
„Nemzetbiztonsági kockázat” 
Szörnyen felháborodott a híres magyarellenes politikus, a Romá-

nok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, mert szombaton Ma-
gyarország és Székelyföld U18-as válogatottjainak mérkőzésével 
avatják fel az FK Csíkszereda új klubházát és lelátóját. A pártvezér 
pártja honlapján arra figyelmeztetett, hogy az összecsapás megszer-
vezésével a Székelyföld „államiságát” ismerik el. 

A képviselő szerint a mérkőzés magyar államnak tünteti fel a Szé-
kelyföldet, amely egy másik magyar állammal, Magyarországgal ját-
szik barátságos mérkőzést. „Ez a magyar revizionizmus eszméjének 
elültetése, amely a bukaresti kormány elmagyarosodása és az 
RMDSZ zsarolása nyomán valósulhat meg” – jelentette ki.  

A párt szenátusi frakcióvezetője egyenesen nemzetbiztonsági koc-
kázatnak tartja a meccset, és arra szólította fel a kormányt, valamint 
Hargita megye prefektusát, hogy lépjenek fel a megszervezése ellen. 
Az üggyel kapcsolatban Hargita megye prefektusa úgy vélekedett, 
hogy a prefektúrának nincs jogköre arra, hogy rendezvényeket en-
gedélyezzen vagy akadályozzon meg. A kormány egyelőre nem mon-
dott véleményt. 

A nacionalistáknál az verte ki a biztosítékot, hogy székely–magyar 
meccsel avatják fel az FK Csíkszereda kibővített stadionját július 
23-án. Ez az esemény jelent nemzetbiztonsági kockázatot az AUR 
szemében. 

Tizenkét megyében tombol a hőség az elkövetkező napok-
ban, az Országos Meteorológiai Szolgálat kánikulára vonat-
kozó narancssárga kódjelzése – amint azt tegnap a saját 
bőrünkön tapasztalhattuk – Maros megyét is érinti.  

Az előrejelzés szerint július 22–24. között a forró levegőtömeg az or-
szág területének háromnegyed részére kiterjed, nappal 35–37 fokos ma-
ximumokra kell számítani – az északi és nyugati térségben 40 fokot is 
mutathat a hőmérő akár árnyékban is –, és éjszaka sem lesz kevesebb 
18–20 foknál.  

Kincset érő 
csuhévirágok 
Múlt héten hirdette ki a művelődési mi-
nisztérium az Élő Emberi Kincsek 
nevű programja idei győzteseit. Ezek 
egyike a nagykendi Nagy Margit. 
____________2. 
Emelkedik 
a koronavírusos 
esetek száma 
Az utóbbi időben ismét növekedésnek 
indult a koronavírussal fertőzöttek 
száma, a Maros Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság július 16-i adatai 
szerint az utóbbi 14 napban megyénk-
ben 663 fertőzést jegyeztek, ezeknek 
mintegy felét Marosvásárhelyen. 
____________4. 
Több mint három 
évtized 
az építészet 
szolgálatában 
A száz év felé araszolva, amelyet je-
lenlegi egészségi és szellemi állapotá-
ból ítélve biztosan megél, irigylésre 
méltó módon idézi fel az egykori 
Maros Magyar Autonóm Tartomány és 
elsősorban a marosvásárhelyi építé-
szet történetét.  
____________5. (Folytatás a 4. oldalon)
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40 fokra is számíthatunk a hét végén 

Maros megyében is hőségriadó 

Fotó:  Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Ma DÁNIEL és DANIELLA, 
holnap MAGDOLNA napja. 
MAGDOLNA: a héber eredetű 
Magdaléna magyar alakválto-
zata.  

Aláírták a megállapodást 
a szászrégeni kerülőút ügyében 

Július 20-án aláírták a megállapodást a szászrégeni kerü-
lőút tervezési és kivitelezési munkálatainak az odaítélését 
célzó eljárások elindítására. A beruházás az Országos Út-
ügyi Hatóság, valamint Szászrégen város és Marosfelfalu, 
Petele, Görgényoroszfalu községek önkormányzatainak a 
partnersége nyomán valósul meg. A megállapodás célja a 
jogi keret megteremtése, hogy elindíthassák a versenytár-
gyalást a tervezés és kivitelezés odaítélésére, illetve a 
nyomvonalon szükséges kisajátításokhoz a pénz biztosí-
tása.  

Korszerűsítik a Dr. Bernády György 
iskolát 

Átfogó korszerűsítési munkálatok zajlanak a marosvásár-
helyi Dr. Bernády György Általános Iskolában, kicserélik a 
régi ablakokat, felújítják a belső homlokzatot, a tanterme-
ket, a mosdókat. A munkálatokhoz szükséges összeget a 
város a helyi költségvetésből állja. 

Felújítják a Fortunánál lévő játszóteret 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közterületekért 
felelős igazgatósága felújítja a Tudor negyedbeli fortunai 
útkereszteződésnél található játszóteret. Kicserélik a kerí-
tést, a játszótéri eszközöket, a gumiszőnyeget, a padokat 
és a szemetesedényeket. A munka várhatóan augusztus 
15. körül fejeződik be, a szükséges összeget a helyi költ-
ségvetésből biztosítják. 

Egy időre bezár 
a Mircea Birău fedett uszoda 

Július 23-tól, szombattól egy időre bezár a marosvásárhe-
lyi Mircea Birău fedett uszoda, ugyanis, mint minden 
évben, ebben az időszakban végzik el a létesítményben a 
szükséges munkálatokat, a takarítást, a medence karban-
tartását, az öltözők, zuhanyzók, mosdók felújítását és ja-
vítását. Az uszoda vezetősége időben tájékoztatja majd a 
városlakókat a nyitás időpontjáról. 

Képek és könyvek  
Jung Ildikó és néhai Horváth Dezső festményeiből nyílik 
kiállítás július 23-án 11 órakor a Maros Megyei Képzőmű-
vészek Egyesületének Köztársaság tér 9. szám alatti kép-
galériájában. Az eseményen az alkotó könyvei is 
megvásárolhatók.    

Segesvári középkori fesztivál 
Immár 28. alkalommal tartják meg július 29-31-én a ha-
gyományos segesvári középkori fesztivált. A három nap 
alatt a várban harci bemutatók, vásár és koncertek várják 
a látogatókat. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. július 20.

1 EUR 4,9399
1 USD 4,8222

100 HUF 1,2439
1 g ARANY 265,5010

 

IDŐJÁRÁS 
Kánikula 
 Hőmérséklet: 

max. 32 0C 
min.  15 0C

Megyei hírek 

Sok az érvénytelen kérdőív 

Kincset érő csuhévirágok 
Múlt héten hirdette ki a művelődési minisztérium 
az Élő Emberi Kincsek nevű programja idei győz-
teseit. Ezek egyike a nagykendi Nagy Margit. 

„Nagy örömmel fogadtam, hogy elismerték, amit egész 
életemben csináltam” – így reagált megkeresésünkre Nagy 
Margit, aki az Élő Emberi Kincsek program idei kitüntett-
jei között van kukoricaháncs munkái révén. Margit néni 12 
éves korában tanulta meg a kendiekre jellemző szatyorkö-
tést, és 47 éves koráig azzal foglalkozott. Akkor elveszí-
tette a férjét, s a temetés után két héttel eszébe jutott, hogy 
az mennyire szerette a virágokat. Egy rózsát akart készíteni 
a kukoricaháncsból, a férje kedvenc virágát, de mire ki-
gondolta, hogy milyen legyen, a keze meg is formálta. 
Azóta áttért a háncsvirágkészítésre, és mára büszkén 
mondhatja el, hogy mintegy hatszáz mintát és modellt dol-
gozott ki, a használati tárgyaktól a virágokig, díszítésekig 
mindent elkészít, bútort is vont be hánccsal, és húsvétkor, 
valamint karácsonykor nem hiányozhatnak az ünnepre jel-
lemző jelképek és dísztárgyak sem. Mindent, amit kigon-
dol, el is tudja készíteni kukoricaháncsból. 

A szatyorkötést édesanyjától tanulta, hiszen akkor min-
denki ezzel foglalkozott a faluban. Ugyanis az 1947-es szá-
razságot követő nehéz időszakban egy Kovács Károly nevű 
férfi érkezett Magyarországról, aki megtanította a nőknek 
a szatyorkötést. Csakhamar Kis- és Nagykend, valamint 
Szentdemeter ezzel foglalkozott. Egyetlen fia kiskorában 
megtanulta Margit nénitől a szatyorkötést, és ma minden-
kinél jobban végzi ezt a munkát – teszi hozzá büszkén az 
anya. Margit néni hazai kiállításokon keres piacot a mun-
káinak, főleg a bukaresti és szebeni kiállításokat látogatja 
gyakran, de az ország minden pontján megfordult. Jó-

kedve, fürge kézmozdulatai meghazudtolják 72 éves korát, 
és nevetve mondja ő maga is, hogy fiatalnak érzi magát. 

„A községnek is egy elismerés ez” – véli Varga Adorján 
balavásári polgármester, aki lapunknak elmondta: a kitün-
tetésre való javaslatot nem ők tették, de a minisztérium kért 
a helyi önkormányzattól egy jellemzést és ajánlást, ezért 
tudtak Margit néni jelöléséről. Nagyon sok munka van a 
hosszú életút mögött – tette hozzá az elöljáró, aki gyermek-
korából emlékszik, hogy Margit néni és férje próbálták nép-
szerűsíteni a kukoricaháncs termékeket. Aztán 
továbbfejlesztette, az addigi használati tárgyak (lábasaláva-
lók, újságtartók, táskák, szatyrok) után a virágok és virágos 
díszítés felé fordult. Ő indította el az első kirakós üzletet 
Kenden, nekik volt az első, kézműves termékeket árusító 
üzletük, és ma már minden második háznál elárusítás folyik 
a faluban. Üzletággá nőtte ki magát a háncsmegmunkálás 
a községben, vannak családok, amelyeknek ez az egyetlen 
megélhetési forrása – részletezte a község vezetője. 

Az Élő Emberi Kincsek programot Románia az 
UNESCO kezdeményezésére hozta létre a szellemi kultu-
rális értékek megóvása és továbbadása érdekében. A jelö-
léseket a hagyományos kultúra és művészeti oktatás 
megyei központjai terjesztik fel a minisztérium mellett mű-
ködő országos bizottsághoz, amely legtöbb tizenöt népi 
mestert tüntet ki évente. Idén mind a tizenöt kitüntetést 
odaítélték, ezek közül hármat magyar nemzetiségű sze-
mélynek: Nagy Margit mellett a Hargita megyei Ilyés Mi-
hály és a Szatmár megyei Istvánfi Géza fazakasmesterek 
neve szerepel a listán. Legutóbb 2018-ban találtunk ma-
gyar nemzetiségűt a kitüntetettek között, a Kovászna me-
gyei, haralyi Szőke Tibor kádárt. A kitüntetést nemcsak az 
adott népi mesterség magas szinten való űzéséért ítélik oda, 
hanem annak népszerűsítését, továbbadását is elismerik 
vele. 

21., csütörtök 
A Nap kel  

5 óra 50 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 7 perckor.  
Az év 202. napja,  

hátravan 163 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.

 Nagy Margit kezdte el a háncsvirágkészítést Kenden            Fotó: Gligor Róbert László 
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Az Országos Statisztikai Intézet által folyamatosan kö-
zölt adatok szerint a népszámlálásra mintegy 10 ezer ma-
rosvásárhelyi lakos által online kitöltött kérdőív 
érvénytelen – hívta fel a figyelmet közleményében a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. Ezért arra kérik a la-
kosságot, hogy aki még nem tette meg, ellenőrizze, hogy 
az első szakaszban (március 14. – május 27.) kitöltött adat-
lapot elfogadta-e, azaz érvényesítette-e a rendszer. Fontos, 
hogy ezt a teljes család esetében ellenőrizzék. A Recensa-
mantRomania.ro honlapon a „verificarea autorecenzării” 

menüpont alatt a személyi szám alapján adja ki a rendszer 
a bizonylatot. Amennyiben érvényesként jelenik meg, nincs 
további tennivaló.  

Abban az esetben, ha a kérdőív érvénytelen, és az érin-
tettet nem kereste fel mindeddig otthonában számlálóbiz-
tos, és ő sem jelentkezett valamely összeíróponton, az azt 
jelenti, hogy még nem vett részt a népszámláláson, így 
ajánlatos felkeresni egy, a városban működő összeírópon-
tot. Ezek jegyzékét a recensamant.tirgumures.ro honlapon 
találják meg. 

Gligor Róbert László

Dicsőszentmártonban állomásozik 
a méhnyakrákszűrő karaván 

Július 25-én 11 órától Dicsőszentmárton a következő ál-
lomása a méhnyakrákszűrő mobil egységnek, ahol ezúttal 
a helyi roma közösségben élő nők vehetnek részt az ingye-
nes rákszűrésen, illetve tájékoztatják őket a rendszeres vizs-
gálat jelentőségéről.  

Az említett napon a helyi Buckner Alapítvány nappali 
központjába várják a 24–29 éves nőket az ingyenes 
Babeş–Papanicolau-teszt elvégzésére, amely az egyik leg-
biztosabb módszer a méhnyakrákra utaló jelek kiszűré-
sére. 



De mi is a nemzetbiztonság? És mi lehet kockázatos 
erre? A biztonságpolitikában és a nemzetbiztonsági kö-
zösségben több minden is létezik a nemzetbiztonság ve-
szélyeztetésére, ilyenek például az új kihívások, a 
nemzetbiztonsági kockázatok, fenyegetések. 

A román nacionalisták fejében – sohasem csináltak 
titkot belőle – a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot 
az RMDSZ és a magyarok jelentik. Akik – ezt halljuk több 
mint három évtizede – le akarják választani Erdélyt Ro-
mániáról. Az egyik legnagyobb veszély maga a magyar 
miniszterelnök. Olyannyira, hogy sajtóhírek szerint pél-
dául egyik közszolgálati tévé megtiltotta munkatársának, 
hogy részt vegyen azon a bálványosi sajtótájékoztatón, 
amelyen Orbán Viktor is jelen volt más magyar politiku-
sok társaságában. Ez az igazi szólás- és sajtószabadság! 

Persze a nacionalizmus nem új keletű ebben a szép 
hazában. Az „átkost” követő nagy felszabadulás első 
napjai után már mutatkoztak a jelei. A magyar oktatás 
iránti igény volt a szikra, ami aztán ledöntötte a tartóz-
kodás és visszafogottság legutolsó bástyáját is. 1990 ele-
jén megjelent a Vatra Românească, és teljes gőzzel 
beindult a nacionalista gépezet, ami a marosvásárhelyi 
véres márciusban csúcsosodott ki, és azóta sem hamvadt 
el, csak nem fajult tettlegességgé. Egészen az úzvölgyi 
katonatemető ügyéig. Amikor az AUR kimutatta a foga 
fehérjét. Úgy, hogy bármi elképzelhető. Az ominózus 
meccsen is, ami, ugye, nemzetbiztonsági kockázat.

