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Elkezdődött a 9. Vásárhelyi Forgatag

A közösségépítés családias
ünnepe

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

FÉLÁRON!

Készül a második
Mente Fesztivál
A háromnapos program alatt kézművesvásár, gasztronómiai sátor és számos gyermekprogram is lesz. A Mente
Fesztivál részletes programja a
www.mente.ro internetes oldalon, valamint az esemény Facebook-oldalán
is megtalálható.

____________2.
Rockzenei
konferencia
Szeptember 8–9-én Marosvásárhelyen, az Apolló palotában Meddig érhetett az ének? (Metropol Group: Égig
érhetne az ének) címmel, az NKA
Hangfoglaló Program támogatásával,
a Hangőr Egyesület, a
beatkorszak.blog.hu és a Marosvásárhelyi Rocksuli konferenciát szervez az
1989 előtti határon túli könnyűzenei
életről, zenekarokról, koncertekről, lemezekről, helyszínekről.

Fotó: Nagy Tibor

Kilencedik alkalommal hoz különleges színkavalkádot a jaik sajtótájékoztatón nyilatkoztak a rendezvénysorozat jenyár végi Marosvásárhelyre a minőségi szórakoztatás és kö- lentőségéről.
zösségépítés jegyében született Forgatag. A programok augusztus 22-én, kedden (tegnap) kezdődtek a város több Nagy Székely Ildikó
pontján. A nyitónap délelőttjén a szervezők és meghívott(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Születésnapra
készül az állatkert
Augusztus 27-én várják az érdeklődőket a Marosvásárhelyi Állatkert vezetői, gondozói, hogy a városlakókkal
együtt ünnepeljék meg a létesítés évfordulóját.

____________7.

Mire a lomb lehull
Kaáli Nagy Botond
Napra pontosan ma egy fél évre virradtunk arra, hogy az orosz
tankok átvágtattak az ukrán zöldhatáron. Noha tudtuk, sejtettük,
hogy valami készülődik, többnyire csak legyintettünk, hiszen annyira
elképzelhetlennek tűnt, hogy nyolcvanhárom év után Európában területfoglalósdi háború kezdődjön két európai ország között. És amikor elkezdődött, akkor nem tudtuk elhinni, hogy még létezik ilyen,
hogy egyesek fejében egyáltalán ez megfordulhat a XXI. század, az
internet, az azonnal elérhető információk és a különböző nemzetek
fiai és lányai által a világhálón kötött, határok fölött átívelő barátságok és lájkok korában. Aztán amikor kiderült, hogy mégis elkezdődött, már kissé kényszeresen, de ismét legyintettünk, blitzkrieg lesz
ez, a ruszkik pikk-pakk elfoglalják a határ menti területeket, a Krímet
is semmi perc alatt megszerezték, aztán mindenki lenyugszik, és
véget ér. Amikor láttuk, hogy ez nem második, hanem első világháborús villámháborúra kezd hajazni, azaz a ruszkik semmit sem foglaltak el pikk-pakk, a világ nyugati oldala pedig mélységesen
felháborodván kapva kapott a kínálkozó alkalmon, és elkezdődött a
végeláthatatlannak tűnő fegyverszállítmányok indítása, majd az
egyre bővülő szankciós csomagok alkalmazása, elkezdtünk aggódni.
Hiszen ez a háború mégiscsak a szomszédunkban zajlik, mi vagyunk
az első tamponzóna, a hazai politikum pedig az elmúlt évtizedek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 32 perckor,
lenyugszik
20 óra 17 perckor.
Az év 236. napja,
hátravan 129 nap.

Ma BERTALAN, holnap
LAJOS és PATRÍCIA napja.
LAJOS: ófrancia eredetű, germán közvetítéssel hozzánk érkezett név, jelentése: hírnév +
háború.
PATRÍCIA: latin eredetű, jelentése: római nemesnek született
hölgy.

IDŐJÁRÁS
Tübbnyire felhős
Hőmérséklet:
max. 30 0C
min. 16 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. augusztus 23.
1 EUR
4,8851
1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9225
1,1934
275,2202

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
Búzaösszeöntő ünnep
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros szervezete
augusztus 28-án, vasárnap 11 órától tartja A magyarok kenyere – 15 millió búzaszem és a Székely Szívek Tarisznyája
adománygyűjtő program keretében az új kenyér ünnepét és
a búzaösszeöntő rendezvényt a kutyfalvi Degenfeld-kastély
kertjében. Az eseményen szabadtéri istentisztelet, úrvacsoraosztás és kulturális program is lesz.

Kerelőszentpáli dinnyevásár
A kerelőszentpáli önkormányzat hagyományos, kulturális
műsorral összekötött dinnyevásárt szervez augusztus 27én, szombaton 14 órától. A rendezvény a kultúrotthonban
14.30-tól kezdődik, fellép a Kéknefelejcs nótatársulat, majd
Ovidiu Furnea és Ina Todorán énekel, utána Katona Péter
és csapata muzsikál. A koncertek sorát Dombi Mónika és
Zilincki Nóra nyitja meg, majd a Casanova együttes cigányzenét ad elő, végül Anna Lesko lép színpadra. Az esemény
a 22.30-kor kezdődő tűzijátékkal zárul.

Oldtimer fesztivál
A régi gépkocsikat népszerűsítő Oldtimer egyesület augusztus 25. és 28. között szervezi meg az European Oldtimer &
Youngtimer Fesztivált a kerelőszentpáli Timulazu kempingben.
Pénteken
cserealkatrészeket
lehet
vásárolni,
cserélni.
Az
esemény
programja
a
https://www.facebook.com/events/622702565651995/?ref=
newsfeed elérhetőségen tanulmányozható. Szeptember 11én a Beszterce-Naszód megyei rehabilitált paszmosi Telekikastélyhoz látogatnak el, ahol kiállítják a tagok régi
járműveit.

Nemzetközi Erich Bergel-karmesterverseny
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, a Cadenza Music
Management (Olaszország) és a Maros Megyei Tanács első
alkalommal szervezi meg az Erich Bergel – erdélyi származású világhírű karmester és tanár – emlékének szentelt
nemzetközi karmesterversenyt. A versenyre, korhatár nélkül, bármilyen nemzetiségű zenész benevezhetett. A rendezvény szeptember 2–8. között lesz a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában. Eddig 71 versenyző jelentkezett 33 országból.

Benzint tankolt hamis rendszámmal
A Maros megyei rendőrök a napokban letartóztattak egy 18
éves fiatalt, aki beismerte, hogy augusztus 2-án éjjel ellopta
egy utcán parkoló jármű rendszámtábláit, és a saját autójára
erősítette, majd a járművel augusztus 2. és 7. között több
helyi üzemanyagtöltő állomáson tankolt összesen mintegy
1000 lejre. Nem fizette ki a benzint. Augusztus 22-én házkutatást tartottak nála, és előzetes letartóztatásba helyezték.
Hírszerkesztő: Vajda György

Készül a második Mente Fesztivál
Alig pihenjük ki a nyár végi Vásárhelyi
(élmény)Forgatagot, máris újabb lehetőség kínálkozik a minőségi szórakozásra, ezúttal egy FelsőMaros menti településen, Marosfelfaluban, amely
szeptember első hétvégéjén válik a magyar kultúra szigetévé.

