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Kavarodás bódéügyben

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

Van vagy nincs engedély?

Tragédia
Sóváradon
Sóvárad története legnagyobb emberi
tragédiájának vagyunk tanúi ezekben
a napokban. Mély megrendüléssel állt
tegnap községünk lakossága a Várfokon, ahol négy falustársunk életét
igyekeztek menteni a mentők, a tűzoltók és pár lakostársunk.

____________4.
Épített
örökségünk

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

A múlt hét végén, július 14-én szólította fel a Somostető vezetősége az ottani kioszkok tulajdonosait, hogy 15 napjuk
van elhagyni az erdőalaphoz tartozó területet. A napokban a
Népújság hasábjain is beszámoltunk arról, hogy versenytárgyalást fognak kiírni, szeptember környékén és azt követően
egy arra kijelölt helyen egységes arculattal, az európai normáknak megfelelően lehet majd gazdasági tevékenységet
folytatni.

egy egységnek, név szerint az Erdei Házikónak vannak teljesen rendben
a papírjai. Így ismételten felkerestük Szántó Jánost, az Állatkert és a Somostető igazgatóját, hogy tisztázzuk a helyzetet.
– Mi a helyzet az árusok engedélyével, hiszen valamilyen papírral
csak kell rendelkezzenek…
– A hivatalos dokumentumok alapján, amit mi mint új intézmény január elsején átvettünk, egyik árusnak sincs hosszú távú szerződése, kivételt képez a már említett Erdei Házikó. Utóbbi szerződés licit alapján
volt megkötve, teljesen hivatalosan. A többi itt működő árus ilyent eddig
nem tudott felmutatni. Mi is próbáltunk kompromisszumot keresni,
Nagy-Bodó Szilárd
éppen ezért fogadtuk el azt, hogy az árusok hétvégén, illetve hivatalos
Cikkünk kapcsán az egyik család, amely két bódét is üzemeltet a So- ünnepnapokon gazdasági tevékenységet folytathatnak, egészen addig,
mostetőn, rágalmazásnak nevezte, hogy az írásban az szerepel, hogy ők ameddig a hivatalos versenytárgyalás megtörténik az árusok pozíciójára.
nem rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, valamint, hogy mindössze
(Folytatás a 4. oldalon)

Gyulafehérvár Kolozsvártól kilencvenöt kilométerre délre, a Maros és az
Ompoly összefolyásánál emelkedő
kétszázharminc méter magas fennsíkon fekszik. Neve onnan ered, hogy a
fehér mészkőből épült római kori falmaradványok alapján az itt letelepedő
szlávok Belgrádnak – Fehérvárnak –
nevezték el. Nevének előtagja arra
emlékeztet, hogy egykor az erdélyi
Gyula székvárosa volt.

____________15.
Díjugratóverseny
Ákosfalván
Gyergyóremete és Benedek-mező
után Ákosfalván álltak rajthoz a székelyföldi regionális díjugrató-bajnokság hetedik idényének versenyzői,
hogy újabb pontokat gyűjthessenek a
hatfordulós bajnokság tabelláján.

____________17.

Rozsdás szárnyak
Benedek István
Idén sem maradt el a légierő napja, szerdán Marosvásárhely felett
is két katonai helikopter húzott át alacsonyan, ez volt a parádé. Az
ünnepélyességet a közvélemény-kutatóból lett védelmi miniszter nyilatkozata lett volna hivatott biztosítani, aki a március elején nyolc
áldozatot követelő légi balesetek áldozataira emlékezett. A képmutatás lexikonba illő példájaként.
Azon a tavaszi napon, amely a miniszteri megemlékezést ihlette,
rossz időben szállt fel járőrözni egy matuzsálemi korú vadászgép,
amely aztán lezuhant. Ugyancsak lezuhant a keresésére induló mentőhelikopter is, amelynek az adott időjárási körülmények mellett nem
sok keresnivalója volt a levegőben, ráadásul a saját legénysége mellett sírba vitt két, a fedélzeten önkéntesen tartózkodó mentőbúvárt
is. Ezek az emberek ma is élhetnének, ha mindenki tisztességgel végezte volna a dolgát, amire megbízást kapott. Az utóbbi időben szinte
minden évre jutott egy-egy hasonló légi baleset amiatt, hogy a légierő még mindig jelentős számban használja azt az exszovjet géptípust, amely 1959-ben teljesítette a próbarepülését, és 1985-ben
vonták ki a forgalomból. A nálunk levő gépparkot szűk harminc évvel
ezelőtt még korszerűsítették, de ettől függetlenül ezeknek a repülőknek már rég múzeumban volna a helye. Nem utolsósorban azért,
mert ha éles harci helyzetben kellene bevetni őket, akkor
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 51 perckor,
lenyugszik
21 óra 6 perckor.
Az év 203. napja,
hátravan 162 nap.

Ma MAGDOLNA, holnap
LENKE napja.
LENKE: 19. századi magyar
névalkotás a német Lenchen
és a szláv Lenka névből.

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 34 0C
min. 15 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. július 21.
1 EUR
4,9391
1 USD

4,8513

100 HUF

1,2291

1 g ARANY

263,0197

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
37, 11, 39, 38, 22 +4

NOROC PLUS: 708175

37, 11, 10, 32, 35, 12

SUPER NOROC: 560658

10, 24, 6, 3, 8, 14

NOROC: 6112721

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.

Sikeres volt a második falunap is
Múlt hét végén szervezték meg második alkalommal a falunapokat Nyárádselyében, s bár kis csapat dolgozott rajta, a sok munka meghozta az
eredményt is, mindenki elégedetten térhetett
haza.

A tavalyi sikeres kezdeményezés után nem volt kérdés,
hogy idén is megrendezik-e a nyárádselyei falunapokat. A
hetekkel ezelőtt elkezdett szervezői munka nyomán szombaton délelőtt kilenc csapat állította fel bográcsát a főzőversenyen, s amíg a különböző alapanyagokból és
más-más ízesítéssel készülő ételek rotyogtak, addig a községbeli termelőknek is bemutatkozási lehetőséget ajánlottak. Tejtermékeket öt asztalra raktak a gazdák, s ezek
végigkóstolása során az ítészek úgy döntöttek, hogy a legfinomabb tehénsajt a Szávuly Ilonáé (Nyárádselye), a
legízletesebb orda a Tordai Leventéé (Nyárádselye), a juhsajtok közül a legkitűnőbb az ifj. Janka Istváné (Mikháza),
a sós sajtokban Major Erzsébet (Nyárádselye) volt verhetetlen, míg a különböző kézművessajtok terén Kovácsné
Böröcz Anett, az anyaországi Sellye testvérváros alpolgármestere nem akadt kihívóra. Étvágyhozót is tettek az asztalra a községbeliek, így a hozzáértőknek tíz pálinka közül
kellett kiválasztaniuk a legjobbakat, s hosszas ízlelgetés
nyomán a nyárádmagyarósi ifj. Szabadi Béla (körte-), a
sellyei Dominkovics Béla (gálaalma-) és a magyarósi
Tőkés Vilmos (vegyes) párlatát találták a legkiemelkedőbb
ízűnek. Amíg ezzel végeztek, a bográcsos ételek is elkészültek, ezek végigkóstolása nyomán a legfinomabbnak a
Félszékelyek étele bizonyult, őket követte a Sellye túracsa-

pata, míg a harmadik helyen a Fak-kanál és a Csipet csapat
osztozott.
Ebéd után a gyerekek számára szerveztek különböző
ügyességi vetélkedőket, de az apróságok addig is részt vehettek arcfestésen, kézműves-foglalkozáson, használhatták
a légvárat. Eközben a férfiakat erőbemutatóra hívták, nekik
harcsafűrésszel kellett fát aprítaniuk, itt a leggyorsabbaknak
a Kacsó Béla–Baricz Attila, Kacsó Ernő–Oltyán Boldizsár
és a Tordai Attila–Kacsó Szabolcs párosok bizonyultak.
Azért még akadtak kevésbé fáradtak, akik a kultúrotthonban a helyi népszokásokat is bemutató kötet, dr. Barabás
László és Bálint Zsigmond Összenéztünk, értettük egymást
című munkájának bemutatóján is részt vettek. Késő délután
a néptánc vette át a teret a művelődés házában, ahol a nyárádselyei Apró Bekecs, a bekecsalji Aranyos és a nyárádkarácsoni Kalangya néptánccsoportok léptek fel műsorral,
majd hajnalig tartó bálba hívták a szórakozni vágyókat. Vasárnap délelőtt istentisztelet, illetve búcsús szentmise volt
a falu két templomában, majd délután focibajnokságra hívták a sportbarátokat, ahol a selyei öregfiúk nemcsak a helyi
fiataloknál, hanem a mikházi és magyarósi együtteseknél
is jobbnak bizonyultak.
A lapunknak nyilatkozó, a szervezésben oroszlánrészt
vállaló Kacsó Attila úgy véli, tetszik a rendezvény az embereknek, de a következő évi eseményekre még több helyit
várnak. Mert ígérik a folytatást is, és ezt a rendezvényt
főleg a helyieknek, az elszármazottaknak és a községbelieknek szervezik. (GRL)

Megyei hírek
Vasúti felüljáró épül Marosvásárhelyen
Az Anghel Saligny program keretében 43 millió lej támogatást nyert Marosvásárhely önkormányzata, amelyből a
Dózsa György út és Szabadság utca (Maurer lakónegyed)
közötti vasúti felüljárót építik meg. A felüljárónak és a
hozzá tartozó elkerülő útnak a megépítésével jelentősen
csökken majd az alsóváros utcáinak zsúfoltsága, és a vasúti forgalom sem fogja akadályozni az autóközlekedést.

Több mint ezer munkahely
A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Hivatal megyeszerte
1053 munkahelyet hirdetett meg. Az állást keresők a kereskedelemben ügynökként, árumozgatóként, eladóként
helyezkedhetnek el. A vendéglátóipari szektorban pincéreket és -segédeket, szakácsokat és -segédeket, bárosokat keresnek. Nagy igény van szakmunkásokra,
villanyszerelőket, építőipari munkásokat, lakatosokat,
könnyűipari munkásokat keresnek. Elég sok állást hirdettek meg orvosi asszisztenseknek és mérnököknek is. Európai szinten az EURES hálózatban 520 munkahelyre
keresnek jelentkezőket.

Méhnyakrákszűrés a Víkenden
és Dicsőszentmártonban
A hét végén Marosvásárhelyen a Víkendtelepen megszervezett Mezítláb a fűben című fesztivál helyszínén állomásozik a méhnyakrákszűrő karaván. Július 23-án 15 órától
a fesztiválon részt vevő 24–29 év közötti nőket várják ingyenes szűrésre. Július 25-én 11 órától Dicsőszentmárton
a következő állomása a méhnyakrákszűrő mobil egységnek, ahol ezúttal a helyi roma közösségben élő nők vehetnek részt az ingyenes szűrésen. Az említett napon a helyi
Buckner Alapítvány nappali központjába várják a 24–29
éves nőket az ingyenes Babeş–Papanicolau-teszt elvégzésére, amely az egyik legbiztosabb módszer a méhnyakrákra utaló jelek kiszűrésére.

Mezőpanitiak Gönyűn
Mezőpanit küldöttsége a Győr-Moson-Sopron megyei
Gönyű testvérvértelepülésre látogatott, hogy együtt ünnepeljék a település fennállásának 800. évfordulóját. Az öszszetartozás jegyében a mezőpanitiak egy kopjafát
adományoztak a gönyűieknek, ami Borbély Attila munkáját
dicséri. A kopjafát jelképesen együttes erővel állították fel.
A Bazsarózsa néptáncegyüttes egy kis ízelítőt mutatott be
a székely mezőségi népi kultúrából.

Esküvőiruha-vásár
A hét végén, július 22–24. között esküvőiruha-vásárt tartanak a marosvásárhelyi Promenada Mallban. Az érdeklődők a menyasszonyi ruhák, vőlegényi öltönyök és
alkalomhoz illő lábbelik mellett jegygyűrűkből is válogathatnak. A vásár mindhárom napon délelőtt 10 órától este
10-ig látogatható.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Mindenki talált kedvére való programot a két nap alatt

Iratkozás a pótérettségire
A sikertelenül érettségizett vagy a megmérettetésből kimaradt diákok július 25-ig iratkozhatnak fel az őszi
pótérettségire, amely augusztus 16-án a román nyelv
és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik. 17-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 18-án a választott
tantárgyból, 19-én anyanyelvből vizsgáznak. A szóbeli
kompetenciavizsgák augusztus 22–29. között lesznek.
Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusztus
31-én, a végső eredményeket szeptember 3-án teszik
közzé.