Növelhetik a Start-Up Nation 
program költségvetését 

Több mint 1600 pályázatot regisztráltak már a Start-
Up Nation program harmadik kiírása keretében – kö-
zölte a szerdai kormányülésen Nicolae Ciucă 
miniszterelnök. A kezdő vállalkozókat támogatni hi-
vatott Start-Up Nation harmadik kiírása július 19-én, 
kedden rajtolt, és már első nap több mint 1600-an 
jelentkeztek az 520 millió lejes összköltségvetésű 
programra. A miniszterelnök tájékoztatása szerint az 
elmúlt években a harmincezret is elérte a pályázók 
száma. A keretből ötszázmillió lejjel a korábbi két ki-
írás folytonosságát biztosítják. Ciucă szerint az 520 
milliós keret kétmilliárd lejig növelhető a költségve-
tés-kiigazítást követően. Most első ízben a diaszpó-
rában élő román állampolgárok is megpályázhatják 
a támogatást, a költségvetés-kiigazítás után a szá-
mukra elkerített összeg elérheti a 200 millió lejt – 
mondta még a kormányfő. (Agerpres) 

Tízezer ukrán állampolgár 
érkezett kedden Romániába  

Összesen 203.962 román és külföldi állampolgár 
lépte át a román államhatárt az elmúlt 24 órában a 
be- és kilépőoldalon, 52.178 járművel – tájékoztatott 
szerdán a határrendészet. A közlemény értelmében 
a belépőoldalon 100.635 személy jelentkezett ellen-
őrzésre, közülük 10.008-an ukrán állampolgárok vol-
tak. Ez 8,41 százalékkal kevesebb az előző napon 
jegyzettnél. Február 10-étől hétfő éjfélig 1.624.117 
ukrán állampolgár érkezett Romániába. A határátke-
lőknél tapasztalható várakozási időről a Trafic online 
alkalmazás segítségével lehet tájékozódni, amely a 
http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/ címen 
érhető el. (Agerpres) 

Csökkentenék a gázfelhasználást  
Az Európai Bizottság szerdán új javaslatcsomagot mu-
tatott be, amelynek célja, hogy jövő tavaszig 15 szá-
zalékkal csökkenjen a gázfelhasználás Európában. Az 
uniós testület új tanácsi rendeletet javasol a gázkeres-
let csökkentésére irányuló összehangolt intézkedések-
ről. Valamennyi tagállam számára célul tűznék ki, hogy 
2022. augusztus 1. és 2023. március 31. között 15 szá-
zalékkal csökkentse a gázfelhasználást. A testület sze-
rint az Európai Uniót az Oroszországból érkező 
gázszállítások további csökkenése fenyegeti, mivel a 
Kreml fegyverként használja a gázexportot, és a javas-
latcsomaggal ez a kockázat csökkenthető. A rendelet 
jóváhagyásához az uniós országok megerősített több-
ségi szavazatára van szükség. A tagállamok energia-
ügyi miniszterei jövő kedden tárgyalnak Brüsszelben a 
javaslatcsomagról. (MTI) 

Románia lekerült a megfigyelési 
listáról 

Lucian Bode belügyminiszter közölte: az Amerikai 
Egyesült Államok külügyminisztériuma által közzé-
tett, az emberkereskedelemről szóló éves jelentés 
szerint Románia lekerült a megfigyelési listáról. A 
belügyminiszter kiemelte, Romániában intézmé-
nyek, jogszabályok, stratégiák és cselekvési tervek 
összehangolt felhasználásával dolgoznak az ember-
kereskedelem leküzdésén. Ennek érdekében a mi-
niszterelnöki kancellária keretében ismét létrehozták 
az emberkereskedelem elleni erőfeszítéseket fel-
ügyelő bizottságot. (Agerpres) 

Ország – világ 

„Nemzetbiztonsági kockázat” 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ukrán csapások súlyosan megrongáltak egy Dnyeper-hidat  
Miközben az ukrán tüzérség találatai súlyosan meg-
rongálták szerdán a Herszon Antonivka elővárosát 
Aleskivel összekötő Dnyeper-hidat, Szergej Sojgu 
orosz védelmi miniszter ismételten a csapások meg-
előzésének fontosságát hangsúlyozta.  

„A hidat gyakorlatilag lerombolták. Ha a csapások folyta-
tódnak, összeomolhat” – közölte Kirill Sztremouszov, az orosz 
ellenőrzés alá került Herszon megye katonai-polgári közigaz-
gatásának helyettes vezetője a TASZSZ hírügynökséggel. 

Vlagyimir Szaldo, a herszoni közigazgatás első embere a 
Telegram-csatornáján azt írta, hogy a járműforgalmat a belö-
vések miatt és a javítási munkálatok felgyorsítása érdekében 
ideiglenesen korlátozták a hídon. A teherforgalom a kahovkai 
vízi erőművön keresztül haladhat át. 

Sztemouszov kedden azt közölte, hogy a HIMARS ameri-
kai rakétasorozatvetőből lőtt, 1366 méter hosszú antonivkai 
közúti híd négy találatot kapott. Az ukrán hadsereg a TASZSZ 
szerint szerdán ismét tűz alá vette a létesítményt, amelyet 12 
rakétából 11 el is talált. 

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter, aki a szerdai híradás 
szerint az Ukrajna elleni „különleges hadműveletben” bevetett 
orosz erők nyugati csoportosulásánál tartott szemlét, elrendelte 
a drónmegsemmisítés „operativitásának” növelését az Orosz-
országgal határos területeken, valamint – a hadrendbe állított 
új lövegelhárító eszközök figyelembevételével – a „felszaba-
dított” települések lakónegyedei elleni ukrán csapások meg-
akadályozását.  

Roman Sztarovojt, az orosz Kurszk megye kormányzója 
közölte, hogy a határövezetben ukrán oldalról tüzet nyitottak 
Rilszki járásra, amit az orosz hadsereg és határőrség elfojtott. 
Az incidensben a tájékoztatás szerint helyi lakosok nem sé-

rültek meg, de megrongálódott egy villanyvezeték, aminek kö-
vetkeztében három település áram nélkül maradt.  

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi miniszté-
rium szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve azt mondta, 
hogy az Odessza megyei Uszatove falunál az orosz légierő 
precíziós fegyverrel megsemmisített egy amerikai gyártmányú 
Harpoon hajóelhárító rakéta-indítóállványt. Ugyanebben a ré-
gióban, Dacsne falunál nagypontosságú tengeri indítású fegy-
verek csapást mértek a 35. tengerészgyalogos dandár egy 
ideiglenes tartalékoskiképző állomáshelyére, aminek követ-
keztében több mint 200 katona életét vesztette és megsemmi-
sült több mint egy tucatnyi külföldi gyártmányú katonai jármű 
is. A donyecki régióban, Szoledarban a tábornok szerint az 
ukrán fegyveres erők 14. gépesített brigádjának rakéta- és tü-
zérségi fegyverraktárát érte precíziós légicsapás. Itt 40 „naci-
onalista” vesztette életét és 19 páncélozott jármű semmisült 
meg a beszámoló értelmében. 

A szakadár Donyecki Népköztársaság területvédelmi pa-
rancsnoksága arról adott ki tájékoztatást, hogy a donyecki és 
a luhanszki „népi milícia” erői orosz támogatással „felszaba-
dították” a Szoledartól 20 kilométerre lévő Beresztove közsé-
get. Ezzel a háború kezdete óta a donyecki régió 255 
települése került a szakadárok ellenőrzése alá.  

A lövegelhárítási művelet során Konasenkov szerint öt Grad 
rakétasorozatvetőt, valamint hat D-20-as és kilenc D-30-as 
ágyút kezelő szakaszt ért találat a donyecki régióban. A har-
cászati légierő gépei, valamit a tüzérségi és rakétacsapatok hét 
vezetési pontra, nyolc lőszer- és két üzemanyagraktárra mértek 
csapást. Az orosz légierő vadászrepülői légi harcban megsem-
misítettek egy MiG-29-est és egy Szu-25-öst, a légvédelem 
pedig négy drónt és kilenc Uragan-lövedéket fogott el. (MTI) 

500 millió eurós alap 
az uniós tagállamok fegyverkezésére 

Az Európai Bizottság 500 millió eurós alap létrehozását ja-
vasolta kedden, amelyet a tagországok közös védelmi beszer-
zéseinek és fegyverkészletük feltöltésének ösztönzésére 
fordítanának 2022 és 2024 között az uniós költségvetésből. 

Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos a javaslatot 
bemutató sajtótájékoztatón elmonda: a tagállamok az orosz-
ukrajnai háború során kimerítették nemzeti fegyverkészletiket, 
ami olyan sebezhetőséget teremtett, amelyet sürgősen kezelni 
kell. 

„Amellett, hogy az alap segít feltölteni a fegyverkészletek 
egy részét az Ukrajnának történő fegyverszállítások után, az 
uniós költségvetésen keresztül ösztönözi a tagállamokat a 

közös vásárlásra. Európa védelme nagy lépésekkel halad 
előre” – közölte. 

A bizottság sajtóközleménye szerint a pénzügyi alap által 
elkerülhetővé válik a tagállamok közötti verseny ugyanazokért 
a védelmi termékekért, és költségmegtakarítást eredményez. 

Egy adott védelmi projekt finanszírozásában legalább 
három uniós tagállamnak kell részt vennie, és a beruházásnak 
fejlesztenie kell az európai védelmi ipart, továbbá a beszerzé-
seknek a kritikus védelmi termékekre kell irányulnia – áll a 
bizottság közleményében. 

A bizottságot a tagállami vezetőket tömörítő tanács és az 
Európai Parlament kérte fel a javaslat kidolgozására. (MTI) 
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Úgy terveztem, hogy ma reggel korán kelek, ám a Nagy 
Természet vagy a kicsiny, de hatásos altató közbeszólt. Fél 
nyolckor ébredtem. Azt gondoltam, ma – egy kimenőt min-
denképpen megér – az értékekről fogok csevegni (fecsegni?). 
Ugyanis az alvás önmagában is érték. Aki sokat és jól alszik, 
álmát nem csíkozza aggodalom és nem rágja félsz és szoron-
gás, az boldog ember. Márpedig a boldogság érték. 

Maga az alvás is az, ismétlem. Egyfelől személyi, intim, sze-
mélyre szabott, belső érték, másfelől vagyon, társadalmi 
haszna, értéke van. Hiszen, aki hivatásszerűen alszik, az éb-
redés (mosdás, öltözködés, bőséges/egész-
ségtudatos reggeli) után jól teljesít. Annak 
munkáját a főnökség kedveli, és prémium-
mal, ebédjeggyel, jutalomüdüléssel, három-
szoros mennybejuttatással jutalmazza. Persze ilyenkor is 
akadnak született undokok, példának okáért az írók, akik ké-
pesek hajnalban felveretni magukat, kimennek a közeli 
tóra/óceánra úszni. (Örkény szerint egy csöppet a vízen jár-
kálni.) Majd hazatérve villájukba, kis elefántcsonttornyocská-
jukban nekiesnek az írásnak, és röpke fél év alatt megírják 
soron következő Nobel- vagy Renaudot-díjas nagyregényüket. 

De ez csak afféle mellékhajtása az értékelmélkedésnek. 
Most nem is a marxi vagy más filozofikus értékek birodal-
mába kívántam eltájolni az olvasót, hanem egy, a közösségi 
médiában zajló vitához szeretnék utólag hozzáragasztani va-
lamit. Amott ismeretlenek vesztek össze azon az egyszerű ké-
relmen, amit egy magáról megfeledkezett háziasszony, -úr, 
-úrfi tett föl, aki elhatározta, hogy lefesti intarziás (beraká-
sos) asztalkáját, és arra a technére akart volna választ 
nyerni, miként, hogyan, mivel tegye végrehajthatóvá, sike-
ressé vállalkozását.  

Merthogy az értékek éppenséggel minden korban válság-
ban sínylődnek. Minden korban az értékek más-más tarto-
mányát árnyékolja be a kétkedés ragacsa. A becsérték 
módfelett szubjektív. 

Nos, én amondó volnék, hogy intarziás asztalokat manap-
ság már nem gyártanak ügyes kezű, értelmes asztalosmeste-
rek, bútorvarázslók. Feltehetően tehát antik darab, vagy 
legkésőbb a 20. század elején készült. A darabnak van for-
mája, stílusa, kecses hajlított lábai, amelyek a darabot érté-
kessé, különlegessé, ritkává és szerethetővé teszik. Az ilyet 
nem festjük le dukkóval, kalapácsfestékkel feketére, lilára, 
zöldre, mattfehérre, hanem a föld fenekéről is kerítünk némi 
páclét, és politúrozzuk, lefényezzük könyvekből is elsajátít-
ható technikával. Nálunk összehaverkedhetünk egy agg vagy 
ma is aktív bútorfényezővel, aki a Simó Gézában, a Forestá-

ban, a Mestitz-féle bútorgyárban (ifjabbaknak az Ilefor, Au-
gusztus 23. és a Mobex bútoripari cégek) fejtették ki az ál-
dásost. Ők újjávarázsolhatják piciny butrinkánkat. 
(Ellenvélemény: pusztuljon a régi, az ócska! Szabadulj meg 
a lomoktól! Szemétre velük! Ami elég jakobinus, avagy pro-
letárforradalmi nézet. Manapság nem sokan díjazzák. Még 
ájtiék sem.) 

Az antik bútort nem átalakítani, felhasogatni, eltüzelni, ki-
dobni vagy átfesteni kell, hanem restaurálni, mert önmagá-
ban is értékes lehet. Egy kor és stílus tanúja, véletlenül 

fennmaradt darabja. Másutt, szerencsé-
sebb csillagzat alatt drága árucikk, mely 
a bizományi áruházakban, az antiksho-
pok kirakatában csábítja a pénzes vásár-

lót. Egykor nálunk is volt olyan, gázóra-leolvasónak álcázott 
műértő, aki egy szempillantással felmérte az áldozat laká- 
sában heverő ántikokat, majd ravasz kereskedelmi alkuban 
meg is szerezte azokat, hogy annak utána értőbbeknek to- 
vábbadhassa kipofozott állapotban. 

Értékekről lévén szó, mi magunk is teremthetünk, dekla-
rálhatunk értékkategóriákat, tárgyegyütteseket. Természete-
sen a gyűjtésre és gyűjtőkre gondolok. Ami másnak egy 
semmi képes levelezőlap, amit dédszülőnk küldött ükszülei-
nek, hogy nagyon meg volt hűlve, ezért nem írt nekik tíz évig, 
vagy tisztelettel csókoltatja a nagyságos tanár úr, apácafő-
nővér, háziúr kezét hálás tanítványa, Stefánia, az másnak 
érték és a gyűjtemény féltett darabja lesz. Ami neked kacat, 
vacak, az neki kincs, Kohinoor gyémánt, Fabergé-tojás. 
Hogy csak a legismertebb oly értékeket említsem, amelyekért 
érdemes gyilkolni vagy detektívregényt írni és horrorfilmet 
készíteni. 

Ebből is kitetszik, hogy az értékké avanzsálandó tárgy 
vagy érzet, kép, múlt, ábránd és könyv teljesen egyéni válasz-
tás és ítélet eredménye, sűrítménye. Kinek-kinek más az íz-
lése, más szempont mentén tart érvényesnek, hitelesnek, 
megbecsülendőnek és megőrizendőnek valamit. Pláné gyűj-
tendőnek. 

