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Átalakulóban a kulturális élet Szászrégenben

Új kamaraelőadás
készül a Spectrum
Színháznál

Célkeresztben a fiatalok
és az ifjú családosok

Újabb kamaraelőadás készül a Spectrum Színház színészeinek közreműködésével. A Gyulai Várszínház
produkcióját – Csehov-Kiss Csaba: De
mi lett a nővel? – férfimese egy felvonásban című színművét – Béres
László rendező, a Kolozsvári Magyar
Opera művészeti tanácsadója állítja
színpadra, a jelmezek Szélyes Andrea
munkái. Kiss Csaba Csehov nyolc novellája alapján írta a darabot.

____________5.
Sikeres volt
a Nyárádmente
Fesztivál

Évről évre többet és színesebbet szeretnének nyújtani a szervezők, ezért
már a tavalyihoz képest is új helyszínekkel és programokkal bővült az idei
rendezvény, hogy – amint a szeredai
városvezető fogalmazott – valóban
fesztiválhoz méltó legyen a kínálat.

____________7.
Kézbesítették
a kártyákat

Hazai viszonylatban több mint 2,5 millióan jogosultak arra a szociális juttatásra, amit kéthavonta 250 lejes
élelmiszer-utalványok formájában kapnak a kedvezményezettek. A voucherek, azaz a kártyák nagy részét
kézbesítette a posta, azonban ezek
használata sok kérdést vet fel.

Fotó: Szászrégeni Polgármesteri Hivatal

Új koncepcióban szervezték meg július 22. és 24. között az
egykori városnapokat, immár új címmel, Szeressük Régent
éjjel-nappal fesztiválként (Love Reghin Day and Night festival) a Kerekerdőben, amelyet sokévi elhanyagoltság után
újra közösségi térként vettek használatba. Mindemellett az
elmúlt időszakban, az előző évek tapasztalatától eltérően, fiatalos lendületű utcai táncvillámcsődület, gasztronómiai rendezvény is volt. Az átalakulóban levő kulturális életről Márk
Endre polgármesterrel beszélgettünk.

Vajda György

– Mi az oka annak, hogy új irányt vett Szászrégenben a művelődési
élet?
– Amint sokan tapasztalták városunkban az utóbbi időszakban, a világjárvány előtt a kulturális tömegrendezvények színvonala igen lecsökkent. Ahogy a pandémia lehetővé tette, igyekeztünk javítani rajta olyan
nagyvárosi ízű rendezvényekkel, amelyekkel elsősorban a fiatalokat szólítottuk meg, a fiatal családosokat is „kicsaltuk” a Kerekerdőbe, amely
remek természetes környezete a fesztiváloknak, nagyobb rendezvényeknek. Tavaly amolyan kísérletként szerveztük meg az első városnapokat
(Folytatás a 4. oldalon)

____________8.
Az úszás és a vízilabda gyerekés ifjúkorunk szórakozása volt

Jó érzés, hogy 1977–1986 között
együtt sportolhattunk. Én center voltam, ő kapus. Akkor még értékelték és
támogatták helyileg a vízilabdát. Nekünk, akkori fiataloknak ez volt a szórakozásunk.

____________10.

Spórlás lábon lövéssel
Benedek István
Az idei nyár egyik európai slágertémája a gáztározók feltöltése,
annak fényében, hogy akár teljesen elzárhatják az orosz gázcsapokat. Döntés arról volt, hogy a tározókat fel kell tölteni, és van terv a
fogyasztás csökkentésére is. Spórlás szempontjából mi nem állunk
rosszul, de ebből nem sok jó fog kisülni.
Szép hazánk ritkán teljesíti mandzsettából kirázva az európai előírásokat, de a gázfogyasztás csökkentésére irányuló terv esetén ez
már határidő előtt sikerült. Egy idevágó uniós tanulmány adatai szerint az első negyedévben 11 százalékkal csökkent nálunk a gázfogyasztás a múlt évhez viszonyítva. De a spórlás onnan adódik, hogy
részben vagy teljesen leállt több ipari nagyfogyasztó. És ez a takarékoskodás hatványozottan fog visszaütni a gazdaság más területein.
Például a kohászati érdekképviselet májusi adatai szerint az ország
tíz legnagyobb gázfogyasztója, amelyek közt nemcsak acélművek
vannak, hanem például a vásárhelyi vegyi kombinát is, az ország
iparának hetven százalékát jelentik. Az csak a kisebbik baj a kiesésük
esetén, hogy ezek békeidőben az ország bruttó nemzeti össztermékének 14 százalékát állítják elő, és családok tízezreinek jelentik a
megélhetését. Legalább ugyanekkora gond, hogy a termékeik kiesésének hatása az ipar más területein és a mezőgazdaságban is láncreakcióként terjed, további ellátási gondokat és drágulásokat
kiváltva, amelyek végül mind a fogyasztókon csapódnak le.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Rendbe tett strand várja a szászrégenieket
3., szerda

A Nap kel
6 óra 5 perckor,
lenyugszik
20 óra 51 perckor.
Az év 215. napja,
hátravan 150 nap.

Ma HERMINA,
holnap DOMOKOS napja.
DOMOKOS: a Domonkos (jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt) önállósult magyar
változata.

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 27 0C
min. 13 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. augusztus 2.
1 EUR
4,9262
1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8122
1,2383
274,6001

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Megyei hírek
Választás lesz Sóváradon
Tekintettel arra, hogy július 20-án tragikus körülmények között elhunyt Bíró Csaba, Sóvárad polgármestere, a jogszabályok értelmében, a prefektus rendelete alapján, a
feladatkörét ideiglenesen Tóth Árpád alpolgármesterre ruházták át. A polgármesteri szék megüresedését követő 90
napon belül a kormány választást kell kiírjon. Tekintettel
arra, hogy az országban 45 település kell polgármestert, illetve helyi tanácsot válasszon, az érintett helységek számára egy napra írják ki a helyhatósági választásokat,
elméletileg október valamelyik vasárnapjára. Mindezt megelőzi a 30 napos kampányidőszak.

Összesítették a viharkárokat
Összesítette a prefektúra a múlt héten megyénken áthaladó
vihar okozta károkat. A legérintettebbek Erdőlibánfalva és
Mezőrücs községek voltak, ahol a nagy mennyiségben lezúduló víz megrongálta az utakat. Erdőlibánfalván 11 km
utca, 4,15 km erdőkitermelő és mezőgazdasági jellegű út
és két áteresz is kárt szenvedett. Mezőrücsön a július 31-i
heves esőzések miatt tönkrement 1,1 km községi út. Augusztus 3-án és 4-én a katasztrófavédelmi felügyelőség, a
vízügyi hatóság, a megyei tanács és az építkezési felügyelőség képviselőiből álló bizottság felméri a károkat, az öszszesítést a prefektúra továbbítja a közmunkaügyi
minisztériumhoz, amelynek támogatásával a helyi közigazgatási egységeknél hozzáfoghatnak a javításhoz.

LED-es világítás
Marosszentgyörgyön
A Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal több mint 1000
új LED-égős lámpatestet helyez ki szeptemberig Marosszentgyörgyön, Tófalván és Csejden. Az utcai világítóhálózat cseréjét az energiahatékonyság növeléséért a
környezetvédelmi minisztérium támogatja. A beruházás értéke több mint egymillió lej. A számítások szerint több mint
felével csökken ezáltal a település áramfogyasztása, és az
éjjeli fényviszonyok is javulnak.

Senki nem marad számlálatlanul
Július 31-én lezárult a népszámlálás második szakasza,
amikor az állampolgárok maguk, illetve népszámos segítségével tölthették ki a kérdőívet. A harmadik szakaszban a
különböző hivatalos nyilvántartásokban szereplő adatok
alapján veszik számba azokat, akik eddig nem vettek részt
a cenzuson. Ez esetben nem jegyzik be a nemzetiséget, az
anyanyelvet, illetve a vallási hovatartozást. Részeredmények októberben, a végleges eredmény év végére várható.

Terápiás program
szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 29. és szeptember 9.
között 12 napos terápiás programot szervez férfi és női
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak a magyarózdi
terápiás otthonban. A program célja az absztinencia elérése, információszerzés a függőségről, terápiás terv készítése, önismeret. A felvétel előzetes interjú alapján
történik. Marosvásárhelyen augusztus 23-ig McAlister Magdolnát lehet hívni a 0742-653-331-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Vajda György

Fotó: Vajda György

Az idény előtt sikerült rendbe tenni a szászrégeni Ifjúsági parkban a városi strandot. Ez egyrészt az adminisztrátorváltásnak is köszönhető.
Két medence, napozóhelyek, civilizált körülmények várják a fürdőzőket, elfogadható áron. A belépő felnőtteknek
20, gyerekeknek 12 lej, napozóágyat egy napra 7 lejért

lehet bérelni. Állandó felügyelet van, a napokban úszómester is lesz a helyszínen.
A strand naponta 9 és 20 óráig tart nyitva, hétfő kivételével, amikor 12 és 20 óra között üzemel, délelőtt takarítják
a medencéket, rendbe hozzák a fürdőt. A polgármesteri hivatal a környéket is helyreállította.

Választottak a pedagógusok
Százötven meghatározatlan időre szóló Maros megyei állásból választhattak július 29-én, múlt pénteken és augusztus
1-jén, hétfőn a véglegesítő vizsgán legalább 7-es osztályzatot
elért pedagógusok. A tanerők elosztásának első napján
mintegy 70 állást foglaltak el az arra jogosultak. 20–30 pedagógus másodszor vizsgázott sikeresen, mivel tavaly nem

hirdettek meg a felkészültségüknek megfelelő posztot, idén
ők is megkapták a kinevezést – tájékoztatott Illés Ildikó
Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes, akitől azt is megtudtuk, hogy a helyettesítő állásokból augusztus 18-án választhatnak a pedagógusok. A meghirdetett végleges állások
nagy része zene és sport szakon maradt betöltetlenül. (nszi)

Sebességkorlátozás a vasúton
A megszokottnál többet késhetnek a személyvonatok,
ugyanis a hőség miatt a Román Vasúttársaság sebességkorlátozásokat vezet be. Sem a vonatok, sem az infrastruktúra
nem felel meg a követelményeknek, ezért a CFR vezetősége emellett döntött, továbbá tartalék mozdonyokat he-

RENDEZVÉNYEK
Al Di Meola-koncert
A Harmonia Cordis gitárfesztiválon augusztus 14-én 19
órától a marosvásárhelyi várban felállított színpadon
fellép Al Di Meola világhírű gitárművész, aki az 1970es évek közepétől napjainkig a világ legnagyobb zenészeivel játszott. Negyven saját lemezt adott ki, és
együttműködött több neves előadóval több mint 20
album kiadásán. A világ egyik legjobb gitárosaként tartják számon. A belépés ingyenes.

A Kastélypark Művésztelep
kiállítása
Augusztus 6-án 18 órakor nyílik meg a gernyeszegi Teleki-kastélyban az a kiállítás, amely a Kastélypark Művésztelepen készülő alkotásokat mutatja be. Július
25-től a Teleki-kastély termeiben, parkjában újra a vizuális művészeteké a főszerep. Kilenc honi és határon
túli alkotó – Daniela Zaregui (Mexikó), Harmath István,
Harmath Ica (Magyarország), Knyihár Amarilla (Magyarország), Makkai István (Románia), Őry Annamária
(Magyarország), Pokorny Attila (RO-Hu), Stano Cerny
(Szlovákia) és Tien Le (Vietnám) – dolgozik a művész-

lyeznek készenlétbe a hőhullám vagy vihar által érintett
vasútállomásokon, azokon a helyeken, ahol az Országos
Meteorológiai Szolgálat vörös és narancssárga figyelmeztetést ad ki. A CFR figyelmeztet, hogy a személyvonatok
menetrendje az időjárástól függően változhat.
telepen. Meghívott művészettörténész Magyarországról Nagy T. Katalin, aki méltatja majd az alkotásokat.

Tamási Áron-fesztivál
a Csűrszínházban
Augusztus 17–21. között a mikházi Csűrszínházban, a
székely író halálának 125. évfordulója alkalmából rendezvénysorozatra kerül sor. A Békéscsabai Jókai Színház elhozza a Vitéz lélek című előadást. A gödöllői
Hangjegy színház az Énekes madarat viszi színre, a
Maros Művészegyüttes az Ábel táncszínházi produkciójával és a Spectrum színházzal közösen színpadra állított Boldog nyárfalevél című előadással lép fel, a
Soproni Petőfi Színház, a Forrás Színház, a Váci Dunakanyar Színház, a Pesti Magyar Színház és a Komáromi Jókai Színház közös produkciójaként látható,
hallható Szarka Gyula Tücsöklakodalom mesekoncertje. A Soproni Petőfi Színház, Zentai Magyar Kamaraszínház elhozza Mikházára az Ördögölő Józsiás
című zenés tündérjátékát. Az eseményt és a Tamási
Áron életéről szóló kiállítást megnyitja A. Szabó Magda,
a Tamási Áron 125 Emlékév Budapest projektvezetője,
közreműködik Pataki András és Török Viola. A program
követhető a www.csurszinhaz.ro honlapon és a Csűrszínház Facebook-oldalán.
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A miniszter szerint
a kenyér is drágulni fog idén
Meglátása szerint a gazdák rendkívül óvatosan és méltáPetre Daea mezőgazdasági miniszter arra számít,
hogy idén drágább lesz a kenyér, mivel minden ter- nyos módon emelik az árakat, csak azt az árat kérik meg termelési költség magasabb lett, beleértve a búza ter- mékeikért, amivel megtérülhetnek a költségeik, hogy tovább
művelhessék a földet. „Ha a termelő leáll, magától értetődik,
mesztését is.
A tárcavezető Beszterce-Naszód megyei látogatásán tartott
sajtótájékoztatóján jelentette ki ezt szombaton, rámutatva, a
gazdák magasabb áron fogják eladni a búzát, hogy fedezni
tudják az eddigi költségeiket, és folytatni tudják a termőföldjeik megművelését.
„A búza most drágább, mert drágábban termelték meg.
Nem vagyok híve annak az elméletnek, hogy a piac határozza
meg az árat. Nem, a piac stabilizálja az árat, de az ár költségelemekből áll, és a gazdák drágább gázolajjal, drágább
műtrágyával, drágább rovarölő szerekkel, drágább munkaerővel dolgoznak” – fejtette ki Daea.

hogy nem lesz kenyér Romániában. Ne állítsuk tehát le a termelőt, hogy legyen kenyerünk – még akkor is, ha az drágább
lesz a termelési és előállítási költségek emelkedése miatt” –
magyarázta a miniszter.
Daea köszönetet mondott a gazdáknak az erőfeszítéseikért,
és elismételte, hogy a búzatermés fedezi a hazai szükségleteket, sőt bizonyos mennyiségek exportálását is lehetővé teszi.
A mezőgazdasági tárcavezető szombaton a BeszterceNaszód megyei Mezőszentmihály községbe látogatott, ahol
néhány farmon is járt, majd munkamegbeszélést tartott a
megye gazdáival. (Agerpres)

Iohannis szigorúan büntetné
a kisebbségek megbélyegzését
A kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének és lönböztetését mindannyiunknak szigorúan el kell marasztalmegbélyegzésének szigorú megbüntetését szorgal- nia” – fogalmazott az egyik tanácsadója által felolvasott üzemazta a roma holokauszt emléknapján közzétett netben Klaus Iohannis.
A roma holokauszt emléknapjára a Libertatea című napilap
üzenetében Klaus Iohannis elnök kedden.

