén, a Hungaroringen csap 
majd össze a mezőny a Forma–1-es 
Magyar Nagydíj betétprogramjaként. 

Az idei ASA-találkozó félidejé-
ben – alulírott kérésére – a 
csapat történetének négy kü-
lönböző időszakában védő ka-
pusa összeállt egy fényképre. 
A sorrendet Varró Sándor ha-
tározta meg: a kép bal oldalá-
ról jobb felé haladva időrendi 
sorrendben állította a kapu 
elé egykori-jelenlegi cimbo-
ráit.  

Balról az első az idén 80. életévét 
betöltő Sólyom Csaba – aki 1964 és 
1979 között játszott Marosvásár-
hely legismertebb csapatánál, az AS 
Armatánál –, mellette a 66 éves di-
csőszentmártoni Ioan Vunvulea, 
majd Varró Sándor (62) áll, míg a 
kép jobb oldalán Eugen Vodă (58) 
látható, aki 21 éve a Feröer szigete-
ken él feleségével, a Mureșul egy-
kori kézilabdázójával, Adriana 
(Egri) Vodával.  

Sólyom Csaba – aki a helyi Ener-
gia, Voinţa és Mureşul együtteseinél 
is szerepelt –  1979-től kezdett ed-
zősködni, előbb a klub gyermek-
központjában, majd a felnőtt- 
csapatnál, 2000-ben ment nyug-
díjba. Ő az egykori sportszervezet 

egyetlen olyan játékosa, aki a meg-
alakulástól (Balázzsal, Sikóval, 
Czakóval, Bartókkal, Csutakkal, 
Tâmpănaruval, Ţiţi Dumitriuval 
alapító tagja volt a hajdani Mureşul-
ból lett AS Armatának) szinte a 
megszűnésig szolgálta a klubot – 
soha nem hagyta el Vásárhelyt, bár 
kapott ajánlatot más alakulatoktól 
is.  

Ioan Vunvulea az 1975–1976-os 

bajnoki idény elején Dicsőszent-
mártonból, a helyi Chimicától ke-
rült az ASA-hoz a nagybányai 
Fehér László kapustársával együtt, 
és az 1979–1980-as szezon végéig 
maradt. Az ASA-tól hazaigazolt Di-
csőbe, ahol 1990-ig erősítette az ak-
kori B osztályos Chimicát, utóbbi 
színeiben 243 mérkőzésen lépett 
pályára (egy évig a Szászrégeni 
Avântulnál is szerepelt). A rendszer-

váltás után testnevelő tanár volt 
szülővárosában, ahol két évvel ko-
rábban vonult nyugdíjba a Traian is-
kolából.  

Varró Sándor 1974-ben lett tagja 
az ASA-nak, a néhai Kiss Árpád 
„ifjú gárdájában”, aztán, a szamár-
létrát végigjárva, 1980-ban került 
fel a nagycsapathoz, ahol 24 éve-
sen, 1984-ben mutatkozott be. 
1978–1980 között a Dicsőszent-
mártoni Chimicánál futballozott a B 
osztályban, majd visszatért nevelő-
együtteséhez. Az ASA-tól 1988-ban 
a téli szünidőben Jenei Ferenccel, 
Adrian Botezannal és Cristian Mol-
dovannal az akkor újdonsült B osz-
tályos Elektromaroshoz került, de 
idővel visszatért az ASA-hoz, ahol 
1995-ig tevékenykedett (mintegy 
170 mérkőzésen lépett pályára), s 
végül egy évre elszerződött az ak-
kori B osztályos Medgyesi Gaz Me-
tanhoz. 

Varró Sándor elvégezte az edző-
iskolát, majd az A licences edzői ké-
pesítést is megszerezte, és 
Medgyesen kezdett el trénerkedni. 
1996–2006 között a 2. ligában sze-
replő csapat segédedzője, kapused-
zője, vezetőedzője (2000) is volt, 
aztán 2006–2008 között az akkor 3. 
ligában is szerepelt Szováta vezető-
edzőjeként tevékenykedett, majd 
2008 óta a Marosvásárhelyi Gaz 
Metan és az FCM II. csapatát irá-

nyította. Jelenleg a Maros megyei 4. 
ligás Ákosfalva vezetőedzője, 
amelynek első számú hálóőre a fia, 
a 25 éves Tamás.  

A kétszeres U21-es román válo-
gatott Eugen Vodă előbb a néhai 
Kiss Madocsa, majd Mircea Ronea 
által edzett  ASA ifjúsági csapatá-
nak volt a hálóőre, aztán az 1984–
1985-ös bajnoki évadtól a 
felnőttcsapat tagja, ahonnan az 
1986–1987-es szezon téli szüneté-
ben két idényre az Elektromaroshoz 
igazolt. Később visszakerült neve-
lőegyesületéhez. Az ASA-tól 1992-
ben elszerződött a Universitatea 
Craiovához, ahol 1998-ig futballo-
zott, onnan egy évre újra hazaiga-
zolt az ASA-hoz. 2001–2008 között 
a Feröer szigeteki második, majd 
első ligás Skála kapusa, kapused-
zője, aztán vezetőedzője lett, ott 
akasztotta szögre a futballcsukát. 