Azzal is tisztában vagyunk, hogy vannak általánosan elfo-
gadott értékek, fizikaiak, erkölcsiek, irodalmiak, sőt mérnö-
kiek, tőzsdére bevezethetők. Ezek sokunk számára 
elérhetetlenek vagy csak múzeumokban szemlélhetők meg, 
iskolában kapjuk tanárainktól, másoktól hallunk róluk, és iri-
gyelhetők. 

Szóval egyéne válogatja. És akkor mi is van azzal az in-
tarziás asztalkával? Ki az az izgága, aki üggyé dagaszt egy 
ártatlan mázolmányi tudakozódást? 

Ántikokról – csütörtökön 



A Bánságban, a Körösök vidé-
kén, Olténia déli részén, Erdély 
északnyugati részén, Máramaros 
nyugati részén és Munténia délnyu-
gati részén július 22–23-án a kora 

délutáni órákban elérheti a 38-40 
fokot a hőmérséklet, és pirkadatkor 
is csak 20-22 fokra hűl le a levegő. 
Válságstáb a kánikula miatt 

Az Agerpres hírügynökség tájé-
koztatása szerint Nicolae Ciucă mi-

niszterelnök a szerdai kormányülé-
sen válságstáb létrehozását kérte az 
országos katasztrófavédelmi főosz-
tálytól a kánikula hatásainak nyo-
mon követésére. Szerdán az 
országos katasztrófavédelmi bizott-

ság (CNSU) is összeült, hogy cse-
lekvési tervet dolgozzon ki a hőség 
várható következményeinek kezelé-
sére. A kormányfő az egészségügyi 
és a védelmi minisztériumtól is ké-
szenlétet kért, hogy szükség esetén 
azonnal a lakosság segítségére siet-
hessenek. 

Nicolae Ciucă kedden az aszály 
hatásait követő minisztériumközi 
bizottsággal tanácskozott, majd ki-
jelentette: minden hazai és európai 
erőforrást be kell vetni a mezőgaz-
daság megmentése érdekében, kü-
lönös tekintettel az 
öntözőrendszerek üzembe helyezé-
sére, amely a tárcavezető szerint a 
legfontosabb feladat. „Az aszály 
sújtotta területeken végrehajtandó 
intézkedések a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési minisztérium javas-
latain alapulnak majd, minden szak-
minisztérium és felelős hatóság 
hozzá fog járulni az Európa nagy 
részét már sújtó szárazság hatásai 
elleni küzdelemhez” – jelentette ki 
a miniszterelnök. 
Sok folyadék és árnyékos hely 

A szakemberek arra intik az em-
bereket, hogy az elkövetkező na-
pokban különösen figyeljenek a 
folyadékbevitelre, délelőtt 11 órától 
délután 3-ig pedig lehetőleg ne tar-
tózkodjanak a napon. A szabadtéren 
dolgozók, illetve szabadban szóra-
kozók bő ruházattal és naptejjel 
védjék a bőrüket a leégéstől. A sza-

badban végzett intenzív fizikai te-
vékenység – munkavégzés vagy 
sportolás – hőgutát okozhat, ami 
megfelelő kezelés hiányában élet-
veszélyes is lehet. Ugyanakkor szi-
gorúan tilos tűző napon parkoló 
autóban gyermeket vagy állatot 
hagyni, a jármű belső hőmérséklete 
ugyanis 70 fok fölé is emelkedhet. 
Ha valaki ilyen esetet észlel, azon-
nal tárcsázza a 112-es segélyhívó 
számot. 
Késhetnek a vonatok 

A kánikula miatt a vonatok késé-
sére is lehet számítani, illetve nem 
biztos, hogy a klímaberendezések 
biztosítani tudják az optimális hő-
mérsékletet a fülkékben – közölte a 
Román Vasúttársaság. Az utasok-
nak azt ajánlják, igyanak kellő 
mennyiségű folyadékot, vigyenek 
magukkal legalább egy üveg ivóvi-
zet, és azonnal értesítsék a személy-
zetet, ha rosszul érzik magukat, 
vagy az utasok közül valaki rosszul 
lesz. A nagy hőségben a sínek 50 
fokra is felhevülhetnek, illetve a 
nyitott ablakok miatt csökkenhet a 
klímaberendezések hatásfoka a ko-
csikban. A Román Vasúttársaság 
biztosította az utasokat, hogy külön 
karbantartási intézkedéseket hozott 
a berendezések megfelelő műkö-
dése érdekében, és a nap legmele-
gebb részében villanyszerelő 
utaskísérők is lesznek a szerelvé-
nyeken. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Maros megyében is hőségriadó

Ratifikálták Svédország 
és Finnország NATO-csatlakozását 

A parlament szerdán ratifikálta a 
Svédország és Finnország NATO-
csatlakozásáról szóló jegyzőköny-
veket, amelyeket július elején írtak 
alá Brüsszelben. 

 A nyári vakáción levő parlament 
két házát rendkívüli ülésszakra hív-
ták össze szerdára, hogy szavazza-
nak a jegyzőkönyvekről. Előbb a 
képviselőház ült össze, amely nagy 
többséggel, 227 támogató vokssal 
és három tartózkodás mellett fo-
gadta el a ratifikálást kimondó tör-
vénytervezetet. Ezt követően a 
szenátus is összeült, ahol 96 támo-
gató voksot számoltak, egy jelen 
levő honatya pedig nem szavazott. 

A kormány múlt szerdán fogadta 
el a ratifikáláshoz szükséges tör-
vénytervezetet, amelyet Klaus Io-
hannis elnök hétfőn írt alá, így a 
parlament elé lehetett terjeszteni. 
Románia egy hét alatt lebonyolí-
totta az eljárást, hiszen azt akarta, 
hogy az elsők között ratifikálja a két 
északi ország NATO-csatlakozási 
jegyzőkönyveit. 

Finnország és Svédország május-
ban adta be felvételi kérelmét az 
észak-atlanti szövetségbe az Uk-
rajna ellen indított orosz támadá-
sokra hivatkozva. Kérésüket a 
június végi madridi NATO-csúcsta-
lálkozón fogadták el. (MTI) 

Romániában erőteljesen 
jelen van a gyűlöletbeszéd 

az online térben 
A romániai Elie Wiesel Orszá-
gos Holokauszt-kutató Intézet 
éves jelentésében megállapí-
totta, hogy a romániai online 
térben továbbra is erőteljesen 
megnyilvánul a szélsőséges, 
antiszemita gyűlöletbeszéd. 

Az állam által alapított intéz-
mény minden évben számba veszi 
az antiszemita megnyilvánulásokat, 
amelyek sértik a holokauszt áldoza-
tainak emlékét. Az idei jelentés sze-
rint a koronavírus-járvány, az 
oltáskampány, a holokauszt történe-
tének megismertetésére irányuló tö-
rekvések a fontosabb tényezők, 
amelyekhez kapcsolódva a közbe-
szédben a legtöbb antiszemita meg-
nyilvánulás tapasztalható. A jelentés 
készítői szerint az utóbbi évben ez 
a jelenség felerősödött.  

Hozzátették: az orosz–ukrán há-
ború is rontott a helyzeten, felerősí-
tette ugyanis az összeesküvés- 
elméleteket. Ezek közül az egyik 
legnépszerűbb az, hogy a zsidók ve-
zetik Romániát és a világot. Az in-
tézet munkatársai megállapították: 
Romániában továbbra is a Face-
book a legnépszerűbb közösségi 
oldal, amely javított az ilyen elfo-
gadhatatlan megnyilvánulások ki-
szűrésére irányuló rendszeren. 

Közölték, hogy a zsidósághoz 
köthető emlékművek elleni vandál 

cselekedetek száma nem csökkent, 
a háborús bűnökért elítéltek kultu-
sza továbbra is megfigyelhető a 
román társadalomban, a parlament-
ben is néha antiszemita kijelentések 
hangzanak el. 

Emlékeztettek, hogy a központi 
közigazgatás szintjén Románia el-
fogadta az idegengyűlölet, az anti-
szemitizmus és a gyűlöletbeszéd 
visszaszorítására és megelőzésére 
irányuló országos stratégiát, vala-
mint az iskolai tanterv része lett a 
zsidók történelméről és a romániai 
holokausztról szóló tantárgy. 
Ugyanakkor a helyi önkormányza-
tok, hivatalnokok és magisztrátusok 
szintjén ez a kérdés már nem kap 
akkora figyelmet, az érintettek ez 
irányú ismeretei hiányosak. Emiatt 
sem tudatosul bennük saját felelős-
ségük a jelenség figyelemmel köve-
tésében, ami megnehezíti a 
központi hatósági döntések gyakor-
latba ültetését.  

Példaként említették, hogy Ro-
mániában továbbra is vannak olyan 
utcák és emlékművek, amelyek há-
borús bűnökért elítéltek nevét vise-
lik vagy nekik állítanak emléket. A 
társadalom szintjén az antiszemita 
megnyilvánulásokra az is bátorító-
lag hat – írták a jelentésben –, hogy 
a hatóságok nem mindig lépnek fel 
ellene. (MTI) 

Oltottaknak öt, a be nem oltott fertőzötteknek hét nap karantén 
Emelkedik 

a koronavírusos esetek száma 
Az utóbbi időben ismét növe-
kedésnek indult a koronaví-
russal fertőzöttek száma, a 
Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság július 16-i 
adatai szerint az utóbbi 14 
napban megyénkben 663 
fertőzést jegyeztek, ezeknek 
mintegy felét Marosvásárhe-
lyen. 

Dr. Ferencz Lóránd, a Maros 
Megyei Közegészségügyi Igazga-
tóság aligazgatója lapunk érdeklő-
désére elmondta, egy ideje az 
esetszámok újra nőnek, az elmúlt 
24 órában megyénkben 186 új fer-
tőzöttet igazoltak hivatalosan, ezért 
a hatóságok mindenkinek azt ajánl-
ják, hogy legyenek óvatosak, 
amennyiben lehet, kerüljék a zsú-
folt helyeket, zárt térben ajánlatos 
a maszkviselés. Ha valakinek fer-
tőzésre utaló tünetei vannak, ne 
menjen közösségbe. Az aligazgató 
kifejtette, a pozitív koronavírus- 
teszteredménnyel rendelkező sze-
mélyek, amennyiben oltottak, öt 
napra kell otthoni elkülönítésbe 
vonuljanak, ha pedig nincsenek be-
oltva koronavírus ellen, hét nap 
számukra a karantén. A jelenlegi 
szabályozások értelmében a kon-
taktszemélyeknek nem kell karan-
ténba vonulniuk. 
Maros megyében 51 családorvos 
olt koronavírus ellen 

Június óta a koronavírus elleni 
védőoltást kizárólag a családorvosi 
rendelőkben lehet kérni, miután az 
oltóközpontokat bezárták a meg-
csappant érdeklődés miatt. Azon-
ban a családorvosok közül kevesen 
vállalták az oltás beadását.  

Dr. Ferencz Lórándtól megtud-
tuk, hogy Maros megyében 51 csa-
ládorvosnál van lehetőség erre, 
közülük 16-an Pfizer oltóanyaggal 
oltanak, a többiek a Johnson and 
Johnson vakcinával. Hozzátette, a 
családorvosok a páciensek igényei-
nek függvényében kérik az oltó-
anyag-mennyiséget, az utóbbi 

hónapokban pedig nagyon meg-
csappant az oltakozni kívánók 
száma, ez azonban változhat, hiszen 
a növekvő esetszámok miatt való-
színűleg egyre több ország vezet be 
ismét korlátozásokat. A vakcinát 
igénylőket a háziorvosok irányítják 
olyan rendelőkbe, ahol a családor-
vos vállalta annak beadását. 

Dr. Bokor Emese Katalin, Ma-
rosszentgyörgyön rendelő család-
orvos lapunknak elmondta, ő sem 
vállalta, hogy elérhetővé teszi a 
rendelőjében a koronavírus elleni 
védőoltást, sem pedig azt, hogy 
tesztelési lehetőséget biztosít a tü-
netekkel rendelkező páciensek szá-
mára. Mint mondta, az utóbbi 
hónapokban nagyon lecsökkent az 
oltást igénylők száma, és rendkívül 
bonyolult egyeztetni, hogy össze-
gyűljön a tíz személy, hogy például 
a kibontott Pfizer-oltóanyag el-
fogyjon, mielőtt lejár a szavatos-
sági ideje. Amennyiben a páciensei 
közül valaki szeretné beoltatni 
magát, azokhoz a kollégákhoz irá-
nyítja, akiknél elérhető a vakcina. 
A családorvos megjegyezte, a ko-
ronavírus-tesztelést a rendelőben 

kockázatosnak tartja, ezért nem 
vállalta, hiszen gyakori, hogy na-
ponta több mint negyven páciens 
fordul hozzá, köztük nagyon sok 
gyerek, receptért érkező idős 
ember, akik egy légtérben kellene 
várakozzanak a tünetekkel rendel-
kező, fertőzésgyanús személyek-
kel. Dr. Bokor Emese Katalin 
hangsúlyozta, az utóbbi időben nő 
a koronavírussal fertőzött pácien-
sek száma, de az eddigi tapasztalat 
az, hogy az esetek nagy részében 
viszonylag enyhék a tünetek. 

A sürgősségi szolgálatok, vala-
mint egyes kórházak mellett bizo-
nyos családorvosoknál is lehetőség 
van a tesztelésre, amennyiben a pá-
ciensnek koronavírusra utaló tüne-
tei vannak. A tesztelésben részt 
vevő családorvosok jegyzéke meg-
található az egészségügyi minisz-
térium, valamint a megyei 
közegészségügyi igazgatóság hon-
lapján. Emellett néhány, tesztelést 
vállaló patikához is lehet fordulni, 
ahol szintén antigéngyorstesztet 
végeznek. A minisztérium honlap-
ján elérhető jegyzék szerint Maros 
megyében tíz patikában tesztelnek. 
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A száz év felé araszolva, amelyet jelenlegi 
egészségi és szellemi állapotából ítélve biz-
tosan megél, irigylésre méltó módon idézi fel 
az egykori Maros Magyar Autonóm Tarto-
mány és elsősorban a marosvásárhelyi építé-
szet történetét. Bár egyik szomszédja a 
temető, jó kedélyéből, nevetős arckifejezésé-
ből kiindulva esze ágában sincs arra gon-
dolni. Sokkal inkább székelykáli tanyájára jár 
gyakran, ahol egy fa árnyékában kellemesen 
lehet olvasni és elmélkedni. Ágyfejénél ha-
lomban állnak az újságok, így tájékozottsága 
természetesnek tűnik. A lakását díszítő fest-
mények elsőszülött fiának az alkotásai, aki-
nek különleges természetátalakító művészetét 
már a Távol-Keleten is ismerik. Természet-
közeli szakmát gyakorol a lovaglásban orszá-
gos bajnokságot nyert második fia is, aki 
vadgazdamérnöki szakon tanult, és jelenleg 
vadőrként tevékenykedik. Lányunokája Bu-
dapesten végzett restaurátor. Pál Tamás nem 
csak nagyapa, már egy dédunokával is dicse-
kedhet.  