Az államfő felidézte: nyolcvan évvel ezelőtt a Ion Antonescu marsall által vezetett Hitler-barát román kormány
mintegy 25 ezer romát deportált Transznisztriába, ahol a túléléshez szükséges legalapvetőbb feltételeket sem biztosította
számukra. A deportáltak mintegy fele meghalt. Hozzátette:
mindez a román történelem sötét fejezete, amelyért a román
állam felelősséget vállalt.
Az elnök megemlítette: a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború Romániában is – akárcsak az egész Európában –
felerősítette a gyűlölködő hangokat, gyakoribbá tette a diszkriminatív és rasszista megnyilvánulásokat.
„A rasszista vagy soviniszta megnyilvánulások megengedhetetlenek. Ezeket határozottan el kell utasítani és el kell
ítélni. (…) A kisebbségek megbélyegzését, hátrányos megkü-

egy, a romániai közvéleményt felkavaró 2019-es történetet
elevenített fel, amelyben a közelmúltban született az első fokú
bírósági ítélet. Egy cigány asszonyt, aki két gyermekével a
kórházból próbált hazajutni egy szilágysági faluba, nem engedték fel az autóbuszra, és amikor hangosan tiltakozott a
diszkrimináció ellen, akkor a nyugalmazott rendőrtisztből lett
buszsofőr seprűnyéllel kezdte ütlegelni. Amikor az asszony a
segélyhívó számon jelentette a történteket, ott is becsmérlő
szavakkal utasították el. Az első fokon eljáró zilahi bíróság
nem állapított meg diszkriminációt az ügyben, és mindkét
felet elmarasztalta. A roma nőnek csendháborítás miatt 1800
lej bírságot és perköltségeket kell fizetnie, a buszsofőr egy év
tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Mindkét fél
fellebbezett a büntetés ellen. (MTI)

Kitiltják a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp
környékéről a medvéket etető személyeket
Kitiltják a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp környékéről azokat, akiket rajtakapnak, hogy etetik a
medvéket – ígéri keddi Facebook-bejegyzésében
Dósa Elek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója.

Dósa Elek Levente kétnyelvű, nagybetűs felhívásban kéri
az embereket, hogy ne etessék, ne fotózzák és ne filmezzék a
medvéket. „Ezennel ígérem, akit rajtakapok, hogy eteti őket,
a rendszámtáblára érkező büntetés mellé, »ajándékba« fogja
kapni a Szent Anna-tó és Mohos tőzeglápból való KITILTÁST, akár magánszemély, akár turisztikai szolgáltató az illető! ELÉG VOLT!!!” – olvasható a bejegyzésben, amely alatt
egy videófelvétel is megtekinthető. A felvételen egy álló autó
látható, mellette egy medve, amely hirtelen nekiugrik a gépkocsi oldalának.
A Pro Szent Anna Egyesület igazgatója úgy nyilatkozott az
Agerpres hírügynökségnek, hogy a felvételt nagy távolságból

készítette egy holland turista, így nem kivehető, hogy az autóból etetik-e az állatot, vagy valaki a kezét nyújtja-e felé, de
mindenképpen arra ingerelték vele a ragadozót, hogy a kocsinak ugorjon.
Dósa Elek Levente arról is beszámolt, hogy néhány nappal
ezelőtt felelőtlen kirándulók a tiltás dacára piknikeztek a környéken, és az ételszagra megkörnyékezte a kiterített pokrócot
egy anyamedve a bocsával. A kirándulók megijedtek és elszaladtak, az állat pedig elcsente a hátizsákjukat, majd visszavonult. Ezek után muszáj kérni az elköltöztetését, mert abban a
pillanatban, hogy emberi eledelhez jut, a medve veszélyessé
válik – magyarázta az igazgató.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az emberek rosszat tesznek a nagyvadak etetésével, mert rontják túlélési esélyeiket
vadon élő körülmények között. Ugyanakkor saját életüket is
veszélyeztetik, mert a ragadozó kiszámíthatatlan, bármikor támadásba lendülhet. (Agerpres)

EKB: korlátozott hatással van az olajárak
emelkedése az euróövezeti gazdaságokra

Az euróövezeti országok bruttó hazai termékére sági előrejelzésében azzal számoltak, hogy az olajárak a
csak korlátozott hatással lesz az olajárak várható 2022–2024 közötti időszakban a koronavírus-járvány előtti
emelkedése az Európai Központi Bank (EKB) hétfőn szintekhez képest (2017–2019) 40 százalékkal drágulnak.
publikált tanulmánya alapján.
Az olajárak jelenlegi emelkedési üteme azonban egyelőre

Az EKB honlapján közölt elemzés szerint az euróövezeti
gazdaságok számára korlátozott hatással jár csak az olajárak
drágulása. Eszerint egy feltételezett 40 százalékos olajáremelkedés mintegy 0,8 százalékkal vetheti vissza a gazdasági
növekedést ahhoz képest, amilyen növekedési potenciállal az
euróövezet a 2017–2020-as négy évben rendelkezett. Az Európai Bizottság az elkövetkező négy évre 5,2 százalékos GDPnövekedést jelzett előre.
Az olajárak drágulása a szűk ellátási keresztmetszeteknek,
valamint az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódó kínálati sokkal
magyarázható. A Brent és a WTI típusú kőolaj világpiaci ára
a háború kitörése után pár héttel megközelítette a hordónkénti
140, illetve a 130 dolláros árat, azóta azonban recessziós félelmek miatt 100 dollár környékére korrigáltak a jegyzések.
Az euróövezet monetáris hatóságának júniusi makrogazda-

kisebb, mint az 1973-as és az 1979-es sokk idején és gazdasági hatásaik is korlátozottabbak – állapították meg az EKB
közgazdászai. Úgy vélik, ez összefügghet a rugalmasabb munkaerőpiacokkal, valamint a monetáris politikák és a fejlett gazdaságok reálgazdaságának jóval hatékonyabb működésével.
Az első olajársokk idején, 1973-ban, 2010-es árakon számolva
1000 dollár érték előállításához egy hordó olajra volt szükség,
mintegy ötven évvel később ehhez már csak feleannyira.
Az orosz-ukrán háború és az elszabaduló energiaárak ellenére jól teljesített az euróövezet gazdasága a második
negyedévben. Éves összevetésben 4 százalékkal nőtt az eurót
használó 19 ország bruttó hazai terméke, az első negyedévhez
képest pedig 0,7 százalékos volt a bővülés, jóval az elemzők
által várt 0,2 százalék felett. (MTI)
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Ország – világ
Uniós támogatásból létesül
román–magyar kulturális
központ
Az Európai Unió (EU) pénzforrásainak felhasználásával létesül román-magyar kulturális központ Nagyváradon – közölte hétfőn honlapján a Bihar megyei
önkormányzat. A tervezett kulturális központ 970
négyzetméteres, háromszintes épületének felújítása
folyamatban van, december végéig kell befejeződnie.
A központ létrehozására a Bihar megyei önkormányzatnak alárendelve működő Gheorghe Şincai Bihar
Megyei Könyvtár nyert EU-s támogatást a Románia
és Magyarország határ menti térségeinek interregionális fejlesztési programja keretében. A Kulturális és
Történelmi Örökség Román–Magyar Határon Átnyúló
Oktatási Központja projektben Magyarországról Debrecen megyei jogú város önkormányzata és a Csokonai Színház, Romániából pedig a nagyváradi
Körösvidéki Múzeum és a Gheorghe Şincai Bihar
Megyei Könyvtár vesz részt. Az Európai Unió által támogatott 10,2 millió eurós projektből a Bihar megyei
könyvtár 734 ezer eurót használhat fel. (MTI)

Az EU szerződést írt alá
a HIPRA gyógyszercéggel
Az Európai Bizottság közbeszerzési keretszerződést
írt alá a HIPRA Human Health nevű spanyol gyógyszercéggel koronavírus elleni oltóanyagok beszerzésére vonatkozóan – tájékoztatott kedden a brüsszeli
testület. A közbeszerzésben, amelynek keretében
mintegy 250 millió adag oltóanyagot vásárolhatnak,
14 tagállam vesz részt. A HIPRA bivalens rekombináns fehérjevakcináját a korábban beoltott, 16 évesnél idősebbeknek szánt emlékeztető adagként
fejlesztik ki. Ha az Európai Gyógyszerügynökség forgalomba hozatali engedélyt ad a vakcinának, a szerződésben részt vevő tagállamok vásárolhatnak
belőle. Az Európai Bizottság szerint a koronavírusjárvány újbóli terjedése miatt az elkövetkező hónapokban elengedhetetlen a védőoltások és
emlékeztető oltások számának növelése. A bizottság
a járvány kezdete óta több gyógyszervállalattal kötött
beszerzési szerződést, az oltóanyag-stratégia keretében mintegy 4,2 milliárd adag oltóanyagot vásároltak már. (MTI)

Harmadával nőtt a vendégéjszakák száma az első fél évben
Romániában csaknem 35 százalékkal, 8,823 millióra
nőtt a vendégéjszakák száma az idei első fél évben
a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte az
országos statisztikai intézet. A belföldi turisták által
eltöltött vendégéjszakák száma 21 százalékkal,
7,417 millióra nőtt, míg a külföldieké több mint háromszorosára, 1,405 millióra emelkedett. A kereskedelmi
szálláshelyekre érkezett turisták száma is 35 százalékkal, 4,432 millióra nőtt az első fél évben, ebből 3,8
milliót a belföldi turisták, 631.500-at a külföldiek tettek
ki. A belföldi vendégek átlagban 2, a külföldiek 2,2 éjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken. Júniusban 1,085 millió vendég érkezett a kereskedelmi
szálláshelyekre, csaknem 35 százalékkal több mint
a tavalyi hatodik hónapban. Tavaly egész évben 43
százalékkal, 20,653 millióra nőtt a vendégéjszakák
száma. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett vendégek száma is 46 százalékkal, 9,276 millióra nőtt a
2020-as alacsony bázishoz mérten. (MTI)

Spórlás lábon lövéssel

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezek az ipari fogyasztók nem jókedvükben vagy az
uniós takarékossági felhíváshoz való csatlakozási igyekezetükben álltak le, hanem mert a jelenlegi energiaárak jelentette költségek mellett képtelenek eladni a
termékeiket. Az egy dolog, hogy normális körülmények
között sem volt egyszerű a helyzetük, mert a regáti energiapiaci szabályok szerint ezek a cégek napi árakon vásárolják a nyersanyagot, míg a nyugati államokban a
nagyipar hosszú távú szerződésekkel dolgozik. Rendszerint az azonnali piacokon magasabbak és kiszámíthatatlanabbak az árak, mint a hosszú távú határidős
szerződések esetében szoktak lenni, ezért az itteni nagyfogyasztókra vonatkozó szabályozás több mint érdekes,
de a regáti gazdaság- és energiapolitika sosem volt egy
világszám. Annyira nem, hogy ezek a nagyfogyasztók
például a kormány energiaár-kompenzációs intézkedéseiből is kimaradtak, jórészt azzal az indoklással, hogy
az elmúlt években állami támogatásokat kaptak. Amiket
a kohászok adatai szerint legutóbb 2020-ra fizetett ki
az állam. És noha ez az érdekképviselet már májusban
szólt, hogy komoly a baj, eddig pletykaszinten sincs
olyan hír, hogy a kormány készülne valamit lépni az
ipar jelentős részét kitevő nagyfogyasztók, de inkább az
ezek által fenntartott munkahelyek védelme érdekében.
Pedig az energiaárak elszállása révén nem remélt milliárdokat sepert be az államkassza.
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Itt élünk, így élünk tovább:
lezárult a népszámlálás
Július 31-én, vasárnap lezárult a
népszámlálás személyes lekérdezéses szakasza is, az előzetes
eredmények leghamarabb december végére várhatók. Az Országos
Statisztikai Intézet közleménye
szerint a cenzus négy és fél hónapjában 18,15 millió személyi kérdőívet regisztráltak. Ez a 2021
decemberére vonatkozóan becsült,
19,02 milliós lakosság 95,4 százalékának felel meg.

A jelentős magyarsággal rendelkező
megyék közül Szilágy megyében több
személyi kérdőívet regisztráltak, mint a
Statisztikai Intézet által becsült lakosságszám, az összeírás hatékonysága így
100,8%-os volt. Szintén jól szerepelt Kovászna megye, itt a feltételezett népesség
99,5%-át írták össze. A többi megyében
ez a mutató alacsonyabb, ami azt is jelentheti, hogy alulszámlálás történt, vagy
hogy a lakosság csökkenése erőteljesebb
volt, mint ahogy azt a statisztikusok becsülték. Szatmár megyében a feltételezett
népesség 97,5, Biharban 97,4, Hargita
megyében 96,3, Arad megyében 96,2,
Maros megyében 94,0, Kolozs és Brassó
megyében pedig a 93,2%-át regisztrálták.
Országos szinten Temes megyében volt a
legkevésbé sikeres az összeírás, itt a becsült népesség 83,5%-a került rögzítésre.
Bukarestben ugyanez a mutató 85,2%-os.
„A lakosság lekérdezésén alapuló öszszeírás lezárult, azonban most következik
a harmadik szakasz – amit a kampányban
is sokat emlegettünk –, amikor a kimaradt személyeket különböző nyilvántartásokból beemelik a népszámlálási
adatbázisba” – emlékeztetett Barna
Gergő szociológus, a Népszámlálás.ro
kampánykoordinátora. Mint mondta, a
decemberig tartó háttérmunka során nem-

Erről jut eszembe

csak a még meg nem számolt személyek
kerülnek be az adatbázisba, hanem megtörténik az adatbázis letisztítása is: a duplumok, az érvénytelen kérdőívek
kiszűrése, a hiányzó adatok kiegészítése.
„Csak a végleges adatközléskor derül ki
pontosan, hogy hány személy vett részt
sikeresen az önkitöltéses szakaszban,
hány a lekérdezéses folyamatban, és hányan kerültek be regiszteri adatbázisokból” – magyarázta a szociológus.
A Népszámlálás.ro közleményében
megköszöni az erdélyi magyarok népszámlálási részvételét és kitartását. A
több mint egy éve elkezdődött magyar
kampány kapcsán sikernek könyvelik el
azt a példátlan intézményes magyar öszszefogást, amihez közel harminc szervezet
csatlakozott
Erdély-szinten.
Ugyanakkor – mint írják – köszönet illeti
az önkormányzatokat is, amelyeknek a
feladata volt az összeírás helyi szintű
megszervezése. „Köszönjük a számlálóbiztosok erőfeszítését, akik az idei népszámlálásban a legnehezebb munkát
vállalták magukra: nap mint nap házról
házra jártak, hogy lehetőleg mindenkit
megszámoljanak”
–
írja
a
Népszámlálás.ro.
Barna Gergő elmondta, hogy a magyar
közösség szempontjából akkor lesz sikeresnek tekinthető a népszámlálás, ha a
nyilvántartásba vett romániai magyarok
száma 1,1 és 1,2 millió között lesz, és az
etnikumukról nyilatkozók körében a magyarok számaránya viszonylag stabil
marad. A részvételi adatok pontos becslést nem tesznek lehetővé, épp a népszámlálás feladata az, hogy a lakosság
számát és az egyes etnikumok arányát
feltárja. Ezzel meg kell várnunk december végét, akkor közlik az előzetes eredményeket.