Nagy Székely Ildikó
A Mente Fesztivált 2021-ben szervezte meg először a
helyi Bíborka, a Pro Feelfolu és A Szászrégeni Közösségért
Egyesület. Az idei, második rendezvénysorozatról Kovács
János főszervező számolt be lapunknak.
– A Felső-Maros mente értékeit szeretnénk bemutatni,
illetve más értékeket is idevonzani. Az elszórványosodó
vidékeken különösen fontos az ilyen, közösséget összekovácsoló rendezvény. Elsődleges célcsoportunk Szászrégen
és környéke – mondta a főszervező, akitől megtudtuk,
hogy a program minden korosztály és érdeklődési kör igényeinek igyekszik megfelelni.
Szeptember 2-án, pénteken a temesvári Csiki Gergely
Állami Magyar Színház Csak lazán! (Take It Easy) című
improvizációs előadásával lép fel a kultúrotthonban 19
órakor kezdődő gálaműsor keretében. 21 órától Szabadtéri
bolondéria címmel buli lesz Pici, Norby és Random lemezlovasokkal.

3-án, szombaton a néptáncé és népzenéé a főszerep,
ekkor tartják meg a 15. Gyöngykoszorú néptánctalálkozót.
A részt vevő együttesek felvonulása 13.30-kor kezdődik,
műsoraikat 15 órától mutatják be. 19.30-tól a vonós népzenét játszó fiatal békéscsabai zenekar, a Talléros muzsikál, 20 órától pedig a különleges hangzásvilágú Góbé
zenekar koncertezik a futballpályán. A program 21 órától
hajnalig tartó táncházzal zárul.
4-én, vasárnap 11.30-tól Kilyén Ilka és Ritziu Ilka
Krisztina Tamási Áron-emlékműsora hallgatható, nézhető
meg a református templomban. 13 órától a szászrégeni
Piccolino gyermekkórus lép közönség elé, 14 órától a
szintén régeni Sófár keresztyén zenekar dicsőíti Istent.
13 órakor borsarok nyílik. 15 órakor a helyi kulturális
örökség hasznosításáról kezdődik kerekasztal-beszélgetés. 16 órától a fiatalokat várják eszmecserére, majd 18
órától a grunge stílust képviselő 8Light Minutes, 19 órától a kárpátaljai Ullie zenekar koncertezik. 20.30-tól a Petőfi Zenei Díj Év Zenekara elismerésével kitüntetett
gyergyószentmiklósi 4S Street szórakoztatja a jelenlevőket.
A háromnapos program alatt kézművesvásár, gasztronómiai sátor és számos gyermekprogram is lesz. A Mente
Fesztivál részletes programja a www.mente.ro internetes
oldalon, valamint az esemény Facebook-oldalán is megtalálható.

Távol-Kelet emberközelben –
Iszlai-Seiler Éva
fotókiállítása
Az 1990-ben Németországba áttelepült marosvásárhelyi fotóművész, a Marx József Fotóklub tiszteletbeli tagja újra a
város közönsége elé áll. A Backnangban élő és dolgozó kiállító
munkásságát jól ismerik a vásárhelyiek, több évtizeddel ezelőtt csoportos és egyéni kiállításokon hallatott magáról. Azóta
számos németországi és romániai, magyarországi településen
láthatták a képeit. Mostani tárlata Kínában készült felvételeiből mutat be válogatást. A kiállítás augusztus 25-én, csütörtökön 18 órakor nyílik a Bernády Házban. Méltató Bálint
Zsigmond fotóművész.

Újraindul a katolikus gimnázium
alapítási folyamata
A marosvásárhelyi önkormányzati testület a
héten újraindítja a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum létrehozásának jogi folyamatát – közölte keddi számában a Krónika.

Frunda Csenge, az RMDSZ marosvásárhelyi önkormányzati frakciójának vezetője a lapnak elmondta: Az önkormányzatnak – a törvény értelmében – augusztus végéig
kell szándéknyilatkozatot elfogadnia az iskolaalapításról
ahhoz, hogy a 2023–2024-es tanévben újra önálló tanintézetként működhessen a katolikus iskola. A szeptemberben kezdődő 2022–2023-as tanévben az iskola a Bolyai

Farkas Elméleti Líceum alegységeként működhet. Amint
a frakcióvezető hozzátette: a nyári vakáció alatt az iskolaépület tulajdonosa, az Erdélyi Római Katolikus Státus
és a katolikus iskola diákjainak szülei is kezdeményezték
a magyar tannyelvű római katolikus felekezeti iskola újraalapítását. Ez alapján született meg a határozattervezet,
amelyről csütörtökön szavaznak a városi tanácsosok.
A legfelsőbb bíróság május 3-án kimondott jogerős ítéletében érvénytelenítette a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum létrehozását elrendelő miniszteri
rendeletet. (MTI)

Helikoni Napok Marosvécsen
Tamási Áron születésének 125. évfordulójára emlékeznek augusztus 26-én és 27-én a marosvécsi Kemény-kastélyban. A rendezvény pénteken 16 órától a kastély
udvarán kezdődik, ahol köszöntőt mond H. Szabó Gyula
könyvszerkesztő. Szentimrei Judit 100 címmel a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet emlékkiállítását Szebeni Zsuzsa
intézetvezető és Szabó Zsolt irodalmár nyitják meg. 17
órától Kincses Elemér rendezésében Kilyén Ilka és Ritziu
Ilka Krisztina Tündökletes világ című, Tamási Áron Szülőföldem, valamint a Bölcső és bagoly című írásaiból ösz-

szeállított, udvarhelyszéki népdalokkal tűzdelt műsorát láthatják a jelenlevők a kastély kis pipázójában. A Helikoni
Napok szombaton 10 órától folytatódik. A kastélyparkban
H. Szabó Gyula, Ördög Ferenc polgármester és Pataki Levente lelkipásztor köszönti a jelenlevőket, majd Tamási
Áron életművéről Szabó Zsolt értekezik. 11 órakor koszorúzás lesz, ezután Filep Tamás Gusztáv Kádár Imrére emlékezik. Kemény János és Kolozsvár kapcsolatáról Cseke
Péter tart előadást, utána levetítik Czigány Zoltán Kemény
János filmjeiről készült dokumentumfilmjét.
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Több mint 650 településen korlátozták
az ivóvízellátást a szárazság miatt
Romániában a csökkenő víztartalékok ellenére biztosított a
nagyvárosok ivóvízellátása, de 668 kisebb településen már
korlátozni kellett a ivóvízellátást a szárazság miatt – közölte
kedden a Mediafax hírügynökség az országos vízügyi főigazgatóság (ANAR) közleményét ismertetve.
Az ANAR és a vízi erőműveket működtető Hidroelectrica
vállalat kezelésében lévő 40 víztározó telítettsége a július eleji
82 százalékról 70 százalékra csökkent, így most 3,03 milliárd
köbméter víztartalék áll rendelkezésre, ami elegendő a lakosság, az ipari fogyasztók és energetikai létesítmények igényeinek kielégítésére.
Országos szinten 252 vezetékes vízhálózattal rendelkező
településen csak a nap bizonyos óráiban folyik víz a csapból,
ugyanakkor további 416 vezetékes hálózat nélküli településen
is korlátozták az ivóvízellátást.
A szárazság leginkább a keleti országrész (Moldva) kisvá-