– Honnan örökölte az időtálló géneket, 
hol járt iskolába? – kíváncsiskodom.  

– Bölöni származású édesapám révén, aki 
94 évet élt, erdővidéki székely, édesanyám, 
Szántner Margit ágáról bajor és sváb felme-
nőim is voltak. Különleges kézügyességgel 
megáldott édesapám, akinek a nevét örököl-
tem, 32 évig Küküllődombón volt unitárius 
lelkész. 1929. június 5-én ott jöttem a világra. 
Iskolába sokfelé jártam, a négy elemi osztályt 
a helybeli iskolában végeztem, és a vásárhe-
lyi református kollégiumba készültem, de a 
nyár folyamán a történelem közbeszólt. 
Dombó 1940-ben Dél-Erdélyben, román 
fennhatóság alatt maradt, ezért édesapám a 
nagyenyedi református kollégiumba íratott 
be, ahol ismerőseink, rokonaink éltek. Enyed 
a legjobb iskolám volt, ott szerettem meg a 
matematikát, de csak három évet járhattam a 
kollégiumba, mert 1943-ban bezárták a 
román hatóságok. Édesapám összeszedte a 
Dicsőszentmárton környéki ismerős diáko-
kat, és hetente kétszer tanított bennünket, így 
1944-ben, amikor Észak-Erdély visszakerült 
Romániához, a marosvásárhelyi református 
kollégiumban le tudtam vizsgázni. Miután 
két évet ott tanultam, a Székelykeresztúri 
Unitárius Főgimnázium pap-igazgatója, édes-
apám volt egyetemi kollégája szólt, hogy vi-
gyen át oda, mert megtesz felügyelőnek az 
internátusban, és akkor ingyen kosztot és la-
kást kapok. Úgy is lett. Egyébként a diákok 
között tanult a későbbi unitárius püspök, aki-
nek szobafőnöke voltam; ma már sajnos 
nincs közöttünk.  

Szünidőben Dombón a falusi ifjúságnak 
színdarabot tanítottam be, előadásokat szer-
veztem, és közben festeni, faragni kezdtem. 
A cipészről, szabóról portrét készítettem, 
amiért egy pár cipőt és egy rend ruhát kaptam 
fizetségként. Közben Keresztúron Árkossy 
Lászlót nevezték ki igazgatónak, ő tanította a 
matematikát. Egyszer megjártam, ugyanis 
Márkos András, fiatal rajztanárom, akit na-
gyon kedveltem, és gyakran jártam a műter-

mébe, egy reggel megkért, hogy tartsam meg 
helyette a rajzórát, ezért hiányoztam a szám-
tanról. Amikor kicsengettek, Árkossy László 
meglátott a folyosón, és kifaggatott. Majd azt 
mondta: – Tamás, maga ne bohóckodjon any-
nyit, mert jó matematikus, és éhen hal, ha 
művész lesz. Miután a legjobb jeggyel első 
voltam az érettségi vizsgán, a székelykeresz-
túri felekezeti iskola megszűnt, és Ütő Lajos 
unitárius lelkész úr kérésére én mondtam a 
szószékről a búcsúbeszédet. 

– Ha a választott pályájára gondolok, 
akkor egyértelmű, hogy Árkossy tanár 
úrnak sikerült meggyőznie. Vagy még-
sem csak az övé az érdem? 

– 1948-ban, amikor hazajöttem, édes-
anyám azt tanácsolta, hogy felvételizzek az 
orvosi egyetemre. Bár nem volt kedvem 
hozzá, elmentem, de 8,20-as eredménnyel 
„hely nélkül sikerült” a vizsgám. Előre lát-

ható volt, hogy papgyermekként az akkori 
időkben nem vesznek fel.  

Helyettesítőként matematikát tanítottam 
egy évig Dombón, amiért tanítványaim közül 
néhányan később is hálásak voltak. 

– Hogyan lett a tanárkodásból műszaki 
egyetem? 

– Egy ismerősöm ajánlotta, hogy Temes-
váron van a helybeli magyarságnak egy háza, 
ott befogadnak, és próbáljunk meg felvéte-
lizni a műegyetemre. Még augusztusban el-
mentünk, és megkértünk egy tanárt, hogy 
tanítson románul. Sikerült annyira megtanul-
nom, hogy felvettek az építőmérnöki szakra. 
Akkor még nem tudtam, hogy Bukarestben 
van műépítészet is. Öt éven át Temesváron 
kijártam az egyetemet, másodévtől egy idős 
román ember volt a házigazdánk a gyárvá-
rosban, aki az osztrák-magyar hadseregben 
volt őrmester. Jó tanuló voltam, tízesre ál-
lamvizsgáztam, mégis három évre a vajda-
hunyadi vaskohászati vállalathoz helyeztek. 
Mérnökként egy kokszgyár építését vezet-
tem, megépítettünk egy magaskohót, és meg-
kezdtem osztrák tervek alapján, bánsági sváb 
munkásokkal a Siemens-Martin acélolvasztó 
kemence csarnokának építését is. Daru hiá-
nyában, csigával emelték fel az 50-60 tonnás 
oszlopokat, ami félelmetes és balesetveszé-
lyes volt. Időközben fél évig dolgoztam a 
gyalári vasbányánál is. Bár haza akartam 
jönni, az igazgató nem engedett. Amikor be-
adtam a 12 napos felmondásom, azt mondta, 
hogy elvesztem a „régiségem” (a szolgálati 
időmet), mégis eljöttem.  

– Gondolom, akkor sem volt könnyű ál-
láshoz jutni Marosvásárhelyen, egy fia-
tal építőmérnök hogyan boldogult?  

– Vásárhelyi kapcsolataim révén Bíró 
Gábor építészmérnöknél érdeklődtem. Akkor 
még nem volt tervezőintézet, csak a megyé-
nél működött egy tervezőiroda, ahol Bíró 
Gábor mellett Várnai András műépítész (aki-
vel egyetem után együtt katonáskodtunk), 
Havas András, valamint a bukaresti Damian 
Mircea és Truţă Emil dolgozott, ez utóbbi Le-
ningrádban végezte az egyetemet, és fehér-
orosz felesége volt. Ő készítette a Cornisa 
negyedbeli üzletek mellett lévő tízemeletes 
tömbház tervét, én végeztem a számításokat, 
felügyeltem az építkezést. A Gulliver fölötti 
tömbház is közös munkánk volt, Damian 

Mirceával pedig a Művész mozi épületét ter-
veztük az érdekes födémmel.  

Amikor hazajöttem, olyan állás kellett, 
amibe hivatalosan is felvegyenek. Akkoriban 
Keresztes Gyula volt a városi építészeti osz-
tály főnöke, Udvarhelyi József a polgármes-
ter. Bíró Gáborral bementünk hozzá, és Bíró 
elmagyarázta neki, hogy a városrendészet 
megszabja az épület rendeltetését és elhelye-
zését, de kellene egy főmérnök, aki kiadja az 
építési engedélyeket, és ellenőrzi, hogy a 
munka jó ütemben folyik-e. Keresztes Gyula 
szólt, hogy a főmérnöki állás valóban létezik, 
csak be kellene tölteni. A polgármester bele-
egyezett, és 26 éves koromban felvettek a vá-
rosi építészeti hivatalba főmérnöknek az 
osztályvezető mellé. Egy évig töltöttem be 
ezt az állást, a következő évben létrejött a tar-
tományi tervezőintézet. Amikor megalakul-
tak a tartományok, megszüntették a bukaresti 
gigantikus tervezőintézetet, és a tervezőket 
kihelyezték a tartományi intézetekbe. Jöttek 
talán húszan is, fiatal szakemberek, akik a bu-
karesti hatéves műegyetemen tanultak, ahol 
francia mintára nagyon színvonalas oktatás 
folyt. Körülbelül 30 alkalmazottal alakult 
meg a tartományi tervezőintézet. Amikor 
megalakult, beadtam a kérvényemet, hogy a 
várostól átmenjek az intézménybe, ami a 
Maros Magyar Autonóm Tartomány meg-
szűnte után (1968) Megyei Tervezőintézet 
(IPJ) lett. A kinevezett bukaresti osztályve-
zető mérnök mindössze egy évet maradt, 
aztán elment, és a helyét én vettem át az épü-
letszerkezeti osztály élén.  

– Mi volt a feladata? 
– Terveket készítettem, és irányítottam a 

tervezést, mert minden évben szaporodtunk. 
Szükség volt a munkatársakra, ezért összeül-
tünk a kollégákkal, és elhatároztuk, hogy ala-
pítunk egy építészeti főiskolát, mivel sok jó 
képességű fiatal volt, akik a származásuk 
miatt nem jutottak be az egyetemre. Megala-
pítottuk az építészeti technikumot, ahol óra-
adóként 12 éven át épületszerkezettant 
oktattam. Az első évfolyamot magyar nyel-
ven indítottuk. Mivel románul végeztem az 
egyetemet, nem ismertem eléggé a magyar 
szakkifejezéseket. Egy romániai konferen-
cián találkoztam Juhász Bertalan professzor-
ral, aki a budapesti Műegyetem tanáraként, 
amikor meglátogattam, ellátott szakirodalom-
mal. Mire elkészültem temesvári ismereteim 
magyarra fordításával, jött a rendelet, hogy 
románul kell tanítani, így az első és legerő-
sebb évfolyam 1961-ben már románul vég-
zett. Sokan közülük egyetemen folytatták 
tanulmányaikat, és elismert műépítészek, épí-
tőmérnökök lettek. Úgy éreztem, hogy diák-
jaim szeretnek, és örvendtem az 
elismerésnek, amikor az egyik legjobb ter-
vező tanítványom azt mondta, hogy tőlem ta-
nult meg gondolkozni. A volt hallgatóim 
dolgozatait ma is őrzöm. Akik végeztek, azok 
közül a legjobbakat felvettük az intézetbe, és 
a rendszerváltásig 480 személyre gyarapod-
tunk. A szilárdságtani osztályon, amelyet 

(Folytatás a 6. oldalon)
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Funkció, biztonság, esztétika  
Több mint három évtized az építészet szolgálatában  

Kevés utca van megyeszékhelyünkön, ahol ne állna olyan ház, amelynek a 
tervezéséhez, építéséhez vagy annak jóváhagyásához ne lett volna köze ter-
vezőként, tervezőintézeti osztályvezetőként, tanácsosként – mondja a 94. 
évébe lépett Pál Tamás nyugalmazott építőmérnök. A nevéhez köthető a Mű-
vész mozi, a marosvásárhelyi sportcsarnok, a tervezőintézet székhelye, a 
mentőállomás, a sepsiszentgyörgyi színház, valamint tíz- és négyemeletes 
marosvásárhelyi tömbházak szerkezetének tervezése és építésük. Természe-
tesen úgy, ahogy a szocialista építészet szabályai lehetővé tették. Építészi 
munkájával vetekedik, hogy 1958-ban néhány kollégájával együtt elindítot-
ták, és vállalták az oktatást is a hajdani hároméves építészeti főiskolán, amely 
a jól képzett építésztechnikusok mellett tanulmányaikat egyetemen folytató 
építőmérnökök, műépítészek pályáját alapozta meg.  
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vezettem,  30 mérnök és 50 rajzoló dolgozott 
a kezem alatt. A mérnököknek ki volt adva a 
munka, én ellenőriztem, és mindketten aláír-
tuk. Macavei Eugen volt a műszaki igazgató, 
és Radó Kálmán töltötte be az intézet főigaz-
gatói tisztségét.  

– A tanítás mellett tervezett is. Mire a leg-
büszkébb? 

– A legnagyobb épület, aminek a tartószer-
kezetét a hozzám beosztott Moldovan Ioan 
mérnökkel együtt terveztük, a marosvásárhe-
lyi sportcsarnok, de már nem tartom a maga-
ménak. Formáját néhai Szilveszter András 
műépítész adta meg. Amikor terveztük, Ko-
lozsváron már használták a számítógépeket, 
és volt kollégámat kértem meg, hogy számí-
tógépen végezzék el a szerkezetre vonatkozó 
számításokat. Összeállítottuk a programot, 
megadták a csomópontok igénybevételét, 
azok alapján megadtuk az elemek méreteit, 
és elkészítettük a térbeli rácsokat.  

Meg kell említenem a székelyudvarhelyi 
sportcsarnokot, a balánbányai tömbházakat a 
földszinten üzlethelyiségekkel.  

A nyárádtői betonelemgyár is az én ter-
veim szerint készült. Amikor Marosvásár-
helyre jöttem, első munkám Bíró Gáborral az 
ILEFOR bútorgyár meggyesfalvi csarnokai 
voltak, amelynek a szerkezetét terveztem. 
Sok munkám volt Csíkszeredában, Sepsi-
szentgyörgyön, ahol a színház tervét készítet-
tük. Vásárhelyen már említettem a Művész 
mozit, aztán a főtéri tömbházakat. Én is ott 
kaptam lakást, amikor a második gyerme- 
künk megszületett. Feleségem, Zsakó Judit 
műszaki rajzoló volt az intézetnél. Amikor a 
kövesdombi tömbházakat építettük, elkerül-
tük, hogy a napsütötte domboldalra, ahol 
most az unitárius templom áll, magas házat 
tervezzünk, korábban ugyanis meggyőződ-
tem, hogy az oldal csúszós. Így jártunk a vá-
sárhelyi tanítóképző épületével, ami elkezdett 
csúszni. Úgy el voltak mozdulva a falak, 
hogy a repedésbe befért a kezem. Bukaresti 
geológust hívtam, és ő magyarázta meg, hogy 
a napsütötte domboldalon a talaj megrepede-
zik, esőzéskor a repedésekbe behatol a víz, és 
az agyagos talajrétegek csuszamlóssá válnak. 

A tanítóképzőnél hatméteres kutat alakítot-
tunk ki, amelyeket teleöntöttük betonnal, így 
sikerült „megfogni” az épületet.  

Megterveztem az autójavító műhelyeket, 
épületeket a bőrgyár udvarán, a volt koronkai 
téglagyár helyén épült csarnokot, a mű-
anyaggyárnak szánt épületet, amelyikbe ké-
sőbb a Dimitrie Cantemir Egyetem költözött 
be. A kövesdombi, illetve a város többi ne-
gyedében (November 7., Kárpátok sétány, 
meggyesfalvi negyed…) én terveztem a 
házak szerkezetét. Meg is büntettek, hogy 
egyikbe igen sok vasat tettem. Nagyobb 
munka, amiben részt vettem, a tervezőintézet 
épülete volt. Legelőször a tornyos városháza 
épületében működött az irodánk. Onnan ki 
kellett költözni a városi és megyei hivatalok 
cseréje miatt. Felköltöztünk a Bolyai és a Lu-
pény (jelenleg Márton Áron) utcák sarkán 
lévő épületbe, és egy irodánk a Dózsa 
György utcában is volt. Az intézet bővült, és 
jöttek az új végzettek. Ekkor kiderült, hogy 
egy vendégházat akarnak építeni a jelenlegi 
polgármesteri hivatal mögé, hogy legyen a 
hivatalosságoknak egy szállodájuk. Truţa 
Emil műépítészt és engem bíztak meg a két-
emeletes vendégház megtervezésével. A ter-
vezés mellett munkatelep-vezető is voltam. 
Időközben eszükbe jutott, hogy a tervezőin-
tézet nem fér a Bolyai utcai helyiségekben, 
és kellene nekünk egy székházat építeni. Elha-
tározták, hogy a készülő új épület nem szálloda 
lesz, hanem irodaház a tervezőknek. Eldöntöt-
ték, hogy szükség lenne még egy emeletre. 
Truţa műépítésszel megállapítottuk, hogy a 
szerkezet megbírja, ha nem teszünk rá beton-
fedelet, hanem rácsos tartót deszkákból, ami jól 
sikerült. A háromemeletes épületben dolgozott 
a tervezőintézet, de egy idő után tovább kellett 
terjeszkedni, amit az udvar felé tudtunk meg-
oldani. Eléggé bonyolult feladat volt.  