Akiért a harang szól, beköltözött Vásárhelyre. Igen, aki e lakonikus kijelentés kapcsán
Hunyadi Jánosra gondol, nem téved. A nándorfehérvári csata győztesének mellszobrát múlt
szombaton avatták fel a marosvásárhelyi várudvaron. Déli 12 órára hívták az ünneplőket,
az időpontban nyilván a déli harangszó is szerepet játszott. A világ, vagy legalábbis Európa
úgy tudja, a törökverő jelzőt kiérdemelt hadvezér 1456-os diadalát jelzik az ilyenkor megszólaló harangok. Igaz, de nem egészen, a pápai
rendelet a kereszténységet fenyegető nagy veszedelem elhárítását remélte a déli könyörgéstől még Nándorfehérvár megjósolt eleste előtt,
de mire a déli szertartás bevezetésének híre
messzi tájakra is elterjedt, már Hunyadi János
és a másik hős, Kapisztrán János világraszóló
győzelmének visszhangja keltett csodálatot.
Hálaadó imára szólította a népeket a templomharang. Ezt a szokást később, az 1500-as esztendő augusztus havában erősítette meg
rendeletileg VI. Sándor pápa. Csak a pontosítás kedvéért jegyeztem ezt meg, a lényeg más:
Hunyadi János immár bronzmása révén is otthonának érezheti Marosvásárhelyt. Megfordult
ő személyesen is az egykori oppidumban, a
krónikai adatok szerint országjárása során a
még Zekel-Vásárhelyként ismert kis mezőváros
ferences kolostorát is meglátogatta, felkarolta
a templomtorony építésének ügyét, a Ferencrendiek obszerváns ágát támogatta. Két dátumot is találtam erre vonatkozóan, 1446-ot és
1448-at. De nem szeretnék ebbe belebonyolódni, nem vagyok történész. Lokálpatrióta vásárhelyiként örülök az újabb impozáns
emlékműnek, annak még inkább, hogy részese
lehettem az élménynek, amit két nappal az avatás előtt az alkotási folyamat véglegesítése, a
talapzat és a szobor összeillesztése, rögzítése,
elhelyezése nyújtott. Jó volt belekóstolni az alkotók izgalmába, érzékelni a jól végzett munka
elégtételét. Egyaránt örült a mellszobrot mintázó művész, Bocskay Vince, a plasztikát
bronzba öntő Sánta Csaba, a zsögödi andezit
talapzatot készítő Dóczy András és segítő csapatuk, de azok a helyiek is, akik a helyszínt és
az eseményt előkészítették. A szovátaiak és csí-

Célkeresztben a fiatalok és az ifjú családosok
(Folytatás az 1. oldalról)
itt, fesztivál jelleget adtunk neki,
ezért is nem városnapként emlegettük. Szeressük Régent éjjel-nappal
fesztivállá kereszteltük el, jelezve,
hogy elsősorban az itthon vakációzó fiatalokat céloztuk meg, azokat,
akiket eddig egyetlen rendezvény
sem szólított meg. Sikerült is, a fiatalok belátták, hogy nem kell elutazniuk Vibe-ra, Electric Castle
fesztiválra, itthon is tudnak szórakozni. Az sem mellékes, hogy saját
erőből, helyi szervezőkkel, jóval olcsóbban rendeztük meg a városnapot, mint az előző években. A
színpadi technikával idén is az
Electric Castle-hoz hasonló hangulatot teremtettünk. Az önkormányzat fizette a meghívottakat,
garantálta a közbiztonságot, ezért a
visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a szülők sokkal könnyebben elengedik a kiskorúakat ide. Ez
is növelte a rendezvény népszerűségét. A vakáció idején, szombatonként a fiataloknak ugyanitt
koktélpartikat szervezünk.
De hogy ne csak a városnapokat
említsem, korábban munkatársaim
utcai gasztronómiai fesztivált szerveztek, aminek a népszerűsége, sikere megerősített abban, hogy
hangsúlyosabban meg kell szólítanunk a fiatalokat. Ilyen volt tavaly
a város központjában rendezett esztétikus, szép karácsonyi vásár és az
idei húsvéti, amelyekbe bevontuk a
szászrégeni óvodásokat, iskolásokat, akik télen karácsonyfát, nyáron
húsvéti fát (bokrot) díszítettek. Volt
táncvillámcsődület (flashmob), ifjúsági sportnap is, a főteret is kihasználtuk a kulturális rendezvényekre.
S ha már a sportnál tartunk, meg-

említem, hogy új rendezvénysorozatot indítunk az idén augusztus 8–
13. között, az önkormányzattal
partnerségben szervezik meg az országos ultramaraton versenyt a stadionban és az Ifjúsági parkban,
aminek, remélem, több évig a házigazdái lehetünk.
– Milyen rendezvényeket szánnak
az idősebb nemzedék képviselőinek?
– Természetesen róluk sem feledkezünk meg. Számukra szeptemberben szeretnénk a koruknak,
ízlésüknek megfelelő egynapos rendezvényt szervezni a Kerekerdőben. Itt inkább a népzene, a
népművészet kerül előtérbe.
– Többször írtunk arról, hogy az
önkormányzat a Kerekerdőt – a

szászrégeniek hagyományos majálisozó helyét – szabadidőközponttá alakítja át. Erre volt egy
terv is. Az átalakítást elkezdték,
majd leálltak vele. Mi a helyzet az
egykori tervvel?
– A tervet még Nagy András polgármester kezdeményezte. Kivitelezésére 850.000 lej támogatást
nyert a város a Környezetvédelmi
Alaptól (AFM). A polgármesterváltás után Maria Precup nem folytatta
a munkát, ami addig készült, benőtte a gaz. 12 év után kellett lekaszálni, kitakarítani a mezőt. Ami a
terv végrehajtását illeti, két lehetőség van. Az egyik, hogy lemond a
helyi tanács a korábbiról, aminek az
értéke mintegy 7,5 millió lej, és
visszafizetjük az alapnak a 850.000

kiak három autóval, szállító- és munkaeszközökkel érkeztek, a három részből összeálló,
egyszerűségében is pompás talapzat és a szobor mintegy két tonnát nyomott, kellő felszerelést igényelt a munkálat. Olajozottan működött
a gépezet, összeszokott csapat tette operatívan
a dolgát. Már sok hasonló feladatot oldottak
meg közösen. Bocskaynak ez a harmadik marosvásárhelyi köztéri plasztikája, de ennél sokkal több hazai emlékmű létrehozásában
dolgozott együtt Sánta Csabával és csíkszeredai kollégájával, Dóczy Andrással. Jól választott a szobrot Marosvásárhelynek adományozó
Professzorok Batthyány Köre, amikor a XV.
századi kormányzó, erdélyi vajda egyéniségének megörökítésére Bocskay Vincét kérte fel.
És hálásak lehetnek a vásárhelyiek a professzoroknak az adományért, amely újabb múltidéző
alkotással gazdagítja a városképet. A település
magyarsága hosszú időn át érezhette úgy, hogy
az emlékműszobrászat terén hátrányos helyzetben van, az új impérium, majd a kommunista
diktatúra számos magyar vonatkozású vásárhelyi emlékművet eltüntetett. A rendszerváltás
óta komoly lemaradást sikerült behozni. Történelmi tudatunkban immár köztéri alkotásokkal is lefedhetünk bizonyos hatalmi eszközökkel
mesterségesen teremtett fehér foltokat. A diktatúra bukását követően megjelent emlékművek
többnyire nem a központban vagy a legforgalmasabb városrészeken, de potenciálisan jelentős kisugárzással rendelkezve próbálják
erősíteni a közemlékezetet. Akár időrendben is
kirajzolhatók általuk számunkra fontos történelmi korszakok. Példázzam? Hunyadi János,
Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor, Borsos Tamás, Aranka György, Kőrösi
Csoma Sándor, Bolyai Farkas, Bolyai János,
Bernády György, Kós Károly, Bartók Béla szobormása gazdag üzenethordozó erővel bír. Az
újabb korok ilyen jellegű reprezentálásában
vannak még jócskán adósságok. Mint ahogy a
köztéri plasztikai nyelvezetnek is sokkal inkább
tükröznie kellene a korszellemet, érzékeltetnie
a vizuális világszemlélet változásait. De ez már
egy másik történet, talán majd újabb jegyzettéma lehet belőle. (N.M.K.)

lejt, amit átutaltak. A másik, hogy
elkészül a felújított projekt, amelynek értéke 2,5 millió lej. Ennyit
azonban a polgármesteri hivatal
önerőből nem tud adni. A helyi tanács kell eldöntse, hogy mit szeretne a Kerekerdőben, majd azután
beszélhetünk arról, hogy miként.
– A polgármesteri hivatalhoz tartozik az Eugen Nicoară művelődési otthon is, ahol kulturális
rendezvényeket tartanak, de a
visszajelzések azt igazolják, hogy
főleg a járvány után megcsappant
az érdeklődők száma. Mit lehet
tenni, hogy fellendüljön az intézmény által szervezett művelődési
élet?
– Három kulturális intézmény
tartozik hozzánk. A néprajzi múzeum, a városi könyvtár és a művelődési otthon, ahol voltak
események, de igen szűk réteget

Fotó: Nagy Tibor

szólítottak meg, legalábbis a látogatottságból ítélve. Fábián Andrásnak
köszönhetően sikerült fenntartani a
színjátszó mozgalmat. A rendezvényeket illetően azt vezettük be,
hogy minden hónap végén bekérjük
a következő hónap eseményeinek
tervét. Ez egy kicsit fellendítette a
kulturális életet, ugyanis egyfajta
egészséges versengés alakult ki. Az
más kérdés, hogy van-e igény az
ilyen jellegű rendezvényekre. És
lehet gondolkodni rajta, hogy miként tegyük vonzóbbá ezeket.
– Átalakítják az egykori Patria
mozi épületét, ahol szintén egyfajta kulturális központ lesz. Az
elmondottak tükrében szükség
van még egy ilyen intézményre?
– Elsősorban egy üres, kihasználatlan központi épületet mentünk
meg, amint korábban is elmondtuk,
nem a város finanszírozza a felújítását. A nem megfelelő megvalósíthatósági tanulmány miatt elhúzódik
a műszaki terv, és így a kivitelezés
is. Már kiválasztottuk a munkát elvégző céget, amelynek Szebenben,
Temesváron is voltak hasonló megbízásai, így nem lesz gond számukra átalakítani az épületet.
Várhatóan szeptember elején nekifognak. A terv szerint egy előadóterem, képzőművészeti kiállítótér,
egy kisebb terem és a homlokzaton
egy bérbe adható helyiség lesz,
amelynek célja hozzájárulni a fenntartási költségekhez. Reméljük,
hogy meg tudjuk tölteni tartalommal az épületet. Számítunk a pedagógusok, tanárok munkájára is,
hiszen jó lenne, ha már óvodáskortól ránevelnék a fiatalokat, hogy az
online világ mellett igényeljék a
valós kulturális kínálatot is. Igyekszünk tartani a lépést korunk kihívásaival, de nem csak nekünk kell
lépnünk ilyen irányba.
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Új kamaraelőadás készül a Spectrum Színháznál

De mi lett a nővel?

Újabb kamaraelőadás készül a Spectrum Színház színészeinek közreműködésével.
A
Gyulai
Várszínház
produkcióját – Csehov-Kiss Csaba: De
mi lett a nővel? – férfimese egy felvonásban című színművét – Béres László
rendező, a Kolozsvári Magyar Opera
művészeti tanácsadója állítja színpadra, a jelmezek Szélyes Andrea
munkái. Kiss Csaba Csehov nyolc novellája alapján írta a darabot. Az ősbemutató 1997-ben volt a Győri
Padlásszínházban.

Vajda György
Béres László elmondta, hogy a darab ősbemutatóját még a bukaresti Színház és Filmművészeti Egyetem rendező szakos
diákjaként látta. Annyira tetszett neki, hogy
lefordította román nyelvre, engedélyt kért a
szerzőtől, hogy vizsgadarabként megrendezze, és azóta tervezi, hogy újra színre viszi.
Rendezőként az utóbbi időben gyakran
együttműködik a Gyulai Várszínházzal. Így született meg a Gyulai Várszínház produkciójaként a
Csűrszínházban nemrég bemutatott, a felesége, Bartha Boróka
színésznő által játszott Darvasi
László: Karády zárkája című előadói est is. Szélyes Ferenc színművésszel több éve tervezik,
hogy színre viszik a De mi lett a
nővel?-t. A régi terv megvalósításába a Spectrum Színházat is
bevonták, hiszen a társulat három
színésze vállalta el a szerepeket,
és a próba is ott zajlott.
Kiss Csaba darabjában három
vidéki színész, „csepűrágó”,
Gyapkin, Jura és Aljosa Bikulina
bankár évente megrendezett báljára igyekszik. Útközben egyikük, hogy jobban teljen az idő,
történeteket mesél a bankár unokahúgáról, a mindenki által ismert és kedvelt Irina Bikulináról.
Hármuk beszélgetéséből különböző élettörténetek kerekednek
ki szerelemről, csalódásról, foghúzásról, lekésett vonatokról és
ellenvonatokról, kivégzésről. A
beszélgetések visszatérő motívuma a nő. A történet örök –
három férfi mesél egy nőről.
Három férfi, három színész,