rosait és falvait sújtja, ahol nincs vezetékes vízhálózat és az
ivóvízszükségletet föld alatti vízforrásokból kell fedezni. Romániában a kutak mintegy 20-30 százaléka részben vagy teljesen kiszáradt.
Az elmúlt időszakban a Duna vízhozama Báziásnál (az
első romániai településnél) másodpercenként 1800 köbméterre, vagyis a sokéves augusztusi átlag (4300 köbméter) kevesebb mint felére csökkent, de az előrejelzések szerint
javulás várható, augusztus végéig 2600 köbméterre emelkedhet. A cernavodai atomerőmű hűtésével egyelőre nincs gond,
a vízszint még 57 centiméterrel meghaladja a riasztási szintet.
Az ANAR ismételten az ivóvíztartalékok ésszerű felhasználásának szükségességére hívta fel a figyelmet, arra kérve a
lakosságot, hogy ne használja a vezetékes hálózat vizét a kert
locsolására vagy a medencék feltöltésére. (MTI)

A kolozsvári Házsongárdi temetőben átadták
a megújított Bethlen-kriptát
A kolozsvári Házsongárdi temetőben pénteken átadták a
magyar állam támogatásával megújított Bethlen-kriptát.
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK)
püspöke azt az ószövetségi történetet idézte a kripta előtt mondott prédikációjában, miszerint Mózes megeskette az Egyiptomból menekülő zsidókat, hogy magukkal viszik ősatyjuk,
József csontjait.
„Azért kell nekünk magunkkal cipelnünk Bethlen Béla
csontjait, mert ha nincsenek ilyen példaképeink, akkor mi,
akiknek Isten ma boldogságot ajándékozott, és lehetőséget
adott a többre, semmiképp sem maradhatunk meg” – mondta
a püspök.
Mint felidézte, Bethlen Béla azután sem vált emberkerülővé, embergyűlölővé, hogy a kommunista állam minden vagyonától megfosztotta, bebörtönözte. Méltatlan helyzetét
akkor is szerény nyugalommal vette tudomásul, amikor szabadulása után fizikai munkából tartotta fenn magát, és nyomorúságos körülmények között élt. A kertészi munkában örült
a jó levegőnek, amikor rakodómunkásként dolgozott, a munkáját testedzésnek tekintette. Amikor pedig a Szamos áradása
1970-ben szülővárosát, Bethlent is érintette, a kisemmizett,
nyomorban élő gróf ezer lejt küldött Kolozsvárról a bethleni
rászorulóknak.
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára
beszédében arra figyelmeztetett, hogy „csak akkor tudjuk
megtartani, ami a miénk, ha ragaszkodunk hozzá”. Bethlen
Béla életfelfogását ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. „Ha
nem mi, akkor ki fogja őrizni a több mint ezeréves gyökereinket itt a Kárpát-medencében?” – idézte az erdélyi arisztokrata gondolatát.

Úgy vélte: a magyarság túlélésének kulcsa, amint eddig,
úgy ezután is a határon átívelő összetartozásban rejlik. Azt kívánta, hogy Bethlen Béla élete legyen kapaszkodó és mérce a
mai döntések meghozatalakor, „hogy az embertelen időkben
mi is megmaradhassunk embernek”.
A Bethlen család bethleni ágának kriptáját 1884-ben építették, és a grófi család számtalan tagját temették ott el. A
romos műemléképületet a magyar állam 30 millió forintos támogatásával újította fel a Házsongárd Alapítvány. A kripta
megáldásán a Bethlen család számos tagja részt vett.
A Kolozsvári Magyar Napok keretében péntek délelőtt
Murádin János Kristóf történész idézte meg Bethlen Béla
alakját. Az 1888-ban született és 1979-ben meghalt gróf élete
három fontos fordulópontján is azt választotta, hogy Erdélyben marad. Észak-Erdély 1940-es Magyarországhoz való
visszatérése után a román többségű Beszterce-Naszód és
Szolnok-Doboka vármegyék főispánjává nevezték ki. Magyarország 1944. március 19-i német megszállása után tisztségeiről lemondott, de a Lakatos-kormány megbízásából
1944. szeptember elsejétől mégis elvállalta Észak-Erdély
polgári kormánybiztosi tisztségét. Ebben a minőségében
minden energiáját arra fordította, hogy a szovjet
front átvonulása a lehető legkevesebb kárt okozza Erdélyben.
A kommunista népbíróság egy 1945-ös kirakatperben öt évi
börtönbüntetésre ítélte, de miután a büntetés leteltével a gróf
elutasította, hogy Magyarországra távozzon, ítélet nélkül további három évig tartották a legkegyetlenebb börtönökben.
Bethlen Bélát 1959-ben rehabilitálta egy romániai bíróság.
(MTI)

Félmeztelen aktivisták zavarták meg
a német kancellár lakossági fórumát
Az orosz földgázimport leállítását követelő félmez- lett, hogy az Európai Unió (EU) ne korlátozza az oroszortelen aktivisták zavarták meg vasárnap Olaf Scholz szági földgázimportot. A napokban tartott nyári nemzetközi
sajtóértekezletén például kifejtette, hogy helyesen döntött az
német kancellárt berlini lakossági fórumát.

A kancellári hivatal kertjében tartott rendezvényen éppen
véget ért a beszélgetés, Olaf Scholz már a vendégekkel fotózkodott, amikor közrefogta két fiatal nő, akik azonban nem
szelfit készítettek a kormányfővel, hanem hirtelen lerántották
magukról trikójukat.
A fedetlen felsőtestű aktivisták játék papírpénzt szórtak szét
és az orosz földgázimport leállítását követelő lózungokat kiabáltak. Felsőtestükön az a felirat látszott, hogy Gas embargo
now (Gázembargót most).
A kancellár nem reagált a követelésekre. Az aktivistákat
biztonsági emberek vezették el.
Az incidens a szövetségi kormány nyílt napján történt. A
hagyományos – huszonegyedik alkalommal megtartott –
szombat-vasárnapi rendezvénysorozaton valamennyi minisztériumban szerveztek kiállításokat, fórumokat, ismeretterjesztő játékokat, koncerteket. Több tárcánál kiemelten
foglalkoztak Ukrajna helyzetével, a külügyminisztériumban
például külön standon mutatták be az orosz támadás ellen védekező országnak nyújtott német segítség formáit, és ukrán
előadóművészeket is meghívtak.
Olaf Scholz lakossági fórumán is volt szó az Ukrajna ellen
indított orosz háborúról és annak németországi következményeiről. A kancellár ezzel összefüggésben a többi között kifejtette, hogy már 2023 elején üzembe állíthatják a
cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas első németországi tengeri terminált, majd év közben két másikat, és
így 2024 elejére sikerülhet megoldani az „ellátásbiztonsági
problémánkat”.
Olaf Scholz számos alkalommal kiállt nyilvánosan amel-