„Mindig büszkén és boldogan 
jövök haza Marosvásárhelyre, ahol 
futballkarrierem szép éveit éltem, és 
jólesik az egykori csapattársaimmal 
találkozni… Idén a Skálának sike-
rült a másodosztályból újra feljutnia 
az élvonalba, amelynek kapused-
zője vagyok, ugyanakkor Európa 
egyik legnagyobb élelmiszer-keres-
kedelmi cégénél dolgozom, a fele-
ségem pedig testnevelő tanár a 
szigeteken” – mondta el az ASA-ta-
lálkozón Eugen Vodă. 

Czimbalmos Ferenc Attila 

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Az F91 Diddeleng ellen játsz-
hat a Kolozsvári CFR 1907 – 
Pjunik Jereván párharc győz-
tese a labdarúgó Bajnokok 
Ligája második selejtezőkö-
rében, ugyanis a keddi visz-
szavágón a luxemburgi 
alakulat újra legyőzte albán 
ellenfelét, a KF Tiranát. 

A korábban Dudelange, jelenleg 
F91 Diddeleng néven szereplő ala-
kulatról nincsenek jó emlékeik a 
kolozsváriaknak. 2018 augusztusá-
ban ugyanis kettős győzelemmel 
kiejtették őket az Európa-liga pót-
selejtezőjében: Kolozsváron 3-2-

re, Luxemburgban 2-0-ra maradt 
alul a CFR 1907. 

Az F91 Diddeleng a hazai pá-
lyán elért 1-0-s siker után Tiraná-
ban is nyert kedden, mégpedig 
2-1-re, az albán bajnok KF Tirana 
ellen. 

A CFR 1907 és a Pjunik az első 
mérkőzésen gól nélküli döntetlenre 
zárt, a visszavágó tegnap késő este, 
lapzárta után fejeződött be. 

A Bajnokok Ligája első selejte-
zőkörének második mérkőzésén 
jegyzett eredmények: RFS Skola 
(lett) – HJK Helsinki (finn) 2-1, 
Qarabag (azeri) – Lech Poznan 
(lengyel) 5-1, Seriff Tiraspol (mol-

dovai) – Zrinjszki (bosnyák) 1-0, 
Hibernians (máltai) – Shamrock 
Rovers (ír) 0-0, Vikingur Reykja-
vík (izlandi) – Malmö FF (svéd) 3-
3, Zalgiris (litván) – Ballkani 
(koszovói) 1-0, Lincoln Red Imps 
(gibraltári) – Shkupi (macedón) 2-
0, KF Tirana (Albánia) – F91 Did-
deleng (luxemburgi) 1-2, Sutjeska 
(montenegrói) – Ludogorec Raz-
grad (bolgár) 0-1. 

A HJK, a Qarabag, a Seriff Ti-
raspol, a Shamrock Rovers, a 
Malmö FF, a Zalgiris, a  Shkupi, az 
F91 Diddeleng és a Ludogorec to-
vábbjutott a 2. BL-selejtezőkörbe. 

Luxemburgi ellenfele lesz 
a CFR–Pjunik párharc győztesének 

Tóth László 19. lett a nehéz, esős Forma–3-as 
főfutamon a Red Bull Ringen 

Négygenerációnyi hálóőr egy kapuban 

A „büszke magyar” célja 
a gyors beilleszkedés 

és egy jó idény 
az Ulszan Hyundaiban 

A dél-koreai Ulszan Hyundai 
labdarúgócsapatához igazolt 
Ádám Martin legfőbb célja, 
hogy gyorsan beilleszkedjen 
és egy jó idényt teljesítsen új 
együttesében. 

A magyar NB I előző szezonjá-
nak gólkirálya az M1 aktuális csa-
tornának kedden azt mondta, sok 
ideje nincs akklimatizálódni, mivel 
a Koreai Köztársaságban jelenleg is 
zajlik a bajnokság. „Egymás után 
jönnek a meccsek, úgyhogy egy-két 
hét alatt be kell illeszkedni, de ed-
zésben vagyok, és amint kiérek, 
számíthatnak rám, ha a csapatnál is 
úgy gondolják” – mondta a 27 éves 
csatár, aki azt is elárulta, hogy fele-
ségével és gyermekével költözik 
Dél-Koreába. 