Két keréken a Maros menti
kastélyokhoz
A Forcamp egyesület július 24–29. között biciklitábort szervez 12–17 év közötti gyakorlott kerékpározó gyermekeknek és fiataloknak. A tábor idején a Maros mente kastélyait,
látványosságait látogatják meg. A biciklizés mellett a szervezők különböző játékprogramokkal és főként jó hangulattal készülnek. Jelentkezni a következő honlapon lehet:
https://nyaritaborok.ro/bicikli_tabor_maros.php

Nyári iskola a természettudományi
múzeumban
Júliusban péntek délelőttönként 10 órától a hagyományos Nyári iskola a múzeumban című vakációs tevékenységekre várják a gyermekeket a marosvásárhelyi

Fotó: Facebook.com

természettudományi múzeum munkatársai. 22-én Repülő szirmok, 29-én Az ombre frizurás emlős címmel
zajlik kétórás foglalkozás. A részvételi díj alkalmanként
egy gyerek számára 8 lej. Feliratkozni kedden, szerdán
és csütörtökön 9–13 óra között lehet a természettudományi múzeum Horea utca 24. szám alatti székhelyén
vagy a 0740-189-067-es telefonszámon.

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

Egyre több a tűzeset
A nagy hőség miatt egyre több helyen gyúl meg a száraz növényzet. Maros megyében szerda reggeltől csütörtök reggelig hat településre riasztották a
katasztrófavédelmi felügyelőséget: Marosvásárhelyre,
Szászrégenbe, Mezőméhesre, Sárpatakra, Marosludasra és Vidrátszegre. Ez utóbbi tűz a Transilvania repülőtérrel
szemben,
az
autópálya-felhajtónál
keletkezett, hozzávetőlegesen 500 négyzetméteren
égett a tarló és a száraz növényzet.
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Helyezkednek a Maros megyei politikusok

Ország – világ

Egy PMP-s és egy független polgármester
csatlakozott a PSD-hez

Augusztus elejére várható
a költségvetés-kiigazítás

– Egy polgármesternek elsősorban reálisnak, gyakorlatiasA következő választásokra 2024-ben kerül sor, de a
politikusok máris kampányban vannak, és igyekez- nak kell lennie. Uzdiszentpéternek infrastrukturális beruházánek bebiztosítani magukat egy következő mandá- sokra van szüksége, utakra, víz-, csatornahálózatra. Szeretné
tumra.
„újjáéleszteni a községet”, ezért csatlakozott „egy olyan erős
Mózes Edith
Maroskece és Uzdiszentpéter község polgármesterei csatlakoznak a PSD Maros megyei szervezetének csapatához.
Ezzel a címmel adott ki közleményt a Szociáldemokrata Párt
(PSD) Maros megyei megbízott elnöke, Dumitriţa Gliga.
A PSD megyei elnöke örömmel hozta a közvélemény tudomására, hogy két polgármester is bizalmat szavazott a pártjának, és kijelentette: meggyőződésem, hogy ez egy konkrét
eredményekkel járó összefogás lesz, elsősorban a két Maros
megyei település polgárai számára.

párthoz, mint a PSD” – jelentette ki Şerban Crăciun Spiru,
Uzdiszentpéter község polgármestere, aki a legutóbbi helyhatósági választásokon a Népi Mozgalom Pártja (PMP) színeiben nyert polgármesteri mandátumot.
„A kezdetektől fogva arra törekedtem, hogy a polgárok igényeire és törekvéseire irányuló modern közigazgatás elvei szerint járjak el. Sok projektet kell megvalósítanunk, és
szükségünk van a közigazgatás professzionális irányítására”
– nyilatkozta Emil Florin Mocan, Maroskece község független
polgármestere, aki szintén a PSD-hez csatlakozott.

A klímaváltozás mérséklésében egymásra vagyunk
utalva

„Környezetvédelemben nincs szuverenitás. A klímavédelem, a vizek, levegőszennyezés, kibocsátás nem ismer országvagy kontinenshatárokat, ezért ezen a téren nem beszélhetünk
korlátlan szuverenitásról. A klímaváltozás ellen és a biodiverzitás megőrzéséért sürgős globális, összehangolt fellépésre van
szükség. Ugyanakkor nem lehet ugyanazt a szabályt minden
országban alkalmazni. Erről szólnak a viták az uniós klímacélok kapcsán, hogy van egy közös cél, egy közös elképzelés,
és meg kell találni azokat az eszközöket régióspecifikus, országspecifikus szinten, amelyek lehetővé teszik a gyakorlatba
ültetést az egyes országok társadalmainak sajátosságaihoz igazítva” – jelentette ki Tánczos Barna környezetvédelmi, erdészeti és vízügyi miniszter Tusványoson, azon a
panelbeszélgetésen, amelyen a következő évek kihívásait és a
szuverenitás kérdését vitatták meg az új nemzetközi kontextusban.
A tárcavezető rámutatott, vannak azonban olyan területek
is, ahol országos, helyi vagy regionális szinten tudják meghozni a legmegfelelőbb döntéseket. Ilyen a medvekérdés is.
„Történelmi tény, hogy Romániában sokkal sikeresebb volt a
faj védelme, mint sok más európai országban, ahol kiirtották
a medvéket. Nálunk van a legnépesebb medvepopuláció és
egészséges farkasállomány. Meggyőződésem, hogy mi jobban
tudjuk kezelni ezt a kérdést, mint a brüsszeli adminisztráció”
– jelentette ki Tánczos Barna.
Tánczos Barna arról is beszélt, hogy a borús gazdasági kilátások közepette Romániában a környezetvédelem kivételes
helyzetben van, hiszen a következő években a helyreállítási
alapból jelentős összegek állnak rendelkezésre a környezetvédelmi célokra. „Hét olyan év következik Románia számára,
amely óriási kihívásokat hoz. A PNRR-ben rendelkezésre álló

A versengés valójában a Konzervatív Párt vezetői tisztségéért folyik, de mivel a párt kormányon van, az új tory vezető
az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz.
Sunak és Truss közül a következő hetekben a Konzervatív
Párt 160 ezer tagja választja meg a párt következő vezetőjét
postai, illetve elektronikus úton.
A párttagok a szavazólapokat augusztus első hetében kapják
meg, a voksok leadási határideje szeptember 2., a szavazás
eredményét szeptember 5-én hirdetik ki.
Sir Graham Brady, a Konzervatív Párt vezetőválasztásainak
megszervezéséért is felelős, rendkívül befolyásos alsóházi
szakpolitikai frakciótestület, az 1922 Bizottság elnöke szerda
délután bejelentette, hogy az ötödik szavazási fordulóra versenyben maradt három jelölt közül Sunak 137, Truss 113 voksot szerzett, Penny Mordaunt, a külkereskedelmi minisztérium
kereskedelempolitikai államtitkára, volt védelmi miniszter 105
vokssal kiesett.
A vezetőválasztást az tette szükségessé, hogy Boris Johnson
jelenlegi miniszterelnök az utóbbi hónapok sorozatos belpolitikai botrányai nyomán július 7-én bejelentette lemondását a
Konzervatív Párt vezetői posztjáról.
Ez kormányfői tisztségének megszűnését is jelenti, de Johnson a lemondás bejelentésével egy időben közölte, hogy utódja
megválasztásáig ellátja hivatali teendőit.
A belső választási versenyben nemrég még a 42 éves Sunak
számított favoritnak, de ugyanazok a botrányok, amelyek
Johnson népszerűségét kikezdték, az ő támogatottságát is
megtépázták.
A londoni rendőrség például – Johnsonhoz hasonlóan – néhány hete őt is megbírságolta a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások megsértése miatt.

Augusztus elejére várható a költségvetés-kiigazítás
– közölte csütörtökön Nicolae Ciucă miniszterelnök.
Ciucă elmondta, a kormány vállalása értelmében
10%-kal kell csökkenteniük a javakra és szolgáltatásokra fordított költségeket minden egyes minisztériumnál.
Hozzátette
ugyanakkor,
hogy
a
költségvetés-kiigazításkor biztosítani kell a Támogatás Romániának mentőcsomag programjainak gyakorlatba ültetését. (Agerpres)

Jogerősen felmentették Markó
Attilát a korrupciós vádak alól
A legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen felmentette Markó Attilát, az RMDSZ korábbi szakpolitikusát a korrupciós vádak alól az ellene folyó egyik
perben. Az ítélet kivonatát a bíróság honlapján tették
közzé. A bírói tanács elutasította a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) fellebbezését a vádlottak többségét felmentő korábbi ítélet ellen. Markó Attilát és az
egykor államosított ingatlanok restitúciós kérelmeit
elbíráló bizottság többi tagját azzal vádolta a DNA,
hogy 128 millió euró értékű kártérítést szavaztak
meg Horia Simu üzletembernek egy ingatlanért,
mely az ügyészség szerint valójában csak 58 millió
eurót ért, így az államot 70 millió euróval megkárosították. (MTI)

Jogerősen elítélték
a rendőrakadémia két vezetőjét

Fotó: rmdsz.ro

finanszírozás gyakorlatba ültetésére meg kell tudjuk teremteni
a megfelelő intézményi eszközöket. 3,9 milliárd euró áll a
szaktárca rendelkezésére, és szeptemberben indulnak azok a
programok, amelyekkel az erdőgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és vízgazdálkodás korszerűsítését támogatjuk” – hangsúlyozta a tárcavezető. (közlemény)

Rishi Sunak és Liz Truss versenghet
a brit miniszterelnöki tisztségért

Rishi Sunak volt pénzügyminiszter és Liz Truss külügyminiszter versenghet a brit miniszterelnöki tisztségért a kormányzó Konzervatív Párt szerdán
befejeződött egyhetes alsóházi frakciószavazási sorozatának eredményeként.
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Mindemellett az utóbbi hetekben olyan sajtóértesülések is
megjelentek, amelyek szerint Sunak indiai állampolgárságú
felesége, aki jómódú részvénybefektető, egy jogi lehetőséget
kihasználva az elmúlt években nem fizetett Nagy-Britanniában jövedelemadót külföldi befektetéseinek hozadéka után.
Az alsóházi konzervatív frakció szavazássorozatának mindegyik fordulójában Rishi Sunak kapta a legtöbb voksot, de a
legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov e héten
ismertetett felmérései következetesen azt jelezték, hogy Liz
Truss népszerűbb a Konzervatív Párt tagságának körében,
mint Sunak.
A két jelölt azonban a következő hetekben egyaránt országos kampánykörútra indul, és ez még befolyásolhatja a támogatottsági arányokat.
Sunak veresége esetén Liz Truss lenne az Egyesült Királyság harmadik női miniszterelnöke Margaret Thatcher és Theresa May után.
Ha Rishi Sunak győz, ő lenne az első ázsiai hátterű brit miniszterelnök: a volt pénzügyminiszter 1980-ban, Kelet-Afrikából Nagy-Britanniába települt indiai szülők gyermekeként
született a dél-angliai Southamptonban.
Az utóbbi három évtizedben Boris Johnson az ötödik olyan
brit miniszterelnök, aki mandátumának lejárta előtt távozik
tisztségéből belső pártellentétek miatt. Margaret Thatcher
három megnyert választás után 1990-ben, Tony Blair, aki a
legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt élén szintén három
választást nyert egymás után és tíz évig állt a brit kormány
élén, 2007-ben, David Cameron konzervatív párti kormányfő
2016-ban, Theresa May 2019-ben volt kénytelen lemondani,
mindannyian évekkel megbízatásuk lejárta előtt.
Johnson, akinek vezetésével a Konzervatív Párt 2019-ben
négy évtizede nem mért arányú választási győzelmet aratott,
legalább a 2024-es választásokig kormányfői tisztségében maradhatott volna, ha a tory frakció a botrányok hatására nem
fordul ellene. (MTI)

Jogerősen 3-3 év felfüggesztett börtönbüntetésre
ítélte a legfelsőbb bíróság az Alexandru Ioan Cuza
rendőrakadémia volt rektorát, Adrian Iacobot és helyettesét, Petrică Mihail Marcoci-t zsarolás miatt,
mivel rábírtak egy rendőrt, hogy fenyegető üzeneteket küldjön Emilia Şercan újságírónőnek. A legfelsőbb bíróság ezzel fenntartotta a bukaresti ítélőtábla
korábbi döntését, és elutasította Emilia Şercan és az
országos korrupcióellenes ügyészség fellebbezését.
A bíróság négyéves felügyeleti időszakot rendelt el,
Adrian Iacobnak és Petrică Mihail Marcoci-nak 120
napon át közmunkát kell végeznie és társadalmi reintegrációs programokban kell részt venniük. A perben civil félként részt vevő Emilia Şercannak 80.000
lej erkölcsi kártérítést ítélt meg a bíróság. Gheorghe
Adrian Bărbulescu rendőrt, aki a fenyegető üzeneteket küldte az újságírónőnek, a bukaresti törvényszék egy külön perben zsarolás bűntette miatt egy
év börtönbüntetésre ítélte, a büntetés végrehajtását
elhalasztva. A döntés azt követően született meg,
hogy a rendőr elismerte tettét, és vádalkut kötött a
DNA-val. (Agerpres)

Elég lesz a gáz a következő télen
Nicolae Ciucă kormányfő úgy nyilatkozott csütörtökön, nem kell attól tartani, hogy Romániának nem
lesz elegendő gáztartaléka a 2022-2023 téli időszakra. Ciucă azt mondta, a gázfelhalmozás „nagyon biztató” iramban zajlik, szerdán Románia
felhalmozott gáztartaléka meghaladta az 1,6 milliárd
köbmétert. „Jelenleg nem kell attól tartani, hogy Románia nem rendelkezik majd a szükséges gázzal a
2022–2023-as télre” – jelentette ki. A miniszterelnök
szerint a gázfogyasztás csökkentéséről szóló döntést „a tél tényleges kezdete előtt tárolt gázmennyiség függvényében” hozzák meg. (Agerpres)