EU és a legfejlettebb iparosodott országait összefogó G7 csoport azzal, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújával öszszefüggésben nem sújtotta szankciókkal az orosz
gázbehozatalt.
Kiemelte, hogy számos kelet-európai uniós tag „nagyonnagyon erősen” függ az orosz földgázszállításoktól, és Németország is részben – a norvég és holland import mellett –
az orosz forrásra építi az ellátást.
Aláhúzta, hogy Németország részéről is hiba volt az orosz
importfüggőség kialakítása, korábban el kellett volna kezdeni
a diverzifikációt, a több forrásra alapozó földgázellátás kiépítését.
Azonban a tavaly decemberben hivatalba lépett kormány
már jóval az Ukrajna elleni háború kezdete előtt elkezdte felmérni, hogy milyen következményekkel járhat az orosz szállítások kiesése, és időközben számos jelentős lépést tett, így
nagy ütemben halad a többi között az LNG fogadására alkalmas terminálok kialakításának előkészítése – tette hozzá Olaf
Scholz.
Arról is szólt, hogy az LNG mellett az európai vezetékrendszer fejlesztését is folytatni kell, így előre kell mozdítani a Németország,
illetve
Közép-Európa
felé
a
Portugália-Spanyolország-Franciaroszág útvonalon érkező
nemzetközi vezetékrendszer ügyét. Egy ilyen földgázvezeték
igen nagy mértékben javíthatná az ellátási helyzetet – mondta
a német kancellár.
Ugyanakkor Németország mindenképp szolidaritást vállal
európai uniós partnereivel, szükség esetén segít a földgázellátás biztosításában – tette hozzá. (MTI)
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Ország – világ
Vihar és kánikula
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden
újabb sárga és narancssárga, nagy mennyiségű
esőre és viharokra figyelmeztető riasztásokat adott
ki, melyek szinte az ország teljes területére érvényesek szerda reggelig. Emellett kánikulariasztást is kiadott az ország kilenc megyéjére. Az előrejelzések
szerint szerda reggel 10 óráig az ország legnagyobb
részében a fokozott légköri instabilitás miatt megerősödő szélre, villámlással kísért záporokra, zivatarokra
lehet számítani. Olténia és Munténia északi, a Bánság déli részére, illetve a Déli-Kárpátok és a Kárpátkanyar vidékére narancssárga riasztást adtak ki a
rossz idő miatt. Ugyanakkor a meteorológusok szerint kedden és szerdán az ország délkeleti részében
kánikula várható, a nappali csúcshőmérsékletek 32
és 36 Celsius-fok között alakulnak, éjszaka 19-21
fokra hűl le a levegő. A hét második felében az ország többi részében is emelkedik a hőérzetindex.
(Agerpres)

35 településén okoztak károkat
az áradások
Az utóbbi időben lezúdult felhőszakadások 15 megye
35 településén okoztak áradásokat, a katonai tűzoltóknak több házból, pincéből és udvarból kellett kiszivattyúzniuk a vizet az elmúlt 24 órában –
tájékoztatott kedden az Országos Katasztrófavédelmi
Felügyelőség (IGSU). A közlemény szerint a következő megyék érintettek: Argeş, Bákó, Bihar, Buzău,
Kolozs, Dâmboviţa, Galac, Hunyad, Ialomiţa, Máramaros, Maros, Szatmár, Suceava, Tulcea és Vrancea. A katonai tűzoltóknak 25 házból, 64 udvarból és
24 pincéből-alagsorból kellett kiszivattyúzniuk a vizet,
és 17, a szél által kidöntött fát kellett eltávolítaniuk az
utakról. A kidőlő fák két személygépkocsit rongáltak
meg. Az IGSU szerint a kárfelszámolás mindenhol
befejeződött. (Agerpres)

Mire a lomb lehull
(Folytatás az 1. oldalról)
biztonságosnak vélt fedezékében fényesre nyalta a nyugati oldal alfelét. Mi lesz, ha a keletiek most ezért benyújtják a számlát? Azaz ideküldik, hangsebességgel.
Persze, nyugtatgattuk magunkat, annyira senki sem
lehet hülye, hogy kirobbantson egy atom-világháborút,
ettől azért mindkét fél ódzkodik, de az első felkiáltójel
azért megvolt, hogy mindenki raktározzon be a spájzba,
tankolja meg az autót, és nézzen ki magának egy B pontot, ahova menekülhet, ha kell. A nehezen félretett pénz
nem ment újabb kocsira, lakásra, hanem maradt a
bankban vagy a párna alatt, mert ebben a helyzetben ki
tudja, mikor lesz rá azonnali, égető szükség? Aztán egy
picit lenyugodtak a kedélyek, a háború Ukrajna területén maradt, és a híradók állandó tematikájává vált, viszszatértünk a régi életünkhöz, és próbálunk úgy tenni,
mintha nem érintene bennünket, holott tudjuk, hogy
érint, a közvetlen katonai konfliktus esélye még mindig
Damoklész kardjaként lebeg a fejünk fölött, és most már
biztosan tudjuk, hogy ha a háború nem is hagyja el az
ukrán határokat, akkor is nehéz idők következnek. Az
infláció újra az egekben, rohamosan csökken a pénz értéke, és nem tudjuk, hogy lesz-e amivel fűteni egyáltalán, ha pedig igen, akkor sokaknak lesz-e amiből. A
nyugati oldal háborús kapkodása, az aktuális politikai
trendek csőlátásában összeállított és a logikus geopolitikai gondolatmenettől abszolút mentes szankciós csomagok durcás egymásutánisággal odavetett sorozata a
visszájára sült el, és ha eltekintünk azon (sok esetben
nagyon is hihető) összeesküvés-elméletektől, miszerint
egy szűk réteg, kapva az alkalmon, most tényleg ki fogja
csinálni Európát, akkor rájövünk, ehhez még szűk réteg
sem kell, elég hozzá azon inkompetens európai vezetők
bő lére eresztett társasága, akik óvodás módjára durcáztak be az orosz támadás miatt, és sértődött válaszreakcióikban mindent figyelembe vettek, csak saját
országaik jövőjét nem.
Itt tartunk most, egy fél éve zajló háborúval a szomszédságban, aminek még mindig nem látni a végét.
Egyáltalán. Esély sincs már rá, hogy hamar véget érjen,
hogy számba lehessen venni mindazt, ami történt, hogy
rendesen meggyászolhassa családtagjait több tíz- vagy
százezer, e konfliktus kirobbanásában ártatlan ember,
hogy pártatlan hozzáértők végre kielemezhessék, mi,
hogyan, mikor és miért történt. És közben vannak, akik
tragikomikus módon, de nem oktalanul tűzifát gyűjtenek, generátort vesznek, kitakarítják a nagyszülők lakatlan, vidéki házát. Közeleg a tél.
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A közösségépítés családias ünnepe
(Folytatás az 1. oldalról)
Szente Katalin, a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke mindenekelőtt köszönetet mondott a
jelen levő elöljáróknak – Péter Ferenc Maros megyei tanácselnöknek
és
Soós
Zoltán
polgármesternek – a támogatásukért, hangsúlyozva, hogy a Vásárhelyi Forgatag sikere a megye és a
város sikere is egyben.
A továbbiakban Szente Katalin
a rendezvénysorozatba bekapcsolódó intézményekről és civil szervezetekről szólt, amelyek emberi
erőforrásaikkal és infrastruktúrájukkal egyaránt hozzájárultak az
idei Forgatag létrejöttéhez.