– Úgy értesültem, hogy az állami levéltár 
építésében is közreműködött. 

– Bár nem én terveztem, de szívügyem 
volt, hogy hozzá illő épülete legyen az állami 
levéltárnak, amely korábban a rendőrség Ko-
gălniceanu utcai épületében szűk helyen mű-
ködött, és azt szerették volna, hogy annak az 
épületnek a bővítését tervezzem meg, ami 
nem volt alkalmas erre a célra.  

Hozzájárultam a Bolyai téri unitárius egy-
házközség telkének a megmentéséhez is, ahol 
most a Studium közösségi központ áll. Párt-
tag soha nem voltam, és az egyházamat sokat 
segítettem.  

A tervezőintézetben töltött 32 év után 1990 
augusztusában mentem nyugdíjba. Az inté-
zetnek jól meghatározott szerkezete volt, 
amelyben mindenki tudta, hogy mi a feladata. 
Az utolsó nyolc évben a Műszaki Ellenőrző 
Tanács vezetőjeként és mint szerkezettan-ta-
nácsos dolgoztam. Bár az utolsó ellenőrzést 
végző Műszaki Ellenőrző Tanács vezetője 
egy műépítész kellett volna legyen, mivel 
nem voltak megelégedve a korábbi szakem-
ber munkájával, az igazgató engem nevezett 
ki ebbe a tisztségbe, amelyet legjobb tudomá-
som szerint igyekeztem betölteni.  

– Korábban említette, hogy a tervezőin-
tézetben jól meghatározott szakok szerint 
működtek a műhelyek (szakosztályok): 

műépítészet, szilárdságtan, szerelés, föld-
tan, földmérés (topográfia), költségvetés, 
szervezés, a dokumentáció és az admi-
nisztráció. Egy ilyen átgondoltan felépí-
tett szerkezet miért esett szét a 
rendszerváltás után? 

– Azért, mert a változások után mindenki 
magánosodni akart.  

– Fejezzük be azzal, hogy mit kell tudnia 
a mindenkori építésznek a napsütötte 
domboldalak jelentette veszélyen túl? És 
mi a véleménye a Marosvásárhelyen 
újonnan épülő dísztelen, szürke házak-
ról? 

– Walter Gropius svájci építészprofesszor, 
a Bauhaus stílus alapítója szerint a funkció, a 
biztonság és az esztétika a három legfonto-
sabb szempont. Az első szükséges, a második 
kötelező, a harmadik jó, ha van, de szépség 
nélkül nem érdemes élni.  

(Folytatás az 5. oldalról)

A szentháromsági Péterfi Rozália a 
mézeskalácssütés minden titkát is-
meri. Tetsztős kivitelezésű alkotásai-
val ezen a téren a legjobb kistermelők 
közé tartozik. Találékonyságánál, 
kézügyességénél csak a türelme na-
gyobb, ahogy valósággal kihímezi sü-
teményeit, és minden ünnepre, az év 
minden eseményére tud az alkalom-
hoz illő ajándékot kínálni mézeska-
lácsból.  

Nyugdíjazásáig varrónőként dolgozott, fi-
atalkorában nagyon szeretett kézimunkázni, 
keresztszemes, írásos, piros-fekete töltéses 
kézimunkái díszítik ma is a lakást. Elmon-
dása szerint, amikor nem lehetett virágot 
kapni, gyermekként papírból készített csok-
rokat, télen  a karácsonyfára sztaniolpapírból 

hajtogatott díszeket, ami akkoriban a játékot 
helyettesítette.  

Amikor nyugalomba vonultak, kiköltöztek 
mindkettőjük szülőfalujába, de kétlaki életet 
élve marosvásárhelyi lakásukat is megtartot-
ták, amely a műhely szerepét tölti be. Szent-
háromságon kertet művelnek, a férj pedig 
méhészkedik. Jelenleg ötven család méhet 
gondoz, ők biztosítják a legfinomabb alap-
anyagot a mézespogácsához, talán ez sugallta 
az ötletet is, hogy érdemes a sütésével foglal-
kozni.  

Amikor a kezdetekről érdeklődöm, a 2013-
as falutalálkozóig tekint vissza. Erre az alka-
lomra a szentháromsági öreg épületben 
tájházat rendeztek be sok jellegzetes, értékes 
régiséggel, ami mára már ki is nőtte a kicsi 
ház befogadóképességét. A gyűjteményt 
meglátogató vendégek fogadására Péterfi Ro-
zália mézeskalács szíveket sütött. Az eredeti 
receptet az interneten találta, majd az évek 
során saját ötleteivel alakította olyanná tész-

táját, amiből nagyon jól lehetett dolgozni, 
ami ízletes, és megfelelő tárolás mellett so-
káig megőrzi a puhaságát.  

A hozzávalók közül a tojás, a zsír, a méz 
házi termékek, a finomlisztet, kakaót, az élel-
miszerszínező anyagokat megvásárolja. 
Egyre több a kérés, egyre nagyobb az igény 
a termékei iránt. Karácsonyra adventi koszo-
rúkat és különböző formájú (csillag, hold, hó-
ember, fenyőfa stb.) díszeket rendelnek náluk 
mézeskalács-alapanyagból. Bálint-napra 
piros szíveket formálnak, nők napjára a szí-
veket színes virággal díszítik, születésnapra 
az életkort jelző számmal. Húsvétra csirkét, 
madarat, piros-fehér hímes tojásokat formál-
nak mézeskalácsból, kicsengetésre a kisebb 
gyermekeknek macikat, keresztelőre, konfir-
mációra, iskolakezdésre más és más formákat 
díszítenek feliratokkal vagy anélkül.  

Amikor a receptről kérdezem, Péterfi Ro-
zália készségesen válaszol: egy adaghoz két 
kiló lisztet, 20 deka zsírt, két házi tojást, fél 
kiló házi mézet és két kiskanál (szegfűszeg 
és fahéj) fűszerkeveréket, a sütéshez szóda-
port használ.  

– Ha hozzáadunk két kanál kakaót, jobban 
lehet dolgozni a tésztával, kicsit barnább lesz 
a pogácsa, és jobban mutat rajta a fehér díszí-
tés. Az ismertetett adagból öt félkilós doboz 
apróbb mézespogácsa, nagyobb darabként öt 

adventi koszorú készíthető el – teszi hozzá, 
majd folytatja: A mázhoz szükséges tojásfe-
hérjéhez 20 deka porcukrot teszek. Előtte a 
cukrot addig őrölöm, amíg olyan nem lesz, 
mint a liszt, majd átszitálom. A felét gőz föl-
ött kavargatom, hogy ne legyen egészen 
nyers, így jobban lehet dolgozni vele, és tar-
tósabb lesz. Utólag kavarom bele a többi cuk-
rot és két kiskanál citromlevet. Addig kell 
kavarni, amíg megáll a habverőn, nem poty-
tyan le. Amikor kész van, poharakba teszem, 
amelyeket lefedek, hogy ne száradjon meg, 
és kezdődhet a díszítés.  

Szétterülő mázhoz egy kevés vízzel hígí-
tom, a színezéshez élelmiszerfestéket hasz-
nálok. A díszítésben a lányom és az unokáim 
is segítenek. A tanítóképzős Panna szépen ír,  
Dorka, aki a művészeti iskolába jár, szépen 
rajzol.  

Amikor a terveiről kérdezem, elárulja: 
– A nagy álmom, hogy a lányommal és 

unokáimmal, a család nőinek három nemze-
déke együtt süssük a mézespogácsát – 
mondja azzal a bizonyossággal a hangjában, 
hogy igényesen díszített termékeik iránt soha 
nem fogy el az érdeklődés. (bodolai) 

Míves mézespogácsák 
Egyre nagyobb az igény 

Több mint három évtized az építészet szolgálatában  
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A szeparációs szorongás, akárcsak a 
csecsemőknél, a házi kedvenceknél is 
jelentkezhet. Az elválástól való féle-
lem a csecsemő érzelmi fejlődésének 
egyik szakasza, amikor a viselkedése 
megváltozik, nyugtalanná válik, ha 
nincs közelében az anya. Hasonló-
képp van ez a társállatoknál is, ami-
kor hazaérve szétrágott használati 
tárgyak, felborított virágcserép vagy 
kuka fogad, esetleg dühöngő szom-
szédok panaszkodnak az eb egész 
napi ugatása miatt. De hasonló reak-
ció jelentkezhet a pár napra kutya-
panzióban hagyott állatnál is, amelyik 
képes napokig szomorkodni, és még a 
táplálékot sem fogadja el.  

– Van-e használható recept az elválástól 
való félelem miatt kialakuló viselkedésza-
varra? – kérdeztük dr. Pálosi Csabát, a Noé 
Bárkája kisállatklinika vezetőjét.  

– A kutyák alapvetően társas lények, ezért 
a legtöbben közülük nem viselik jól, ha hosz-
szabb ideig egyedül maradnak. Még a legbé-
késebb, legjobban nevelt eb is rombolásra 
képes, ha úgy érzi, elhagyták. A pánikoló állat 
szeparációs szorongása azonban következetes 
és kitartó nevelési módszerrel orvosolható. 
Gyógyszeres kezelés is létezik, de ehhez csak 
akkor érdemes folyamodni, ha minden más 
lehetőség kudarcot vallott.  

– Mitől alakul ki a szeparációs stressz? 
– Az elkülönülés miatti stressz általában 

olyan esetekben alakul ki, amikor a kutya úgy 
érzi, ő a falkavezér, nem pedig a gazda. De 
az is vezethet szeparációs stresszhez, ha a 
kutya ahhoz szokik, hogy minden kisebb 
nyüszítését komolyan veszik, és szép lassan 
számára az lesz a természetes, hogy némi 

hisztivel bármit elérhet. Kölyökkutya eseté-
ben például megtévesztő lehet a sok sírás, 
mivel esetükben csak annyiról van szó, hogy 
hiányzik a megszokott környezet, az anyja és 
a testvérei. Ha jól akarjuk elkezdeni a neve-
lést, a legjobb, amit tehetünk, hogy nem vesz-
szük figyelembe a sírását, bár ezt elég nehéz 
megtenni, és nem vesszük ölbe a kutyust 
minden egyes nyüszítésénél. Az állandó ba-
busgatás mellőzésével el lehet kerülni, hogy 
később bepánikoljon, ha egyedül marad a la-
kásban, illetve azzal is csak jót teszünk, ha 
már a kezdetektől tudatosítjuk a kutyában, 
hogy mi vagyunk a falkavezér.  

– Ez milyen módszerekkel lehetséges? 
– Például távozáskor ne köszönjünk el a 

kutyától, ne búcsúzkodjunk, és ha hazaér-
tünk, soha ne a kutyát köszöntsük elsőként. 
Üdvözöljük a családtagokat, és a kutyát csak 
akkor hívjuk magunkhoz, ha már megnyugo-
dott, és nem ugrál összevissza. Ezzel tudato-
sítjuk benne, hogy amint elmegyünk 
otthonról, ugyanúgy vissza is térünk hozzá, 
és egyben azt is a tudtára adjuk, hogy mi va-
gyunk a falkavezér. Csak következetes csele-
kedetekkel és kitartó munkával lehet 
megoldani az ilyen jellegű gondokat. Ugyan-
akkor szigorúan betartott programmal: hosz-
szú séták, foglalkozások, játékok révén 
ingergazdag körülményeket kell teremteni a 
kedvencnek.  

– Milyen idegnyugtatók, táplálékkiegészí-
tők bevetése ajánlott? 

– A táplálékkiegészítőkkel is lehet próbál-
kozni: természetes hatóanyagú ízesített ké-
szítmények vannak forgalomban, 
rágótabletták, nyakörvek, homeopátiás sze-
rek, amelyek lassan felszívódó természetes 
hatóanyagokat, valamint feromont tartalmaz-
hatnak, és akár több héten át alkalmazhatók, 
akárcsak olyan párologtató készülékek, ame-
lyek nyugtató hatású illóolajokat vagy fero-

mont párologtatnak. Az 
anyakutya ember által nem 
érzékelhető illatanyagot, 
azaz feromont bocsát ki 
kölykei megnyugtatására. A 
feromonos készítmények az 
illatanyag mesterséges vál-
tozatát tartalmazzák, ame-
lyek mind kölyök-, mind 
felnőttkutyák megnyugtatá-
sában segíthetnek. Nyakör-
vek, valamint a kutya 
környezetére fújható perme-
tek formájában érhetők el 
ezek a termékek. A citromfű 
gyengéd, mégis hatékony 
gyógynövény a stressz csil-
lapítására, akár huzamosabb 
ideig is alkalmazható. Oldja 
a feszültséget, sőt a depresz-
sziót is csökkenti, a macska-
gyökérrel együtt fokozódik 
a nyugtató hatása, de gör-
csoldó, emésztést javító ha-
tása is ismert. A 
golgotavirág bioflavonoi-
dokban gazdag, nyugtató és 
antidepresszív hatása lehet a 
kutyákra, akárcsak a kamil-
lának. Talán a legszélesebb 
körben ismert természetes 
nyugtató a macskagyökér, 
amely mind emberek, mind 
kutyák esetén hatékonyan al-
kalmazható. Hatóanyaga a 
valériánsav, amelynek általá-
nos nyugtató- és alvásjavító, 
valamint izomlazító hatása 
van. Túladagolása azonban 
szédüléshez, mozgáskoordinációs zavarhoz 
vezethet. Ugyanakkor alkalmazni lehet nyug-
tató és idegrendszerre ható állatorvosi gyógy-
készítményeket, de csak állatorvosi javallatra 
és felügyelet mellett.Vitatható megoldás a 
rádió, illetve tv bekapcsolva hagyása, esetleg 
más társállat beszerzése, mindkét változat 
esetenként működhet, de egyik sem garantált. 

– Segíthet-e az ivartalanítás egy pánikoló, 
nyugtalan kutyán? 

– A szeparációs stressz megnyilvánulását 
illetően egyelőre nem találtak eltérést az iva-
ros és az ivartalanított ebek között. Tény vi-
szont, hogy az ivartalanított kutyák kevésbé 
aktívak a nem ivartalanított társaikkal szem-
ben. 