„Ha sikerül jó szezont teljesíteni, 
akkor ez akár ugródeszka is lehet. 
Úgy gondolom, hogy van ennél fel-
jebb, de először ezt a szintet szeret-
ném megugrani” – mondta a 
hatszoros válogatott Ádám, és hoz-
zátette, Marco Rossi szövetségi ka-
pitány azt tanácsolta neki, hogy 
olyan bajnokságba igazoljon, ahol 
fizikálisan előre tud lépni, valamint 
folyamatos játéklehetőséghez jut. 

„Ázsia egyik legjobb csapatáról 
beszélünk, amely két éve még 
ázsiai Bajnokok Ligáját nyert, és 
most is vezeti a dél-koreai bajnok-
ságot” – fogalmazott a támadó, és 
hangsúlyozta: számára az egyik leg-
fontosabb, hogy a válogatottban 
szerepelhessen, mert „büszke ma-
gyar”. Az Ulszanra előrelépésként 
tekint, mert erősebb bajnokságba 
igazolt, ahonnan szerinte jó teljesít-
ménnyel vissza lehet kerülni Euró-
pába. 

Ádám Martin elmondta, vannak 
erős fizikumú védők a dél-koreai li-
gában is, de megpróbálja kihasz-
nálni a fizikai adottságait. Új 
együttesében a 63-as mezszámot 
választotta édesanyja születési éve 
miatt. 

A csatár egyelőre még Magyar-
országon van, vízumának kiállítása 
zajlik, várhatóan a jövő hét elején 
tud kiutazni a Koreai Köztársa-
ságba. 

Az Ulszan Hyundai hétfőn jelen-
tette be, hogy szerződtette Ádám 
Martint, kedden pedig azt is kö-
zölte, hogy megvált másik magyar 
játékosától, Koszta Márktól. 
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Ádám Martin kiváló szerepléseivel elnyerte az Év Játékosa díjat Magyarországon.  
Fotó: MLSZ 

Fotó: Dutch Photo Agency 



A népszámlálás második sza-
kaszának utolsó hetében va-
gyunk – mármint a 
papírforma szerint –, viszont 
még mindig sokan vannak, 
akik nem töltötték ki a kér-
dőívet. Barna Gergő szocioló-
gus elmondta, hogy bár az 
elmúlt héten valamelyest 
nőtt a válaszadók száma, 
még mindig lassan halad a 
személyek összeírása.  

Az utolsó hét előtti adatok alap-
ján körülbelül 15 millió lakost 
számláltak meg. Ez hozzávetőlege-
sen 80%-át jelenti a bukaresti Sta-
tisztikai Intézet által 19 millió 
személyre becsült lakosságnak. Ha 
hiszünk az adatoknak, akkor ki 
lehet jelenteni, hogy a lakosság 
egyötöde még nincs összeírva, de 
természetesen az is egy lehetséges 
forgatókönyv, hogy Románia össz-
lakosságának száma nem éri el a 
becsült értéket. 

Barna Gergő elmondta, bár ezen 
a héten hivatalosan le kellett volna 
záruljon a népszámlálás, egy héttel 
meghosszabbították a határidőt. 
Egyrészt azért, mert az önkitöltés 
szakasza végül hosszabb lett két 
héttel, ami a második szakasztól 
vette el az időt. Egy másik szem-
pont, hogy törvényes keret van 
arra, hogy július végéig ki lehet 
tolni a népszámlálás második sza-

kaszát. Nem tudni, hogy a hosszab-
bítás elégséges-e ahhoz, hogy 
megszámlálják az ország lakossá-
gának a 85-90%-át. Barna Gergő 
kiemelte, hogy elméleti síkon sok 
mindenre elég kellene legyen egy 
ekkora plusz-időintervallum is, hi-
szen 2011-ben – az előző népszám-
lálás alkalmával – 12 nap alatt írtak 
össze 19 millió személyt. Most fel-
tehetőleg az volt a gond, hogy a 
számlálóbiztosok nagyon nehezen 
tudták azonosítani azokat a címe-
ket, ahol már megtörtént az önki-
töltés, illetve azokat, ahova ők kell 
elmenjenek. Mostanra, az utolsó 
hétre, úgy tűnik, hogy „belejöttek” 
a számlálóbiztosok, és gyorsabban 
haladnak. 

Rossz hír viszont, hogy magyar 
területeken vannak olyan települé-
sek, ahol nagyon alacsony a rész-
vétel. Maros megye áll a 
legrosszabbul, de Hargita és Szat-
már megyében sem sokkal jobb a 
helyzet. Ilyen részvétel mellett 
csak reménykedni lehet abban, 
hogy meglesz a magyarok tekinte-
tében az egymilliós lélektani kü-
szöb, de ez még nagyban függ a 
hosszabbítástól és a számlálóbizto-
sok munkájától. Barna Gergő el-
mondása szerint nemcsak az a 
fontos, hogy a „küszöb” legyen 
meg, hanem az is, hogy minden 
magyar ember személyesen vála-
szoljon a kérdőívre, hiszen az sem 
kizárt, hogy egymillió fölött van a 
magyarok száma Romániában. 