nevében Marosvásárhelyre utal,
jól tudjuk, hogy programjai és
résztvevői révén messze elhagyja
a megye határait. A Maros Megyei
Tanács számára, illetve számomra
személyesen is kiemelt jelentőségű ez a rendezvénysorozat,
amely kicsitől nagyig, időstől fiatalig integrálni tudja mindazokat,
akik értékes, színvonalas kulturális és szabadidős programokon
szeretnének részt venni – mondta
Péter Ferenc megyei tanácselnök,
majd hozzátette: a Maros Megyei
Tanácsnak büszkeség ez a rendezvény, hiszen az alárendeltségébe
tartozó valamennyi intézmény
részt vesz a kínálatában. A Maros
Művészegyüttes a kezdetektől
Túl a megye határain
partner, pár éve pedig az Erdélyi
– Vitathatatlan, hogy a magyar Hagyományok Házával közösen
közösség legnagyobb rendezvénye egész napos programmal várja a
a Vásárhelyi Forgatag, hiszen, bár hagyományos népi kultúra iránt

érdeklődőket; a Teleki Téka a
könyvek világát, az olvasás szeretetét hozza ki a várba; a Maros
Megyei Múzeum számos kiállítással és múzeumpedagógiai foglalkozással, tárlatvezetéssel készül
minden évben; ugyanakkor az
Ariel színház és a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia is a rendszeres
programalkotók közé tartozik. A
felújítás alatt lévő Kultúrpalotában
ezúttal egyetlen programpontra
kerül sor, de remélhetőleg 2024től a palota is a Forgatag fő helyszíneinek egyike lesz – tette hozzá
a tanácselnök, aki a gazdag kínálatból a Pálosok című rendtörténeti
vándorkiállítás vasárnap délutáni,
várbeli megnyitóját emelte ki.

építés” kulcsszavakban foglalta
össze a rendezvénysorozat lényegét.
– A Vásárhelyi Forgatag évről
évre növekedett, és mindig képes
volt újat felmutatni. Míg az induláskor elképzelhetetlen volt, hogy
a város központjában tudjuk megtartani a kiemelt programjainkat,
idén már másodszorra tölti meg
élettel a város főterét a Forgatag –
emelte ki a polgármester, majd
hozzátette: – Bízzunk benne, hogy
a Maros-part az elkövetkezőkben
is csak az emlékek sorát gazdagítja.
Az elöljáró a továbbiakban gratulált a szervezőknek, és felidézte,
hogy hét éven át volt tagja ennek
a folyamatosan bővülő, szilárd
Másodszor a város szívében csapatnak, amelyhez a polgármesSoós Zoltán a „fejlődés”, teri hivatal második alkalommal
„együttműködés” és „közösség- csatlakozik.
– A Vásárhelyi Forgatag elsődleges célkitűzése mindig is a marosvásárhelyi közösség építése
volt, hiszen hosszú éveken át ez a
rendezvénysorozat jelentette számára a színvonalas kikapcsolódást
– hangsúlyozta Soós Zoltán, majd
egy, a Forgatag programfüzetében
nem szereplő rendezvényt – a
román avantgárd művészetet megalapító Marcel Iancunak emléket
állító kiállítás megnyitóját – ajánlott a jelenlevők figyelmébe. A
művészetek újjáépítése Romániától Izraelig című tárlat csütörtökön
16 órakor a Várgalériában nyílik
meg.

Több mint 300 program

Fotó: Nagy Tibor

Jakab Orsolya főszervező örömét fejezte ki, hogy a megye és a
város elöljárói nem fesztiválként
beszéltek a Forgatagról, amelyet
maguk a szervezők sem ennek,
hanem egy olyan családi, közösségi rendezvénynek tekintenek,
amely a megye határain túlmutatva kiterjed a Székelyföldre, illetve Erdélyre.

– Idén 304 programponttal készültünk. Csütörtök délutántól
„indul a banzáj”, a vasárnap esti
fellépő (sz.m.: Ákos) szavaival
élve. Két fő helyszínre és 21 alhelyszínre várjuk az érdeklődőket
a vár, valamint a város területén. A
program színesebbé tételébe 40
szervezet kapcsolódott be – tette
hozzá Jakab Orsolya.
A továbbiakban a főszervező a
várban péntektől zajló, változatos
tematikájú kerekasztal-beszélgetésekre és a csütörtök este rajtoló
zenei programokra tért ki. Ez
utóbbiakból a helyi és megyei fellépők, a régi nagy zenekarok és a
mai, modern irányzatok képviselői
sem hiányoznak. Újdonságnak
számít a péntek este 11 órakor a
Jazz Clubban kezdődő forgatagos
utóbuli (afterparty), amelyen
három különböző zenei műfaj
kínál kikapcsolódást a fiatal és az
idősebb korosztálynak.
Szente Katalin összegzésként
kiemelte: a Forgatag egyik erőssége az, hogy 3 éves kortól akár 99
éves korig valamennyi korosztályt
képes megszólítani. A Népújság
kérdésére – mire számíthatnak az
idén fontos célcsoportnak tekintett
tinédzserek? – Jakab Orsolya a tizenéves korosztálynak szóló tematikus beszélgetésekre hívta fel a
figyelmet: a Mathias Corvinus
Collegium kínálatában, a várbeli
MCC-sátornál a rajzfilm- és filmkészítésről lehet majd megtudni
érdekességeket, az Intim Zónában
szexuális tanácsadás és drogprevenciós előadás is lesz. Szintén a
fiatalokat célozza meg a Jazz
Club/Bunker péntek esti UV Color
Madness partija, illetve a fellépők:
Kempy és AK26.
A Vásárhelyi Forgatag tehát elrajtolt, és vasárnap estig pörgésben tartja a várost. A rendkívül
gazdag programkínálatból a rendezvénysorozat honlapján és Facebook-oldalán lehet szemelgetni.