Az utóbbi időben egyre nagyobb problémát okoz 
az öntözés hiánya. Egyes helyeken kritikussá vált 
a helyzet, a kutakat teljesen kimerték. Mivel sok 
helyen szinte az alapszükségletekre sem ele-
gendő a víztartalék, a kert rendszeres locsolása 
nem jöhet szóba, de még ilyen helyzetben is ki 
lehet hozni belőle a maximumot különböző trük-
kökkel, praktikákkal. 

Az egyik legfontosabb szempont, hogy folyamatosan és 
egyenletesen adagoljuk a vizet, ne szakaszosan vagy rend-
szertelenül. Nagyon hasznos, bevált praktika a talajfelszín 
takarása, hiszen ezáltal megvédhetjük a kiszáradástól. Ezt 
a legkönnyebben mulcsozással tudjuk elérni, növényi ma-
radványok vagy akár szalma használatával. Az eljárás lé-
nyege, hogy a növények körüli területet beszórjuk ezekkel 
a szerves maradványokkal, ezáltal megvédjük a talajt a 
kiszáradástól, így ha öntözünk, az hosszabb ideig tudja ki-
fejteni a pozitív hatását. Emellett ez a módszer arra is jó, 
hogy a gyomok szaporodását, növekedését visszafogja. 

Ebben az időszakban nagyon sok hely felszabadul a 

kertben. A hagyma, a fokhagyma, a zöldborsó, a saláta, a 
retek kiszedése után nagy terület marad parlagon. Ezt kár 
lenne nem kihasználni vagy hasznosítani. A legjobb meg-
oldás a másodvetés beiktatása lenne, hiszen így egy föld-
területről többször, többféle termést takaríthatunk be. 
Viszont tudni kell, hogy a másodvetésnek csak akkor van 
létjogosultsága, ha tudunk öntözni. 

Ha minden feltétel adott, érdemes belevágni, hiszen na-
gyon sok növényt vethetünk vagy ültethetünk most is. Szé-
les a másodvetésre alkalmas növények palettája, de 
mindenképpen célszerű a rövidebb tenyészidejű fajták 
közül válogatni. 

Ebben az időszakban ajánlott elvetni a zöldbabot, újabb 
zöldborsót, az uborkát, a retket, a céklát, a spenótot, a le-
veles kelt, a póréhagymát és még sorolhatnám, hiszen na-
gyon sok növény alkalmas másodvetésre. 

A zöldbab esetén válasszunk inkább a zöld hüvelyű faj-
ták közül, mert azokat a magvak kifejlődése előtt is beta-
karíthatjuk és fogyaszthatjuk. Bevált praktika, hogy a 
zöldbab gyorsan kikeljen: vetés előtt a vetőmagot pár órára 
áztassuk vízbe. 

A cékla esetén rövid tenyészidejű fajtát válasszunk, 
uborkából a konzervuborka ajánlott. 

Meglepőnek tűnhet, de például a 
burgonya is alkalmas lehet másodve-
tésre. Ha az apró gumókat nedves, 
hűvös helyen előcsíráztatjuk, késő 
ősszel is fogyaszthatunk friss újbur-
gonyát. 

A zöldség mellett érdemes megem-
líteni a virágokat is, hiszen szintén jú-
lius közepén kell a százszorszép, a 
nefelejcs vagy az árvácska magját el-
vetni. 

Tartsuk szem előtt, hogy a másod-
vetésű növények ugyanolyan gondo-
zást igényelnek, mint a tavasziak. 
Tehát figyeljünk a gyomtalanításra, a 
növényvédelemre és a már fentebb is 
említett öntözésre, ami nélkül ebben 
az aszályos időszakban szinte biztos, 
hogy minden befektetett munkánk 
kárba vész. 

Ne feledjék, kertészkedni nyáron is 
ugyan olyan szép és hasznos, mint ta-
vasszal, és kis odafigyeléssel termé-
kenyebbé tehetjük a kertünket. 

Szigeti Botond 
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Szer Pálosy Piroska

Hogyan védekezzünk a vízhiány ellen? 
Másodvetések beiktatása  

Koltai Lajos rendezésében hétfőn elkezdték A láthatat-
lan gyilkos című romantikus, történelmi dráma forga-
tását. A Semmelweis Ignácról szóló nagyszabású 
magyar film ötvenöt napig forog, nagyrészt budapesti 
helyszíneken. 

A korabeli (1847) Bécs Budapesten elevenedik meg, a forga-
tás fő helyszínei a SOTE Anatómiai Intézete, a Szabó Ervin 
Könyvtár, a Bródy Sándor utca, a Szentkirályi utca, a BÁV-szék-
ház, a csepeli Duna-part és a keszthelyi kikötő, ahol Bécs hajó-
állomását veszi majd fel a százhúsz tagú stáb – olvasható a 
produkció MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. 

Mint írják, A láthatatlan gyilkos 1847-ben játszódik Bécsben. 
A szülészeti klinikán titokzatos járvány tombol, tizedeli a gyer-
mekágyas nőket. Egy magyar orvos a hagyományos teóriákkal 
szembeszállva próbálja meg legyőzni a kórt. Semmelweis egy 
fiatal osztrák bába személyében talál társra, kapcsolatuk egyre 
romantikusabbá válik. A küzdelem azonban nemcsak a kór ellen 
zajlik: a vaskalapos vezetés mindent megtesz, hogy megvédje 
tekintélyét a megszállott magyar orvos felfedezésének következ-
ményeitől. A kórházban a harcot Semmelweis nyeri, az utcán 
pedig a progresszív erők. Hamarosan Bécsben és Pesten is kitör 
a forradalom, Semmelweis pedig elindul, hogy felfedezését ha-
zájában is a szülő nők javára fordítsa. 

Az anyák megmentőjét az egész világon ismerik, élete már 
többször is vászonra került. Semmelweis Ignác történetéből ame-
rikai film is készült, de Bristolban például színdarabot mutattak 
be róla az Oscar-díjas Mark Rylance főszereplésével. Magyar-
országon az első Semmelweis-film Tóth Endre, azaz André De 
Toth rendezésében, 1939-ben készült, majd 1952-ben Bán Fri-
gyes szintén Semmelweis címmel készített róla nagyjátékfilmet. 
Legutóbb 2019-ben Cibulya Nikol a Láz című kisfilmjében me-
sélte el a világhírű magyar orvos küzdelmét. Semmelweis Ignác 
szabadságharcának történetét a Koltai-féle megközelítésben még 
senki sem dolgozta fel – emelik ki a közleményben. 

Mint Koltai Lajost idézik, „A láthatatlan gyilkos forgató-
könyve zseniális, különösen a dialógusok kiválóak”. 

„A főszereplők kiválasztásánál nem a külső hasonlóságokat 
kerestem, hanem a varázslatos személyiségeket, akikben én hi-
szek, akikkel ezt a gyönyörű és nagyon erős történetet el tudjuk 
juttatni a nézőkhöz – Vecsei H. Miklós és Nagy Katica pont ilye-
nek” – mondta a rendező. 

Mint kiemelte, Semmelweis élete mindannyiunk számára 
példa: egy ember, aki mindig, minden körülmények között, halált 
megvető bátorsággal járta a saját maga útját, amiről gyűlölettel 
és erőszakkal sem lehetett letéríteni. „Azt szeretném megmutatni 
a nézőknek, hogy igenis meg lehet csinálni: a kitartás, az elszánt-
ság, az elhivatottság, a szenvedélyesség meghozza gyümölcsét” 
– mondta. (MTI) 

Elkezdődött a Semmelweis-
film forgatása 

Ember és állat harmóniája 
Kutyahűség és szeparációs stressz 

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Fotó: archív



Július 14-i rejtvényünk megfejtése: Nem okos dolog, ha valaki keresi a bajt, de ha jön, menj elébe, hogy legy zd. 
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Mottó: „A fény mindig utat mutat 
annak, ki a mélyben kutat.” 

Kedves Olvasók! 
Idén július 21-t l augusztus 23-ig tartózkodik a 

Nap a hagyomány szerinti leger sebb helyén: az 
Oroszlán jegyében. Id járás szempontjából a nyár 
legforróbb periódusa kezd dik. Ajánlatos kihasználni 
nyaralási, pihenési lehet ségeinket július végéig, mert 
az égi planétaállások augusztustól egy nehezebb, fe-
szültebb id szakot jeleznek. Ha nyitott és kíváncsi 
szemmel fürkésszük a világban zajló eseményeket, 
folyamatokat és tendenciákat, akkor ez sajnos vár-
ható. Amióta a szomszédunkban elkezd dött ez a 
proxy háború, az Európai Unió vezet  politikusai fo-
lyamatosan hozzák a rosszabbnál rosszabb, irracio-
nális döntéseket. Addig feszegetik a húrt, amíg a 
lakosság a türelmét elveszíti, és elsöpri ket kényel-
mes bársonyszékeikb l.  

Világgazdasági gigaválság, megállíthatatlan inflá-
ciós fellegek sötétítik el világunk horizontját. Amikor 
2018-ban az Uránusz belépett a Bika jegyébe, jelez-
tem, hogy a világ nem ússza meg az anyagról és a biz-
tonságról alkotott álomképének radikális 
megváltozását. Ez a folyamat felgyorsulni látszik, és 
2026-ig jó eséllyel le is zajlik. Amiatt, hogy a moder-
nitás oltárán feláldoztuk a tradíciót, kényelmünk és 
mohóságunk rabszolgái lettünk, és felszálltunk arra a 
„vágy” üzemanyaggal hajtott járm re, amely a jólét 
csalfa jelszavával elindult a kiszolgáltatottság fene-
ketlen szakadéka felé. Az ipari forradalom, mint min-
den ünnepelt forradalom, tévútra vezette a 
társadalmakat, el revetítette a haladás délibábszer  
vágyképeit, a szirupos rózsaszín  utópiát, miszerint 
a villamosítás, az elektronika, a gépgyártás, majd a 
számítógépek, a robotika és a mesterséges intelligen-
cia elhozzák a gondtalan, boldog jöv t. A földi igaz-
ságosság, a demokrácia elhazudott, hamis mérföldes 
csizmájában úgy és ott rúg bele az emberekbe, ahogy 
és ahol éppen kedve szottyan. Most tulajdonképpen 
ez zajlik. És mindig is ez zajlott. A világ anyagi va-
gyonának a felét a lakosság leggazdagabb egy száza-
léka birtokolja. Megválaszolhatatlan az a kérdés, 
hogy ki(k) vezetik a világot? Ki dönt a világunk meg-

határozó kérdéseiben? A háttérhatalom, amely még a 
létezését is tagadja? És e „nem létez ket” ki irányítja? 
Ki a legfels bb döntéshozó? Az világosan látható, 
hogy a kinevezett, „megválasztott” vezet k csak ki-
rakati figurák. Végrehajtók. Kenyéradók? Segít k? 
Ellenségek? Mindenki eldöntheti hite és tapasztalata 
szerint. 

A Nap az asztrológiában a fens bbséget képviseli. 
A vezet  is napszimbólum, akinek a teremtés lenne a 
dolga, és az, hogy segítse az életet, a gyarapodást és 
a boldogulást. Másokért kellene uralkodjon, fenn-
tartva a rendet „Isten segedelmével”. Az eskü vége 
többnyire úgy fejez dik be mifelénk, hogy Isten 
engem úgy segéljen. Úgy is fogja segíteni. Mert ami-
lyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. A sorsot senki 
sem cselezheti ki. Mindenki azt kapja, amit megérde-
mel. Se többet, se kevesebbet. A világot senki sem 
képes megváltoztatni. Az a kollektív tudatszint, amely 
mára kialakult, mindent meghatároz. Ezért tartunk 
ott, ahol. Az emberiség vágyvezérelt haszonállatcsor-
dái jókat ennének, innának és szórakoznának. A 21. 
század villanypásztorai pedig minden er feszítést 
mell zve terelgetnek az anyagi kiszolgáltatottság csil-
lámporos lejt in. Bárcsak felébrednénk ebb l a foko-
zódó rémálomból, és észhez térnénk, amíg még nem 
kés ! 

Vigyázzanak magukra és egymásra!  
Véleményüket, gondolataikat megírhatják az  

asztros@yahoo.com címre. 
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Az aszztrológuss  ggoondoollaattaai
Sok régi mobilt rizgetnek a 
magyarok: 63 százalékuk 
tárol otthon használaton kí-
vüli mobiltelefont, ráadásul 
az esetek többségében több, 
10-15 évesnél is régebbi ké-
szülék hever a fiókban – de-
rült ki a Yettel legújabb 
országos, reprezentatív kuta-
tásából.  

A leggyakoribb otthon tárolt esz-
közök listáján a mobiltelefonokat 
nem sokkal lemaradva követik a 
tölt k és kábelek (61 százalék), 
majd a fej- és fülhallgatók (47 szá-
zalék), a videó/cd/dvd-lejátszók (42 
százalék), a számítógépek (39 szá-
zalék), a magnó, hifi (38 százalék), 
illetve a tv, monitor (37 százalék). 
Érdekesség, hogy nemcsak régi, el-
avult technológiák, de olyan, vi-
szonylag újabb kütyük is 
szerepelnek a fiókban hever  esz-
közök listájában, mint a bluetooth-
hangszórók (17 százalék) vagy az 
okos- vagy fitneszórák (15 száza-
lék). A megkérdezetteknek csupán 
6 százaléka jelezte, hogy a felsorol-
tak közül egyik sem található meg 
az otthonában. 

A kutatásból kiderült, hogy a leg-
többen (61 százalék) akkor vesznek 
új telefont, ha az el z  használha-
tatlan lett, így például elromlott 
vagy elveszett, de sokaknál az is 
dönt  tényez , ha az egyébként m -
köd képes készülék nagyon elhasz-
nálttá vált (45 százalék), vagy nem 
rendelkezik valamely szükséges 
funkcióval (42 százalék).  

A választ adók 60 százalékának 
több mint 5 telefonja volt valaha, 
ötödének pedig legalább 10 készü-

léke, és a válaszok alapján ezek egy 
részét egyszer en elteszik, amikor 
újra cserélik. Az otthoni tárolást 
említ k közel felének (46 százalék) 
három vagy annál is több használa-
ton kívüli mobil van az otthonában, 
a meg rzött készülékek életkora 
pedig az esetek közel felében leg-
alább 10 éves, de a válaszadók ötö-
dének 15 évnél régebbi mobilja is 
van – közölte a Yettel. 

A meg nem rzött telefonok leg-
jellemz bb sorsa az, hogy elajándé-
kozzák (38 százalék) vagy eladják 
(23 százalék) ket. Mindössze 14 
százalék dönt úgy, hogy visszaviszi 
a telefont egy elektronikai üzletbe 
vagy a szolgáltatóhoz, amivel elin-
dítja a készüléket az újrahasznosítás 
útján. Tízb l nyolcan tudják, hogy 
nem szabad kidobni a használt mo-
bilokat a kommunális szemétgy j-
t be. 