K

acsó Magdolna vajdaszentiványi otthonában sokáig nem lakott más, csak
a feltétel nélküli hűség és szeretet. Megannyi
megmentett élet – 47 kutya és 10 cica – tanúsítja, hogy alapjaiban máig sem változott
a békés sziget, amelyről 2018 márciusában,
két évvel a világjárvány romániai megjelenése előtt írtam. Pedig a pandémia első hullámával két hívatlan látogató is érkezett
ebbe a biztonságos világba: a betegség és
annak szüleménye, a tehetetlenség. A négylábú, meleg tekintetű védenceiért mindenre
képes asszony utóbbit nem engedte be a
közös élettérbe. Azóta sincs ott keresnivalója, Magdolna ugyanis minden erejével harcol a felépülésért és azért, hogy a gondjaiba
vett bundás család semmiben sem szenvedjen hiányt.
– A férjem 2020 karácsonya előtt hozta
haza a Covidot. Ő hamar helyrejött, de
nekem, miután elkaptam, nagyon súlyos lett
az állapotom – idézte fel a kálvária előzményeit. – Hetekig feküdtem a fertőzőklinikán,
ahol a koronavírusos betegeket kezelték, és
miután hazaengedtek, még hónapokig szükségem volt lélegeztetőkészülékre. Márciusban a tüdőklinikán megröntgeneztek, akkor
derült ki, hogy van egy daganat a tüdőmön.
Az orvosom azt javasolta, mivel sok koronavíruson átesett páciensnél alakul ki fibróma,
várjak szeptemberig. Így is tettem. 2021
őszén bronchoszkópiára mentem. Akkor tudtam meg, hogy a hat és fél centis daganat
rosszindulatú. Idén kezdtem a kemoterápiát.
Négy kezelésre volt szükség ahhoz, hogy
műthető méretűre csökkenjen a daganat. Háromhetente kaptam a kemót, már csak a ne-

három utazó. És egy látszólag soha véget nem
érő utazás – ha úgy tetszik, az élet színpadán.
Mindhármukban közös a szakma iránti elkötelezettség, a történetmesélés iránti vágy, a
játék szeretete. A dramaturgia érdekessége,
hogy sohasem jelenik meg Irina, aki csupán
eszköz, ürügy arra, hogy mindhárom férfi a
maga élettapasztalatán keresztül meséljen „a
nőről”, a nagy Ő-ről, a korábbi szerelemről,
az elmulasztott lehetőségekről stb. Kicsit hasonlít Samuel Beckett Godot-ra várva című
darabjának alaphelyzetére, csak itt három
„bohóc” a várakozó. Az örökös utazás, az
életpálya, az elvárások mind megjelennek a
három szereplő párbeszédében.
Az ősbemutatón harminc év körüli színészek, Gyabronka József (Gyapkin), Horváthy
Lajos Ottó (Aljosa) és Honty György (Jura)
játszottak a darabban, ebben az előadásban
pedig három korosabb színész: Kárp György
(Aljosa), Győrffy András (Gyapkin) és Szélyes Ferenc (Jura) kapott felkérést. Nem véletlenül, hiszen mindhárman saját szakmai és
élettapasztalataik szemszögéből is értelmez-

hetik, előadhatják Kiss Csaba pergő szövegét,
így sokkal mélyebb értelmezést adhatnak a
darabnak, és akár más kontextusba is helyezhetnek bizonyos szövegrészeket. A szöveg
sokrétű színészi játékra ad lehetőséget – igazi
színészcsemege – hiszen egy-egy színész az
előadásban több szerepet is alakít, az alakítások ritmusa pedig villámgyors váltásokat feltételez.
Az előadáshoz mindössze három kellék készült, egy nagybőgőtok, egy kottatartó és egy
utazóláda, egyrészt azért, hogy a figyelem a
párbeszédre, a játékra összpontosuljon, másrészt pedig az a cél, hogy bekerüljön a Déryné
programba, ami lehetővé teszi, hogy kisebb,
vidéki színházak vagy települések is meghívhassák térítésmentesen a darabot, és így a produkció eljuthat több magyarországi és erdélyi
helységbe.
Az előadás bemutatója augusztus 9-én
Gyulán lesz az erdélyi hét záróprogramjaként,
októberben pedig a Spectrum Színházban is
műsorra tűzik.
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Római fesztivál

Tizedik alkalommal szervezi meg partnereivel a Maros Megyei Múzeum a
Római fesztivált Mikházán. A rendezvény
10 órakor kezdődik a résztvevők felvonulásával, 11 órától lesz a hivatalos megnyitó a Csűrszínházban, 11 és 18 óra
között múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak, 14 órától a Fagyöngy citerazenekar játszik, 15 órától rabszolgavásár
lesz. 18-tól a Radu Vâlcu Quintet jazzkoncertje hallgatható meg. Az Arénában
11.30-tól és 17 órától egy órát tartó római
hadgyakorlatot tartanak. Az általános iskolában megtekinthetőek a mikházi castrum 10 éves feltárási munkálatai során
előkerült tárgyak. 12.30-tól Nicoleta Man,
13 órától Pánczél Szilamér régészek ismertetik a régészeti leleteket. A ferences
kolostorban az egykori könyvtár könyveiből álló és a ferencesek életét tükröző
egyháztörténeti kiállítás látható, 12.30-tól
Domahidi Sára és Zsuzsa hegedű- és fuvolakoncertje lesz, 16 órától a csíkszeredai Codex régizene-együttes lép fel. Az
udvaron a középkort idéző foglalkozások
lesznek. Kétnyelvű idegenvezetés kíséretében megtekinthető a castrum, a régészeti központban pedig betekinthetünk az
egykori római tábori életbe, ahol 14 órakor íjászverseny lesz, ugyanitt 12 és 18
órától a Spirit Soundz együttes koncertezik. A szervezők 55 férőhelyes ingyenes
buszt biztosítanak a látogatóknak. Az autóbuszok 10 és 12 órától indulnak a múzeum marosvásárhelyi, Mărăşti utca 8/A
szám alatti székhelye elől. Mikházáról, a
Csűrszínház elől 14, 17 és 19.30-kor indulnak vissza a járművek a megyeszékhelyre.

Augusztusi
filmvetítések
A Maros Megyei Múzeum és a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatal augusztusban minden csütörtökön este 9-től
filmvetítést tart a Művész moziban. Augusztus 4-én a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet,
augusztus 11-én az Alcarrast vetítik, 18án a Pentru mine tu eşti Ceauşescu című
román alkotást, míg 25-én újra látható a
Valán – Az angyalok völgye című koprodukciós alkotás, amelyben kolozsvári és
marosvásárhelyi színészek is szerepelnek.
A jegy ára 12 lej. A belépőjeggyel a néprajzi és népművészeti osztály kiállításai is
megtekinthetők a Toldalagi-palotában.

Szeretetkút
gyedik dózis hiányzott, amikor hat héttel ezelőtt agyi áttéttel diagnosztizáltak.
– Annak milyen tünetei voltak? – kérdeztem.
– Többek között zsibbadt a karom. A koponya-CT másfél centis daganatot mutatott
ki. Gherman doktor műtött az itteni (marosvásárhelyi) idegsebészeti klinikán. Kiváló
munkát végzett, a kórházi ellátással is nagyon elégedett vagyok.
Az operáció után várni
kellett a negyedik kemoterápiával, két hete estem túl rajta. Most
már csak regenerálódnia kell a szervezetemnek annyira, hogy készen álljak az újabb műtétre, a tüdődaganat eltávolítására.
– Hogyan viselte a kemoterápiát?
– Borzasztó nehezen. Az utolsó kezelés
után napokig fel sem tudtam kelni az ágyból,
mindenem fájt. Csak a mosdóba jártam ki,
és a víz sem állt meg bennem. Mostanra viszszatért az étvágyam, bár még gyenge vagyok.
– Ki segítette ebben az időszakban a kutyusok, cicák ellátásában?
– A lányom külföldön él a családjával, így
mindent a férjem vállalt magára. Utólag
mondta el, hogy akkor döbbent rá, mekkora
a baj, amikor egy nappal azelőtt, hogy kórházba kerültem volna, a fürdőszobába menet
rá sem néztem a kutyáimra. Én nem emlékeztem a jelenetre, de az biztos, hogy ilyen azelőtt sohasem történt.

A gyógyulás felé vezet út nem volt olcsó:
egy magánrendelőben végzett biopszia ezer
lejbe került, az első PET-CT – mivel sürgősen el kellett végezni – 4500 lejbe. A második
ilyen vizsgálatnál már kivárhatták, hogy az
Egészségbiztosítási Pénztár jóváhagyja a finanszírozást, így ingyenes volt. Az otthoni
bundás csapat azonban az anyagilag is emberpróbáló hónapokban sem szűkölködött,
a mindennapi eledel és
a gondoskodó szeretet
ugyanúgy kijárt valamennyinek.
– A kutyáink jó része már öreg, beteg.
Egyikük 16 éves, epilepsziás. Tőle és idős
társaitól akkor sem válnék meg, ha lenne, aki
örökbe fogadná őket – mondja határozottan
Magdolna. – A nyolc-kilenc éveseink többnyire nagy testűek, nekik is nehéz lenne
olyan gazdát találni, aki nem őrző-védő ebet
keres, ilyen célra pedig egyiket sem adom
oda. Tizenegy kutyus benn él velünk a házban, a többieknek a ház körül építettünk otthont. A cicáknak külön fedett, bekerített
területet alakított ki a férjem, olyan, mintha
Noé bárkája lenne. A benti kutyáink iránt
lenne érdeklődés, de tőlük sem szakadnék el
könnyen. Mindenikhez egyedi történet fűz,
amiben benne van minden igyekezetünk, kínlódásunk azért, hogy megmaradjanak, boldogok legyenek. Az egyik kiskutya például
rühesen, gennyes sebekkel került hozzánk,
hónapokig kezeltük, amíg visszatért belé az

élet. Meg is szakadna a szívem, ha végleg el
kellene köszönnöm tőle.
A korábbi védencek közül soknak találtak
új, szerető családot, a befogadók között angliai állatbarátok is vannak. Magdolna mindenikükkel tartja a kapcsolatot, várja, és
közösségi oldalán meg is osztja a fotókat,
amelyeket – az örökbefogadáskor kötött
szerződésnek megfelelően – a gazdik évek
múlva is küldenek.
– Mit tehetnek önökért és kicsi-nagy kedvenceikért a segítő szándékú emberek ebben
a nehéz időszakban? – teszem fel beszélgetésünk végén a legfontosabb kérdést.
– Főleg azzal segíthetnek, ha vásárolnak a
kézműves tárgyakból, ékszerekből, dísztálakból, amelyeket továbbra is készítgetek. Mostanában nem tudok vásárokra járni, de van,
aki kivigye a termékeimet, a bevételt pedig,
ahogy eddig is, a kutyák és cicák ellátására
fordítom. A legnagyobb gondot azonban az
utóbbi időben a vízhiány jelentette. A szárazság kezdetétől barna lé folyt otthon a csapból, olyan, mint a kakaós kávé, nem lehetett
az állatoknak adni. A férjem vedrekkel, bidonokkal megrakott talicskával járta végig naponta háromszor a szomszédokat. A helyzet
iróniája, hogy az udvarunkon van egy régi
kút, amelynek a falubeliek szerint valamikor
a legjobb vize volt Vajdaszentiványon, a mezőre menet mindig kértek is belőle az emberek. A kútban most is van víz, csak el van
dugulva, illetve több gyűrűje törött. Ha lenne
anyagi lehetőségünk kitakaríttatni és megjavíttatni, nem kellene többé azért aggódnunk,
hogy lesz-e mit inni adni a fogadott családunknak, ha a kánikula visszatér.
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Recesszió közeledtét jelzi a DIW német
gazdaságkutató júliusi konjunktúrabarométere
Tovább romlott júliusban a
DIW Berlin német gazdaságkutató intézet konjunktúrabarométere, és recesszióra
enged következtetni a harmadik negyedévben.

Szerkesztette: Benedek István

Megvásárolta a Romgaz
az ExxonMobil részesedését
Lezárult a Romgaz állami gázvállalat és az amerikai ExxonMobil olajvállalat közötti
tranzakció, amellyel az ExxonMobil eladta a román vállalatnak a fekete-tengeri Neptun
Deep elnevezésű földgázmezőben birtokolt 50 százalékos
részesedését – jelentette be
hétfőn a Romgaz a bukaresti
értéktőzsdén.

A májusban aláírt szerződés értelmében a román vállalat 1,06 milliárd dollárt fizetett az amerikai
vállalatnak a részesedés megszerzéséért. A másik 50 százalékos részesedés az osztrák OMV tulajdonában
van.
Az Exxon 2008-ban írt alá megállapodást az OMV Petrommal,
amelynek értelmében közösen ku-

tatták fel a földgázlelőhelyet. A két
vállalat 2012-ben jelentette be,
hogy jelentős – 42-84 milliárd köbméter közöttire becsült – földgáztartalékot fedeztek fel a román
parttól 170 kilométernyire lévő
mélytengeri térségben. Az ExxonMobil időközben a térségben több
gázmezőjétől megvált, így a romániaitól is.
Virgil Popescu energiaügyi miniszter hétfőn üdvözölte a tranzakció lezárását, és reményét fejezte ki,
hogy a két vállalat mielőbb dönt a
kitermelés elkezdéséről.
Christina Verchere, az OMV Petrom vezérigazgatója múlt csütörtökön azt mondta, hogy az általa
vezetett vállalat várhatóan 2023 közepén dönt a kitermelés sorsáról.
(MTI)

Fenntartható városok
Miközben a globális felmelegedés és az energiaválság
miatt a fenntarthatóbb megoldásokat keresik, az építészek visszatérnek egy sokáig
figyelmen kívül hagyott, ősi
építőanyaghoz, a vályoghoz.

Jemen ősi, fallal körülvett fővárosában, Szanaában sok felhőkarcoló teljes egészében döngölt
földből készült, és feltűnő geometriai mintákkal díszítették őket. A várost az UNESCO a világörökség
részévé nyilvánította.
A jövő építészete
Bár a szanaái épületek több ezer
évesek, mégis rendkívül modernek
– mondta a BBC-nek Salma Samar
Damluji, a jemeni Daw’an Sártégla
Építészeti Alapítvány társalapítója.
Az ősi építmények ma is lakottak,
és a legtöbbjük magánlakás maradt.
Damluji szerint könnyű belátni,
hogy ezek a vályogépületek miért
nem vesztették el vonzerejüket – jól
szigeteltek, fenntarthatóak és rendkívül jól alkalmazkodnak a modern
használathoz. „Ez a jövő építészete” – tette hozzá.
Az építészek világszerte újjáélesztik a nyersföldből való építkezést, mivel olyan fenntartható
épületek építésére törekszenek,
amelyek ellenállnak a szélsőséges
időjárásnak, például a hirtelen áradásoknak és a nagy hőségnek.
Lehet, hogy ez az alapokhoz visszatérő technika részben megoldást jelenthet az éghajlati válságra.
Beton helyett vályog?
Az építőipar a globális szén-dioxid-kibocsátás 38 százalékáért felelős. Az iparágnak fontos szerepet
kell játszania, hogy a világ elérje
2050-re a nettó nulla kibocsátást, és
a globális hőmérséklet-emelkedést
a kritikus 1,5 Celsius-fok alatt
tartsa. A tudósok arra figyelmeztet-