Aktívan jelen van az MCC az erdélyi városok rendezvényein, fesztiváljain
Tartalmas előadásokkal bővítette az idei Kolozsvári Magyar
Napok programkínálatát a Mathias Corvinus Collegium (MCC).
A több száz programot felsorakoztató neves esemény részesévé válva a Szentegyház utcai
Ifjúsági Udvarban találkozhattak az érdeklődők a szervezettel
augusztus 16–21. között.

Nagy volt a nyüzsgés Kolozsvári
Magyar Napok ideje alatt az Ifjúsági
Udvarban, a kolozsvári MCC-központ
szomszédságában. Napközben előadások, beszélgetések, izgalmas tevékenységek töltötték ki a programot,
esténként koncertek, táncház, bulik
várták a szórakozni vágyókat.
„Örülünk, hogy mi is bekapcsolódhattunk a Kolozsvári Magyar Napok
forgatagába, és saját programokkal is
gyarapíthattuk a rangos rendezvényt.
Az MCC egyik küldetése, hogy a minőségi és ingyenes oktatási tevékenysége mellett részese legyen a helyi
közösségek életének, programjai által
gyarapítsa őket” – mondta el a múlt
heti rendezvénysorozattal kapcsolatban Talpas Botond, az MCC erdélyi
tevékenységért felelős igazgatója.
Felhívta a figyelmet, hogy a szervezet nem csak Kolozsváron vállal
aktív közösségépítő szerepet.
Ezen a nyáron a Kolozsvári Ma-

gyar Napok mellett az MCC Erdély
több városának kiemelkedő rendezvényeibe is bekapcsolódik, a helyi
MCC-központok munkatársai aktívan
részt vesznek a szervezésben, lebonyolításban, önkéntesekként bevonva
a diákokat is a tevékenységekbe. Augusztus 17–21. között Szatmárnémetiben, a Partiumi Magyar Napokon
természettudományos kísérleteket
rendezett kíváncsi gyerekeknek, augusztus 23–28. között pedig Marosvásárhelyen saját sátorral jelentkezik a
Vásárhelyi Forgatagon. Itt a gyerekfoglalkozások mellett előadások és
kerekasztal-beszélgetések hangzanak
el klímapolitikai kérdésekről, kriptovalutákról, a felnőtté válásról és a függőségekről. Szeptember 1–3. között
Sepsiszentgyörgyön, a Tabakó Fesztiválon az első műszak, azaz a napközben zajló előadások szervezéséért
felel az MCC.
Kolozsváron, az Ifjúsági Udvar
programjainak kavalkádjában az
MCC szervezésében szerdán Boris
Kálnoky újságíró, az MCC Média Iskola vezetőjének Elszármazott magyarok, a sors által kijelölt magyar
diplomácia című, valamint Blényesi
Balázs FinTech- és tőzsdeszakértő
Hogyan fektessük be a pénzünk a
válság idején? című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Csütörtökön Gyurta Dániel olimpiai,

háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok úszóval találkozhattak a
betérők, majd pénteken dr. K. Lengyel Zsolt történész, politológus, a
Regensburgi Egyetem Magyar Intézetének igazgatója a transzilvanizmusról beszélt a hallgatóságnak.
Ezután dr. Mártonffy Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika
Kutatóintézetének vezetője és dr.
Szenkovics Dezső, a Sapientia
EMTE Kolozsvári Karának dékánja
Mikor tör ki a béke? címmel értekezett az orosz–ukrán háborúról. A beszélgetéseket az MCC Kolozsvári
Egyetemi Programjának diákjai moderálták: Ilonczai Levente-Dávid,
Máté István, Nagy Edina, Simon Katalin és Sükösd Máté.
A felsoroltak mellett az esemény kiváló lehetőséget biztosított pénteken a
volt MCC-s diákok találkozására is,
szombaton pedig a Fiatal Tehetség
Program kolozsvári munkatársai Miklós Mátyás Levente oktató vezénylésével filmes ismeretek kurzusra várták
a kíváncsi általános iskolás gyerekeket.
Az Ifjúsági Udvar társszervezői az
EMKISZ, HÖK, IKE, KIFOR,
KMDSZ, KMDT, Magyarország Főkonzulátusa, MIK, OMDSZ és az YZ
Intézet voltak. A programok lebonyolítását Mohan Laura MCC-s diák koordinálta.
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Rockzenei konferencia

A rendszerváltások előtti határon túli magyar könnyűzene
Szeptember 8–9-én Marosvásárhelyen, az Apolló palotában Meddig érhetett az ének?
(Metropol Group: Égig érhetne az ének) címmel, az
NKA Hangfoglaló Program támogatásával, a Hangőr Egyesület, a beatkorszak.blog.hu
és a Marosvásárhelyi Rocksuli
konferenciát szervez az 1989
előtti határon túli könnyűzenei életről, zenekarokról,
koncertekről,
lemezekről,
helyszínekről.

A konferencia szeptember 8-án,
csütörtökön 17 órától kezdődik egy
poptörténeti pont felavatásával,
amely az Autostop MS zenekar
megalakulásának helye a marosvásárhelyi Rózsák tere 3. szám alatt.
Köszöntőt mond Hints Zoltán, a
Marosvásárhelyi Rocksuli vezetője
és Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló
Program elindítója, a konferencia
szervezői. A helyszínt bemutatja
Dán Péter, az Autostop MS együttes
egyik alapítója. Ezután újra bemutatják Zilahi Csaba, a Kolozsvári
Rádió munkatársa Erdélyi magyarock című rocktörténeti kötetét és a
Mindenki című kiadványt a magyarországi beat és rock aranykoráról. 18.30-tól Játék határok nélkül?
címmel kerekasztal-beszélgetés lesz
a rendszerváltás előtti erdélyi koncertezési lehetőségekről. Moderátor
Vass Norbert, a beatkorszak.blog.hu
szerkesztője, résztvevők: Dán Péter
(Autostop MS), Boldizsár István
(Semnal M), Debreczeni Ferenc
(Omega).

R

A konferencia szeptember 9-én
,pénteken a Stúdium HUB (Marosvásárhely, Bolyai tér 15.) emeleti
konferenciatermében folytatódik.
9.30-tól lesz Szalay Zoltán fotókiállításának a megnyitója. Az öt éve
elhunyt, marosvásárhelyi kötődésű
fotóriporter képei 1959 és 1989 között készültek, és a magyar könnyűzene szereplőit, helyszíneit és rajongóit örökítették meg. Az Azok a
rockzenészek című tárlatot Vajda
György újságíró nyitja meg.
10 órától, a konferencia hivatalos megnyitója után – ahol felszólal
Kovács Mihály Levente, a Maros
Megyei Tanács alelnöke, Hints Zoltán, a Marosvásárhelyi Rocksuli
vezetője, házigazda, Bajnai Zsolt, a
Hangfoglaló Program elindítója, a
konferencia szervezője – panelbeszélgetések lesznek. Az elsőn De
azért csak várom, várom ezt a táncot címmel a beatkorszakról beszélgetnek a résztvevők Hints
Zoltán moderálásával. A Látszat és
való című másik panelbeszélgetés
a Kádár-korszak magyarságpolitikájáról szól. Előadó dr. Bárdi Nándor
történész,
az
ELKH
Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet osztályvezetője. Szó lesz még a
hetvenes-nyolcvanas évek zenéjéről, amely gyökeres változást hozott a világ zenefogyasztási
szokásaiba. Erről Rozsonits Tamás
zenész, zenei újságíró, szociálpolitikus, a Hangőr Egyesület elnöke
tart előadást. Ehhez társul az az
előadás, amely a határokon túli ma-