A szakember hozzátette, hogy 
van egy harmadik lépcsője is a 
népszámlálásnak. Azokat, akik 
nem válaszolnak a második sza-
kaszban sem, egy adatbázisból 
emelik be, de nekik nem lesz sem 
etnikumuk, sem vallási felekeze-
tük, sem anyanyelvük, vagyis 
ezekről a személyekről nem lehet 
majd megállapítani, hogy magya-
rok-e vagy sem. Ezért is biztatnak 
arra minden magyar lakost, hogy 
vegyen részt a népszámláláson. 

Barna Gergő elmondta, hogy 
erre több lehetőségük is van. Az 
egyik az, hogy várják a számláló-
biztost. Ha nem tartózkodnak ott-
hon, de a számlálóbiztos hagy 
cédulát, vegyék fel vele a kapcso-
latot, ez lenne a második lehetőség, 
míg a harmadik az, hogy elmennek 
egy összeíróponthoz, amelyek na-
gyobb településeken működnek, il-
letve ott, ahol nagyon alacsony a 
részvételi arány. Ezen összeírópon-
tok listája és pontos címe megtalál-
ható a nepszamlalas.ro honlapon, 
mindössze a település nevét kell 
beírni. Ha a három lehetőség közül 
valamilyen oknál fogva egyikkel 
sem tudnak élni, akkor még van 
egy negyedik is, mégpedig a helyi 
területi RMDSZ-iroda, azt is fel 
lehet hívni és segítséget lehet kérni 
abban, hogy megtalálják a legjobb 
megoldást. Az RMDSZ munkatár-
sai segítenek a számlálóbiztossal 
felvenni a kapcsolatot.  

Messze van még a koronaví-
rus-járvány vége – figyel-
meztetett az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) fő-
igazgatója.  Tedrosz Adha-
nom Gebrejeszusz genfi 
sajtótájékoztatóján kie-
melte: a világ feladata to-
vábbra is a járvány 
visszaszorítása. 

A WHO Covid–19 vészhelyzeti 
bizottságának járványügyi értéke-
lése kapcsán Gebrejeszusz úgy fo-
galmazott, a Covid–19 továbbra is 
globális egészségügyi vészhelyzet-
nek minősül. Mivel növekszik a 
vírus miatt kórházban ápoltak 
száma, a WHO-főigazgató szerint 
a kormányoknak ismét alkalmaz-
niuk kell a – például a maszkvise-
lésre, a szellőztetésre és a kezelési 
eljárásokra vonatkozó – már jól be-
vált járványügyi rendelkezéseket 
és módszereket. 

Arra kéri a kormányokat, rend-
szeresen vizsgálják felül és módo-
sítsák Covid–19-reagálási terveiket 

a jelenlegi epidemiológiai helyzet, 
valamint az új változatok megjele-
nésének lehetősége alapján, és osz-
szák el hatékonyan a vírusellenes 
szereket. 

A vakcinák életek millióit men-
tették meg, ezért fontos, hogy a 
kormányok a leginkább veszélyez-
tetett közösségekre összpontosítsa-
nak, megtalálják a be nem 
oltottakat, illetve, érjék el a  
nyájimmunitást jelentő 70 százalé-
kos átoltottságot.  
Két hét alatt világszerte 30 száza-
lékkal nőtt az új esetek száma 

A WHO a múlt héten többek 
közt arra hívta fel a figyelmet, 
hogy két hét alatt világszerte 30 
százalékkal nőtt az újonnan re-
gisztrált esetek száma, főként az 
omikron variáns BA.4 és BA.5 al-
variánsai miatt, illetve az új vírus-
mutációk akár veszélyesebbek is 
lehetnek a korábbiaknál. Ezzel ösz-
szefüggésben a WHO európai iro-
dája második emlékeztető oltás 

felvételét ajánlja az időseknek és a 
veszélyeztetett csoportokba tarto-
zóknak. 

Ezzel kapcsolatban a WHO 
egészségügyi vészhelyzeti prog-
ramjának Covid–19 technikai ve-
zetője, dr. Maria Van Kerkhove azt 
mondta, nincsenek pontos adatok 
arról, hogy a fertőzöttek jelenleg 
milyen arányban fertőződnek meg 
egyik vagy másik alvariánssal, de 
az biztos, hogy például a BA.5-tel 
megfertőződöttek száma jelentősen 
megnövekedett a közelmúltban, és 
arra számítanak, hogy a tendencia 
világszerte folytatódik. 