A múlt szerdán az MTI-nek elküldött beszámoló alapján a DIW
Berlin (Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung) gazdaságkutató intézet konjunktúrabarométere júliusban 71,8 pont lett. Ezzel
a harmadik negyedévre vonatkozóan messze az átlagos gazdasági
növekedési ütemet jelző 100 pontos küszöbérték alá került.
Az index júniusi értéke 93,8
pont volt, a teljes második negyedéves pedig 92,5 pont. A mutató
2020 második negyedévében érte
el a legalacsonyabb értéket 56,2
ponton, amiről a harmadik negyedévben 133,4 pontra szökött fel. Az
azóta eltelt idő alatt mindvégig 100
pont felett tartózkodott, eltekintve
az idei második negyedévtől, amikor újból az átlagos növekedési
ütemet jelző küszöbérték alá húzódott vissza.
Különösen az energiaválság lassítja továbbra is a német gazdaságot, a gázhiány és az emelkedő
energiaárak miatt kialakult aggodalmak hatására. A globális ellátási
láncok problémái csak lassan eny-

hülnek; az ukrajnai háború és a
kínai járványvédelmi intézkedések
tovább szűkítették az ellátási csatornák keresztmetszetét. A tél folyamán még az ellátási nehézségek
enyhülését jelezték előre gazdaságkutatók.
Az említett tényezők nemcsak a
német gazdaságot, hanem a világgazdaságot is megterhelik, és
egyes esetekben több évtizede nem
tapasztalt inflációs rátákhoz vezetnek. Mindezek a gazdasági nehézségek visszafogják a német
exporttermékek iránti keresletet. A
szokatlanul gyenge exportteljesítmény és az energiaimport árának
ugrásszerű növekedése miatt fordult májusban a német külkereskedelmi mérleg hosszú idő óta első
alkalommal negatív tartományba.
„Az exportorientált és energiaigényes német növekedési modell
jelenleg elérte lehetőségei határait”
– mondja Guido Baldi, a DIW gazdasági szakértője. „Az előző hónapokhoz képest a barométer értéke
ismét jelentősen csökkent, és azt
jelzi, hogy a német bruttó hazai
termék az idei harmadik negyedévben zsugorodni fog.”
Különösen a német ipar szenved
a gyengülő világgazdasági teljesítménytől. A korábbi hónapok problémái nem enyhültek – a rendelési
helyzet feszült, és a még mindig

magas rendelésállományt csak lassan lehet feldolgozni a megszakadt
ellátási láncok és a köztes termékek ebből eredő hiánya miatt. Az
elkövetkező hónapokban további
nehézségekkel is számolni kell. „A
német ipar aggodalommal tekint a
jövőbe” – mondja Laura Pagenhardt, a DIW gazdasági szakértője.
„A folyamatos alapanyaghiány
mellett a közelgő tél és a gázellátás
esetleges korlátozása bizonytalanná tette a termelési tervek megvalósítását” – hangsúlyozta.
A szolgáltatóipari ágazatokban
is csillapodik a lelkesedés, mivel
az elmúlt hónapok lendülete lassacskán megtorpanni látszik. A
háztartások vásárlóereje a magas
infláció miatt jelentősen csökkent,
és nem minden ok nélkül aggódnak az energiaválság további következményei miatt. A munkaerőpiacon az elkövetkező hónapokban
valószínűleg csökken a kereslet,
bár a szakképzett munkaerőre még
mindig sok helyen égető szükség
van. „A gyenge első fél év után a
német gazdaság már a harmadik
negyedévet is nagy ellenszéllel
kezdi. A recesszió kockázata jelentősen megnőtt” – foglalta össze a
DIW konjunktúrabarométer-felmérésének a megállapításait Baldi.
(MTI)

A vályogé lehet a jövő

nek, hogy kulcsfontosságú éghajlati
céljaink eléréséhez a beton cseréje
kevésbé szennyező anyagokra. A
modern építőipar egyik alapanyagának a használata ugyanis hatalmas
szén-dioxid-kibocsátással jár. A betonépítkezés a globális CO2-kibocsátás mintegy 7 százalékáért
felelős, ez lényegesen több, mint a
légi közlekedésé, amely az emisszió
2,5 százalékát teszi ki. A beton fő
alkotóeleméből, a cementből világszerte évente 4 milliárd tonnát állítanak elő.
Salma Samar Damluji szerint a
sár és a vályog lehet a beton tökéletes fenntartható alternatívája, mivel
az nagyon kis mértékben terheli a
környezetet, és maga az anyag teljes mértékben újrahasznosítható.
Felelevenedik egy ősi hagyomány
Djenné városa Mali középső részén, a Niger-delta régióban fekszik. A 800-ban alapított város a

Szaharából és Szudánból érkező kereskedők fontos találkozóhelyévé
vált. Djenné csodálatos földépítészetéről ismert, különösen a Nagy
mecsetről, amely a világ legnagyobb vályogépülete, közel 20
méter magas, 91 méter hosszú
emelvényre épült.
Djenné lakosai minden évben
összegyűlnek, hogy a mecset javítását elvégezzék egy kőművesekből
álló céh felügyelete mellett. Trevor
Marchand, a londoni School of Oriental and African Studies szociális
antropológia professor emeritusa
szerint ezeket az építőmestereket a
mali társadalomban nagyra becsülik
szakértelmük és művészetük miatt.
Az újrafalazás a társadalmi kohézió
fontos szimbóluma.
„A sár a jövő fenntartható
építésének bajnoka”
Az ősi építési gyakorlat olyan
modern építészeket inspirál, mint a

szerb Dragana Kojičić, aki a nyersföldből való építkezésre specializálódott. Földházakat restaurál és épít
szerte Szerbiában, felelevenítve az
egykori építési módszereket.
„Őseink nagyon okosak és nagyon praktikusak voltak, azt használták, ami körülöttük volt –
mondja Kojičić. – A föld mindenhol
ott volt, és mindenre fel lehetett
használni: falakra, padlóra, menynyezetre, kályhára, sőt még tetőre
is.”
Egyetért ezzel Anna Heringer
osztrák építész is, aki természetes
anyagokból, például sárból és bambuszból épít épületeket. „Csodálatos érzés megérinteni a földet –
mondja. – Nincs szükséged szerszámokra ahhoz, hogy építkezz belőle, csak a kezedet használod. A sár
a jövő fenntartható építésének bajnoka. Ez az egyetlen anyag, amelyet
olyan
gyakran
újrahasznosíthatunk, amilyen gyakran

Forrás: Getty Images/iStockphoto

csak akarunk, energia felhasználása
nélkül” – magyarázta.
Trevor Marchand szerint azonban az iszap építésre való felhasználását fenntartható módon kell
végezni, és nem szabad csökkenteni
a termőföldek méretét. „Megoldás
lehet, de csak bizonyos mértékig” –
mondja, megjegyezve, hogy a világ
népessége 2050-re várhatóan eléri a
9,7 milliárd főt, ami fokozza a földterületre nehezedő nyomást.
A vályogépületek télen melegek,
nyáron hűvösek
Az építészek szerint a vályogépületek egyik legjobb tulajdonsága, hogy télen melegek, nyáron
pedig hűvösek. A vályogfalak nagy
hőtömegűek, vagyis lassan elnyelik
és tárolják a hőt, megakadályozva,
hogy a ház túlságosan felforrósodjon.
„A vályogfalak napközben összegyűjtik a napsugárzásból származó
hőt, éjszaka pedig leadják. A hőmérséklet soha nem ingadozik,
mindig kényelmes szinten van” –
mondja Pamela Jerome amerikai
építész, az Architectural Preservation Studio elnöke, aki világszerte
restaurálási projektekkel foglalkozik.
Ezáltal csökken a légkondicionáló berendezések iránti igény,
amelyek nagy mennyiségű villamos
energiát fogyasztanak, és olyan hűtőközegeket tartalmaznak, amelyek
erős üvegházhatású gázkibocsátást
okoznak.
A betonból vagy fémből épített
épületekhez képest a vályogtéglaépületek 24 órán keresztül viszonylag stabilan tartják a belső
hőmérsékletet, és így sokkal jobb
hőkomfortot nyújtanak” – érvel
Marchand. „További bónusz, hogy
a vastag falak a zajszintet is csökkentik.”
Forrás: Euronews
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A kedvezőtlen időjárás ellenére sokan voltak

Sikeres volt a Nyárádmente Fesztivál
Öt nap, félszáznál több programpont, hőség és zivatar,
több ezer látogató – ez jellemezte az idei Nyárádmente
Fesztivált, amely több helyszínen zajlott.

Gligor Róbert László
Évről évre többet és színesebbet
szeretnének nyújtani a szervezők,
ezért már a tavalyihoz képest is új
helyszínekkel és programokkal bővült az idei rendezvény, hogy –
amint a szeredai városvezető fogalmazott – valóban fesztiválhoz méltó

legyen a kínálat. Ezért maradtak a
hinták és egyéb, a gyerekek szórakoztatására alkalmas eszközök Seprőd bejáratánál az Oázis parkban,
ezért terveztek horgászversenyt
Nyárádgálfalvára, ezért volt látogatható a Csűrmúzeum Torboszlón.
Lassan az egész Nyárádmente értékeit be szeretnék vonni és mutatni,
mert ez az esemény nemcsak Nyárádszeredáról szól, bár a nyárádszeredai
vásárnapokból
lett
városnapokból nőtte ki magát kistérségi napokká, majd fesztivállá. A
kiértékelés még nem volt meg, de
az idei tapasztalatok is sokat segítenek, hogy a következő évben még
jobb, még színesebb és még szervezettebb legyen a rendezvénysorozat.
Többen, többet
Az egyik szembeötlő változás az
volt, hogy a kézművesvásárt átköltöztették a főtéri parkba, amely
most már teljesen önkormányzati
tulajdon, így mindenki számára volt
hely. Erre szükség is volt, mert idén
félszáznál több termelő és kézműves állította ki portékáit: sokan voltak a kézműves ékszereket kínálók,
de népviseletet, szőtteseket, hímzett, horgolt tárgyakat, faragott, festett eszközöket és dísztárgyakat –
újrahasznosított papírból is –, bőrdíszműves munkákat is hoztak,
méz-, gyümölcs- és levendulatermékeket, teának való gyógynövényeket, tejkrémet, és voltak olyan
személyek is, akik festményeket,

szépségápolási cikkeket, könyveket, ruhaneműt árultak, vagy bútordekorációs elemeket mutattak be.
És bőven volt kínálat az egykor vásárfiának számító tükrös mézespogácsából és cukorkából is.
Harci bemutatókkal, kézilabdatornával, ritmikus gimnasztikával,
modern táncokkal bővült a sportrendezvények köre, idén sem maradt el a papok és polgármesterek
kispályás focicsatája és a kerékpáros felvonulás, bővült a mindig
nagy érdeklődésre számító lovas
bemutató, és három napra kinyitott
a bortér is. Gazdagabb volt a kultu-

rális programkínálat is, három
könyvbemutatóval, fénykép-, festmény- és néprajzi, népművészeti kiállítással várták az érdeklődőket,
volt kistérségi néptáncfesztivál, ami
szabadtéri táncszínházzal, népzenei
nagykoncerttel, kézművesprogramokal és bábelőadással folknappá
nőtte ki magát. Hasznos foglalkozásokat szerveztek a kismamáknak és
csecsemőknek, a kerékpározó kisgyerekek is sokat tanulhattak a közúti szabályokról. Nem maradhatnak
szó nélkül a gyermekfoglalkozások,
valamint a vasárnapi főtéri gyermekkoncert és habparti sem, a tehetséges gyerekek és tanulók
díjazásáról sem feledkezett meg az
önkormányzat, továbbá érdekes
programokat kínáltak a fiataloknak
is. A Nyárádszereda és testvértelepüléseinek találkozója is belefért a
programba, ugyanígy az egyházi
rendezvények is. Minden este neves
magyarországi fellépők koncerteztek előzenekarokkal, utolsó este
pedig egy demeterfalvi lány örülhetett, hiszen két főre szóló egyhetes
törökországi nyaralást nyert sorsjegyen a Vándor utazási iroda jóvoltából. Vasárnap éjfélkor szép
tűzijáték zárta a rendezvénysorozatot.
Sokan voltak, elégedettek
A tapasztalatok és a beérkezett
adatok alapján Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester elégedetten
nyilatkozott lapunknak. Ismét sikeres volt a rendezvény, amiért köszö-

netet mondott a szervező
csapatnak és az önkénteseknek, akik a mindennapi
munkájuk mellett erre is
időt, energiát áldoztak.
Úgy véli, sikerült megszólítani minden korcsoportot, minden programpont
iránt volt érdeklődő. Például az eső ellenére is
visszatértek az emberek
szombaton a koncertekre,
nem beszélve a pénteki és
vasárnapi koncertekről,
amikor tele volt a főtér, de
sok volt az érdeklődő a
kulturális és folklórprogramokon és a Bekecs néptáncszínház Tóték című
előadásán is, tehát sikerült
komoly szellemi töltetet
adni a rendezvénynek. Másik példa:
a Bortérre a móri Paulus borház a
tavalyi bor kétszeresét hozta, és első
nap a felét értékesítette (az idén már
nem volt ingyenes a kóstolás), de a
Lincz pincészet készlete is kimerült
már a második nap. Sokan jelentkeztek a kézművesvásárra, és még
harmadik este is sokan jelen voltak,
ugyanúgy a vártnál jóval többen
voltak az ifjúsági estéken: míg
eddig 450 főre becsülték a résztvevők számát, szombat este például
közel 800 fiatal váltott belépőt. Lát-

jére tervezi be a nyári hazatérést,
szabadságot. Napközben ügyeket
intéznek, rokonokat látogatnak
meg, délután és este pedig szórakoznak.
Még a végleges számokat nem
látják, meglehet, hogy az időjárás
miatt nem érték el az eddigi tizenötezres látogatói csúcsot, de minden
szervező lejegyzi a pozitívumokat
és negatívumokat, és ezekből a hiányosságokból minden évben megoldanak néhányat, hogy évről évre
színvonalasabb legyen a rendezvény. „Köszönjük az embereknek,

szik, hogy a fiatalok keresik a kikapcsolódási,
szórakozási
lehetőséget, és ha a magánszektornak nem, akkor a fesztiválnak erre
is oda kell figyelnie. Az emberek
már várják a programok meghirdetését, és jönnek, nem kell őket idecsalogatni, tehát jóval kevesebb
erőfeszítésbe kerül a közönség
megmozgatása – értékelte az elöljáró, aki úgy tapasztalta, hogy egyre
több elszármazott is a fesztivál ide-

hogy bíznak bennünk, hogy tudunk
olyan rendezvényt szervezni, amely
kedvükre való, megtisztelnek bennünket, és ellátogatnak a programjainkra” – értékelt a házigazda
város polgármestere.
Akad még tennivaló
A múlt hét végén a hőséget viharos, esős napok enyhítették, amelyek viszont megzavarták a
rendezvényt, egyes programokat el

Nyár, öröm, szórakozás – ezt kínálja Nyárádszereda és térsége

kellett halasztani, másokat más
helyszínre vagy időpontra kellett áthelyezni a biztonság érdekében.
Legjobban a kézművesvásárt érintette a vihar, néhány sátrat felborított, meg is rongált. Volt, aki élesen
bírálta a közösségi oldalakon a szervezést (és főleg a csendőröket, akik
tétlenül szemlélték a kétségbeesett
vásárosok próbálkozásait, hogy
mentsék a portékájukat). A szervezők elnézést kértek a kellemetlenségekért, és megígérték, hogy a
jövőben az ilyen esetekre is jobban
felkészülnek. Tóth Sándor polgármester azt mondta, az időjárást nem
lehet befolyásolni, és főleg az ilyen
szélsőséges esetekre nem lehet hiánytalanul felkészülni. Azonnali intézkedésekre van szükség, az
önkormányzat munkatársai, a szervezők és a munkacsoport mindent
megtett, munkagépeket is bevetett,
az önkéntes katasztrófavédelmisek
is készenlétben voltak, hogy orvosolják a károkat. Mindent megtettek, hogy rendben folytatódjon a
rendezvény – tette hozzá. A szervezők azt ígérik, hogy a jövőben jobban
odafigyelnek
a
vásár
biztonságára, és pénzt fektetnek be
az infrastruktúrába.
A rendezvény megszervezésére a
nyárádszeredai önkormányzat 25
ezer eurós európai pályázati pénzzel
is rendelkezett, a Maros Megyei Tanács 70, a Nyárádmente Kistérségi
Társulás 10 ezer lejjel támogatta a
fesztivált, idén számos vállalkozó is
hozzájárult, az árusoknak helyfoglalási díjat kellett fizetniük, de így
is közel százezer lejre rúghat az önkormányzat hozzájárulása a költségekhez – tudtuk meg.