Rozsdás szárnyak
(Folytatás az 1. oldalról)
a modernebb ellenfelek csuklás nélkül reggeliznék meg
ezeket egy légi harcban. Ezekkel a fél évszázada nagyon
jó gépekkel bevetésre küldeni egy pilótát ugyanolyan,
mint annak idején a japánok által alkalmazott kamikázé
harcmodor. Csakhogy amíg azok egykor önkéntesen
mentek öngyilkos bevetésekre egy számukra reménytelenül erős ellenség ellen, mai román utódaik azért repülnek ezekkel a múzeumi darabokkal, mert a politikusok
csak akkor kezdték el komolyabban venni a légierő-fejlesztési ígéreteiket, amikor már fizikailag kezdett végelgyengülésben kifogyni a haderőnem gépállománya. Az
északatlanti kötelezettségek közé tartozó légi járőrözést
is már hosszú évek óta csak nyugati támogatással tudják
ellátni, azaz félévente valamelyik komolyabb légierő telepít gépeket a tengerparti bázisra, hogy legyen mivel
ijesztgetni az oroszokat.
A légierő elaggottsága miatt bekövetkező balesetek
halottjainak listája sokkal hosszabb, mint az a márciusi
nyolcas névsor. És ezek inkább áldozatok, akiket a rendszer ölt meg. A leginkább hős az a pilóta volt közülük,
aki 2018-ban egy légi parádén került bajba. És az utolsó
manőverével elkormányozta a meghibásodott gépet a közönség felől, hogy a mezőn csapódjon be, ne a nézőket
mészárolja le. Teljesen tudatosan mentette meg a nézők
életét, és ezzel egy időben önként választotta a halált is.
Megtehette volna, hogy katapultál, életben marad, aztán
pár ezer ember sírja fölött esetleg szidja a rendszert,
hogy miért nem adott neki korszerűbb gépet. Ebben az
országban és társdalomban ma a politikai harcmezőn
élő hősként ünnepelnék.
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Van vagy nincs engedély?
(Folytatás az 1. oldalról)
Nekünk az a feltett szándékunk,
hogy ezt betartassuk. A mostani
építmények nem szabályosan kerültek oda – kivétel az Erdei Házikó. Ezelőtt négy évvel, amikor én
még nem dolgoztam itt, ugyanez
az ügy ment le. Akkor egy nap alatt
az összes bódét lebontották az erdészeti hivatal emberei. Ennek ellenére valamilyen formában mégis
visszakerültek a kioszkok, gondolom, valaki megengedte nekik,
hogy szép lassan visszaszállingózzanak ugyanabba a furcsa helyzetbe. Ehhez nem is fűznék
kommentárt. Viszont mi mint új intézmény arra törekszünk, hogy
minden rendben legyen és minden
legyen szabályos, legális.
– Hogyha egyedül az Erdei Házikónak van licit útján megszerzett engedélye, akkor a többi
bódé hogy kaphatta meg a helyet, ahol éppen vannak?
– Őszintén: nem tudom. Ez gyakorlatilag nem rám tartozik, hiszen
itt akkoriban egy más adminisztráció volt. Hogy miért nem licitáltatták azokat a helyeket, és milyen
alapon rendezték a helyeket, nem
tudom. Én annyit tudok, hogy új

adminisztráció és igazgatóság van,
mi pedig megnéztük a törvényeket,
és a romániai törvények világosan
kimondják, hogy az ilyen helyzetekben versenytárgyalást kell lebonyolítani. Ezt készítjük most elő,
ez egy komoly folyamat, nem lehet
egyik napról a másikra lebonyolítani. Megfelelően ki kell dolgozni
a dokumentációt, vannak bizonyos
lépések, amelyeken végig kell
menni, készítünk egy hatástanulmányt is, amely erre vonatkozóan
kidolgoz egy tervet, és még lehetne
sorolni. Számunkra szempont,
hogy a teljes képet nézzük, és minden találjon mindennel, éppen
azért, hogy elkerüljük az esetleges
későbbi gondokat. Azonban ehhez
idő kell. Mikor minden össze lesz
állva, akkor az elkészült iratcsomót
le kell tegyük a közgyűlés elé, amit
ha elfogadnak, kezdődhet a licitáció.
– Befelé sétálva az Állatkert
irányába, láttam, hogy mindenféle kábel lóg a fák között. Ez is
meg fog változni, eltűnnek a
huzalok?
– Természetesen. El is kell tűnjenek, hiszen a jelenlegi bódék erdészeti területen vannak. Bizonyos

körülmények között meg van engedve, hogy erdészeti területen is
legyenek bódék, viszont a Somostetőn jelenleg még elég zavaros a
helyzet. Mindenki a maga módján
oldotta meg az áramellátást, vízellátást vagy lefolyórendszert. Azonban egyik sem nevezhető
szabályosnak, sőt veszélyes helyzetek is vannak. A gyermekek biztonságos játszását is nem egy
esetben veszélyeztethetik a fák között elhelyezett kábelek, de arra is
volt már példa, hogy az egyik árus
villanyórát szerelt fel a hozzá közel
eső fára. Továbbá vannak olyanok
is, akik azt állítják, hogy van lefolyójuk, bár nem tudom megmondani, hogy erdészeti területen azt
hova kötötték be, illetve milyen
tervekkel és engedélyekkel rendelkeznek ennek kapcsán. Ahogy már
említettem, nekünk nem adták át a
hosszú távú működésükre vonatkozó dokumentációt. Ebből az következik, hogy akik eddig árultak,
hosszú évek során elfogadták,
hogy egy hónapos engedélyekkel
működjenek. Ez azt jelentette,
hogy bármelyik nap azt mondhatták volna nekik, hogy többet nincs
engedély.

A replika jogán
2022.07.18-án a Népújságban
megjelent, Nagy-Bodó Szilárd tollából származó Mi lesz a Somostetőn a bódékkal? című cikkükre
szeretnénk írásban reagálni, mert
úgy gondoljuk, hogy a cikk elferdíti az igazságot, hamis információt közöl, és ezt egy olyan fotóval
illusztrálja, ami az olvasó teljes
megtévesztéséhez vezet.
Felelőtlennek, felületesnek, mi
több, rágalmazásnak tartjuk a fent
említett, Népújságban közölt írást,
éppen ezért nem tudjuk szó nélkül
hagyni. A cikkhez a szerkesztő egy
fényképet is mellékelt, a fotón látható két faház a Sólyom család tulajdonába tartozik.
A Somostetőn folytatott gazdasági tevékenységünk és jelenlétünk
nem nevezhető illegálisnak, mert
cégünk törvényesen, hivatalos
úton, szerződéssel bérelte a szá-

mára kijelölt helyet a Polgármesteri Hivataltól, amiért havonta fizetett, és amit rendben tartott. Az,
hogy a Polgármesteri Hivatalnak
és az Országos Erdőgazdálkodási
Hivatalnak (Romsilva) milyen rendezetlen ügyei voltak, azért családi
vállalkozásunk semmilyen szinten
nem tehető felelőssé, és éppen emiatt ez rajtunk nem kérhető számon.
Mindkét házikónk az európai
normáknak és a higiéniai szabályoknak (HACCP) teljes mértékben megfelel, és birtokunkban van
az összes szükséges engedély, ami
a hivatalos működéshez elengedhetetlen. Rendelkezik lefolyórendszerrel, meleg vízzel és saját
villanyórával. Felháborító és bántó,
hogy a cikk minden gazdasági szereplőt egy kalap alá vesz, egy kategóriába sorol és általánosít, még
akkor is, ha a Marosvásárhelyi Ál-

latkert igazgatóját, Szántó Jánost
idézi. Azonfelül a hiteltelen információkat a mi építményeinkről készült fényképpel támasztja alá.
A jelenlegi helyzet ellenére a
gazdasági szereplők ellenőrzését,
az egységes arculathoz való ragaszkodást és a higiéniai szabályok
szigorú betartását és annak számonkérését szükségesnek tartjuk
és üdvözöljük. Azt még inkább üdvözöltük volna, ha a szép új világ
felépítése szervezetten, következetesen és logikusan, nem a nyár kellős közepén történik.
A Sólyom család
Szerkesztő megjegyzése: Lapunk július 19-i számának címlapján illusztrációként használtuk a
somostetői bódésort szemléltető
fényképet, mint ezt fel is tüntettük a
képaláírásban.

A népszámláláson sok
kiskorút nem regisztráltak
az interneten válaszolók
Még egy héttel meghosszabbították a népszámlálás személyes lekérdezési szakaszát,
az Országos Statisztikai Intézet döntésének értelmében
július 31-ig tart a lakossági
összeírás.

„A kampány során többször éltünk
a fociból vett hasonlatokkal. A mostani helyzetre azt mondhatjuk, hogy
ez a hosszabbítás hosszabbítása.
Azt reméljük, hogy a ráadással a romániai magyar közösség szempontjából sikeres eredménnyel zárjuk
majd a »mérkőzést«” – mondta el
Barna Gergő, a Népszámlálás.ro
kampánykoordinátora.
A szociológus hozzátette, az utolsó
száz méteren elsősorban arra törekednek, hogy a kritikus helyzetben
lévő „magyar” városokban, községekben meggyőzzék a lakosságot,
vegyen részt a cenzuson, illetve továbbra is felhívják az emberek figyelmét a lekérdezés-válaszadásban jelentkező leggyakoribb
hibákra, problémákra, illetve azok
megoldásaira.
„A legnagyobb probléma, hogy sok
városban még mindig több körzet
nincs lefedve számlálóbiztossal,
vagy a számláló olyan lassan halad,
hogy nem tudja végigjárni a szektorát” – magyarázta a kampánykoordinátor. Ezért azt kérik, hogy akik
még nem válaszoltak a kérdőívre,
most már ne várják otthon a számlálóbiztost, hanem látogassanak el a
legközelebbi települési összeírópontba, ahol számlálóbiztos rögzíti
az adatokat.
Azoktól pedig, akiket otthonukban

Tájékoztató
Július 20-tól helyi rendőr kíséretében megy házhoz a népszámlálóbiztos!
A polgármesteri hivatal felkérésére a Helyi Rendőrség aktívabban bekapcsolódik a népszámlálásba. Az akció elsődleges célja a tájékoztatás.
A népszámlálóbiztosok azokba a körzetekbe mennek, ahol több olyan
személy van, akik – adataink szerint – nem szerepelnek a nyilvántartásban.
Arra hívják fel a figyelmet, hogy aki a május 27-ig tartó első szakaszban
töltötte ki a kérdőívet, ellenőrizze annak érvényességét.
Amennyiben hiányosságot találnak, a népszámlálóbiztos a helyszínen
bevezeti az állampolgár adatait.
Fontos tudni: a 2020. évi 19-es számú sürgősségi kormányrendelet értelmében akár 3000 lejig terjedő szabálysértési bírságot is kiróhatnak a
válaszadás megtagadása esetén.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

Segíteni szerettek volna – az életükbe került

Tragédia Sóváradon
Három személy vesztette életét
szerda késő délután Sóváradon egy
pöcegödör tisztítása közben. Nemcsak az illető családok gyászolnak,
hanem az egész település mellett a
megye magyarságát is mélyen érintette a felfoghatatlan tragédia híre.