Az Egyesült Államokban már a 
BA.4 és BA.5 változatok a felelő-
sek szinte az összes jelenleg re-
gisztrált koronavírus-fertőzésért, 
ezért a Biden-adminisztráció is 
újból óvatosságra szólítja fel az 
embereket, illetve hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy az arra jo-
gosultak emlékeztető oltást kapja-
nak. (Euronews) 

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója          Forrás: YouTube

Nagy-Bodó Szilárd 

A WHO főigazgatója szerint 
Messze még a koronavírus-járvány vége  

A héten lezárult volna a népszámlálás 
Július 24-ig meghosszabbították 
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45. Unitárius Ifjúsági Konferencia 
Bennemél 

Immár lehet jelentkezni a jú-
lius végén sorra kerülő idei 
Unitárius Ifjúsági Konferenci-
ára. A nagy múlttal rendel-
kező, 45. alkalommal 
megrendezendő eseményso-
rozatnak a jobbágyfalvi Tün-
dér Ilona vendégház ad 
otthont július 28-a és 30-a 
között, a konferenciát az Or-
szágos Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet (ODFIE) szervezi. 

Amint azt a szervezők írják, az 
unitárius ifjúsági konferenciák kie-
melt célja 1928 óta egy-egy, a fia-
talságot foglalkoztató témakör 
körüljárása, megvitatása. A nagy 
múltú konferencia idén is arra töre-
kedik, hogy a fiatalok nem nyilván-
való világából hozzon felszínre 
érzéseket, gondolatokat, adjon erő-
forrást a mindennapi kihívásokhoz. 
Istentiszteletek, kiállítások, szóra-
koztató tevékenységek, kiscsopor-
tos beszélgetések, előadások, 
sporttevékenységek, koncertek kö-
zött szeretnék idén keresni szerepe-
iket, meghatározni, hogy kinek 
látnak az emberek, kinek láttatjuk 
magunkat és ki belül-bent a megélt 
vagy meg nem élt kreatív énünk. 

Az idei konferencia témája játé-

kosan a Bennemél kifejezést kapta. 
Célcsoportja a 17. életévét betöltött 
fiatalok közössége, illetve a csalá-
dos fiatal felnőtt egyletesek. 

A konferencián az ODFIE elnök-
ségének előzetesen (július 15-ig) 
beküldött motivációs levéllel a 15–
16 év közötti fiatalok is részt vehet-
nek, amennyiben az elnökség 
érveik alapján jelentkezésüket jóvá-
hagyja. A motivációs leveleket az 
odfie@odfie.hu e-mail-címre vár-
ják. 

A konferencián való részvétel 
díja: faházikóban csak családosok-
nak 100 lej/fő; sátorban 80 lej/fő; 
helyszíni jelentkezés esetén 120 
lej/fő; a 12 év alatti, családdal ér-
kező gyerekeknek ingyenes.  

A jelentkezési űrlap a http://kon-
ferencia.odfie.hu/ címen található. 
Családos jelentkezés esetében az 
űrlapot csak egyszer kell kitölteni, 
amennyiben a részt venni szándéko-
zók a kérdőív utolsó pontjában 
megnevezik az összes családtagot, 
aki részt vesz a rendezvényen. Fa-
házikókat kizárólag a családos 
résztvevőknek tudnak biztosítani, a 
nem családosoknak a rendezvény 
területén, a sátortáborban biztosíta-
nak sátorhelyet. (Knb.) 

Lehet iratkozni 
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetemen (BBTE) 
július 11-én elkezdődött az 
iratkozás a 2022-2023-as 
tanévre. 

A leendő gólyák számára alapkép-
zésen az egyetem 5.231 tandíjmen-
tes és 10.250 tandíjköteles helyet 
kínál fel, emellett 2.910 hely áll az 
érdeklődők rendelkezésére távokta-
táson és csökkentett látogatású okta-
táson. A BBTE 40 helyre roma 
nemzetiségű hallgatókat vár, a vidéki 
líceumok végzettjeinek a felvételin  
177 tandíjmentes helyet bocsát ren-
delkezésére; 151 helyet a határon túli 
románok foglalhatnak el. 

Mesteri szinten a 2022-2023-as 
tanévben a BBTE 3.635 tandíjmen-
tes és több mint 6.208 tandíjköteles 
helyet hirdet meg. Ezek közül 238 
hely a kiemelt szakterületek szá-
mára van fenntartva, a határon túli 
románok 89 helyet foglalhatnak el. 
Emellett a BBTE 50 helyet hirdet 
meg a didaktikai mesteri programok 
keretében. 