A régi mobilok megfelel  keze-
lése azért is fontos – írták, mert a 
készülékekben olyan veszélyes 
anyagok találhatók, amik a rendel-
tetésszer  használat során nem 
okoznak gondot, de nem megfelel  
tárolás esetén, vagy a kommunális 
hulladékba kerülve már ártalmasak 
lehetnek. Például az öreged  akku-
mulátor elkezdhet szivárogni. 
Emellett a telefonokban olyan érté-
kes fémek – köztük arany, ezüst, 
réz, vas – is találhatóak, amelyek a 
készülékek újrahasznosítása során 
kinyerhet k. Magyarországon jú-
lius 18-tól az NMHH készülék-
csere-programjában 40 ezer forint 
támogatással lehet vásárolni új ké-
szüléket a használt 2G-s vagy 3G-s 
mobilokért cserébe. (MTI) 

Sok régi mobilt  
rizgetnek otthon  Tóth Sándor 



Az Európa-konferencialigában 
érdekelt mindhárom magyar 
és román labdarúgócsapat 
megkezdi szereplését ma a 
selejtező második fordulójá-
ban. Egy kivételével vala-
mennyi megtekinthető lesz a 
magyar és a román sporttele-
víziók valamelyikén. 

Közülük egyedüliként a MOL 
Fehérvár FC vívja hazai pályán első 
meccsét (kezdés 20 órakor, TV: M4 
Sport) az azeri Gabala ellen, amely 
hozzá hasonlóan bajnoki negyedik 
helyezettként került a sorozatba. A 
magyar együttes, amelynek még 
sosem volt azeri riválisa, a tavalyi 
fiaskó után mindenképpen javítani 
szeretne, mivel egy éve már a kva-
lifikáció első körében búcsúzott egy 
másik kaukázusi csapat, az örmény 

Ararat Jereván ellen. A fehérvári 
kispadon ez lesz az első tétmérkő-
zése a nyáron kinevezett új vezető-
edzőnek, Michael Borisnak. 

A legnehezebb ellenfele a Puskás 
Akadémiának lesz, amely a portu-
gál hatodik helyezettel, a Vitória 
Guimaraes együttesével méri össze 
a tudását 22.30 órai kezdettel (TV: 
M4 Sport). A felcsútiak az NB I 
bronzérmeseként sorozatban har-
madszor lépnek ki az európai kupa-
porondra. Korábbi szereplésük 
alapján nem lehetnek vérmes remé-
nyeik, mert eddigi három párhar-
cukból csupán egyet nyertek meg, 
míg riválisuk az elmúlt tíz évben 
háromszor is az Európa-liga cso-
portkörében futballozott. A Guima-
raes egyszer, 1987-ben járt 
Magyarországon, akkor a Tatabá-

nyát búcsúztatta 2-1-es összesítés-
sel. 

A magyar élvonal ezüstérmese, a 
Kisvárda újoncnak számít a nem-
zetközi kupákban, és azonnal egy 
igen távoli mérkőzéssel kezd, mivel 
a kazah Kairat Almati vendége lesz 
17 órai kezdettel (TV: M4 Sport). A 
Ferencváros a Bajnokok Ligája-se-
lejtező első fordulójában a kazah 
bajnokot, a Tobolt végül könnyedén 
búcsúztatta, de a hosszú utazás és a 
négyórás időeltolódás miatt idegen-
ben alaposan megszenvedett az el-
lenfelével, s vélhetően hasonlót 
tapasztal majd a Kisvárda is. A Ka-
irat Almati jelenleg hatodik hazája 
bajnokságában, egy ízben már talál-
kozott magyar csapattal, 2006-ban 
a Fehérvár jobbnak bizonyult nála 
idegenben szerzett több góllal. 

A román csapatok közül a CSU 
Craiova a Botosán FC elleni selej-
tező mérkőzés megnyerésével har-
colta ki a részvételi jogot az 
Európa-konferencialigás indulásra. 
Az oltyán együttesnek némiképpen 
déja vu-érzése lehet, hiszen vissza-
tér Albániába, ahová rossz emlékek 
fűzik, tavaly ti. alulmaradt a Laci el-
leni párharcban. Idén egy némikép-
pen hasonló stílusú ellenfele lesz, a 
Vllaznia Shokder együttese. Az első 
mérkőzést idegenben játsszák Bá-
lint László játékosai ma 22 órától 
(TV: DigiSport 1). 

Nem vár könnyű feladat a Romá-
nia-kupa-győztesként európai kupa-
szereplővé vált Sepsi OSK-ra sem. 
A székelyföldi alakulat immár a 
második Európa-konferencialigás 
szereplésére készül, és remélik, ez-
úttal több sikerrel veszik az első 
akadályt, mint korábban. Ellenfelük 
az Olimpija Ljubljana lesz, a pár-
harc a szlovén együttes háromszéki 

vendégjátékával rajtol ma 21 órai 
kezdettel. A mérkőzést elgondol-
kodtató módon egyik romániai tele-
vízióadó sem kívánta közvetíteni, 
ezért a székelyföldi klub bejelen-
tette, a találkozót a YouTube-csator-
nájukon lehet majd figyelemmel 
követni. 

Két másik csapat érdekelt még a 
sorozatban. A Bajnokok Ligája-
kvalifikációtól idejekorán búcsúzott 
Kolozsvári CFR 1907 sebeit nyalo-
gatva igyekszik majd bár részben 
feledtetni a katasztrofális idénykez-
detet az andorrai Inter Club d’Es-
caldes ellenében (kezdés: 20.30 óra, 
TV: DigiSport 2), míg a Bukaresti 
FCSB Grúziában lép pályára, a Sa-
burtalo Tbiliszi vendégeként (19 
órától, TV: DigiSport 1). 

A visszavágókat egy hét múlva 
rendezik, a csapatoknak három pár-
harcot kell nyerniük a csoportkörbe 
jutáshoz. 

 Fotó: Szilágyi Áron közösségi oldala 

 Fotó: Szilágyi Áron közösségi oldala 

Szilágyi Áron aranyérmet nyert a férfi kar-
dozók egyéni versenyében a kairói vívó-világ-
bajnokságon. 

A harmadik olimpiai bajnoki címét tavaly 
Tokióban begyűjtő klasszis a kuvaiti Amaar 
Alammari elleni 15-6-os győzelemmel kezdett, 
majd feszültebb hangulatú mérkőzésen 15-13-
mal búcsúztatta a kínai Hszü Jing-minget. A 
nyolcaddöntőben lendületes, határozott vívással 
15-9-re nyert csapattársa, a 2017-ben világbaj-
nok, 2019-ben vb-ezüstérmes Szatmári András 
ellen, a nyolc között pedig 15-8-ra verte az 
olasz Pietro Torrét. 

Az elődöntőben Sandro Bazadze volt az el-
lenfele, a grúziai vívót a tavalyi olimpián az 
elődöntőben legyőzte, az idei Európa-bajnok-
ságon viszont éppen ő állította meg Szilágyit a 

32 között. Ezúttal 15-11-es magyar siker szüle-
tett. 

A döntőben az egész nap jó formában vívó 
Maxime Pianfetti volt Szilágyi ellefele, aki 6-
3-ra meglépett az elején. Csakhogy azután a 
magyar kardozó sorozatban öt tust adott, ekkor 
következett a szünet, majd a pihenő után még 
két Szilágyi-találat esett. A francia vívó azon-
ban nem adta fel, szívósan küzdve felzárkózott, 
12-14-ről egyenlített, az utolsó találatot viszont 
– nagy izgalmak közepette – Szilágyi vitte be, 
amelyet videózás után ítéltek meg neki. 

Ezzel a három olimpiai (londoni, riói, tokiói) 
és egy Eb-arany (2015, Montreux) mellé most 
már vb-diadalt is hozzátett egyéniben. Világbaj-
nokságon eddig csak csapatban tudott győzni, 
2007-ben Szentpéterváron. 

Szilágyi Áron világbajnok 

Egyetlen román tévéadó sem közvetíti 
a Sepsi OSK konferencialigás mérkőzését! 

„Hazudnék magamnak, ha 
azt mondanám, nem annyira fontos  

ez a világbajnoki aranyérem!” 

Az egyéni győzelmeit tekintve éremkol-
lekcióját a kairói világbajnoki diadallal 
teljessé tévő Szilágyi Áron kardozó na-
gyon akarta ezt a győzelmet, és – mint azt 
megjegyezte – nem lett volna értelme ezt 
elhallgatni. 

A háromszoros olimpiai bajnok és egyé-
niben Eb-győzelemmel is rendelkező vi-
lágklasszis vívó úgy utazott el az 
egyiptomi vb-re, hogy többször nyilat-
kozta, aranyért lép pástra. 

„Felesleges lett volna nem kijelenteni, 
hiszen ez teljesen egyértelmű, hogy akar-
tam, szerettem volna nagyon ezt a világ-
bajnoki címet – mondta az MTI-nek 
közvetlenül az eredményhirdetés előtt, mi-
után több fotó készült vele helyi fiatalok-
kal. – Nyertem 2012 óta három olimpiát, 
de a világbajnokságok nem úgy sikerültek, 
ahogy szerettem volna, egy bronzérmem 
volt és nyolcas döntős helyezésem. Ma-
gamnak hazudtam volna, ha azt mondom, 
nem annyira fontos ez a világbajnoki 
aranyérem. Nagyon fontos volt, és na-
gyon-nagyon örülök neki, hogy megvan!” 

A győzelem felé vezető utat összefog-
lalva arról beszélt, hogy nem volt egyen-
letes a teljesítménye. „Elképesztő 
hullámhegyek és -völgyek voltak ebben a 
napban. Amennyire jól sikerült vívnom 

például Szatmári András ellen, vagy 
amennyire össze tudtam szedni a víváso-
mat az elődöntőben Bazadze ellenében, 
annyira nehezen ment az elméletileg 
könnyebb asszókban vagy a papírforma 
szerint könnyebb ellenfelekkel szemben. 
Mint például a döntőben. Nem számítot-
tam rá, hogy Pianfetti ennyire jól vív majd, 
és a második ellenfelem, a kínai Hszü is 
olyat mutatott, amire nem gondoltam előre 
– elemezte a napját. – Örülök, hogy ezek-
ből a nehézségekből jól tudtam kijönni, 
azokat a szituációkat is meg tudtam ol-
dani, amelyek páratlanul nehezek voltak, 
amelyek fokozott koncentrációt igényel-
tek, illetve megújulást, új akciókat.” 

Arra a felvetésre, hogy volt-e benne kel-
lemetlen érzés amiatt, hogy elődöntős el-
lenfelétől, a grúziai Bazadzétől az idei 
Európa-bajnokságon kikapott, úgy reagált: 
„Számítottam rá, hogy mindent megtesz, 
reklamál, sok mindent megenged magá-
nak a páston, ez most is így volt. Tudtam, 
hogy ha középen feszesen, szorosan 
tudom tartani, és olyan helyzetekbe tudom 
kényszeríteni, amelyekben én vagyok a 
jobb, akkor meglehet az asszó. Főleg a 
vége felé ez sikerült is, nem hagytam 
magam kizökkenteni” – mondta a friss 
aranyérmes. 
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Iulian Teodosiu és Maria Boldor bronzérmes 
Iulian Teodosiu hétfőn bronzérmet nyert a férfi kardozók egyéni versenyében a kairói vívó-

világbajnokságon. Teodosiu az elődöntőben 15-11-re kikapott Maxime Pianfettitől, hiába ka-
paszkodott szenzációsan, és vitt be találatot zsinórban hétszer (a francia 12-3-ra vezetett, a 
román 12-10-re jött fel), ez végül nem segítette döntős szerepléshez. A végén ugyanis ellenfele 
megszerezte a sikerhez szükséges pontokat. 

Ez volt a román küldöttség első érme Egyiptomban, azonban nem az utolsó. Kedden a női 
tőrvívók egyéni versenyében ugyancsak francia–román elődöntőt rendeztek: Ysaora Thibus 
kategorikusan maga mögé utasította Maria Boldort, aki csak a küzdelem nyitányán, 2-2-ig volt 
méltó ellenfél, utána „bedobta a törülközőt”, az eredmény: 15-3. 

Eredményjelző 
Vívó-vb, kard, férfiak:  
* a 64 között: Szilágyi Áron – Amaar Alammari (kuvaiti) 15-6 
* a 32 között: Szilágyi Áron – Hszü Jing-ming (kínai) 15-13 
* a 16 között: Szilágyi Áron – Szatmári András 15-9 
* negyeddöntő: Maxime Pianfetti (francia) – Luigi Samele (olasz) 15-14, Iulian Teodosiu – Oh Szang Uk (dél-

koreai) 15-14, Sandro Bazadze (grúz) – Ali Pakdaman (iráni) 15-12, Szilágyi Áron – Pietro Torre (olasz) 15-8 
* elődöntő: Maxime Pianfetti – Iulian Teodosiu 15-11, Szilágyi Áron – Sandro Bazadze 15-11 
* döntő: Szilágyi Áron – Maxime Pianfetti 15-14 
A végeredmény: 1. Szilágyi Áron, 2. Maxime Pianfetti, 3. Iulian Teodosiu és Sandro Bazadze. 



Az Európai Unió minden 
jel szerint rendkívül ko-
moly vesztese az Ukraj-
nában zajló háborúnak – 
jelentette ki az Ország-
gyűlés külügyi bizottsá-
gának elnöke a 31. 
Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktábor pó-
d i u m b e s z é l g e t é s é n 
szerdán Tusnádfürdőn. 

Németh Zsolt a háború és 
Közép-Kelet-Európa viszo-
nyáról tartott beszélgetésen azt 
mondta, Európa feje fölött az 
euróárfolyam, az infláció és az 
energiaárak emelkedése szem-
pontjából „nagyon sűrű felle-
gek” gyülekeznek, ehhez 
társul a nemzetközi diplomáci-
ában tapasztalható káosz. 

Ebben a helyzetben Közép-
Európa országai – benne pél-
dául a magyar–lengyel 
kapcsolatok is – nagyon komoly szakítópróbának 
vannak kitéve, ezért a térség tagjai csak akkor tud-
nak erősek maradni, ha együttműködnek és közö-
sen képviselik érdekeiket – fogalmazott a 
kormánypárti politikus.  

Németh Zsolt előadásában kitért a média szere-
pére a közép-európai egység megőrzésében, és a 
fegyverszállítások ügyére, illetve a szankciók kér-
déskörére is. Kifejtette, hogy a manapság „a hibrid 
hadviselés részeként működő” média több felületen 
támadást indított a magyar–lengyel barátság ellen; 
szavai szerint Lengyelország vonatkozásában egy-
fajta „Amerika-barátság” sztereotípiája figyelhető 
meg a magyar médiában, ennek ellenpéldája, a ma-
gyar „oroszbarátság” pedig a lengyel sajtóban je-
lent meg. 

Mindkét országban szabad a média, szabadabb, 
mint sok nyugat-európai országban, ugyanakkor a 
nem megfelelő viszony esetén nagyon tudja korlá-
tozni egy országnak a politikai mozgásterét – fi-
gyelmeztetett. 

A fegyverszállításokkal kapcsolatban Németh 
Zsolt egyértelműsítette, hogy Magyarország és 
Lengyelország ebben a kérdésben két szélső állás-
pontot képvisel. A lengyelek az áldozatot, Ukrajnát 
segítik fegyverekkel, míg Magyarország – Kár- 
pátalja békéjének megőrzése érdekében – az aktív 
békepolitikát szorgalmazza – hangoztatta. 