Gligor Róbert László
A 62 éves J. G. az egyik szomszédját, a 48
éves D. Cs-t kérte meg, hogy segítsen kidugaszolni a tartály kifolyóját. A gazda leereszkedett a gödörbe, ahol – vélhetően a
felszabaduló mérges gázok miatt – rosszul
lett és elájult. Közben segítségére érkezett a
település közelben lakó polgármestere, Bíró
Csaba és lánya is, a polgármester leereszkedett az aknába, de ő is rosszul lett, majd a
rajta segíteni próbáló 32 éves lánya is elájult,
és az aknába esett. D. Cs. is beugrott, hogy
segítsen társain, de ő is eszméletét vesztette
– értesültünk a helyiektől.
A riasztott hatóságok a marosvásárhelyi,
szovátai és nyárádszeredai hivatásos, illetve
a szovátai önkéntes tűzoltókat irányították a
helyszínre, hamarosan pedig mentőautókat és
mentőhelikoptert is a segítségükre küldtek. A

tűzoltók felhozták az áldozatokat, de nem
tudták újraéleszteni őket; J. G. még életjeleket mutatott, őt Marosvásárhelyre szállította
a mentőhelikopter, de a másik három személy
életét egyórás küzdelem árán sem tudták
megmenteni. A súlyos állapotban levő J. G.
szervezete sem bírta sokáig a harcot (valószínűleg ammóniamérgezést kapott), és csütörtökön délelőtt ő is meghalt.
Bíró Csaba 2016 óta volt Sóvárad polgármestere (azelőtt alpolgármesterként tevékenykedett), a vele együtt életét vesztő lánya
pedig egy alig egyéves csecsemőt hagyott
árván.
„Sóvárad története legnagyobb emberi tragédiájának vagyunk tanúi ezekben a napokban. Mély megrendüléssel állt tegnap
községünk lakossága a Várfokon, ahol négy
falustársunk életét igyekeztek menteni a mentők, a tűzoltók és pár lakostársunk. Több órán
keresztül, minden szakmai és emberi tudásukat odatéve próbálták megmenteni Bíró
Csaba és lánya, valamint J. G. és D. Cs.
életét. (…) A község vezetőjét veszítettük el,
aki egész életét Sóvárad előrehaladásának
szentelte. És a magyarság érdekvédelmének.
Ha körülnézünk Sóváradon, az ő keze munkáját látjuk a leaszfaltozott utakon, az újjáé-

keres a számlálóbiztos, azt kérik,
fogadják őt bizalommal még akkor
is, ha már részt vettek az önkitöltéses szakaszban. Ilyen esetben a kérdezőbiztossal
együtt,
a
dovrec.insse.ro oldalon ellenőrizzék
a kitöltött kérdőívek érvényességét.
Ha van a sikeres önkitöltésről igazolásuk, akkor nem szükséges újból
válaszolni a személyi kérdőívre,
azonban megtörténhet, hogy a lakásra és az épületre vonatkozó adatok hiányosak, azokat pótolni kell.
A Népszámlálás.ro szerkesztői arra
is felhívják a figyelmet, hogy akik
ritkán vagy keveset tartózkodnak
otthon, az ajtóban vagy a postaládában hagyott kopogtatócédula segítségével vegyék fel a kapcsolatot a
számlálóbiztossal, és telefonon tisztázzák a helyzetüket, beszéljenek
meg találkozót a válaszadás érdekében.
Egy másik gyakran előforduló hiba,
hogy sok esetben az internetes önkitöltés alkalmával nem regisztrálták a háztartás minden tagját,
jellemzően a kiskorúak maradtak
ki. A dovrec.insse.ro oldalon érdemes újból ellenőrizni külön-külön
minden családtag személyi számát,
hogy senki se maradjon megszámolatlanul, aki az adott háztartásban
élt 2021. december 1-jén.
Nem utolsósorban pedig arra is vigyázni kell, akár otthon, akár az
összeíróponton válaszolunk – és ezt
mindenképpen ellenőrizzük is –,
hogy minden családtagnak helyesen
legyen beírva az etnikuma, az anyanyelve és a felekezeti hovatartozása! (közlemény)

Bíró Csaba igazi közösségi ember volt – életét is embertársai megsegítése közben áldozta fel
Fotó: RMDSZ Maros megyei szervezete

pülő óvodán, a megújult kultúrotthonon és
megannyi más megvalósításban. Rendre törekedett – és rendet hagyott maga után. Igazi
vezetőként és igaz embertársként, életmentés
közben távozott. Ennél magasztosabb életbefejezése nem is lehetne egy polgármesternek”

– olvasható a tragédia után a Sóváradi Lapozgató internetes felületen.
„Fájdalommal és mély megrendüléssel értesültünk Bíró Csaba, Sóvárad község polgármesterének és szeretett leányának tragikus
halálhíréről. Hatalmas veszteség érte közösségünket! Az Úr magához szólított egy igazi
közösségi embert, aki több éven át alpolgármesterként, majd polgármesterként segítette
az itt élőket. Hittel, szeretettel és alázattal végezte munkáját, életét, tudását a gazdálkodók
és a község fejlesztésére fordította” – reagált
csütörtökön a tragikus hírre az RMDSZ
Maros megyei szervezete is, amely „saját halottjának tekinti Bíró Csabát, és kegyelettel
búcsúzik közösségünk példamutató személyétől”.
Hasonlóan nyilvánult meg a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros szervezete is a tragédia kapcsán. „A Jóisten
magához szólított egy drága gyermeket, egy
gondoskodó, szerető férjet és édesapát, egy
rendkívüli barátot, egy valódi közösségi embert, egyesületünk alelnökét, a Sóváradi Gazdakör elnökét. Csaba, az odaadó
munkásságod, pozitív életszemléleted, szeretteid és közösséged iránti elköteleződésed
példaértékű marad mindannyiunk számára.
Köszönjük neked munkásságodat, és hisszük,
hogy odafent jó helyen vagy, és odafentről továbbra is vigyázod kicsiny magyar közösséged életét” – írta közösségi oldalán az
egyesület.
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Büntetés vagy kegyelem?
Dr. Ábrám Zoltán
Covid–19 – Büntetés vagy kegyelem? Elgondolkodtató tárlat az elmúlt két év mindennapjairól, reményről és reménytelenségről.
Budapesten a hatodik kerületi Szent Teréz-

Az év sajtófotója

templom altemplomában látogatható ez a
mindannyiunk számára igen tanulságos kiállítás. A termet megtöltő fényképek két részre
oszlanak, a keresztfára feszített Megváltó választja el őket. A bal oldaliak a járvány előtti
időszakot idézik fel, míg a jobb oldaliak a koronavírus-járvány idején
készültek. Az előbbiek
megtelt templomokat,
közösségi rendezvényeket, emberekkel zsúfolt
utcákat, önfeledt gyermekeket és időseknek
szóló öleléseket sorakoztatnak fel, a megszokott
világunkat mutatják be.
Utóbbiak a járvány ideje
alatt bevezetett kényszerintézkedésekhez hozzászoktatott világunkat:
papi magány a híveket
nélkülöző templomban,
maszkos nővérek, kihalt
utcák és terek, rács mögötti mély csend. Maszkok,
védőöltözetek,
fertőtlenítőszerek. Hoszszú listán szerepel a gyülekezet halottainak neve
és életkora, továbbá a
hozzátartozók bejegyzései, imái az elhunytakért,
hálaadása az esetleges
felépülésért. Külön fényképválogatás mutatja be
a budapesti Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus felemelő jeleneteit.

A nándorfehérvári diadal emléknapja

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt,
a mai Belgrádot védő magyar seregek
megsemmisítő vereséget mértek II.
Mehmed török szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója alkalmából,
2011. július 4-én az Országgyűlés július 22-ét a nándorfehérvári diadal
emléknapjává nyilvánította. Az MTVA
Sajtóarchívumának összeállítása:

A 13. század végén megszilárduló oszmántörök állam száz év alatt maga alá gyűrte KisÁzsiát, majd a Balkánon kezdett terjeszkedni.
A törökök 1389-ben Rigómezőnél szétzúzták
a szerbek vezette észak-balkáni szövetséget,
majd 1396-ban Nikápolynál Zsigmond magyar király lovagi seregére mértek vereséget.
Hódításukat mintegy fél évszázadra megakasztotta az utolsó nagy mongol hódítótól,
Timur Lenktől 1402-ben elszenvedett vereség, de az újjászervezett birodalom a 15. század közepétől már a Magyar Királyságot is
közvetlenül fenyegette.
A déli vidékek védelmét az 1440-es években Hunyadi János szervezte meg, aki hadisikerei révén báró, szörényi bán, erdélyi
vajda és temesi ispán lett, s minden jövedelmét és teljes magánhadseregét a török elleni
harc szolgálatába állította. Az 1446-ban kormányzóvá választott Hunyadi az oligarchák
támogatása híján 1448-ban Rigómezőnél súlyos vereséget szenvedett, s 1453-ban lemondott a kormányzóságról. Ugyanebben az
évben II. Mehmed szultán bevette az ezeréves Bizánci Birodalom szívét, Konstantinápolyt, és Európa felé fordult. 1454-ben

végleg annektálta Szerbiát, majd 1456 májusában százezres haddal indult a Magyar Királyság kulcsának tartott, az ország belseje
felé felvonulási útvonalat biztosító Nándorfehérvár ellen. (A Duna és a Száva összefolyásánál épült várat a török már 1440-ben
megostromolta, de kudarcot vallott.)
A hírre Európában keresztes hadjáratot hirdettek, de seregek nem érkeztek, jöttek viszont katonák és népfelkelők Cseh- és
Lengyelországból, Moldvából,
Szerbiából. Az olasz inkvizítor
és hitszónok Kapisztrán János
magyar földön szervezett keresztes sereget, Hunyadi pedig
zsoldossereg élén sietett a várparancsnok Szilágyi Mihály
megsegítésére. Így a törökkel
csupán három erő tudott szembeszállni: Hunyadi saját költségen felszerelt hada, Kapisztrán
János keresztesei és Kórógyi
János macsói bán csekély serege.
Az ostrom 1456. július 4-én
kezdődött. A törökök a félkörben körülvett várat a Duna és a
Száva közti síkságról ágyúzták,
komoly károkat okozva a falakban, és kétszáz összeláncolt
hajóval teljes szélességében lezárták a Dunát Zimonynál, a
vár fölött. Július 14-én Kapisztrán és Hunyadi flottája áttörte a hajózárat, így megnyílt

A kiállítás

A 2021-es év sajtófotója zárja a tárlatot. A
világ legrangosabbjának számító World Press
fényképpályázatra tavaly 130 ország több
mint négyezer fotóriportere nevezett be. Az
első ölelés – a díjnyertes képen az egyik öregotthon lakóját öt hónap után először ölelték
meg, mivel nem fogadhattak látogatókat, de
az „ölelésfüggöny” nevű találmánynak köszönhetően az emberek végre újra megölelhették egymást.
„Kedves látogató! Ha végignézed ezt a tárlatot, és elgondolkodsz az életeden, szívből

kívánom, hogy tudd megválaszolni a címben
olvasható kérdést, hogy vajon mindez büntetés volt-e vagy kegyelem?” A tárlat itt véget
ér, a kérdésre adott válasz azonban még hoszszasan érlelődik a látogatóban. Útravalóul
szolgál számára a bibliai üzenet: „Én vagyok
a kezdet és a vég, a feltámadás és az élet”, valamint az egyszerű szavak a vendégkönyvből: „Ez jel számunkra. Ajándék, hogy együtt
legyünk. Gyakorlat, hogy figyeljünk egymásra. És meg kell értenünk, hogy milyen jel,
milyen ajándék és milyen gyakorlat.”

az út a felmentő sereg előtt a szorongatott
várba. Hunyadi saját serege élén a védőkhöz
csatlakozott, a keresztesek a Száva bal partján
ütöttek tábort.
A törökök július 21-én indították meg a
döntő rohamot a szinte teljesen rommá lőtt
vár ellen, öldöklő küzdelemben áttörték a
külső védvonalat, és már a belső várat ostromolták. A legenda szerint egy Dugovics Titusz nevű magyar vitéz életét feláldozva
sodort a mélybe egy törököt, aki a vár falára
ki akarta tűzni a lófarkas zászlót. A közismert

történetről ma már tudjuk, hogy nem igaz,
mégis a hazaszeretet és az önfeláldozás jelképévé vált. Másnap a Száva bal partjáról átkelő keresztesek, élükön a hetvenéves
Kapisztránnal támadásba lendültek, miközben Hunyadi a várból kitörve a török ágyúkat
foglalta el, majd együttesen szétszórták az
ostromlók derékhadát. A török sereg felszerelését hátrahagyva menekült, a szultán pedig
egyes feljegyzések szerint a kudarc miatt
véget akart vetni életének.
A győzelem után a török terjeszkedés hét
évtizedre megtorpant, a délvidéki erősséget csak 1521ben tudta bevenni I.
Szulejmán szultán. A nándorfehérvári diadal emlékére vezette be 1457-ben III.
Callixtus pápa az Úr színeváltozása ünnepet augusztus
6-ra, a győzelmi hír vételének időpontjára. A közhiedelemmel ellentétben viszont a
déli harangozást még az ütközet előtt rendelte el könyörgésként a török támadás
miatt, és csak a győzelem
után változtatta a hálaadás
harangszavává.
A katonai diadalt nem sikerült kiaknázni: a keresztes
had felbomlott, a csata után
kitört pestisnek Hunyadi és
Kapisztrán is áldozatául esett.
A nándorfehérvári győzelem
a magyar hadtörténet legfényesebb lapjaira kívánkozik.
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A természet kalendáriuma (DXXII.)
Kiss Székely Zoltán
Sírja üres akár a
megváltóé
de késik a húsvét
hiába esdi minden
áldott délben
a harangszó
Kányádi Sándor 1974-ben írt Hunyadijával emlékezve a déli harangszó eredetére,
indulunk nyárközépi sétánkra.
Két fűszállal a kezemben idézem Kassák
Lajost. 1967. július 22-én hagyta itt az árnyékvilágot a magyar avantgárd nagymestere:
Merre és hová menjek most
kérdezem magamtól és elindulok
bizonytalan léptekkel mint a vakok.
Örvénylik az idő
hullámzik a tér
a megsebzett fák
(…) közt
Ki rabolta el a sikátorok kulcsát
hogy bezárja felettük az ég kapuját
tengernyi kék lepedőt mutassatok
a hold fénylő szarvát legalább.
A hajnal pirkadását keresem
a szelíd rózsaszínű flamingót
aki ott vergődik vérbefagyottan
az éjszaka mancsai alatt.
Ki tépte le hajdani szép városunk díszeit
ki átkozta el az erdőket tengereket
a sivatag pálmaligeteit ahol
az álmok rózsái illatoznak anyaszült
meztelen.
(…) a halhatatlanság angyala
kézenfogva vezet át a zöld vesszőből font
hídon
mely a születést összeköti a halállal
hogy az azúr kék vizében mossuk ki
szennyesünk.