Mesteri szinten 147 román, 42 
magyar, 5 német, 37 angol és 4 
francia nyelvű képzési program 
várja a jelentkezőket, akik egy vagy 
több szakon kívánják folytatni 
egyetemi tanulmányaikat. 
(közlemény) 



LAKÁS 

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-260-
688. (sz-I) 

KIADÓ garzon a főtéren, előnyben 
egy lány. 150 euró + kaució. Tel. 
0752-379-608, 0746-502-316. 
(16496-I) 

MINDENFÉLE 

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

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Hívja-
nak bizalommal. Tel. 0767-837-782. 
(14836) 

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőkészí-
tést bármilyen lemezből, cserépből, 
ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 
0746-739-502. (16403) 

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt 
készítünk cserépből, Lindab-lemez-
ből, teraszt fából, hőszigetelést szur-
kos kartonnal, polisztirénnel, kisebb 
javításokat, meszelést stb. Tel. 0754-
634-559, Csaba. (16455-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (16439) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (16399-I) 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-
tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (16446) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Kegyelettel és fájó szívvel 
emlékezünk  
id. KLACSMÁNYI LÁSZLÓRA  
halálának negyedik évfor-
dulóján. Míg élünk, velünk 
vagy gondolatban, lélekben, 
el nem felejtünk soha. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei. 
(16509-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett édesanyám, nagy-
mama, dédmama, jó szomszéd 
és ismerős,  
FÜLÖP KAROLINA ERZSÉBET 

hosszas betegség után 2022. jú-
lius 12-én csendesen megpihent. 
Temetése július 14-én 11 órakor 
lesz a szentgyörgyi új temető-
ben, református szertartás sze-
rint. Nyugodjon békében!  

Gyászoló fia, Csaba, felesége, 
Ildikó, két unokája és két  

dédunokája. (16503) 
 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a drága édesanya, nagymama, 
dédmama, anyós, testvér, rokon 
és szomszéd,  
özv. MAROSI MÁRIA (Mancika) 

szül. Kósa 
július 12-én, életének 90. évében, 
hosszas, de méltósággal viselt 
szenvedés után  visszaadta lel-
két a Teremtőnek. 
Temetése július 14-én 14 órakor 
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Emlékét őrzik szerettei. (16505-I) 
 
 
Mind a magunk, mind az összes 
közeli és távoli rokon nevében 
szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett, jó 

NEHÉZ JENŐ 
folyó hó 13-án, 85 évesen meg-
szűnt élni.  
Drága halottunk gyászszertar-
tása folyó hó 15-én 15 órakor 
lesz, református egyházi szertar-
tás szerint, a Jeddi úti temető ra-
vatalozójában, és a Jeddi úti 
sírkertben helyezzük örök nyuga-
lomra. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Gyászoló szerettei. (-I) 

„Szeretettel lelkemben 
oktattam, neveltem. 
Szolgáltam családom, nemzetem.” 
Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett 
anya, nagymama, rokon, írónő,  

BUKSA ÉVA-MÁRIA 
életének 80. évében, 2022. július 13-án, hosszan tartó, türelemmel 
viselt betegség után elhunyt.  
Drága halottunkat 2022. július 15-én 12 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben, római 
katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott! 
Kérjük, mellőzzék a koszorút...  

A gyászoló család. (16510-I) 

Mind a magunk, mind az összes közeli és távoli rokon nevében 
szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, jó  

SIKLÓDI SÁNDOR 
a 14-es iskola nyugdíjazott tanító bácsija 

folyó hó 13-án, 95 évesen megszűnt élni. Drága halottunk temetése 
folyó hó 15-én 13 órakor lesz, református egyházi szertartás szerint, 
a szentgyörgyi új temető ravatalozójából, és a szentgyörgyi új 
sírkertben helyezzük örök nyugalomra. Búcsúznak tőle fiai: Sándor, 
Zoltán, unokái, dédunokái, rokonai, barátai, a szomszédok. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!  

Gyászoló szerettei. (16512)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 2021. május 21-én, életének 92. 
évében elhunyt  

özv. NAGY GÉZÁNÉ  
szül. Bodor Judit  

a drága édesanya, nagymama és dédmama, a szerető testvér, jó 
rokon, az Unirea Líceum volt tanára búcsúztatására 2022. július  
15-én, pénteken délelőtt 11 órától kerül sor a református temető 
cinterméből. Rendkívüli, igaz emberségének áldott emlékét 
szívünkben őrizzük. 
„A szeretet soha el nem múlik” ( I. Kor. 13,8 ) 

Lánya, Tünde, unokája, Villő és családja, 
 testvére, Ádám  és családja. (-)