Fotó: a Nyárádmente Fesztivál közösségi oldala
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Augusztus 14-én újabb
gyógykezelési turnus kezdődik
Szerkesztette: Mezey Sarolta

Maros megyében 11 ezer személynek nincs
érvényes személyije
A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság közölte, hogy 2022. augusztus
elsején 11.065 olyan személyt tartottak nyilván, akiknek
nincs
érvényes
személyazonossági igazolványuk. Ebből 4769 személynek
idén lett érvénytelen az okmánya, 6296 személynek
már az előző években.

A 11.065 személyből 2522
olyan fiatal, aki betöltötte a 14.
életévét, de nem igényelte az első
személyazonossági igazolvány kibocsátását, annak ellenére, hogy a
születésnapot követő 15 napon

belül kötelessége lett volna ezt
megtenni.
A román állampolgárok lakhelyére, tartózkodási helyére és
személyi okmányaira vonatkozó,
utólagosan módosított és kiegészített 97/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet 19. cikkelye értelmében a személyazonossági igazolványt az érvényességi határidő
lejárata után ki kell cserélni.
Az okmány tulajdonosa vagy a
tulajdonos törvényes képviselője
köteles új személyazonossági igazolványt igényelni, ezt megteheti a
lejárat előtt legtöbb 180 nappal s a
lejárat után legtöbb 15 nappal.
A törvényes előírások megsze-

gése kihágásnak minősül, és 40-től
80 lejig terjedő bírsággal sújtható.
Codruţa Sava, az intézmény vezérigazgatója által szignált közleményben felkérik az érintetteket,
hogy mielőbb jelentkezzenek a
lakhely szerinti lakosság-nyilvántartó hivatalokban.
„Ez a jelenség nem új keletű, az
évek során több ízben is tettünk
közzé hasonló felhívásokat, azonban az eredmény elmaradt. Feltehetően az érdektelenség és
hanyagság miatt, másrészt azért,
mert ezek a személyek nem tartózkodnak itthon, külföldön élnek. Az
alacsony bírságoknak pedig nincs
»mozgósító« erejük.” (mezey)

Kézbesítették a kártyákat,
folyósítják a 250 lejes támogatást

Hazai viszonylatban több
mint 2,5 millióan jogosultak
arra a szociális juttatásra,
amit kéthavonta 250 lejes
élelmiszer-utalványok formájában kapnak a kedvezményezettek. A voucherek, azaz
a kártyák nagy részét kézbesítette a posta, azonban ezek
használata sok kérdést vet
fel.

Az élelmiszervásárlási támogatásra azok a nyugdíjasok és hátrányos
helyzetű,
valamely
rokkantsági fokba sorolt személyek jogosultak, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg az 1500
lejt, továbbá azok a családok, amelyek legkevesebb két gyermeket
nevelnek, és ahol az egy főre eső
jövedelem kisebb mint 600 lej, illetve azok az egyszülős családok,
amelyekben az egy főre eső jövedelem szintén kisebb mint 600 lej,
valamint azon családok, amelyek
szociális segélyben részesülnek,
továbbá a hajléktalanok.
Azokat a családokat, amelyek
legalább két gyermeket nevelnek,
az egyszülős családokat és hajlék-

talanokat külön nyilvántartásba
vették, mert ők nem voltak benne
az országos adatbázisban. Ezért e
kategóriáknak kérvényezniük kellett az élelmiszerutalványt.
A kártyákat a posta közvetítésével, a lakhelyükön vették, veszik
kézhez a kedvezményezettek.
Abban az esetben, ha a címzettet
nem találják otthon, és nem tudják
átadni a kártyát, ez utólag átvehető
a szociális igazgatóság székházában. A hajléktalanoknak is itt kell
jelentkezniük.
Az új kérelmezők a hónap végéig kell benyújtsák az igénylést,
ha eleget tesznek a feltételeknek,
akkor a következő hónaptól megkapják a támogatást.
A kártyákat kéthavonta töltik fel
a 250 lejes összeggel. Ezt kizárólag
élelmiszer és meleg étel vásárlására lehet fordítani.
Először is tisztázni kell, hogy
hol lehet a kártyákkal vásárolni:
csak azokban a kereskedelmi egységekben, amelyek partnerségben
állnak a Sodexo céggel, ennek logója megtalálható az üzletben. A
partnercégek, üzletek listája a

www.sodexo.ro honlapon is megtalálható.
Azok, akik átvették már a kártyát, megjárták, mert a kézbevétel
után azonnal használni szerették
volna, azonban a kasszánál kiderült, hogy még nem volt feltöltve.
Hogyan kell eljárni? A kereskedelmi egységben közölni kell a kereskedővel, hogy voucherrel
szeretnének fizetni. Érvényesítés
céljából a kártyát be kell helyezni
a kártyaolvasóba (POS-terminál),
és be kell ütni a PIN-kódot. A kártya érvényesítése után a következő
vásárlások alkalmával 100 lejig
terjedő összegig a PIN-kód használata nélkül is lehet fizetni.
A kártyán levő összeget ellenőrizni lehet a 0212-044-664-es telefonszámon, ha az 1-es billentyűt
megnyomva beírják a kártya 16
számjegyű számát, és utána egy #
jelet.
A kártya nem ruházható át, az
összeg a feltöltést követő egy éven
belül vásárolható le.
Bővebb tájékoztatást a 0212044-664-es telefonszámon nyújtanak. (mezey)

36 elektromos töltőállomás Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár által biztosított gyógykezelési jegyek
tulajdonosai az újabb, 11. szériában augusztus 14-étől utazhatnak el a következő üdülőtelepekre: Tusnádra, Szovátára, Algyógyra, Căciulatára,
Eforie Nordra, Felixfürdőre, Herkulesfürdőre, Kovásznára és Május 1-re.
A pénztár honlapján közzétett közlemény szerint a kezelési jegyeket
augusztus 4-én, 5-én, 8-án és 9-én lehet kiváltani az intézménynél.
A szétosztás után megmaradt jegyeket augusztus 10-én újraosztják.

Fotó: archív

A Nyilas Misi Tehetségtámogató
Egyesület meghosszabbította
a pályázási határidőt

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjpályázatának új, egy hónappal
meghosszabbított határideje:
2022. augusztus 31.

A kolozsvári székhelyű nonprofit
szervezet 2003 óta támogat ösztöndíjprogram keretében tehetséges és
szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. Évente több száz
ösztöndíjasunk folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásának
köszönhetően. A támogatók személyesen is figyelemmel követhetik a
pártfogoltjaik tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális
helyzetét. Egy tanuló ösztöndíja havonként 18.000, évente 216.000 forintnak megfelelő támogatást jelent.
A legjobb eredményeket felmutató
ösztöndíjasaink akár havi 27.000
forint értékű támogatásban is részesülhetnek. Sikeres érettségit követően ösztöndíjasaik felsőfokú
tanulmányait is segíthetik támogatóik.
A kiírásra olyan szülők/gyámok
pályázhatnak, akiknek igazolhatóan
jó
képességű
gyermeke
a
2021/2022-es iskolai évben magyar
nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10.
osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve a szaklíceumi
oktatást és a szakoktatást is), és teljesíti az alábbi feltételeket:

Két új Mol töltőállomás
az A2-es autópályán
Két új töltőállomást nyitott a
Mol Romániában a Cernavodă
és Konstanca közötti A2-es
autópálya mentén. Július végéig további két töltőállomást
fognak üzembe helyezni – közölte kedden a Mol Románia.

A közszállítási vállalathoz 36 elektromos töltőállomás érkezett, ebből 32 lassú és 4 gyors töltőállomás.
Ezek a hamarosan érkező elektromos autóbuszok működtetéséhez szükségesek. A 32 lassú töltőállomást és
a két gyorstöltőt a közszállítási vállalat Béga utcai parkolójában fogják felszerelni. Egy gyorstöltőt a vegyi
kombináttal szembeni, egyet pedig a Jeddi úti végállomásnál helyeznek üzembe. A közszállítási vállalatnál
már előkészítették a terepet a töltőállomások felszerelésére – tájékoztatott Portik Vilmos alpolgármester.

1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását;
az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó
1200 lejt.
2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig
(szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja
gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.
3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a
2021/2022-es tanév végén legalább
8,50-es általánost ért el.
Bővebb információk az egyesület
tevékenységéről a nyilasmisi.ro
honlapon olvashatóak.
A pályázatokat 2022. augusztus
31-ig várják az egyesület postacímére: 400095 Cluj-Napoca, str.
Iuliu Maniu 2/3., jud. Cluj, vagy a
nyilas_misi@yahoo.com e-mailcímre.
A pályázattal kapcsolatban további információk a 10–16 óra között hívható 0787-200-690-es és
0787-671-137 telefonszámokon
vagy a nyilas_misi@yahoo.com email-címen kérhetők.
A pályázati csomag (felhívás,
adatlap, űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) a nyilasmisi.ro honlapról tölthető le – tájékoztatta
lapunkat Dénes Ida programszervező.

Az MTI bukaresti irodájához eljuttatott közlemény emlékeztet arra,
hogy a romániai közúti infrastruktúrát és autópályákat kezelő országos vállalattal megkötött tavalyi
koncessziós szolgáltatási szerződés
szerint a Mol Románia összesen 14
töltőállomást nyit a romániai autópályák mentén. Ennek értelmében
avattak fel most Murfatlarnál kettőt,
amelyek a Cernavoda és Konstanca
közötti, A2-es jelzésű autópálya
mentén találhatók.
A koncessziós szerződés értelmében a Mol Románia 14 benzinkutat
épít a Nagylak–Nagyszeben (A1), a
Piteşti–Bukarest (A) és a Cernavodă–Konstanca (A2) autópályaszakaszokon. Ezekből 6 a
Lugos–Déva, 4 a Szászváros–

Nagyszeben, 2 a Bukarest–Piteşti és
2 a Medgidia–Konstanca szakaszokon épül meg. Július végéig további
két Mol töltőállomás nyílik meg az
A1 autópálya mentén, Marosillye
településnél.
Camelia Ene, a Mol Románia
ügyvezető igazgatója elmondta,
hogy a Mol jelentős befektetésekre
alapuló átalakulási folyamatban
van, amelynek legfőbb célja a termék- és szolgáltatáskínálat bővítése.
Hangsúlyozta:
az
új
töltőállomások megnyitása megerősíti a Mol jelenlétét a romániai piacon.
A 250 alkalmazottat foglalkoztató Mol Románia a Mol-csoport
egyik leányvállalata, amely Románia egyik legjelentősebb olajipari
vállalata. 25 éve van jelen a román
piacon, a vállalat 247 töltőállomást
működtet, valamint két üzemanyaglerakatot Mezőtelegden és Gyurgyevóban (Giurgiu), továbbá egy
LPG-terminált
Mezőtelegden.
(MTI)
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Plug-in hibrid hajtásláncot kap
a Lamborghini Huracán

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Az infláció után
a Teslák is olcsóbbak lehetnek?

Az utóbbi időben mindennek
felment az ára, és ez alól a gépjárművek sem képeznek kivételt. Ha
összehasonlítjuk a piacot az egy
évvel korábbival, azt láthatjuk,
hogy minden típus ára közel 15%kal drágult. Emellett ott van az
üzemanyagárak magasrepülése is.
Utóbbi fényében érthető, hogy
egyre több ember gondolkozik
azon, hogy villanyautót vásárol,
annak ellenére, hogy a villamos
energia is sokat drágult az elmúlt
évben.

Ha pedig elektromos autókról
van szó, akkor a legtöbbek által kívánt márka a Tesla, amelyet sokan
a villanyautók királyaként emlegetnek. Viszont az árak emelkedése
tekintetében a Tesla sem képez kivételt. A cég alapítóját, Elon Muskot Twitteren kérdezték arról, hogy
a jövőben csökkenthetik-e az autóik árát. A Tesla vezére a kérdésre
azt válaszolta, hogy erre csak
akkor lesz remény, ha megoldódni
látszik a gazdasági válság, és csökken az infláció mértéke.

Az elmúlt hónapokban az amerikai gyártó is többször volt kénytelen drágítani. Ennek pedig csak
az egyik oka az infláció. A másik
az alapanyagárak növekedése és az
ellátási láncban tapasztalt problémák. Bár a Tesla sokáig gond nélkül lavírozott a hatalmas
félvezetőhiánnyal küzdő piacon,
egy ideje ő is kénytelen szembenézni a helyzettel, ami az árak növekedését és a szállítási idők
csúszását eredményezte a vállalatnál.

Tesla modellek

Forrás: Tesla

Lamborghini Huracán

Forrás: Auto Express

Úgy néz ki, hogy a szupersportkocsikat is eléri az elektromosítás.
Egyre több olyan típusról lehet hallani, amely már nem készül pusztán benzines kivitelben, hanem
rendelkezik hibrid rendszerrel is.
Ennek fő oka az, hogy az európai
piacon mára már szinte lehetetlen
eladni olyan gépjárművet, amelybe
nem szereltek hibrid hajtást. Most
pedig a Lamborghini is beáll a
sorba.
A cég technikai igazgatója, Rouven Mohr az Auto Expressnek adott
interjújában árulta el, hogy jövőtől
egy új, plug-in hibrid hajtásláncot
szerelnek a Huracánba. Maga a
rendszer teljesen új fejlesztésű,
vagyis eddig nem használták a
Volkswagen csoport más márkái
esetében. Külön érdekesség, hogy a
Lamborghini ötvözi a környezetbarát hajtást és a teljesítményt, hiszen
az új hajtáslánc sokkal nagyobb teljesítményt eredményez, és egészen
biztosan ez is szerepet játszott

abban, hogy beszerelik a Huracánba. Azt még nem tudni, hogy
milyen belső égésű motor társul a
plug-in hibrid hajtásrendszerhez, de
elképzelhető, hogy egy V8-as benzinessel kombinálják, ami az Urusból már ismerős lehet. De az is egy
opció, hogy meghagyják a Huracánban jelenleg is szolgáló V10-es
motort, és ahhoz csapnak hozzá egy
kis elektrifikációt.
Ami pedig a teljesítményt illeti,
egyáltalán nem kizárt, hogy a Lamborghini azért tesz egy új hajtásláncot a Huracánba, hogy az
vetélytársa legyen a nemrég bemutatott, szintén plug-in hibrid Ferrari
296 GTB-nek. Annak ellenére,
hogy a Huracán egy korosodó modell, az új hajtásrendszerrel képes
lehet elérni vagy akár meg is haladni a 850 lóerős teljesítményt,
amivel felülmúlná a Ferrari adatait.
Nem kizárt, hogy nem a környezetvédelem, hanem a számháború a
Lamborghini valós célja.