fegyverek tökéletesedésével királyi passzióvá
süllyedt. Így pusztult ki e királyi vad gyorsan
civilizálódó eurázsiai élőhelyein. Mielőtt
azonban ez bekövetkezett volna, mint a királyok állata és az állatok királya, jelképpé
nőtt, s mivel a királyság intézményét égi eredetűnek hirdették, a királyok pedig a Nap fiának tekintették magukat, az aranysörényű
ragadozó napjelképpé lett – írja Jankovics
Marcell Jelkép-kalendáriumában. – Mint
ilyen, nemcsak a szakrális és profán művészetekben jutott főszerephez, hanem a közelmúlt
népművészetében is, ott is, ahol élő oroszlánt
nem láttak soha.
Oroszlánölő naphérosz volt a sumér Gilgames, a zsidó Sámson, a görög Héraklész,
a félig-meddig történelmi hőssé vedlett
„oroszlánsörényű” perzsa Rusztem. Héraklész, amikor legyőzi a nemeai oroszlánt,
maga is oroszlánná, azaz királlyá, a nyárban
uralkodó Nappá válik. Hasonló okból nevezi
oroszlánnak a Biblia Júda királyi házának
alapító ősét.
Hogy az oroszlán a lángsörényű Nap jelképe lett, helyet kapott a zodiákus csillagképei között is. Az Oroszlán csillagképet az
állatöv „királyának” tekintették. Legfényesebb csillaga, mely a nappályán trónol, a Regulus, a „Királyfi” csillag.
206 évvel ezelőtt, 1816. július 23-án született Girókuti Pinczker Ferenc mezőgazdász, a hazai kertészeti szaksajtó
megteremtője. Gróf Teleki Domokos gernyeszegi birtokán lett tiszttartó. Végigharcolta a
szabadságharcot. A világosi fegyverletétel
után orosz fogságba esett. Hazakerülve gróf
Kemény Sámuel és gróf Kemény Józsefné
gazdaságainak felügyelője volt a Szilágycseh
melletti Girókután. Innen vette fel előnevét.
Az 1860-as évektől az Országos Magyar
Gazdasági Egyesület keretein belül főleg a
kertészet és a gyümölcstermelés kérdésével
foglalkozott. Ő szerkesztette a többi között az
Erdélyi Naptárat, az Országos Képesnaptárat és a Falusi Gazdát. Jó néhányszor versbe
foglalta mondandóját, mint ahogy azt Jókai
Mór az Életemről visszaemlékezésben is
megemlíti:

Mozart Requiemjét hallgatom éppen
és galambok keringenek szobám négy
fala közt.
Gazdászati tanácsadásai mind versekben
Szentlélek hószín madarai (…)
hangzanak.
Egyetlen túlfeszített húron pendül
„Hexameterben etess, pentameterben
az életünk
itass.”
(…) bolyongok
Ismeri a magyar embert, hogy amit vers(…) gyakorta érintve a horizont szélét
ahol a napgyümölcs magja izzik fel ben tanult, megragad nála.
vörösen
Július 24-én lesz 140 éve, hogy megszüles a lenge fény járja hajnali táncát
tett id. Balogh Ernő geológus. A kolozsvári
a láthatatlan kötélen
tudományegyetemen doktorált 1906-ban, s
mely ég és föld között feszül…
bár tanársegéd lett az egyetem ásványföldtani
A Nap 22-ről 23-ára virradólag lép az intézetében, Trianon után csak gyergyószentmiklósi és a kolozsvári leánygimnáziumi taOroszlán házába.
nári állás jutott ki neki. De ő lett az Erdélyi
Oroszlánt ölni egykor a férfiasság próbája Múzeum Egyesület természettudományi
volt, a törzsön belüli hatalmat igénylők ritu- szakosztályának titkára, majd elnöke és az
ális kötelezettsége, ami a vadászmódok és Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke. 1945 után

Tengernyi kék lepedő – júliusi Balaton

Július fényverése nyers – kaszák járta mező

a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem ásvány-kőzettan tanára. Főleg ásvány- és kőzettannal foglalkozott, komoly barlangtani
vizsgálatokat végzett. S ő volt, ki a hatvanas
évek végén egykori egyetemi hallgatója, akkori biológia szakos tanárnőnk, Kisgyörgyné
Hóhágyi Eleonóra kérésére revideálta a Bolyai Farkas Középiskola ásvány- és kőzetgyűjteményét, ami a II. világháború óta –
amikor a bekvártélyozott idegen hadak szétzüllesztették gyűjteményeit – romokban hevert.
Július 26-a Szent Anna, a magyar néphagyományban kedd asszonya napja – írja Jankovics Marcell. A katolikusok Szűz Mária
édesanyját tisztelik benne. Kultusza a XIII–
XIV. században terjedt el Európában. Az
ünnep dátuma Szent Anna feltételezett halála
napja. Valójában egy templom felszenteléséről emlékezik meg. Mária állítólagos jeruzsálemi szülőházát még a IV. században építették
át templommá, és szentelték fel egy július
26-i napon. E templom ünnepét és búcsúnapját Bizáncban július 25-én ülték meg, ahol Kr.
u. 50 körül Annának már külön templomot is
szenteltek. A napot Justinianus császár tette
kötelező ünneppé.
Július 27. a hétalvók (hét szent alvó) napja.
Az ő legendájuk sem eredeti keresztény lelemény – világosít fel Jankovics Marcell. – A történet a római
birodalmi keresztényüldözés korába
nyúlik vissza. A szír eredetű legenda
szerint élt Epheszosz városában, a Kr.
u. III. században hét fiatalember, akik
titokban Jézus követőivé váltak. Az
ősi szír legenda szerint az épp odalátogató Decius császár fogdmegjei elől
menekülő ifjak a Celeus-hegy egyik
barlangjába menekültek, amely magától bezárult mögöttük, az ifjak
pedig mély álomba merültek. Csak
kétszáz év múlva ébredtek fel. Ezalatt
a kereszténység lett a birodalom államvallása, így a hét ifjúnak már nem
volt miért bujkálnia. Az alvó isten
vagy hős, akinek ébredésére és viszszatértére vár az emberiség, a mitologikus
gondolkodás
ősrégi
teremtménye (Ozirisz, Gilgames,
Kronosz, Saturnus, a kelta Arthus, az
azték Quetzalcóatl). A hét bölcs Indiában a Göncölszekér hét csillagát személyesítette meg, a halhatatlanokat,
ahogy az egyiptomiak nevezték őket,
mivel sohasem merülnek a látóhatár
alá. A Göncöl csillagai sohasem
nyugszanak le, a segítségükkel találjuk meg a Sarkcsillagot, az Oroszlán

és a Szűz felett helyezkednek el, ami egykor
a nyári napforduló égi helyének meghatározásában volt kulcsjelentőségű. A „Hét Bölcs
Vonala” a napfordulói főkör neve volt, s az
elnevezés még abból az időből való, amikor
a nyári napforduló az Oroszlán csillagképbe
esett. A világot úgy modellezték a régiek,
mintha a Sarkcsillagra akasztott főkörökön
függne, akárcsak egy kozmikus méretű csillár, a Göncöl a babiloniaiaktól a Mennyei Kötelék, a görögöktől a Köldökzsinóros
(Omphaloessza) nevet kapta. E képzet kezdetlegesebb formája az égi „köldököt” úgy
fogja fel, mint amihez a környező csillagok
láthatatlan pórázon, köldökzsinóron lennének
kikötve. A türk–magyar mítoszok is így tudták.
Július 27. azonban az első világégés kezdete is, 1914-ben e napon üzent hadat az
Osztrák-Magyar Monarchia Szerbiának…
Július 28. Szent Pantaleon napja. Nevét
egyesek a görög Pantaleémon, „mindenkivel
könyörületes” névből magyarázzák, ami illik
az orvosra, mások a szintén görög Pantaleón
névformát tartják eredetinek. Jelentése „teljesen olyan, mint egy oroszlán”. Ez viszont
illik az Oroszlán hónap első dekádjába. A legendás Pantaleon mitologikus előképei azok
a görög istenek, akiknek az „oroszlános” naphoz, a gyógyításhoz és a gyógynövényként is
számontartott olajfához köze van. Ilyen
Apollón, aki egy személyben napisten és
orvos (Paiéón). Születésekor anyja, Létó egy
olajfába kapaszkodott, s olívaolaj volt a hagyományos gyógyír a kánikulai nap tüzes
nyilai okozta sebekre. Orvosisten volt Apollón fia, Aszklépiosz is. A harmadik mitikus
orvos Paióniosz. A negyedik orvos nő volt,
Athéné Paióna. Ő az, aki a mítosz szerint
szent fáját, az olajfát megteremtette.
Meleg van, a füge már érik a Pannon-medencében is. Az olajfatermesztésre még várni
kell… Kánikula. Nyár közepe. A kakukk már
nem szólal, tojásait már rég „bérköltők” fészkébe csempészte.
Július fényverése nyers,
kaszákon ég a munka.
Kakukk, kakukk, már nem felelsz
szólítgató szavunkra(…)
– írja Áprily Lajos is a Hallgató kakukkszóban –
S már Merlin-füllel hallgatom:
jön-jön viharvert szárnyakon
a nagy, komor erdőmorajlás…
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022. július 22-én, 566 évvel a nándorfehérvári diadal után
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Épített örökségünk

Erdély ősi történelmi fővárosa

Gyulafehérvár Kolozsvártól kilencvenöt kilométerre délre, a Maros és az Ompoly összefolyásánál emelkedő kétszázharminc méter magas fennsíkon fekszik. Neve onnan ered, hogy a fehér mészkőből épült római kori
falmaradványok alapján az itt letelepedő szlávok Belgrádnak – Fehérvárnak
– nevezték el. Nevének előtagja arra emlékeztet, hogy egykor az erdélyi
Gyula székvárosa volt. Latin neve az Ompoly latin Apula nevéből való. A német
Weissenburg az ősi szláv név tükörfordítása, a Karlsburg pedig újabb várának
építtetőjére, III. Károly magyar királyra – VI. Károly néven német–római császárra – emlékeztet.

Nagy-Bodó Tibor
Gyulafehérvár vagy III. Károly magyar király után Károlyfehérvár – németül Karlsburg
vagy Weissenburg, latinul Apulum, szászul
Keist – Erdély ősi történelmi fővárosa, az erdélyi érsekség székhelye, egyúttal a román
ortodox egyház erdélyi székvárosa.
1542 és 1690 között az Erdélyi Fejedelem-

ség fővárosa, majd Fehér, illetve 1775-től
Alsó-Fehér vármegye székhelye. Ma Fehér
megye székhelye. Borbánd, Ompolykisfalud
és Poklos települések tartoznak hozzá.
A tartomány legjelentősebb erőssége, avagy
a ritka szép palota
A mai Gyulafehérvár 425 x 415 méteres
alapterületű castruma a Római Birodalom
legjelentősebb erőssége volt a tartományban.
A castrum 1,8 méter széles védőfala úgynevezett töltött fal volt: a két oldalán kváderkövekből rakott fal közét földdel és
habarccsal összefogott kőtörmelékkel töltötték fel.
Mind a középkori vár, mind pedig a Bethlen Gábor által korszerűsített védrendszer a
castrum falaira épült.
Írott dokumentumokból:
„…a vár keleti oldalán lévő fal felett, síkságra tekintve áll a királyoknak ritkaszép palotája… Különböző alsó és felső
helyiségeiben szökőkutak, víztartó medencék
és csurgók vannak, melyekben tiszta víz bugyok…”
A székely író igazsága
Orbán Balázs szerint:
„…Erdély történetét kell megírni annak,
aki Gyulafehérvár történetét akarja ismertetni…”
Igaza van a nagy írónak, mert nincs Erdély
történelmének olyan fejezete, amely közvetlenül vagy közvetve ne lenne kapcsolatban a
várossal.
Kiemelten fontos tudni azt, hogy Gyulafehérvár története több évezredre nyúlik vissza.
A várostól mintegy négy kilométerre
északkeletre, a Maros bal partján, egy, az i. e.
II-I. századból, a korai vaskorból származó
földvár maradványait tárták fel.
Ezen a vidéken élt Erdély első név szerint
ismert népe, az agathürszöké, akiket a dákok
győztek le.
A barbár törzsek a római kultúra emlékeit
szinte teljesen eltörölték
Kiss Gábor Az erdélyi várak, várkastélyok
című munkájában arról ír, hogy néhány évszázad múlva Marcus Ulpius Traianus i. sz.
101-től 106-ig tartó hadjárataiban legyőzte és
megsemmisítette a dák vezér seregét, majd
Daciát provinciává szervezte.
Marcus Aurelius császársága idején a tartományt három részre osztották. Középső ré-