Búcsú  dr. Csiki Gábortól 
Fájó szívvel búcsúzunk  

DR. CSIKI GÁBORTÓL,  
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

 Anatómia Tanszékének adjunktusától,  
igazságügyi orvostani főorvostól,  

aki 2022. július 8-án távozott el közülünk. 
Nehezen találunk szavakat a kollégánk, barátunk, DR. CSIKI GÁBOR adjunktus hirtelen eltávozása felett 
érzett bánat és fájdalom kifejezésére.  
Maroshévízen született 1975. július 5-én, és tanulmányait 1999-ban végezte el a MOGYE Orvosi Karán. 
Életének legnagyobb részét Marosvásárhelyen töltötte, ahol egyetemi évei után oktatóként dolgozott a 
MOGYE Anatómia Tanszékén, és emellett igazságügyi orvostani rezidensként, szakorvosként és végül 
főorvosként az Igazságügyi Orvostani Intézetben.  
Az anatómia oktatásában és a tudományos kutatásban egyaránt kiemelkedő szakmai tevékenysége 
kitartó munkájának volt a gyümölcse. Doktori képzését prof. dr. Pávai Zoltán szakmai vezetése alatt 
végezte el. Mindig nyitottan és tisztelettel viszonyult munkatársaihoz, kollégáihoz, amivel elnyerte 
szimpátiájukat, megbecsülésüket és tiszteletüket. Így haladt előre orvosi és oktatói pályáján, mígnem 
főorvos és egyetemi adjunktus lett.  
Munkatársai, kollégái, barátai, egyetemi hallgatók, rezidensek, doktoranduszok és szakorvosok 
mindannyian megdöbbenéssel és fájdalommal vették tudomásul nagyon korai eltávozását.  
Mindannyiunk emlékezetében megmarad mint a marosvásárhelyi orvosi és akadémiai közösség 
kiemelkedő tagja.  
Tudván, hogy diszkréten és méltósággal viselte életének legutolsó megpróbáltatását, és emelt fővel 
távozott, amikor eljött az idő, annál nagyobb a fájdalom és tehetetlenség érzése, mivel nagyon keveset 
tudhattunk szenvedéséről. 
Egyetemünk oktatói közössége, hallgatói és személyzete, és különösen anatómus kollégái, barátai 
nevében búcsúzunk volt kollégánktól, DR. CSIKI GÁBORTÓL, emlékét őrizzük, és részvétünket fejezzük 
ki szeretteinek.  
Nyugodjék békében! 

A MOGYE Anatómia Tanszékének munkatársai. (sz-I)

Álmok, emlékek, szép szavak,  
ez minden, 
ami a múltból megmaradt. 
Szívünkben helyedet nem pótolja 
semmi, 
míg a földön élünk, nem fogunk 
feledni... 
Fájó szívvel emlékezünk július 14-
én  

id. NAGY JÓZSEFRE 
halálának tizenkettedik 
évfordulóján. 
Szép emlékét szeretettel őrizzük.  

Szerettei. (16501-I)

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNY-
VELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.-I) 

A TIMKO alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT két váltásba. Ér-
deklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz-I) 

A BRANTNER SERVICII ECOLOGICE KFT. GÉPKOCSIVE-
ZETŐT alkalmaz munkapontjára. Követelmények: C kategóriás haj-
tási jogosítvány, a tapasztalat előny, nagyon jó gépkocsivezetői 
készség, felelősségtudat. Önéletrajzokat a catrinel.stef@brantner.com 
e-mail-címre lehet beküldeni, érdeklődni a 0723-246-261-es telefon-
számon 8–16 óra között, vagy a cég Marosvásárhely, Alsógát (Bara-
jului) utca 8. szám alatti székhelyén, szintén 8–16 óra között. 
(66660-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 

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

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

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

- 0265/262-907 
 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 



A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály  
közleménye 

2022. július 26-án 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 
30. szám alatti székhelyén  

nyilvános árverést szervez  
az alábbi javak értékesítésére:  
1.  Szalagcsiszoló gép, kikiáltási ár 3975 lej; 
2. Vastagoló gyalugép, kikiáltási ár 5925 lej; 
3. Rex típusú egyengetőgép, kikiáltási ár 4650 lej; 
4. Asztali körfűrész, kikiáltási ár 4275 lej; 
5. Fűrészgép, kikiáltási ár 2340 lej; 
 Az árak nem tartalmazzák a héát.  
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 
250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmé-
ben felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti 
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.  
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, va-
lamint  7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlat-
tevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a 
következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő 
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni 
Kincstárba az IBAN RO02TREZ479506701XXXXXXX számlára kell át-
utalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, Dicsőszentmár-
toni Adó- és Pénzügyi Osztály, adószám 4322696 – vagy banki  
garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt 
képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cég-
bíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi sze-
mélyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai 
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, 
hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.   
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: július 14. 
A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osz-
tály, a Bonyhai Polgármesteri Hivatal, az adós cégek székhelyén, és 
megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.    
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói iro-
dában (Şandor Ioan ellenőr) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.  