Mélyrepülésben az autógyártás Európában
Több évtizede nem tapasztalt mélypontra
süllyedtek az autógyártók eladásai Európában
júniusban. Ám ez a visszaesés csak az eladott
autók számában tapasztalható, a bevételek
egyáltalán nem alakultak rosszul.
A europe.autonews.com cikke szerint a
nyár első hónapjában 17%-kal csökkent az
autóeladás, június folyamán mindössze 1,07
millió járművet értékesítettek a kontinensen,
ami 1996 óta a legkisebb havi adat. Ennek
okai az ellátási láncban tapasztalható fenn-

Autógyár, illusztráció

akadások, a globális félvezetőhiány és az autóipart is sújtó rekordméretű infláció.
Az ACEA ipari szövetség múlt héten közölt adatai szerint a visszaesésben leginkább
a Volkswagen csoport volt érintett. A konszernnél 24%-kal csökkentek a megrendelések az egy évvel korábbihoz képest. A
második legrosszabb eredményt felmutató
vállalat a Stellantis, amelynek eladásai 17%kal csökkentek. A képzeletbeli negatív dobogó harmadik fokára a Hyundai csoport állt

fel, azt követően, hogy megrendeléseik 3,9%kal estek vissza az előző év azonos időszakához képest.
Érdekesség viszont, hogy nem minden
gyártónak negatív az eladási indexe. A Kia
2,1%-ot tudott javítani az egy évvel korábbi
eredményén, a Renault csoporthoz tartozó
Alpine 40%-ot ugrott az egy évvel korábbi
eladási adataihoz képest, de a Dacia sem panaszkodhat, hiszen 32%-kal ért el jobb eredményt, mint egy évvel korábban. Emellett ott

Forrás: toalcar.hu

van az Alfa Romeo, amely 20%-ot javított
2021-hez képest, és a Porsche, amely annak
ellenére, hogy járművei egyáltalán nem nevezhetők olcsónak, képes volt 19%-os eladási
növekedést elérni.
Az említett visszaesések és növekedések
csak az eladott autók számára vonatkoznak.
Ha a bevételek alakulását vizsgáljuk, teljesen
más a helyzet. Az EY tanácsadó cég elemzéséből, amely a világ 16 legnagyobb autógyárának üzleti adatait vizsgálja, kiderül, hogy a
Mercedes-Benz 15%-kal, a Volkswagen
13,3%-kal és a BMW 10,9%-kal növekedett.
A jelentés aláhúzza azt a tényt, hogy 2022
első negyedéve, pusztán a számok alapján,
kiválónak mondható. Ennek ellenére rendkívül feszült a helyzet az autóiparban, legalábbis az átlagos autók tekintetében. A
luxusautókat gyártó vállalatok bizonyos értelemben haszonélvezői a helyzetnek. Ez azért
lehetséges, mert a csiphiány következtében a
rendelkezésre álló alkatrészeket elsősorban a
nagy, drága és magas nyereségű autókba építik be. Mivel nagy a kereslet a piacon, egyelőre nem kell árcsökkentéssel szembenézni,
éppen ellenkezőleg, emelkedtek az árak, bár
ebben az inflációnak is nagy szerepe van.
Ami a félvezetőhiányt illeti, a nagy gyártók a múlt hónapban arról beszéltek, hogy
enyhülni látszik a jelenség, viszont még így
is sok idő fog kelleni, hogy a termelés visszakerüljön arra a szintre, amelyen a félvezetőhiány előtt volt. Továbbá jelenleg nem a
félvezetőhiány az autógyártók egyetlen problémája, hiszen ott vannak az egyre magasabb
nyersanyag- és energiaköltségek is. Ezek
egyaránt hozzájárulnak, az infláció mellett, a
gépjárművek árának növekedéséhez. Öröm
az ürömben, hogy a Bloomberg Intelligence
szerint a főbb piacokon – például az Egyesült
Királyság és Németország – az eladások hamarosan növekedésnek indulhatnak, így a július-augusztusi eredmények jobbak lehetnek.
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Elkerülte a legnagyobb
nevet a Sepsi OSK –
ha továbbjut
A héten játsszák csak a labdarúgó európai kupák 3.
selejtezkörének els mérkzéseit, az UEFA azonban
már elre gondol, kisorsolta a play-off kör párosításait
is. A sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK elkerülte a legnagyobb nev lehetséges ellenfelet, az olasz Fiorentinát,
a ciprusi APOEL Nicosia és a kazah Kizilzsar párharc
gyztesével játszhat – ha továbbjut. Utóbbi feladat
azonban nem ígérkezik egyszernek, hiszen egy remek
formában lév, a bajnokság felénél élen álló svéd
Djurgården lesz az ellenfele most, illetve jöv csütörtökön.
A többi magyar és román klub is feltételesen, azaz továbbjutás esetén számíthat ellenfélre. Kivételt a Ferencváros képez, amely vereség esetében is folytatja, csupán
egy szinttel lennebb, azaz nem a Bajnokok Ligájában,
hanem az Európa-ligában. Ha tehát nyer az azeri
Qaraba ellen, akkor a moldvai Sheriff Tiraspol és a
cseh Viktoria Plze csata gyztese ellen küzd a csoportkörbe jutásért, ám ha netalán veszítene, úgy az EL-ben
az ír Shamrock Rovers és az északmecedón FC Shkupi
találkozó gyztesével játszik az Európa-liga csoportjaiban való szereplés jogáért. Bármi is történik, a Ferencváros számára biztos a csoportkör, legalább a Konferencia Ligában.
Ami a Konferencia Liga 3. selejtezkörében érdekelt
négy román és két magyar klubot illeti, nekik még két
ellenfelen kell túljutniuk a csoportkörös szerepléshez.
A Sepsi OSK leend potenciális ellenfelérl már írtunk,
lássuk a többit. A legnehezebb dolga az FC Fehérvárnak
lesz, hisz továbbjutás esetén a moldvai Petrocub ellen,
az FC Köln vár rá. A Kisvárdának, ha túljut a norvég
Moldén, az osztrák Wolfsburg vagy a máltai FC Gira
jutha osztályrészül. Jó esélye van a csoportkörbe jutásra
a Kolozsvári CFR-nek, ha legyzi a fehérorosz Sahtyor
Szoligorszkot. Ebben az esetben az NK Maribor – HJK
Helsinki párharc vesztesével játszik. A FCSB-nek, ha
túljut a Dunaszerdahelyen (illetve a szlovákiai csapatnak, ha k diadalmaskodnak), a norvég Viking Stavanger és a máltai Sligo Rovers találkozó vesztese jut, míg
a CSU Craiova ellenfele a Zorja Luhansz elleni továbbjutás esetén a Lugano – Hapoel Beér-Séva meccs gyztese lesz. (bálint)
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Nincs már hibátlan csapat
A nagyszebeni Hermannstadt – FC
Botoani mérkzéssel zárult hétfn este
a labdarúgó Szuperliga 3. fordulója.
Miután a mérkzés 1-1-re végzdött, a meznyben már nincs hibátlan
csapat, az els két helyet elfoglaló Farulnak és Botoani-nak 7-7 pontja van
két-két gyzelemmel és 1-1 döntetlennel.
Eddig négy csapat veretlen, az elbb
említett kett mellett a Sepsi OSK és
Nagyszeben is, ám esetükben fordított az

arány: egy-egy gyzelem és két-két döntetlen.
A Sepsi OSK legutóbbi mérkzésén,
a Petrolul Ploieti otthonában a hazai ultrák ismét magyarellenes rigmusokat
skandáltak, petárdáztak, egy adott pillanatban Niczulyhoz közel robbant fel az
egyik lövedék.
A háromszékiek kapusát a mérkzés
után kérdezték az esetrl. Niczuly Roland elmondta, az ellenfelek ultráinak viselkedésén már egyáltalán nem lepdnek

meg, hozzászoktak ahhoz, hogy ilyen fogadtatásban részesülnek a romániai stadionokban. „Kezdenek unalmassá válni,
már nem is figyelünk rájuk. Mosolygok,
amikor ezeket a skandálásokat hallom.
Nevetségessé váltak” – jegyezte meg.
A sportági szövetség fegyelmi bizottsága, annak függvényében, hogy az ellenr mit említ meg a jelentésében,
büntetéseket szokott kiszabni a vétkes
szurkolók csapatára, ám ezek mértéke
egyáltalán nem elrettent jelleg. A klubok nemhogy nem lépnek fel a renitens
szurkolóik ellen, hanem néha még bátorítják is ket.

Bölöni nélkül is gyzelemmel indított a Metz
Megkezdte a szereplését a francia másodosztályban Bölöni László csapata, a
Metz. A marosvásárhelyi szakember
nem ülhetett le a kispadra, mert a hét elején pozitív koronavírustesztet produkált.
Hiánya azonban nem érzdött meg a
csapat játékán, amely sima 3-0-s gyzelmet aratott az Amiens fölött.
A tavaszi idény végén a Ligue 1-bl

búcsúzó Metz egyértelm célkitzése a
visszakapaszkodás az élvonalba, erre a
feladatra szerzdtették a francia labdarúgást kiválóan ismer marosvásárhelyi
szakembert.
A francia másodosztályú bajnokság
2022–2023-as idényében húsz együttes
szerepel, a végén az els két helyezett jut
fel. Bölöni a télen közel állt ahhoz, hogy

elfoglalja Románia szövetségi kapitányi
posztját, azonban nem tudott kiegyezni
a feltételekben a szövetség vezetségével. Noha ez több szempontból is rossz
szájízt hagyott benne, utóbb megkönynyebbülten nyilatkozott arról, hogy valószínleg látványos eredményt nem
tudott volna elérni a mély válságot átél
román válogatottal. (bálint)

Közös edztáborban vettek részt
Románia és Szlovákia vízilabdacsapatai Marosvásárhelyen
Bálint Zsombor
Barátságos mérkzéssel zárták le a
közös egyhetes edztábort Románia és
Szlovákia férfi-vízilabdaválogatottjai a
marosvásárhelyi víkendtelepi uszodasátorban. A sors fintora, hogy a tábort lezáró meccset alig két nappal az új
olimpiai uszoda megnyitása eltt játszották, és elvileg elmondható, hogy a tábort
az utóbbiban is tarthatták volna, erre a
létesítmény készen állt, csak a lakatot
nem volt, aki leverje a kapuról.
Noha a víkendtelepi létesítmény nem
tudott olyan körülményeket biztosítani,
mint az új uszoda, a szövetség választása
mégis Marosvásárhelyre esett, egyéb kö-

rülmények miatt, hisz a csapatok nem- a visszakapaszkodás kezdeteként tecsak a medencében, hanem teremben és kintenek a sportági szövetségben.
ergépekkel is készültek.
Jegyzkönyv
Mindkét válogatott a spliti Európabajnokságra készül, amelyet augusztus Férfivízilabda barátságos mérkzés:
29. és szeptember 10. között rendeznek Románia – Szlovákia 20-8 (4-2, 3-2,
a horvátországi városban. Románia a se- 7-1, 6-3)
lejtezcsoportban Spanyolországgal, Románia: ic, Neam u 2, Czenk,
Németországgal és Hollandiával talál- Fulea 2, Antipa 1, Prioteasa 2, Dragokozik, míg Szlovákia ellenfelei Mon- mirescu, Colodrovschi 3, Georgescu
tenegró, Olaszország és Grúzia lesz- 4, V trai 1, Vancsik 4, Mihalu , Iunek.
dean 1, Dinc , Vrânceanu, Dochian.
Románia vízilabdasportja egy ideje Szlovákia: Hoferica, Kaid, Tišaj 2,
hullámvölgybe került, az utóbbi világ- Balogh 1, Dily, Bao, Seman 1, Habajnokságokra és olimpiákra már nem luška, Juhász, Molnár 1, Laraj 1, Bajutott ki, noha korábban rendszeres lázs 2, Šimkovi.
résztvevnek számított. A mostani Eb-re

Az úszás és a vízilabda gyerek- és ifjúkorunk szórakozása volt
– mondta a marosvásárhelyi
illetség dr. Kis-Miki András
(60), aki gyerek- és ifjúkorában öccsével, Istvánnal (57) ifjúsági
és
felnttszinten
vízilabdázott.

Czimbalmos Ferenc Attila
A rendszerváltás után Gerjenben
(Tolna megye) telepedett le családostul, 15 éve Paksról ingázik oda.
Az NB I-es paksi labdarúgócsapat
orvosa is.
A minap dr. Kis-Miki András hazalátogatott Náznánfalvára, ahol
édesanyja és öccse él, ott mesélt
magáról.
– Az iskolát és a sportolást,
vagyis az úszást (edz: Jeney
István), amit 1976-ig folytattam,
egy idben kezdtem. Hajnali 6
órára mentem úszóedzésre az egykori UMF úszómedencéjéhez, 7.30kor engedett ki az edz, és 8 órakor
a Papiu líceumban voltam órán –
kezdte a beszélgetést Kis-Miki
András, majd így folytatta:
– 1976-ban ifistaként kerültem a
kolozsvári országos vízilabdatornára, ahol a néhai Daróczi ,,Buli”
László volt az edznk. A líceumban
röplabdáztam is a vízilabdával párhuzamosan, ugyanis a testnevel tanárunk, Ehedi János megszállott
röplabdaedz volt. 1977-ben Lukács János volt a marosvásárhelyi
ifjúsági vízilabdacsapat edzje, aki
beválogatott a keretbe, így a br ilai
országos bajnokságtól kezdden
1989-ig vízilabdáztam szülvárosomban, idvel az öcsémmel
együtt.
– Mikor vett részt utoljára Romániában vízilabda-mérkzésen?