szét Dacia Apulensis foglalta el Apulum
székhellyel, mely az Ompoly – Apula – folyóról kapta a nevét.
A rómaiak ezt a stratégiailag fontos helyet
castrummal is megerősítették. Amikor a rómaiak 271-ben kiürítették Dáciát, a helyüket
felváltó gótok a várost lerombolták, a népvándorlás során pedig a barbár törzsek a római
kultúra emlékeit is szinte teljesen eltörölték. totta Gyulafehérvár székhellyel, melynek
püspöki székesegyházát és palotáját is a várban építették fel.
A tatárok elfoglalják Gyulafehérvárat
A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból derül ki, hogy a várra vonatkozó első
okleveles emlék II. Endre király 1232. évi
adománylevele, melyben a fehérvári, csanádi,
orodi és zarándi várakhoz tartozó földeket –
melyeket fia, Béla elvett Miklós comestől –,
visszaadta.
Gyulafehérvárt 1241-ben a tatárok könynyen elfoglalták. Amikor Rogerius nagyváradi kanonok 1242-ben a tatár fogságból való
menekülésének nyolcadik napján Fehérvárra
érkezett, ott csak a megöltek csontjait és a paloták ledöntött falait találta.
IV. Béla királyi felmentéseket adott
a letelepülőknek
A tatárok kivonulása után, 1246-ban IV.
Béla király Gallus erdélyi püspök kérésére –
aki szerint a pusztítások után székhelyén,
Horka fia, Gyula vezér felépíti az új várat
Gyulafehérvárott „… senki sem, vagy csak
A 6-7. században a szlávok jelentek meg
kevesen maradtak…” – királyi felmentéseket
ezen a területen, településüknek a Belgrád –
adott a letelepülőknek, kivette őket a vajda és
Fehérvár – nevet adták, amely az első bolgár
a bírák joghatósága alól, és az erdélyi püspök
birodalom évszázadaiban kezdett benépeáltal kirendelt uradalmi bírónak rendelte alá,
sülni.
szükség esetén még a királyhoz történő felSzintén a fent említett szerző közléséből
lebbezést is engedélyezte.
derül ki az is, hogy a magyar honfoglalás
után a Pannóniából ide települt Horka fia, Az egyház embereit a templomba szorítják,
Gyula vezér szálláshelye lett, aki az itt talált és az épületet felgyújtják…
Alig állították helyre a város épületeit, a
romokon felépítette és székhelyévé tette az új
várat, amit nevéről a nép Gyulafehérvárnak vár falait, amikor a püspök Alárdi János vízaknai bírót valami ok miatt megölette, ezért
nevezett el.
fia, Gaan, a szászokkal szövetkezve 1277.
Az Árpád-kori vár
A várról már az Árpádok korából vannak február 24-én, vasárnap a népet és az egyház
adataink. Amikor István – Vajk – fejedelem embereit a templomba szorította és az épüle997-ben Koppány vezért a Veszprém alatti tet felgyújtotta.
A kalocsai érsek, János az „…iszonyú kácsatában legyőzte, felnégyelt testének egy darokat
tevő gonosz szászok…”-at 1278-ban
rabját Fehérvár kapujára szegeztette ki.
A hűtlenné vált Gyula ellen 1003-ban kiközösítette.
A város helyreállítását 1287-ben kezdték
maga I. István király vezette seregét, harcra
el,
és 1291-ben már be is fejezték, amikor III.
azonban nem került sor, mert Gyula megadta
Endre király országgyűlést tartott itt.
magát.
A város azonban nehezen heverte ki a
A király elvette tőle birtokait, őt családjápusztításokat,
hiszen 1354-ben a püspök elval együtt Magyarországra vitte, és a Magyar
krónika szerint a tartományt Gyulafehérvárral rendelte, hogy lakói az üresen maradt telkekre három éven belül házakat építsenek,
együtt rokonára, Erdőelvi Zoltánra bízta.
És itt még megjegyezzük, hogy az erdélyi mert a be nem épített területeket magának
püspökséget I. István király 1009-ben alapí- foglalja le.

A gyulafehérvári vár bejárata

Mátyás király parancsa:
a várat földig kell rombolni!
Vára sem érte el a kívánt hadászati szerepet, ezért 1469-ben Miklós küküllői főesperes, erdélyi helytartó arról értesítette az
erdélyi káptalant, hogy Mátyás király parancsára a gyulafehérvári várat földig kell rombolni, a sáncokat pedig be kell tölteni.
Írott dokumentumokból derül ki az is,
hogy 1516-ban Ulászló király az erdélyi káptalannak megparancsolta, hogy a vár régi,
romlott falait az egyház és a haza védelmére
új kőfallal és fedéllel erősítsék meg, melynek
elősegítésére kétszáz aranyforint értékű só
kiutalását engedélyezte.

A régi sekrestye bejárata

Fontos tudni azt, hogy amikor a török
Buda várát elfoglalta, Izabella királynő is ide
költözött fiával, János Zsigmonddal.
György barát nem tudja elfoglalni a várat
A Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök által a rendelkezésünkre
bocsátott dokumentációból még azt is megtudjuk, hogy amikor 1550-ben Martinuzzi
György megtudta, hogy Izabella tárgyalásokat kezdett Ferdinánd királlyal, 20 ezer főnyi
sereggel jelent meg a vár falai alatt, melynek
kapuit a királyné a rendek beleegyezésével a
helytartó előtt bezáratta. Hiába ostromolta
ekkor György barát a várat, mert elfoglalni
nem tudta.
Tudomásunk van még arról is, hogy a következő év májusában György barát ismét körülzárta Gyulafehérvárt, mire Izabella
levélben kért segítséget a szultántól. A várat
Martinuzzi elfoglalta, és megegyezésre kényszerítette Izabellát.
Menyegzők és… elhalálozások
Itt halt meg 1559-ben Izabella királyné
harmincnyolc éves korában, és itt hunyt el
1571-ben János Zsigmond fejedelem is, akinek helyére Báthori Istvánt, a későbbi lengyel
királyt választották meg fejedelemnek.
Továbbá, itt tartotta menyegzőjét 1595-ben
Báthori Zsigmond fejedelem Mária Krisztierina osztrák hercegnővel.
(Mostani témánkra – tekintettel a mai állapotokra – egy későbbi lapszámunkban még
visszatérünk)

* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet dr. Fekete Albertnek, prof. dr. Sümegi Pálnak, és nem utolsósorban Keresztes Géza műépítész-műemlékvédelmi szakmérnöknek; a régi és a mai képekért Demján László műemlékvédő építésznek.
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VÍZSZINTES: 1. ’48-as altábornagy, képvisel, júniusban 200 éve született (János,
báró). 8. Kiütés a ringben (angol röv.). 10. Maros-parti város. 11. Nagyarányú adásvétel.
12. Tisza-párti miniszter, 100 éve halt meg (János). 17. Érces kzet. 19. Belga és luxemburgi autójel. 20. Shakespeare légi szelleme. 21. Elre jut. 22. Mauna …, hawaii
vulkán. 23. József Attila költeménye. 24. Orosz helyeslés. 25. Az itteni. 26. Afrikai állam.
27. Ulan …, Burjátföld székhelye. 28. A fonóban használják. 30. Gyors lábú kutyafajta.
33. Gléda. 35. Hordómérték. 37. Annál lentebbi helyre. 39. Római 550. 41. Ian Fleming
hse (James). 43. Alapszámunk. 45. Tíz (angol). 46. Katonának toborzó. 48. Fül(angol).
49. Svájci város. 50. Volt (latin). 51. Oldalra esik. 53. Kerti munkaeszköz. 55. Monte
Cristo börtöne. 56. Nátrium vegyjele. 57. Zeneszerz (Ady-versek), 150 éve született
(Hugó). 58. Szoprán, 150 éve született (Olga).
FÜGGLEGES: 1. Harap. 2. Pénzbeni érték. 3. Szovjet vadászrepülgép. 4. Itt lent
(nép.). 5. Skandináviai nép. 6. Latyak. 7. … királya (Lalo operája). 8. Többszálú acélkötél.
9. Fest, Petfi barátja, októberben 200 éve született (Petrich Soma). 13. Özönlik. 14.
Francia város. 15. Istenn (latin). 16. Eblak. 18. Könnyen bomló, nem szoros. 20. Norvég
sarkkutató (Déli-sark stb.), 150 éve született (Roald). 21. Reped. 22. Japán eredet
közdsport. 24. Doktor (röv.). 26. Égetett üvegszer bevonat. 28. Lop. 29. Indíték. 31.
Gyom. 32. Erdélyi kormányzó, 200 éve hunyt el (György, báró). 34. Ugandai politikus.
36. Bizonyos ideje. 38. Sztálin eldje. 40. Huszárparancs. 42. … ebcsont beforr (Petfi).
44. Betvetés. 47. Fogoly. 48. Princípium. 49. Caragiale úrfija. 52. Fél tíz! 54. Néma síp!
L. N. J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket augusztus 4-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani.
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül betket folyamatosan összeolvasva Paulo Coelho egyik
regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bett elre beírtunk.
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Megfejtések
a július 15-i
számból:

cím pályázat nyertesei:
PITHÓ IRMA, Marosvásárhely, Predeal utca
KOSZTA JULIANNA, Marosvásárhely, Építk sétány
A pályázati rejtvény megfejtése:
SCHMEITZEL; FEKETE; SZÉKÁCS; LÁNG;
FELLNER; GYÁRFÁS
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek
a 0265-268-854-es telefonszámon.

Ikrek: Predjama
Skandi: Ha csak a gyönyörnek élsz, gyönyör lesz
a veszted.
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Díjugratóverseny Ákosfalván
A Farkas Zsolt és Mónika tulajdonában álló harasztkereki
Varázspatkó lovarda szervezésében került sor múlt szombaton
Ákosfalván
a
székelyföldi regionális díjugrató-bajnokság harmadik fordulójára.

Gligor Róbert László

Gyergyóremete és Benedekmező után Ákosfalván álltak rajthoz
a székelyföldi regionális díjugratóbajnokság hetedik idényének versenyzői, hogy újabb pontokat
gyűjthessenek a hatfordulós bajnokság tabelláján. A hétvégi fordulóra
85 lovas nevezett be, akik öt kategóriában indultak, és bizony volt
dolguk a bíráknak, hiszen mintegy

hat órán át kellett követniük és pontozniuk a lovak és lovasaik teljesítményét, rátermettségét, hogy
eldőljön, ki mennyi ponttal vághat
neki az augusztus 7-én Kurtapatakon rendezendő negyedik fordulónak. A legeredményesebben a
székelyudvarhelyi Csicser lovarda
versenyzői szerepeltek, akik hatszor
állhattak fel a dobogóra, a második

legjobb pontszerzőnek a házigazda
bizonyult, a Farkas Mónika vezette
Varázspatkó négy esetben vehetett
át díjat. Amúgy Maros megyét
ebben a fordulóban a harasztkerekiek mellett a székelybósi és sáromberki lovardák versenyzői is
képviselték.
A Kovászna, Hargita és Maros
megyékre kiterjedő díjugrató-bajnokság negyedik fordulójának eredményei:
Ügyességi verseny, 10 év alatt: 1.
Harai Zsuzsanna Csenge – Csillag
nevű lovával (Székelyboósi Lovarda, Székelybós), 2. Kovács
Kriszta – Aranyos (Varázspatkó Lovarda, Harasztkerék), 3. Sándor
Előd – Csillag (Csicser Lovarda,
Székelyudvarhely); 10 év fölött: 1.
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Laczkó Delénke – Viktor (Csicser
Lovarda), 2. Ivácsony Zsófia –
Szüri (Kesely Lovasklub, Székelylengyelfalva), 3. Veress Virág –
Csillag (Csicser Lovarda)
Díjugratás, 70–80 cm magas
akadály: 1. Fejér Ernő – Huncut
(Zonda Lovarda, Kurtapatak), 2.
Soós Noémi – Fatima (Varázspatkó
Lovarda), 3. Czirják Bíborka – Júnó
(Varázspatkó Lovarda);
90–100 cm magas akadály: 1.
Kacsó Hanna – Zafira (Varázspatkó
Lovarda), 2. Szász Vivien – Qualato
(Remetei Lovasklub, Gyergyóremete), 3. Lőrincz Eszter – Cassano
(Csicser Lovarda);
100–110 cm magas akadály: 1.
Petréd Gáspár – Silvius (Remetei
Lovasklub), 2. Molnos Boglárka –
Lucatoni (Csicser Lovarda), 3.
Geréb Dorottya (Csicser Lovarda).

A labdarúgó-Szuperliga 2. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Mintegy hat órán át zajlott a verseny szombaton

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

A Slovan hátrányból fordítva legyőzte
a Ferencvárost
A Ferencváros 2-1-re kikapott
a vendég Slovan Bratislavától
a labdarúgó Bajnokok Ligájaselejtező második fordulójának első, szerdai mérkőzésén.

A mérkőzés előtt a stadionon
kívül és a lelátókon tapasztalt feszültség kevésbé volt érezhető a pályán, az első perctől kezdve
kifejezetten lüktető volt a játék, az
első helyzet a magyar bajnok előtt
adódott, de Laidouni közelről célt
tévesztett. Nem sokat késett a válasz, ugyanis Weiss szabadrúgását
nagy bravúrral hárította Dibusz, a
kipattanónál azonban már tehetetlen
lett volna, viszont Medvedev a jószerivel üresen tátongó kapu mellé
gurított. Eközben a lelátón a szlovákok által begyújtott pirotechnikai
eszközök okoztak riadalmat és persze füstöt is.