ita sohasem viselt álarcot, talán ez
az egyik legfőbb ismertetőjegye. A
másik az önállóságra törekvés, a
vágy, hogy bebizonyítsa, képes megbirkózni
az új kihívásokkal. Eddigi közel 23 évében
egyszer sem tért el ettől a létezését meghatározó alapelvtől – még akkor sem, ha úgy
gondolja, bizonyos helyzetekben ma már
másképp döntene.
– 1999. szeptember 24-én születtem.
Életem első négy éve teljes boldogságban
telt – kezdte történetét a legelején. – Marosvásárhelyen, a Kövesdombon laktunk a szüleimmel és a két nővéremmel, Eszterrel és
Beával. Velünk volt a nagynéném is, édesapám testvére, aki állandó felügyeletet igényelt. A nehézségek anyukám betegségével
jöttek. Mire felfedezték, hogy rákos, már áttéte lett. Ötéves koromra eltávozott. A nővéreim tinédzserek voltak akkoriban, a
veszteség őket is nagyon megviselte, és persze engem is. Alig ettem, nagyon lesoványodtam, pedig édesapánk minden tőle telhetőt
megtett, hogy enyhítsen a fájdalmamon.
Óvodába is ebben az időszakban kerültem,
az külön trauma volt. Bár vágytam arra,
hogy gyerekek közt legyek, végig úgy éreztem, hogy nem fogadnak be maguk közé,
talán a lelki sebeim riasztották el őket. Játszótársaim azért kerültek, a tömbházbeli
gyerekekkel jól összebarátkoztam.
– Közben iskolás lettél, azt hogyan élted
meg? – szóltam bele én is a telefonba, Ritával ugyanis sok száz kilométer távolságból
beszélgettünk.
– Nem ment jól a tanulás, nem állt oda az
eszem, az egész oktatási rendszert idegennek
éreztem. Ebben az életszakaszban annyi volt
a jó, hogy lett két közeli barátnőm, édesanyám hiánya azonban mind a teljesítmé-

gyar könnyűzene megjelenéséről
szól a magyarországi ifjúsági sajtóban. Arról is szó lesz, hogy miként
gyűrűzött be a nyugati zenei kultúra a vasfüggöny mögé. A témáról
Bajnai Zsolt értekezik.
A szünet után Vass Norbert, a
beatkorszak.blog.hu főszerkesztője
a határon túli magyar területek
könnyűzenéjéről tart előadást, majd
A magyar könnyűzene a szovjet vasfüggöny ketrecében címmel az
1950-1989 közötti kárpátaljai zenei
életbe tekinthetnek be az érdeklődők Farkas Sándor zeneművész-

tanár segítségével. Lacza Gergely, a
Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesületének elnöke a korabeli
(cseh)szlovákiai magyar könnyűzenei életről tart előadást. Csorba Zoltán vajdasági származású újságíró,
író, zenei szakíró, egykori rockzenész pedig az egykori jugoszláviai,
azon belül a vajdasági könnyűzene,
beat és rock and roll hőskorát idézi.
13.30-tól a romániai magyar
könnyűzene történetébe pillanthatnak be a résztvevők a kezdetektől
az 1970-es évek végéig. Felkért előadó: dr. Demeter Csanád történész.

Az Autostop MS a Megéneklünk Románia fesztiválon a marosvásárhelyi Kultúrpalotában

Utak kint és bent
nyemre, mind a hangulatomra kihatott. A nővéreim felváltva vigyáztak rám, amíg apu
dolgozott, de közben egyetemre is kellett járniuk, szóval megvolt a maguk élete, ami teljesen természetes. Még iskolás voltam,
amikor egymás után kimentek Ausztriába.
Nehezen viseltem a hiányukat, folyton utánuk vágyakoztam, így apu megengedte, hogy
párszor meglátogassam őket. Igazi menedéknek éreztem azt a kinti világot. Nyolcadik
osztály után, 15 évesen végre megadatott a
lehetőség, hogy én is
szerencsét próbáljak
ebben az új élettérben.
Waldorf iskolába kerültem. Ott egész másként
viszonyultak hozzám a tanárok, pedig akkoriban még németül is csak keveset tudtam. A
bátorításuk, illetve az, hogy jegyek helyett
írásos minősítéseket kaptam, amelyekbe
mindig belefoglalták, hogy min és hogyan
kellene javítanom, rengeteget segített a fejlődésemben. Persze, a tantárgyak is különböztek az itthoniaktól, nagy hangsúlyt
fektettek a művészetekre, például a szobrászatra. Azt is érdekes volt megtapasztalnom,
hogy bár egyáltalán nem volt akkora szigorúság a tanórákon, mint amihez nyolc év
alatt hozzászoktam, a diákok kicsivel sem
voltak fegyelmezetlenebbek. A tandíj volt
ennek az iskolának az egyetlen hátránya. Én
akkoriban már nagyon kerestem a saját utamat, önállósodni akartam, így tizedik osztályra kiléptem a rendszerből. Dolgozni
szerettem volna a tanulás mellett. Először
mosogatónak jelentkeztem, de azt mondták,
túl fiatal vagyok még hozzá. Eszter nővérem

segítségével találtam végül munkát egy bioboltban, ahol megkérdezték, hogy volna-e
kedvem elvégezni a kereskedelmi szakiskolát.
Két évig jártam oda. Az oktatás főleg szakmai gyakorlatból állt, hetente egy nap volt
elméleti oktatás, a többi napot a boltban töltöttem.
– Milyenek voltak az első tapasztalataid?
– Kezdetben inkább kudarcban volt részem, egyrészt a hiányos nyelvismeret miatt
– ez másfél év után már nem jelentett gondot,
mert nem szégyelltem
megszólalni és segítséget kérni, amikor
hibázom, úgy tanultam a németet, mint a
második anyanyelvemet –, másrészt, mert
még nem ismertem a bolti élet íratlan szabályait. A kollégáim elnézőek voltak, türelmesen terelgettek a jó irányba. Egyebek mellett
arra hívták fel a figyelmem, hogy amikor belépek a boltba, hangosan köszönjek mindenkinek. Nagy hangsúlyt fektettek a jó
munkahelyi légkörre. Ott szoktam meg a
kora reggeli étkezést, a munkatársakkal
ugyanis mindig együtt falatoztunk. Sikerült
kicsit jobban megnyílnom, és megtanultam
másokkal együttműködni. 18 évesen, a szakvizsga után mégis váltani akartam, ezt mai
ésszel már nem tenném. Egy fiataloknak vendéglátós munkát biztosító cégnek kezdtem
dolgozni, főleg szállodákban pincérkedtem
különböző alkalmakkor. Innen kerültem Bea
nővérem párjának a panziójába, egy Salzburgtól 300 kilométerre fekvő síparadicsomba. Megterítettem, felszolgáltam,
időnként szobákat takarítottam vagy beug-