Kaisser Adriana osztályvezető

Részvényesközgyűlés 
A marosvásárhelyi Gedeon Richter România Rt. igazgatótanácsa 

a 2022. június 30-i 4-es számú határozata alapján összehívja a részvé-
nyesek rendes közgyűlését 2022. augusztus 22-én 8 órára, a vállalat 
Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 99–105. szám alatti székhelyére. 

Abban az esetben, ha a közgyűlés nem lesz határozatképes az adott 
időpontban, 2022. augusztus 23-án reggel 8 órára újra összehívjuk, 
ugyanazon helyszínre és ugyanazzal a napirenddel. 

Napirenden: 
A részvénytársaság 2021-es évi pénzügyi tevékenységének elfo-

gadása.  
A közgyűlésen azon részvényesek vagy felhatalmazással megbízott 

képviselőik vehetnek részt, akik 2022. augusztus 1-jén szerepelnek a 
részvényesek jegyzékében. 

Meghatalmazás-nyomtatványok a cég székhelyén vehetők át a kap-
csolattartóval történő egyeztetés után, naponta 8-12 óra között, július 
18-ától.  

A meghatalmazást 2022. augusztus 18-án 12 óráig kell benyújtani 
a vállalat székhelyén vagy e-mailen.  

Az ülésterembe a személyazonossági igazolvánnyal lehet belépni. 
A napirendről július 18-ától munkanapokon 8–12 óra között adnak 

tájékoztatást.  
Érdeklődni a 0265-201-238-as telefonszámon.  
Kapcsolattartó: Şanta Valentina jogász. 

Majnár Mihály, az igazgatótanács elnöke  

Árverés 
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu u. 2. szám alatti székhelyén 2022. augusztus 
10-én 11 órakor  

nyilvános árverésen értékesítik  
az alábbi javakat: 
1. – F200 603 fagyasztó, kikiáltási ár 6.300 lej; 
– PKM profilszabó, kikiáltási ár 5.550 lej; 
– SCV vízásványtalanító, kikiáltási ár 4.200 lej; 
– BUTYL 7 kg BM7 típusú sajtológép, kikiáltási ár 17.000 lej; 
– RTM SCV forgóasztal, kikiáltási ár 3.700 lej; 
– CCT S3726 üvegvágó gép, kikiáltási ár 59.000 lej; 
– TMPB 200 poliszulfidos pumpa, kikiáltási ár 32.200 lej. A fenti ingó javak a PAVIO WINDOWS&DOORS 
KFT. tulajdonát képezik. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a,  nem tartalmazza a héát (harmadik árverés).  
2. – Citroen Jumper személygépkocsi, rendszáma B-111-YTI, kikiáltási ár 11.560 lej; 
– Ford Tranzit személygépkocsi, rendszáma MS-29-DEL, kikiáltási ár 3.710 lej; 
– Mitsubishi N1G személygépkocsi, rendszáma MS-11-HCM, kikiáltási ár 15.985 lej; 
– Peugeot Berlina személygépkocsi, rendszáma B-82-PIO, kikiáltási ár 5.770 lej; 
– Skoda Octavia személygépkocsi, rendszáma MS-11-CUT, kikiáltási ár 6.185 lej; 
– 294 l-es kombinált Arctic hűtőszekrény, kikiáltási ár 125 lej;  
– HP Laserjet PRO P11 típusú nyomtató, kikiáltási ár 90  lej; 
– Lenovo Intel Core I5, 2,2 GHz, 8GB RAM laptop, kikiáltási ár 495 lej; 
–  11 db üzleti polc PAL-lemezből, kikiáltási ár 424 lej.  
A fenti javak a DEL FOREST KFT. tulajdonát képezik.  
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (harmadik árverés).  
A 2015. évi 207-es, pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i pontja előírásai 
alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a 
végrehajtót legkésőbb egy nappal az árverés időpontja előtt.  
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb 
egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a kikiáltási ár 10%-
át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN 
RO64TREZ477506701XXXXXXX számlára kell átutalni, adószám 4322653, címzett a Szászrégeni Adó- és 
Pénzügyi Osztály –, vagy mutassanak be banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt kép-
viselő személy meghatalmazása, romániai jogi személyek esetén a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési 
okirat másolata, külföldi jogi személyek esetén a bejegyzési okirat román nyelvű fordítása, romániai magán-
személyeknek a személyazonossági igazolvány másolata, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt 
vehessenek az árverésen.  
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2022. július 14. A hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és 
Pénzügyi Osztály székhelyén, a beresztelki és palotailvai polgármesteri hivatalban, az adós cégek székhe-
lyén, valamint megjelenik a pénzügyminisztérium honlapján. Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es tele-
fonszámon (adóbegyűjtő és végrehajtó iroda). 
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