A kezdeti nagy rohanás után a
Ferencváros került fölénybe, amit
Zachariassen kapufára fejelt labdája
is jelzett, de a vendégek kapusának
is volt nagy védése később. A kölcsönös lelátói utálkozás először a
30. percben ragadt át a játékosokra,
amikor többen összeakaszkodtak, a
játékvezető ivószünettel próbálta
megfékezni az indulatokat. A szünet
előtti percekben ismét a futballé
volt a főszerep, ebben a periódusban a Slovan hálóőre egy újabb bravúrral őrizte meg kapuját a góltól,
így a csapatok 0-0-lal vonultak az
öltözőbe.
A második félidőt a Ferencváros
szurkolótáborának piros, fehér és
zöld görögtüzei vezették fel, miközben Magyarországot éltették a hazai
szimpatizánsok. A folytatásban is a
zöld-fehérek irányítottak, a szlovák

bajnok erejéből csak a védekezésre
futotta, viszont azt hatékonyan tette,
igaz, ehhez kellettek a pontatlan ferencvárosi lövések is.
Az idő múlásával lendületét veszítette a hazai együttes, így játéka
statikusabbá, fölénye pedig meddővé vált. Ennek ellenére éppen
ebben a periódusban sikerült betalálnia az FTC-nek, amely egy bal
oldalon végigvitt szép akció végén
Zachariassen révén volt eredményes (1-0). A góltól ismét megélénkült a találkozó. A hajrában mindkét
fél vezetett veszélyesnek ígérkező
támadásokat, egy ilyenből a vendégek egyenlítettek (1-1). Ettől megzavarodott a magyar bajnok, amely
egy hajszálpontos lövésből újabb
gólt kapva hátrányból (1-2) várhatja
az idegenbeli visszavágót, amelyet
szerdán Pozsonyban rendeznek.

Július 22., péntek:
* 20.30 óra: CS Mioveni – Konstancai FCV Farul
Július 23., szombat:
* 20.30 óra: FC Voluntari – Botosáni FC
Július 24., vasárnap:
* 12.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Campionii FC Argeş Piteşti
* 16.00 óra: FC Universitatea 1948 Craiova – Kolozsvári CFR 1907
* 18.30 óra: Kolozsvári FCU – CSU Craiova
* 21.30 óra: Bukaresti Rapid 1923 – Bukaresti FCSB
Július 25., hétfő:
* 18.30 óra: Chindia Târgovişte – Nagyszebeni Hermannstadt
* 21.30 óra: Aradi UTA – Petrolul 52 Ploieşti
A mérkőzéseket a DigiSport 1 TV élőben közvetíti.

Mestermérleg
* Sztanyiszlav Csercseszov (Ferencváros): „Nem mindig úgy jön ki
a lépés, ahogy azt szeretnénk. Az első öt percen kívül elégedett lehetek,
mert kétszer annyit birtokoltuk a labdát, és jóval több helyzetünk volt,
mint az ellenfélnek. Az eredmény megfordításához nem különösebb
problémák vezettek, hanem a koncentráció hagyott alább. Egy dolgom
van most, egy hét alatt felkészíteni a csapatot a visszavágóra.”
* Vladimir Weiss (Slovan): „Nagy győzelem volt, de még csak a félidőben vagyunk a párharcot tekintve. Kevesen hittek bennünk, de ma
megmutatták a játékosok, hogy megvan bennük a kellő erő. Jó futballt
nyújtott mindkét fél, fantasztikus hangulat volt a stadionban, néhány
szituációt leszámítva sportszerű keretek között zajlott a meccs.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés: Ferencvárosi
TC – Slovan Pozsony (szlovák) 1-2 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 20.459 néző, vezette: Ricardo de Burgos (spanyol).
Gólszerzők: Zachariassen (70.), illetve Kasia (81.), Barszegjan (86.).
Sárga lap: Nguen (31.), illetve Saponjic (26.).
Ferencváros: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Kovacevic, Civic – Laidouni (72.
Mercier), Zachariassen, Esiti – Tokmac (80. Auzqui), Boli (72. Bassey), Traore (57.
Loncar).
Slovan: Chovan – Medvedev, Kasia, Abena, De Marco – Barszegjan (90+2. Agbo),
Kucka (90+2. Holman), Kankava, Pauschek (73. Cavric) – Weiss (73. Cakvetadze)
– Saponjic (69. Ramirez).

Feszültség stadionon kívül és belül
A mérkőzés előtt igen feszült hangulat uralkodott a stadion környékén, a rendőrségnek könnygázt is be kellett vetnie, amikor a Slovan
csapatbusza begördült a Groupama Arénához.
A lelátók már jóval a kezdés előtt megteltek. Az összetartozást kifejező Nélküled című dal eléneklése után felzúgott a Ria, Ria, Hungária!
rigmus, majd a szlovákokat szidták a drukkerek.
A kezdés előtt a hazai szurkolótábor élőképet mutatott be, amelyen
a magyar zászlóra fekete betűkkel írták, hogy „nem felejtünk”, a trikolór alatt pedig az 1992-es évszám volt olvasható, amely a két csapat
harminc évvel ezelőtti botrányos pozsonyi meccsére utalt.
A vendégdrukkerek bevonulásukat követően provokálták a szomszédos szektor hazai szimpatizánsait, a kerítésre másztak, és szóváltásba
keveredtek a biztonságiakkal, ezért néhány perccel később készenléti
rendőrök vonultak a két szektort elválasztó kerítés mindkét oldalához.

Eredményjelző

A szlovák csapat játékosa, Tigran Barszegjan, valamint a ferencvárosi Tokmac Nguen és Anderson Esiti (b-j). Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzések:
* bajnoki ág: Qarabag (azeri) – FC Zürich (svájci) 3-2, Zalgiris Vilnius (litván) –
Malmö (svéd) 1-0, Pjunik (örmény) – Dudelange (luxemburgi) 0-1, Ludogorec (bolgár) – Shamrock Rovers (ír) 3-0, Linfield (északír) – Bodö/Glimt (norvég) 1-0, Dinamo Zágráb (horvát) – Skupi (északmacedón) 2-2, HJK (finn) – Viktoria Plzen
(cseh) 1-2, Maccabi Haifa (izraeli) – Olympiakosz Pireusz (görög) 1-1, Ferencváros
– Slovan Pozsony (szlovák) 1-2, Maribor (szlovén) – Sheriff (moldovai) 0-0;
* nem bajnoki ág: FC Midtjylland (dán) – AEK Larnaca (ciprusi) 1-1, Dinamo Kijev
(ukrán) – Fenerbahce (török) 0-0.
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Az ukrajnai háború hatásait és Európa jövőjét elemezték a szabadegyetem
több pódiumbeszélgetésének előadói

Fotó: MTI

Az ukrajnai háború hatásait,
Európa jövőjét és a magyar
nemzetpolitika eredményeit
elemezték szerdán Tusnádfürdőn a 31. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor
(Tusványos) hivatalos megnyitójának és több pódiumbeszélgetésének előadói.

ókat. A Miniszterelnökséget vezető
miniszter szerint Európa jól vizsgázott a koronavírus-járvány alatt, de
a háború következményei miatt elveszítheti versenyképességét, a
szankciók kiterjesztése az energiára
ugyanis egyáltalán nem, vagy alig
fáj Oroszországnak, Európa gazdaságát azonban rövid távon térdre
kényszerítheti.
Az EU az újjáépítésben is segítséget ígért Ukrajnának, de ha az
energiaválsággal szétveri a gazdaságot és politikai instabilitást idéz
elő, nem lesz olyan állapotban,
hogy bárkinek segíteni tudjon – mutatott rá a miniszter.

A Európai Uniót lényegében
saját szankciói gyengítik, a
kérdés az, hogy túl tudja-e
élni az Oroszország ellen bevezetett büntetőintézkedéseket
–
jelentette
ki
a
pénzügyminiszter csütörtökön Tusnádfürdőn.

tés, amelyben a honvédelmi és a rezsivédelmi alap az ország biztonságát és stabilitását szolgálja.
Előbbi bevezetésével megpróbálják fenntartani a háztartások számára a jelenleginél kedvezőbb
energiaárakat, valamint kiegyensúlyozni az orosz háború és a migráció miatt tapasztalható biztonsági
kockázatokat – tette hozzá.
Mérsékelni kell ezeket a veszélyeket és tartalékot kell képezni,
ennek jegyében a magyar kormány
jövőre csökkenteni kívánja az adósság mértékét, valamint továbbra is
prioritás marad az energiatározók
feltöltése – mutatott rá a pénzügyminiszter.
Emlékeztetett, a válságra az amerikai központi jegybank lépett a leggyorsabban, amely hajlandó a
recessziót vállalni azért, hogy az
infláció eltűnjön a gazdaságból, ez
a stratégia viszont kevésbé számol
a munkanélküliségi, a megélhetési
és a szociális problémákkal. Ez recesszió felé nyomja a világ gazdaságát, ebből a szempontból a
mostani helyzet csak szélcsend
ahhoz képest, ami a gazdaságokban
következni fog – közölte Varga Mihály. Az infláció megfékezését a
magyar kormány árstoppal igyekezett megfékezni, de hosszú távon ez
nem tartható fent, ezzel az intézkedéssel a nehezebb gazdasági környezethez való felkészülésre és az
átállásra ad lehetőséget a hazai vállalkozásoknak – tette hozzá.
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős
miniszter arról beszélt, ebben a gazdasági helyzetben Románia számára nem a megszorítások
bevezetése a járható út, hanem a fejlesztések és a beruházások segítése.
Ebben az évben a fejlesztési minisztérium közel 20 milliárd euró
értékű beruházást fog finanszírozni,
a helyreállítási alapból pedig min-

Az Európa jövőjéről rendezett
fórumon Gulyás Gergely leszögezte: Magyarország fontosnak
tartja az Európai Unió egységének
megőrzését, ugyanakkor téves döntésnek tartja, hogy az Európai Unió
az energiára is kiterjesztette az
Oroszországgal szembeni szankci-

Varga Mihály a Vihar előtt, vihar
után? – Infláció, energiaár,
recesszió című panelbeszélgetésen
hangsúlyozta: Európának egyelőre
szüksége van az orosz energiára, az
átállás pedig hosszú időbe telik és
források kellenének hozzá.
A meghozott szankciók nem működnek, ráadásul ebben az ügyben
nemzetközi együttműködés sincs,
és nagy gondot okoz az uniónak az
euró és a dollár árfolyamának változása. Ebben a tekintetben Európa
„mélyen a vesztesek között van” –
fogalmazott, hozzátéve, a szankciós
politika Európának egyelőre nagyobb gondot okoz, mint annak, aki
ellen azt bevezették.
A magyar pénzügyminiszter
megerősítette: a magyar kormány
ragaszkodik a békéhez és a biztonsághoz, arra törekszik, hogy a rendelkezésére álló forrásokat az eddig
elért társadalmi-gazdasági eredmények megőrzésére fordítsa.
Kifejtette, az infláció növekedése, az energia- és az élelmiszerárak emelkedése, a kamatemelés és
az emiatt megdrágult hitelek jól
mutatják, hogy gazdasági lassulás
felé tart a világ és benne Magyarország. Az, hogy valóban recesszió
lesz-e vagy egy nagyon erős lassulás, azt most nem lehet tudni, de ma
nincs olyan elemzés, amely a helyzet radikális javulásával számolna –
mondta. Ebben a helyzetben ragaszkodni kell az alapértékekhez és a
biztonsághoz – ismételte meg Varga
Mihály, utóbbival kapcsolatban
megjegyezve, ezt szolgálja a napokban elfogadott jövő évi költségve-

Schiffer András ügyvéd úgy vélekedett: Európa nem lehet játékszere sem a tengeren túli
nagyvállalati érdekeknek, sem
Moszkva birodalomépítő érdekeinek, Közép-Európa országainak
össze kell fogniuk és óvakodniuk
kell attól, hogy egymás ellen fordítsák őket.
A szakmai közéleti programok
szerdai megnyitóján Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára leszögezte: a magyarok számára
nincs más alternatíva, mint a béke,
a nemzet legfőbb kívánsága az,
amit Zrínyi Miklós úgy fogalmazott

meg, hogy „Ne bántsd a magyart”.
„Semmi más kívánságunk nekünk 2022-ben nem lehet, csak azt
kérni, hogy sehol, sehol a világon
ne bántsák a magyart. Ne bántsák
itt, a Kárpát-medencében, ne bántsák Ukrajnában, Kárpátalján.
Mondjuk ki végre: mi, magyarok,
csak a béke mellett tesszük le a voksunkat, csak a békében vagyunk érdekeltek” – fogalmazott a
nemzetpolitikai államtitkár.
Potápi Árpád János egy későbbi,
a Cselekvő nemzet tematikus évről
szervezett pódiumbeszélgetésen rámutatott: az ukrajnai háború körülményei között a nemzetpolitikában
most nem az új fejlesztési irányokról, hanem az eddig elért eredmények
megőrzéséről
kell
gondolkodni. Mint elmondta: az elmúlt időszakban a nemzetpolitikában Tusványostól Tusványosig
számolták az éveket, és a szabadegyetemen folytatott tanácskozások
irányt szabtak, de amióta a világ belecsúszott a háborúba, nem az a cél,
hogy meghatározzák a következő
évek fejlesztési irányait, hanem
hogy miként tudják a közösségeket,
a kiépített intézményrendszert megőrizni, a megkezdett projekteket befejezni.
Németh Zsolt, az Országgyűlés
külügyi bizottságának elnöke, a
Tusványos egyik alapítója a háború
és Közép- és Kelet-Európa viszonyáról tartott beszélgetésen azt
mondta: az Európai Unió minden
jel szerint rendkívül komoly vesztese az Ukrajnában zajló háborúnak. Az Európa feje fölött
gyülekező sötét fellegek – az euróárfolyam, az infláció, az energia-