– Ha jól emlékszem,
1989 augusztusában, egy
Románia-kupa-találkozón. Voltak nálam sokkal
tehetségesebb és eredményesebb helyi vízilabdázók és úszók, én ifi 2-es
versenyzként kétszer
értem el nagyon jó eredményt. A legjobbat 12
évesen, azaz 1974-ben,
amikor a 4x66 méteres
mellúszó staféta váltóban
országos bajnokok lettünk Bálint Loránddal,
Vónya Lászlóval, Elekes
Botonddal. Akkor a bukaresti Tineretului kültéri
úszómedencében került
volna sor a versenyre, de
a nagy eszések miatt bevittek a Floreasca terembe.
– Ön az öccsével, Istvánnal vízilabdázott városunkban. Milyen érzés
volt vele együtt játszani?
– Jó érzés, hogy 1977–1986 között együtt sportolhattunk. Én center voltam,  kapus. Akkor még
értékelték és támogatták helyileg a
vízilabdát. Nekünk, akkori fiataloknak ez volt a szórakozásunk. Arra is
büszke vagyok, hogy azon években
az ASA néhai aranycsapata után a
mi együttesünk volt a legnépszerbb helyi szinten, hiszen telt házas
mérkzéseken játszottunk, az emberek felismertek az utcán, ami jó
érzéssel töltött el.
– Hol játszották le a hazai mecscseket?
– A találkozók a hajdani Május 1.
strandon zajlottak. Nekünk mindig
nagyon jó junior csapatunk volt, a

– Nem, hiszen az orvosi hivatásomra összpontosítottam, viszont még hosszú évekig
kispályáztam amatr szinten a
paksi városi kispályás labdarúgó-bajnokságban. Jelenleg hetente kétszer lábteniszezek,
vagyis egy olyan sportot zök,
amit még Marosvásárhelyen
szerettem meg és sajátítottam el.
– Jelenleg Paksról ingázik
naponta Gerjenbe, ahol családorvos, emellett az NB I-ben
szerepl Paksi FC csapatorvosa. Hogyan került oda?
– Amikor ott kispályáztam,
1999-ben szörny baleset történt: egy kisgyerek rácsimpaszkodott a vaskapura,
magára húzta, és meghalt.
Akkor a paksi együttes még
alacsonyabb ligában szerepelt,
de a vezetség úgy határozott,
hogy ez bárhol megtörténhet,
ezért fontos, hogy az együttesnek csapatorvosa is legyen. Így
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila
alkalmaztak, aztán 2006-ban az
játékosok idvel felkerültek a együttes felkerült az NB I-be, a 15
nagycsapatba, és annak a gerincét év alatt 11 edzvel dolgoztam
képezték. Az egyetlen csapat vol- együtt.
tunk az országban, amelynek nem
Büszkék a paksiak a csapatra, de
volt fedett uszodája, már február azt is meg kell említenem, hogy a
végén a kicsi bazinban edztünk a 2010–2011-es idényben a csapat orszabadban. Mi voltunk annak idején szágos második lett, így érdekelt
Románia egyetlen vízilabdacsapata, volt az Európa-ligában, ahol az els
amely félprofi volt, vagyis az edzé- két körben az andorrai UE Santa
sek után mentünk dolgozni. Mi, Colonát, majd a norvég Tromsoe
marosvásárhelyi ificsapat egyszer IL-t búcsúztatta. A harmadik körben
voltunk országos negyedikek (edz: a skóciai Hearts már kemény dióFülöp Ferenc), a nagycsapattal is nak bizonyult. Emellett akkor Ligaegyszer voltunk országos negyedi- kupa-gyztesek is voltunk. Ez egy
kek.
20.000 lakosú várostól nagy telje– Miután családostul kitelepedett sítmény – fejezte be gondolatát dr.
Magyarországra, folytatta a ver- Kis-Miki András, aki az Erdélyi
senysportot?
Magyarok Tolna Megyei Köz-

hasznú Egyesületében is tevékenykedik.
***
Kis-Miki István, András öccse is
bekapcsolódott a beszélgetésbe, a
következket jegyezte meg a hajdani marosvásárhelyi – hetvenes és
nyolcvanas évekbeli – helyi vízilabdáról:
– Akkor még két csoportra volt
osztva a romániai felnttvízilabda
els liga. Az els csoportban szerepelt a bukaresti Dinamo, a Rapid, a
Progresul és az AS, a kolozsvári Voin a és a nagyváradi Criul, míg a
második csoportban a marosvásárhelyi Mureul csapata mellett a kolozsvári Politechnica, a nagyváradi
Progresul, a temesvári ILSA és az
aradi Vagonul. A Románia-kupameccsen összevegyítették a két csoport együtteseit, majd sorsoltak.
Volt olyan is, hogy Marosvásárhelyen leiskoláztuk a nagyváradi
Criult 11-10 arányban, aztán szintén hazai pályán a Rapiddal 9-9-re
végeztünk, akkor, amikor a Rapid
országos bajnok volt, azaz 1979ben – említette meg Kis-Miki István.
Azzal kapcsolatosan, hogy edzsködött-e, miután abbahagyta a
versenysportot, azt mondta:
– 1977-ben kezdtem vízilabdázni
Lukács János edzsége alatt, és
1986-ban hagytam abba, mivel a
Mureulnál a vízisportok megsznben voltak. Akkor átvette a
Constructorul, ahol fedett uszoda
volt. Ebben az idben hagytam
abba a sportolást.
1981–1982-ben Ganea Viorel és
ifj. Fülöp György a Prodcomplex,
én pedig a vegyipari kombinát színeiben úszótanfolyamot tartottunk
gyerekeknek, de idvel, a bázisok
hiányossága miatt, minden abbamaradt – mondta el Kis-Miki István.
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Kabul elegáns negyedében, tálib vezetők
szomszédságában sikerült likvidálni
az al-Káida vezetőjét

Éveken keresztül bujkált Afganisztán zord hegyvidékén a
vasárnap Kabulban likvidált
Ajmán az-Zaváhíri, az alKáida terrorszervezet vezetője, aki életének utolsó
hónapjait az afgán főváros
egyik elegáns, kifejezetten
biztonságosnak számító negyedében töltötte, a tálib
mozgalom több vezető tisztségviselőjének közeli szomszédságában.

A tálibok az Egyesült Államokkal 2020-ban aláírt dohai megállapodásban azt ígérték, hogy nem
adnak menedéket az al-Káida tagjainak az ország területén. Csaknem egy évvel az amerikai
csapatok kaotikus kivonulása után
felmerül a kérdés, hogy milyen
szerepe volt a tálib vezetésnek
abban, hogy a 2001. szeptemberi,
csaknem 3000 halálos áldozattal
járó egyesült államokbeli terrortámadások egyik fő szervezőjének
tartott Zaváhíri menedékre lelt Afganisztánban.
Amerikai drónról kilőtt Hellfire
rakéták végeztek a 71 éves terrorista vezetővel, amikor vasárnap
reggel kilépett egy két- vagy háromemeletesnek tűnő, fákkal és
szögesdrót kerítéssel körülvett kabuli ház erkélyére. A Serpúr nevű
városrészben jellemzően tágas,
kertes házak vannak, helyenként
úszómedencével, és néhány kilométerre van az Egyesült Államok
és több más NATO-ország nagykövetsége. Korábban Hamid Karzai
és Asraf Gáni volt afgán elnök, illetve Afganisztánban aktív nemzetközi segélyszervezetek tiszt-

ségviselői is építtettek arrafelé maguknak házat, manapság pedig
több tálib vezető lakik ott a családjával – mondta el egy kabuli rendőrségi tisztségviselő.
Amerikai források szerint
Washington több alkalommal is
megbizonyosodott arról, hogy Zaváhíri és családja – a felesége, a
lánya és az unokái – abban a bizonyos kabuli házban tartózkodnak.
Az amerikai hatóságok azt észlelték, hogy Zaváhíri nem hagyja el a
házat, és többször is azonosították
őt azon az erkélyen, ahol aztán a
végső csapást mérték rá.
Egy környéken lakó nő a Reuters hírügynökségnek elmesélte,
hogy a házuk óvóhelyére siettek,
amikor hallották a robbanást vasárnap. Később a háza tetejéről szétnézve nem tapasztalt a környéken
semmiféle felfordulást vagy mozgolódást, ezért feltételezte, hogy
ismét valamilyen rakétacsapás történhetett, ami nem ritka esemény
az afgán fővárosban.
A Reuters értesülése szerint Zaváhíri néhány hónappal a tavaly
augusztusi tálib hatalomátvétel
után költözött „nagyon biztonságos helyre” Kabulban. Korábban –
2001 után – jellemzően a Hilmend
tartománybeli hegyekben élt.
Ugyan igyekezett kerülni a feltűnést, mégis több alkalommal átlépett pakisztáni területre is –
állította a névtelenül nyilatkozó
magas rangú tálib vezető.
2006 januárjában a CIA légi
csapást mért egy falura Bádzsaúr
pakisztáni törzsi régióban, abban a
hitben, hogy Zaváhíri épp ott tartózkodik. A támadásban legalább

tizennyolc falusi meghalt, de a terrorista vezetőt nem sikerült likvidálni. Zaváhíri azt követően lett az
al-Káida vezetője, hogy amerikai
különleges egységek 2011-ben végeztek a szervezet korábbi irányítójával, Oszáma bin Ládennel
pakisztáni rejtekhelyén.
Az AP amerikai hírügynökség
washingtoni hírszerzési forrásokból úgy értesült, hogy Zaváhírit
Szirádzsuddín Hakkáni tálib vezető egyik közeli munkatársának
házában ölték meg. A Hakkáni-hálózat a Hakkáni családhoz köthető
iszlamista lázadó csoport, az 1980as években a szovjet erőkkel, az
utóbbi húsz évben pedig az amerikai, illetve NATO-vezetésű csapatokkal és az előző afgán
kormánnyal szemben harcoltak.
Szirádzsuddín Hakkáni 2016 óta a
tálib mozgalom helyettes vezetője,
tavaly augusztus óta pedig belügyminiszter. Fejére a washingtoni
kormány 10 millió dolláros vérdíjat tűzött ki.
A hírek szerint azonban a keletafganisztáni Hoszt tartományból
származó Hakkáni-hálózatnak többekkel nézeteltérése van a tálib vezetésen belül, elsősorban a déli
Hilmend és Kandahár tartománybeli tagokkal. Jerome Drevon, az
International Crisis Group vezető
elemzője elmondta, hogy a tálib
mozgalmon belül általános a hatalmi harc amiatt, hogy ki milyen
pozíciót kapjon, illetve hogyan viszonyuljanak a nemzetközi közösséghez, ezért nem is lenne
meglepő, ha kiderülne, valóban a
Hakkáni-hálózathoz köthető házban élt Ajmán az-Zaváhíri. (MTI)

A Bahama-szigeteknél egy 17. században elsüllyedt
spanyol hajóról származó kincseket találtak
A Bahama-szigeteknél egy
17. században elsüllyedt spanyol hajóról származó kincseket találtak – közölte
vasárnap a brit The Guardian
online kiadása.

A Nuestra Senora de las Maravillas (A csodák Miasszonya) nevű
galleon 1656-ban merült hullámsírba 70 kilométerre a szigetcsoport északi részén található egyik
zátonynál. Az utóbbi 350 évben a
fedélzetén szállított arany kincsvadászokat vonzott a térségbe, így
amikor nemrég egy újabb expedíció indult a roncshoz, sokan letettek arról, hogy ilyesmit fognak
találni.
Ugyanakkor a több mint 13 kilométer hosszú törmelékmezőn

mesés leleteket – drágakövekkel
berakott függőket és rozettedíszes
aranyláncokat – találtak a roncs
feltárásával megbízott Allen Exploration cég szakemberei a bahamai és amerikai haditengerészet
régészeinek és búvárainak közreműködésével.
Feltételezések szerint a kincsek
kidolgozottsága arra utal, hogy tehetős nemeseknek, vagy esetleg a
királyi család tagjainak szánták
őket. Mindemellett számos drágakő – Kolumbiában bányászott
smaragdok és ametisztek – nem
voltak feltüntetve a hajó rakománylistáján, ami arra szolgálhat
bizonyítékul, hogy csempészáruról
van szó.
A leleteket az augusztus 8-án

Freeportban megnyíló Bahamai
Tengerészeti Múzeumban állítják
ki.
A Szent Szűz Mária egyik madridi kolostorban található, 13. századi
„csodatévő”
szobráról
elnevezett Nuestra Senora de las
Maravillas egy nagyobb flotta részét képezte, amely az amerikai
kontinensről származó kincsekkel
indult Havannából Spanyolország
felé. A hajó 1656. január 4-én hajnalban süllyedt el, egy navigációs
hiba következtében összeütközött
a vezérhajóval, majd zátonyra futott a sekély vízben. A fedélzeten
lévő 650 emberből mindössze 45en élték túl a szerencsétlenséget,
sokan cápák martalékává váltak.
(MTI)

Óvatos optimizmus

Lélegzet-visszafojtva figyeli a világ,
hogy célba ér-e a Razoni

Egyelőre óvatosan üdvözölték a világ vezetői az első,
Odesszából kifutott teherhajó hírét. A Razoni nevű, Sierra Leone-i lobogó alatt
hajózó teherhajó fedélzetén
26 ezer tonna kukoricával
hétfőn reggel hajózott ki,
amit az EU az élelmiszerhiány
enyhítése felé tett első lépésnek nevezett.

„Ez az első kereskedelmi hajó,
amely elhagyja Ukrajna feketetengeri kikötőjét február 24-e, Vlagyimir
Putyin
ukrajnai
inváziójának kezdete óta, amióta

Oroszország blokkolta az ukrán kikötőket, és ezzel együtt a gabonaexportot. Ez egy üdvözlendő első
lépés a globális élelmiszerválság
enyhítése felé” – mondta Peter
Stano, az Európai Bizottság külügyi szóvivője.
A Kreml is pozitívan értékelte
az első hajó elindítását
A Kreml is kommentálta az első
kereskedelmi hajó elindulását.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy rádióinterjúban a következőket mondta:
„Pozitívan értékeljük az első

hajó elindulását. Jó alkalom ez
arra, hogy felmérjük az Isztambulban elfogadott egyezmény hatékonyságát.
Reméljük,
hogy
minden aláíró betartja a megállapodást, és a mechanizmus hatékonyan fog működni.”
Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre, így
annak, hogy újra tud-e indulni az
ukrán mezőgazdasági termékek
exportja, globális jelentősége van.
Zelenszkij elnök ugyanakkor már
kijelentette, félő, hogy a háború
miatt az export idén a felére csökken. (Euronews)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244200. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS
KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-260688. (sz.-I)

MINDENFÉLE
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(16568-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0759-638-257, Miklós. (16609-I)

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, zsindelytető készítését, javítását, cserépátforgatást, ácsmunkát,
meszelést, vakolást, teraszkészítést,
csatornajavítást, széldeszkák javítását, festését. Tel. 0749-798-244.
(16522-I)

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)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(16703-I)

VÁLLALOK bármilyen ácsmunkát,
lambériapucolást és lambériafestést,
bármilyen kerítésfestést, kerítésjavítást, külső-belső szigetelést, erkélyjavítást,
erkélyfestést,
járólaplerakást, víkendházkészítést. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0746-779-858. (16704-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örökké
őrizzük emlékedet.
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
augusztus 3-án a drága
feleségre,
édesanyára,
nagymamára,
ZELINKA
MAGDOLNÁRA halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (16613-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 3-ára, amikor a
szeretett
férj,
édesapa,
nagytata, id. GÁBOR JÓZSEF
itthagyott bennünket. Emlékét
őrzi bánatos felesége, két fia
és azok családja. Emléke
legyen áldott! (16686)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
sógor, rokon, jó ismerős, barát,
KOCSIS SÁNDOR
(Hosszú)
életének 66. évében, hosszú betegség után, 2022. július 22-én
csendesen megpihent.
Utolsó útjára 2022. augusztus 11én, csütörtökön 11 órakor kísérjük Magyarországon, Bicskén, a
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család: felesége,
Jutka, lányai: Tekla, Sarolta,
veje, Tamás. (16707-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett apa, após, nagyapa,
testvér, rokon és ismerős,
ORBÁN ISTVÁN
82 évesen hosszú szenvedés
után elment közülünk.
Temetése augusztus 3-án, szerdán 13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben. Nyugodj békében!
Szerettei. (16696)

12 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS _______________________________________ 2022. augusztus 3., szerda