Megjegyezte, ugyanez a két szélső pólus figyel-
hető meg a szankciókat érintően is, a magyar fél 
szerint a korlátozások csak hosszú távon hatnak, 
eredményük csak hónapok, esetleg évek múlva 
mutatkozik meg, holott a háború hatásai már most 
érezhetőek az egész kontinensen. 

A két, egymástól eltérő álláspont ellenére lénye-
gében csak politikai „eszközvitákat” folytatunk, a 
stratégiai célokat és Közép-Európa haladási irányát 
tekintve nincs vita Magyarország és Lengyelország 
között – vélekedett a külügyi bizottság elnöke. Né-
meth Zsolt megerősítette, a közös cél egy függet-
len, az Európai Unióhoz tartozó Ukrajna 
megteremtése, amely integrálódik a térség műkö-
désébe. 

Ehhez azonban béke kell, ezért szükséges a 
minél gyorsabb békekötés, fegyverszüneti megál-
lapodás a háborús felek között – hívta fel a figyel-
met. Németh Zsolt szerint a két ország vitás 
kérdéseit tisztázni kell, amiben egyetértenek, abban 
össze kell fogniuk, a véleménykülönbség esetén 
pedig fontos, hogy ne akadályozzák, hanem segít-
sék egymást a saját érdekek mentén történő politi-
zálásban. 

Hangsúlyozta, Közép-Európát nem temetheti és 
nem is fogja maga alá temetni ez a háború, mint 
ahogyan a magyar–lengyel barátságot sem, utób-
biban viszont „komoly odafigyelésre” van szükség. 
Németh Zsolt összegzésében arra hívta fel a figyel-
met, a két ország kapcsolataiban egyértelművé kell 
tenni az „eszköz- és a célviták” közötti különbsé-
get, és a célokban kell megtalálni az egységet. 

A pódiumbeszélgetésen Bakk Miklós, a Sapientia 
Egyetem oktatója a magyar–lengyel kapcsolatok 
múltjáról és jelentőségéről, Csoma Botond, az 
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője az orosz–
ukrán háború eddigi fejleményéiről, míg Jerzy  
Snopek korábbi budapesti lengyel nagykövet az 
ukrán háborúval kapcsolatos lengyel álláspontról 
tartott előadást. (MTI) 

Montenegróban járt a nyárád-
szeredai Bekecs Néptáncszín-
ház utánpótláscsapata, a Kis 
Bekecs, amely a július 11–15. 
között megrendezett Interna-
tional Folklore, Choir and Mo-
dern Festival Bar 2022 
fesztiválon vitte messzire a 
Bekecs hírnevét. 

A húsz fiatal táncos a rendezvé-
nyen két alkalommal mutatott be 

nyárádselyei és kalotaszegi koreog-
ráfiákat a helyi érdeklődőknek, el-
sőként a szállásadó településen, 
Szutomóréban, majd a fesztivál 
központi városában, Bárban. A kö-
zönség mindkétszer vastapssal ju-
talmazta a produkciókat, és 
kifejezte tetszését a fiatalok tehet-
sége, munkája, a népviseletek kü-
lönlegessége és a népdalok 
szépsége iránt – közölte az intéz-

mény. A nyárádszeredai néptánc-
színház igazgatója azért látja fon-
tosnak, hogy a fiatalok ilyen 
rendezvényeken is részt vegyenek, 
mert a fellépések és az együtt töltött 
idő alatt összekovácsolódik a csa-
pat. Ezek a táncosok lassan tíz éve 
dolgoznak együtt, és már eljutottak 
arra a szintre, hogy nemzetközi po-
rondon is megmutassák tudásukat, 
hogy érezzék, az évek munkája 
meghozza a gyümölcsét. „Büszkék 
vagyunk rájuk” – mondta el megke-
resésünkre Benő Barna Zsolt. 

Az évek során a Kis-Bekecsből 
már többen felkerültek a Bekecs 
Néptáncszínház felnőttcsapatába, és 
remélhetőleg ez folytatódni fog a 

következő években is. Erre időben 
oda fognak figyelni, és a táncszín-
ház terén is próbálnak majd dol-
gozni velük.  

Remélhetőleg szakmailag any-
nyira képzetté válnak a fiatalok, 
hogy átvehetik a jelenlegi táncosok 
helyét a felnőttek között – tette 
hozzá az igazgató, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy a csapatnak egy pro-
dukcióval kellett jelentkeznie a 
fesztiválra, amelyet megfelelőnek 
tartott a zsűri, így jutottak el a fia-
talok az Adriai-tenger partján fekvő 
városba. Utazásukat a nyárádszere-
dai önkormányzat támogatta pályá-
zat útján. (GRL) 

Fotó: Veres Nándor/MTI 

A fiatal táncosok elnyerték a montenegrói közönség tetszését  Fotó: Bekecs Néptáncszínház

Montenegróban táncoltak 
a nyárádmentiek 
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Tanulmány a vidék és a város 
közötti fejlődési különbségekről 

A Victoria-palota adott otthont 
kedden, július 19-én a Romániai 
Fenntarthatósági Nagykövetség 
(ASR) által készített România cu 
un singur chip elnevezésű tanul-
mány bemutatójának. Az ese-
ményt a kormányfőtitkárságon 
belül működő Fenntartható Fej-
lődés Főosztállyal együtt szer-
vezték meg. 

A rendezvényen jelen lévő Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes el-
mondta, hogy a fenntartható fejlődés-
hez paradigmaváltásra van szükség: 

„A tanulmány a város és a vidék kö-
zötti fejlődési szakadékra mutat rá, 
amelyet lehet csökkenteni, ha jól átgon-
dolt közberuházásokkal segítjük a fel-
zárkóztatást. Az az ország élhető, ahol 
a vidéki környezetben élők életkörül-
ményei semmivel sem rosszabbak, 
mint a városon élő emberekéi, ahol a 
fontos infrastrukturális beruházások az 
emberek szükségleteire válaszolnak, és 
itthon tartják a fiatalokat. A fenntartható 
fejlődéshez mentalitásváltásra is szük-
ség van. Ez korszerű, versenyképes és 
inkluzív oktatás nélkül nem lehetséges. 
Az új oktatási törvénytervezetek ennek 
az alapját teremtik meg.” 

A Fenntartható Fejlődés Főosztály 
koordinátora, Borbély László államta-
nácsos a konferencia megnyitóján az 
összehangolt cselekvés szükségességé-
ről beszélt, és felhívta a figyelmet Ro-
mánia fejlődése szempontjából 
aggasztó mutatókra: 

„Az adatok azt mutatják, hogy a 
korai iskolaelhagyók aránya Romániá-
ban a legmagasabb az Európai Unió 
szintjén, ötből egy fiatal nem dolgozik, 
és nem is tanul. A lakosság mindössze 
28%-a rendelkezik alapvető digitális 

ismeretekkel, ami a legalacsonyabb 
arány az EU-ban. Ezeket az adatokat 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Szá-
mos területen jelentős fejlődési kü-
lönbség van a város és vidék között, és 
a ma elindított tanulmány szembesít 
bennünket a jelenlegi helyzettel. Az a 
fontos, hogy tudjuk, hol kezdjük az 
építkezést. Ismerjük a 2030-ig szóló 
menetrend által meghatározott irányt 
és annak céljait. Romániának megvan 
a fenntartható fejlődési stratégiája, 
ehhez megvan a cselekvési tervünk, és 
mindannyian motiváltak vagyunk 
mind a köz-, mind a magánszféra és az 
egész civil társadalom, a fenntartható 
Románia megszilárdítására.” 

Az ország 17 megyéjében a vidéki 
gyerekek kevesebb mint fele érettségi-
zett sikeresen 2021-ben. 2022-ben 15 
megyében hasonló a helyzet. Ugyan-
akkor országszerte a vidéki térségek-
ben 66 emberből egy részesül szociális 
segélyben, hatszor több, mint a váro-
sokban. Az eltérések akkor is lényege-
sek, ha a munkanélküliek számáról 
vagy az egészségügyi szolgáltatások-
hoz való hozzáférésről beszélünk. 18 
megyében vidéken maximum 50 la-
kosból egy munkanélküli, az ország 16 
megyéjében pedig vidéken csak egy 
orvos jut 2000 vagy több lakosra, va-
gyis több mint 11-szer kevesebb, mint 
az országos átlag a városban. Ez csak 
néhány a tanulmány eredményei közül, 
amelyek teljes egészében megtalálha-
tók ezen a platformon: https://unsin-
gurchip.ambasadasustenabilitatii.ro/20
22/ 

A rendezvényen részt vettek az Ok-
tatási Minisztérium és az Országos Sta-
tisztikai Intézet, valamint az akadémiai 
szféra képviselői is. 

„Az EU komoly vesztese a háborúnak” 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓK sírhelyek: egy a 
marosszentgyörgyi temetőben, egy a 
Jeddi úti temetőben. Tel. 0770-384-200. 
(16556) 

MINDENFÉLE 

GYEPNYÍRÁST vállalok Marosvásár-
helyen és környékén. Tel. 0732-729-
653. (16565-I) 

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) 

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) 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, 
zsindelytető készítését, javítását, cse-
répátforgatást, ácsmunkát, mesze-
lést, vakolást, teraszkészítést, 
csatornajavítást, széldeszkák javítá-
sát, festését. Tel. 0749-798-244. 
(16522-I) 

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

MELLÉKÉPÜLETEK bontását, kerítések 
készítését vállalom. Tel. 0747-462-267. 
(16549) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0758-639-258, Csaba. (16567-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást bármilyen 
anyagból (cserepes lemezből is), já-
rólaplerakást, külső szigetelést (saját 
anyagból is), kőművesmunkát, kerí-
téskészítést. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0753-967-492, 
0751-622-195, István. (16570-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Egy nap életed hirtelen véget 
ért, bánatod ránk hagyva, 
örökre elmentél. Szívedben 
nem volt más, csak jóság és 
szeretet. Soha nem halványul 
szívünkben emléked. 
Fájó szívvel emlékezünk 
SZABADI ZSUZSANNÁRA 
halálának első évfordulóján. 
Szép emlékét, szeretetét, 
jóságát szívünkben őrizzük. 
Nyugodj békében!  
Emlékét őrzi férje, Szabadi 
Csaba, sógora, sógornője, két 
unokája és dédunokája. 
(16577) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, após és rokon,  

ALBERT GÉZA  
életének 76. évében csendesen 
örökre megpihent. Utolsó útjára 
2022. július 22-én, pénteken 11 
órakor kísérjük a marosszent-
györgyi új temetőbe. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (p.-I) 
 
 
Küzdöttél, de már nem lehetett, 
csend ölel át és szeretet.  
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szerető férj, gondos édesapa, 
após, nagyapa, dédapa, 

id. MATEI PETRU 
életének 90. évében, hosszú 
szenvedés után, július 19-én 
csendesen megpihent. 
Drága halottunkat július 22-én, 
pénteken 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a Vili temetke-
zési központ ravatalozójából (a 
marosszentgyörgyi temető ká-
polnája mögött) a marosszent-
györgyi új sírkertbe. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des!  

Bánatos szerettei. (16569-I) 
 

 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, déd-
nagymama, anyós, rokon, barát, 
szomszéd,  

özv. BRANDLHOFER ANNA 
szül. KOVÁCS ANNA 

életének 76. évében örökre meg-
pihent. Július 22-én, pénteken 15 
órakor kísérjük utolsó földi útjára 
a marosszentgyörgyi temetőbe, 
római katolikus szertartás sze-
rint.  

A gyászoló család. (16576) 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett anya, feleség és 
rokon,  

VARGA MARGIT 
hosszas szenvedés után, 55 éves 
korában, július 20-án reggel 7 
órakor elhunyt. Drága halottun-
kat július 22-én, pénteken 14 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a 
marosvásárhelyi római katolikus 
temetőben. Búcsúztatása a felső 
kápolnánál lesz, református szer-
tartás szerint. Búcsúznak tőle: 
férje, Zoltán, fia, Zoltán és lánya, 
Andrea, valamint rokonai. Nyu-
godjon békében!  

Szerettei. (-I) 
 

 
Szívünkben mély fájdalommal, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a szeretett 
férj, édesapa, nagytata, após, 
rokon, ismerős és jó szomszéd,  

GÁBOR ANDRÁS  
a kombinát volt villanyszerelő 

mestere,  
életének 83. évében csendesen 
visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2022. július 22-én 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
marosvásárhelyi római katolikus 
temetőben.  

Bánatos szerettei. (-I) 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

2022. július 20-án kelt 
425. számú rendelet 

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról 
 
A Maros Megyei Tanács elnöke, 
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cik-
kely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), 
a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának 
előírásai alapján 
 

elrendeli: 
 
1. cikkely: (1) Összehívja 2022. július 26-án 13 órára a Maros Megyei Tanács plé-
numát nyilvános soros ülésre a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe. 
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mel-
lékletben található. 
2. cikkely: A megyei tanács ülésének  nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével 
biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni. 
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, 
és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács 
szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak. 
 

Péter Ferenc Ellenjegyzi 
ELNÖK Paul Cosma 

FŐJEGYZŐ 
 

A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. 07.20-i 425. sz. rendeletének melléklete 
 

A Maros Megyei Tanács 2022. július 26-i soros ülésének 
NAPIRENDTERVEZETE 

 
1. Határozattervezet Maros megye 2022. évi általános költségvetésének kiigazításá-
ról és a Maros Megyei Tanács költségvetési tartalékalapjából egy összeg elkülöníté-
séről Maroskece község helyi költségvetésébe. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
2. Határozattervezet a Maros megye 2022. június 30-i konszolidált általános költ-
ségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények 
egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyásáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
4. Határozattervezet egyes intézkedések meghozataláról a marosvásárhelyi  
Gheorghe Marinescu utca 50. szám alatti ingatlan 4006. számú egészségügyi rendel-
tetésű helyiségére vonatkozóan.  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 7/2019-es számú ha-
tározatának módosításáról a Maros Megyei Tanács szakapparátusa egyes szervezési 
intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan.  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 168/2021. sz. hatá-
rozatának módosításáról a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Klinikai Kórház 
szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyásáról.  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
7.  Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház szervezési és működési sza-
bályzatának jóváhagyásáról.  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
8. Határozattervezet az ideiglenes ügykezelő megbízatásának meghosszabbításáról 
az Ipari Park Rt. igazgatótanácsában.  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
9. Határozattervezet „A 152A,151A,151-es megyei út modernizálása Marosvásárhely 
– Mezőbánd – Mezősályi – Nagysármás - Beszterce-Naszód megye határa között” el-
nevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági 
mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan.   

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
10. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények 
 
Péter Ferenc 
ELNÖK  

Az idő bárhogy is halad, a 
fájdalom örökre megmarad. 
Fájó szívvel emlékezünk drága 
gyermekünkre és testvérünkre, 

SZABADI ZSUZSÁNNÁRA 
szül. Csuha 

halálának első évfordulóján. 
Nyugodj békében! 

Szülei és testvérei. 
* 

Az idő elmúlik, szállnak az évek, 
de a mi szívünkben megmarad 
szerető emléked.  
Szomorú szívvel emlékezünk 
testvéremre, 

SZABADI ZSUZSÁNNÁRA 
halálának évfordulóján. 

Attila és családja. (16545-I)

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