árak emelkedése – közepette szerinte Közép-Európa országai –
benne például a magyar–lengyel
kapcsolatok is – nagyon komoly
szakítópróbának vannak kitéve,
ezért a térség tagjai csak akkor tudnak erősek maradni, ha együttműködnek, és közösen képviselik
érdekeiket.
A Tusványoson külön pódiumbeszélgetést is szenteltek a lengyel–
magyar barátságnak. A rendezvény
résztvevőinek az volt a véleményük: az ukrajnai háború ugyan
próbára tette Magyarország és Lengyelország kapcsolatait, de nincsen
stratégiai ellentét a két ország között.
Jerzy Snopek, Lengyelország korábbi budapesti nagykövete úgy
vélte: a lengyel–magyar barátság
olyan régi és olyan mély társadalmi
beágyazottságú, hogy mindenféle
politikai konjunktúra fölött áll. Szerinte a két ország stratégiai céljai
között sincsenek különbözőségek.
A Tusványos szakmai, közéleti
programjainak nyitónapján a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI)
támogatásával működő Kárpát-haza
Vándorbölcső Programot ismertették a székelyföldi szervezők és
olyan nagycsaládosok, akik már haszonélvezői voltak a programnak. A
táborban adtak át egy vándorbölcsőt
egy ötödik gyermekét váró csíkcsekefalvi családnak.
A „Van, ami örök” mottóval
megszervezett 31. Tusványoson a
hét végéig több mint négyszáz
közéleti és kulturális rendezvény
várja az érdeklődőket. (MTI)

Varga Mihály: Európát a saját szankciói gyengítik

Fotó: MTI

tegy 6 milliárd euró értékű pályázatot tud kiírni – mondta.
„Jelenleg a vihar közepén vagyunk” – kommentálta a gazdasági
helyzetet Teleki Gábor, a Richter
Gedeon Farmacia Rt. és a Pharmafarm Rt. vezérigazgatója. Kifejtette,
a cégek számára fontos logisztikai
lánc akadozik, az üzemanyagár
megduplázódott, a bérek emelkedése pedig növelte a társaságok kiadását.
Már a viharban vagyunk, az átlagemberek számára pedig egy-két
év nehézség következhet. A globális
infláció kilenc százalék, 2021-ben
5-7 százalékos volt – mondta
Christopher P. Ball, az egyesült államokbeli Central European Institute igazgatója. (MTI)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256-I)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244200. (sz.-I)
A TIMKO alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT két váltásba. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz-I)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16418)
ELADÓ ház egyedül az udvaron: 3
szoba, 3 fürdőszoba. Tel. 0745-348129. (16587-I)

JÓKÍVÁNSÁG
BAJKÓ MAGDOLNÁNAK,
segítőkész barátnőmnek
névnapja
alkalmából
szívből
kívánok
sok
egészséget, boldogságot
és vágyai teljesülését.
Sok-sok
szeretettel
barátnője,
özv.
Szőcs
Erzsébet. (16598)

ADÁSVÉTEL
ELADÓK Vármezőben 470-540 m es telkek. Tel. 00-36-20-334-8629.
(16354-I)
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ELADÓ 20 ár beltelek Agárdon. Tel.
0752-708-718. (23135-I)
VESZEK régi képeket, képkereteket,
antik bútorokat, porcelántárgyakat
stb. Tel. 0731-309-733. (16405-I)
ELADÓ egy antik S 100-as Skoda
autó, fehér, 45 éves, 203 ezer kilométerben, minden illeték kifizetve, műszaki rendben, 4 új gumival és sok
cserealkatrésszel. Tel. 0743-211-281.
(16235-I)
ELADÓ új tablet, laskavágó, porszívó, evőeszköz, egyszemélyes ágy
betéttel, 3 darab felfújható gumimatrac, csillár. Tel. 0770-132-339.
(16543-I)
ELADÓK süldők. Tel. 0740-463-935.
(16527)
ELADÓK
sírhelyek:
egy
a
marosszentgyörgyi temetőben, egy a
Jeddi úti temetőben. Tel. 0770-384-200.
(16556)
ELADÓ ízletes paradicsom Marosludason. Ára: 5 lej/kg nagyobb tételben.
Érdeklődni Farkas György marosludasi termelőnél a következő telefonszámon: 0756-337-257. (16562-I)

LAKÁS
KIADÓ két egyetemista lány részére
kétszobás tömbházlakás az orvosi
egyetem közelében. Tel. 0742-523072. (16514-I)
ELADÓ magasföldszinti, kétszobás
tömbházlakás a Dózsa György utcában, a Mocca mellett. Tel. 0744-645348. (16529-I)
ELADÓ I. emeleti, kétszobás tömbházlakás a November 7. negyedben.
Tel. 0755-309-832. (16529-I)
ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
Rózsák terén, első emeleten. Tel.
0744-528-606. (16499-I)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a
Kornisa negyedben. Tel. 0775-315-981,
0745-276-562. (16586)

MINDENFÉLE
GYEPNYÍRÁST vállalok Marosvásárhelyen és környékén. Tel. 0732-729653. (16565-I)
HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel.
0740-708-157. (15723-I)
VILLANYSZERELÉS: épületi, gépészeti, monofázisú, háromfázisú. Tel.
0740-708-157. (15723-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)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (23135-I)
ALKALMAZOK elárusítónőt a Mures
Mall melletti aluljáróban levő Charm
Fashion üzletbe. Érdeklődni a 0741-365957-es telefonszámon.(16451)
ÁRUSZÁLLÍTÁST vállalok kisteherautóval. Tel. 0745-613-078. (16546-I)
KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, szalagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel.
0744-121-714. (16517-I)
TV-, MOSÓGÉP-, villanyszerelés,
háztartási gépek javítását vállalom a
kliens lakásán. Tel. 0740-527-205.
(16484)
SZOBAFESTÉST és kapuk, kerítések
festését vállalom. Tel. 0747-462-267.
(16549)
DAJKÁT keresünk egy egyéves
gyermek mellé 8 órás munkaidőre.
Cím: Marosvásárhely, Kövesdomb
negyed, Koós Ferenc utca. Tel. 0745791-281. (16564-I)
ÉPÍTKEZÉSBE munkást keresek.
Tel. 0770-621-920. (16547-I)
56 ÉVES nő munkát keres: takarítást,
beteggondozást. Tel. 0770-663-571.
(16571)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést kartonból vagy polisztirénből,
meszelést és kisebb javítást. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0758-639-258, Csaba. (16567-I)

KIADÓ kétszobás lakás. Tel. 0744389-289. (16489)

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

ELADÓ
másodosztályú,
kétszobás
tömbházlakás a Páring utcában, a 44.
szám alatt (14-es lakás). Tel. 0740-282117. (16494)

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Hívjanak bizalommal. Tel. 0767-837-782.
(14836)

ELADÓ 51 m2-es, háromszobás,
külön bejáratú tömbházlakás a Kövesdombon (harmadik emeleten IVből) hőközponttal. Ára: 69.000 euró.
Tel. 0744-523-309. (-I)

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

KIADÓ magánház Marosszentkirályon, a Răsăritului negyedben. Tel.
0744-528-606. (16499-I)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (16439)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (16399-I)
VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (16446)
VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást,
zsindelytető készítését, javítását, cserépátforgatást, ácsmunkát, meszelést,
vakolást,
teraszkészítést,
csatornajavítást, széldeszkák javítását, festését. Tel. 0749-798-244.
(16522-I)
VÁLLALOK építkezési munkát. Tel.
0741-352-972. (16854)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(16351-I)
KERESEK független, komoly nőt egy
58 éves, ágyhoz kötött nő gondozására. Tel. 0742-211-189. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Szívemben mély fájdalommal
emlékezem július 23-án édesapámra, a szászrégeni születésű ifj. BIRÓ ANDRÁSRA
tragikus
halálának
13.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Egyetlen leánya, Emese és
szerettei. (16598)

Fájó szívvel emlékezünk július
22-én
SIMON
EMMÁRA
halálának 10. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Bánatos két leánya, veje, hat
unokája és hét dédunokája.
(16607)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szerető
édesanya, nagymama, rokon,
barát és szomszéd,
özv. BUTYKA REBEKA
szül. POP REBEKA
– a marosvásárhelyi
gobelinfestő –
életének 84. évében 2022. július
19. napján elhunyt.
Temetése július 23-án, szombaton 11 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Lánya, Éva és unokája, Roland.
(16595-I)

Szívünk legmélyebb fájdalmával
búcsúzunk
JÓZSA KÁROLY FERENCTŐL
a legcsodálatosabb férjtől, édesapától és nagyapától, aki váratlan hirtelenséggel 63 évesen
hagyott itt bennünket.
Emléke legyen áldott, nyugalma
békés és szent.
A gyászoló család: imádott
felesége, Edit, egyetlen fia,
Szabolcs, menye, Szeréna
és szeme fénye, kisunokája,
Csenge. (16574-I)
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Ez a nap az emlékezés napja,
érted
imádkozunk
halkan,
zokogva.
Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, munka és
küzdelem volt egész életed.
Értünk éltél, bennünket szerettél,
mégis búcsú nélkül örökre
elmentél.
Fájó szívvel emlékezünk július
25-én a marosszentkirályi
KUTI PIROSKÁRA
szül. Szőcs
halálának hetedik évfordulóján.
Fájt nézni szenvedésedet, mégis nehéz volt elengedni téged.
Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted, soha nem halványul
szívünkben emléked. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, az élet
üres lett nélküled.
Fájó emlékét őrzi férje, György, két fia és családjuk, valamint
három unokája és szerető rokonai.
Nyugodj békében, drága jó feleségem! (16580)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.
Fájó szívvel emlékezünk július 22-én a holtmarosi
BAKOS IBOLYKÁRA
szül. Márton
a drága jó édesanyára, nagymamára, dédmamára halálának első
évfordulóján.
Bánatos férje, Dénes, két leánya: Rozália, Ibolya és családjuk, két
unokája: Szabolcs, Szilárd és családjuk, valamint a három
dédunoka: Krisztián, Noel és Maja.
Nyugalma legyen csendes! (16493-I)

„Emlékezzetek, s kérlek, ne felejtsetek!
Emlékezzetek, és a végen túl is szeressetek!”
Szomorú szívvel, örök szeretettel emlékezem, de Isten
akaratában megnyugodva, hogy még egyszer találkozunk.
Emlékezem a legdrágább testvéreimre: a holtmarosi születésű
BAKOS IBOLYÁRA
szül. Márton
halálának első évfordulóján, 2022. július 22-én, és
ikertestvéremre,
DÉNES PIROSKÁRA
szül. Márton
aki 2022. augusztus 20-án már tíz éve távozott el.
Könnyes szemmel, fájó szívvel tekintek az égre, és kérem a
Jóistent, nyugtassa békében! Drága emléketek örökké élni fog
szívünkben. Emléketek legyen áldott, nyugalmatok csendes!
Bánatos testvéretek, Rozika és családja. (16492-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BUTI-KOVÁCS ESZTER
szül. Kovács
2022. július 19-én, életének 70.
évében hirtelen elhunyt.
Temetése július 23-án délelőtt 11
órakor lesz református szertartás
szerint a marosszentgyörgyi új
temetőben.
Gyászoló szerettei. (16583)

Szívünkben mély fájdalommal,
de Isten akaratában megnyugodva 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 maradványait 2022. július 22-én 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi római katolikus
temetőben.
Bánatos szerettei. (16581-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a marosvásárhelyi születésű
ÁCS TARI SÁNDORNÉ
szül. SZABÓ ÉVA-IBOLYA
2022. július 15-én 69 éves korában elhunyt Budapesten.
Szép emlékét szeretettel őrizzük: testvére, Edit, sógora,
Sanyi, gyermekei és azok
családja.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (16588)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették a marosvásárhelyi
születésű, Amerikában élő
özv. KURTA ILONKÁT
(Ruszi)
hogy 84 éves korában, 2022. július 14-én hosszú szenvedés
után örökre megpihent.
Búcsúznak tőle: fiai, Nelu
és családja, Gyuszika
és családja, Levente, unokái,
dédunokái, sógornője, rokonai.
Nyugodj békében,
te drága jó lélek! (16593)
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