Zilahi Csaba rádiós műsorvezető,
zenei szerkesztő könyve kapcsán sikerült alaposabban rálátni a hazai
diktatúra legnehezebb évtizedében
zajló rockéletre. Erről tart előadást
a rádiószerkesztő. Hints Zoltán a
Marosvásárhelyi Rocksuli programjáról, a rockélet relikviáit, történetét kutató tevékenységről beszél,
és bemutatja az évek óta gyűjtött
hanglemezeket, amelyek az 1950–
1989 közötti Kárpát-medencei
könnyűzenét tükrözik. A rocktörténeti konferencia, a tervek szerint,
15 óráig tart. (vajda)

Fotó: archív

rottam a recepcióra Bea helyett, aki közben
édesanya lett. Míg korábban turistáknak és
ismerősöknek rövid távra kiadott lakások –
az úgynevezett Airbnb – rendszerében béreltem szállást, ahol több, nagyon vagány emberrel, például egy japán nővel laktunk
együtt, a panzióban nem kellett albérletet fizetnem a szobámért, így félre tudtam tenni a
fizetésemből. Másfél év múlva mégis új útra
vágytam, olyanra, amelyet egészen a magam
erejéből járhatok. Beiratkoztam egy esti iskolába Felső-Ausztriában, Linzben, és munkát vállaltam egy bevásárlóközpontban.
Ebben az iskolában ismertem meg a páromat, akivel azóta összeköltöztünk. Most már
az érettségire készülök, és közben dolgozom.
– Hogyan látod a közeljövőt?
– Nagy terveim nincsenek, viszont sok
minden érdekel, egyebek mellett a pszichológia és a szociológia. De még nem döntöttem el, hogy milyen szakterületen folytatom
a tanulást. Ami a magánéleti vágyakat illeti,
később szeretnék egy saját házat, esetleg egy
farmot, mindenesetre egy természetközeli
otthont.
Beszélgetésünk vége felé Hajnal, a legidősebb nővér is szóba kerül, aki a lányok apjának első házasságából született, 22 évvel
korábban, mint Rita.
– Gyermekkoromban a féltestvérem nálam
három évvel idősebb lányával voltam nagyon jóban. Aztán kimentek Görögországba,
őket is megsirattam. Amikor Eszter és Bea a
beteg édesapánkat is kihozta Ausztriába,
Hajnal is odaköltözött a családjával együtt.
Köztünk most kezd kialakulni az igazi testvéri kapcsolat, a korkülönbség már nem érződik. Így hát mindenki itt van a közelemben,
aki számít, és ez nagyon jó, biztonságos
érzés.
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Az USR ismét benyújtja az energia héájának
csökkentéséről szóló törvénytervezetet

Szerkesztette: Benedek István

Bemutatták a 2030-ig szóló
országos erdőstratégiát
„Elkészült a 2030-ig tartó időszakra szóló országos erdőstratégia.
Történelmi jelentőségű a dokumentum, amely meghatározza a romániai erdők jövőjét, a középtávú
közpolitikai irányvonalakat. Többéves szakmai előkészítés és széles
körű közvita után célunk egyensúlyt
teremteni az erdők társadalmi, gazdasági szerepe, valamint az erdővédelem, a biológiai sokféleség
megőrzése között, és növelni az
erdők klímaváltozással szembeni
ellenállóképességét. A stratégia középpontjában a tulajdonosok felelősségvállalása és az erdővédelmi
korlátozások után járó méltányos
kompenzáció, az erdészeti tevékenységet nyomon követő és ellenőrző rendszer reformja, valamint az
erdőállomány védelme, helyreállítása és bővítése áll” – jelentette ki
Tánczos Barna környezetvédelmi,
vízügyi és erdészeti miniszter Brassóban, az országos erdőstratégiát
bemutató eseményen.
A tárcavezető kiemelte, a stratégia legfontosabb elemei közé tartozik
az
erdőtulajdonosok
felelősségének hangsúlyozása. „Az
új erdőstratégia hangsúlyosabb felelősségvállalással ruházza fel az erdőtulajdonosokat, legyenek azok
állami, önkormányzati vagy magánkézben. A korlátozások, előírások
és kompenzációs rendszerek mellett
fontos, hogy mindannyian legyünk
tudatában, hogy mekkora felelősségünk van ennek a rendkívüli erőforrásnak, az erdőnek a kezelésében.
Tekintettel arra, hogy a természetvédelmi előírások miatt számos erdőtulajdonos kerül hátrányos
helyzetbe, a stratégia kitér az ilyen
esetek kompenzálására is. Ugyanakkor a másik fontos elem az erdő-

terület bővítése, amelyhez a forrásokat is beazonosítja. A helyreállítási alapból 56 ezer hektár új erdőt
telepítünk 2026-ra” – hangsúlyozta
Tánczos Barna.
A tárcavezető közölte, az uniós
erdőstratégiával összhangban kidolgozott országos stratégiáról szeptember végéig kell elfogadnia
határozatot a kormánynak, az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Tervben vállalt kötelezettség
alapján. „A stratégia elfogadását követően kezdődhet a jogszabályi
keret módosítása a meghatározott
célkitűzések alapján. Ennek egyik
fontos eleme egy új erdészeti törvénykönyv elfogadása lesz” – nyilatkozta Tánczos Barna.
Az erdőstratégia 1,2 millió lejes
finanszírozással készült el az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Tervből.
A
stratégia
kidolgozásában a brassói egyetem
erdészeti és erdőgazdálkodási karának és a szucsávai egyetem erdészeti karának oktatói, valamint az
ágazat más szakértői vettek részt. A
2030-ig tartó időszakra vonatkozóan öt területen határoztak meg
cselekvési irányokat:
1. Az erdő társadalmi-gazdasági
funkcióinak támogatása, valamint
az erdészeti biogazdaság ösztönzése
a fenntarthatóság keretében
2. Az erdőállomány védelme,
helyreállítása és bővítése
3. Stratégiai nyomon követés, az
erdészeti adatok begyűjtése, feldolgozása és közzététele
4. Kommunikáció, tudatosítás,
oktatás és tudományos kutatás
5. Hatékonyság és átláthatóság az
erdőgazdálkodásban, valamint az
erdők kezelésének ellenőrzése
(közlemény)

Történelmi csúcsra emelkedett
az infláció az euróövezetben
júliusban
Az euróövezet éves inflációs rátája júliusban új rekordra, 8,9 százalékra emelkedett a júniusi 8,6
százalékról; az EU-ban 9,8 százalékot jegyeztek fel a júniusi 9,6 százalékot követően – derült ki az
Európai Unió statisztikai hivatala,
az Eurostat előzetes adatokon alapuló csütörtöki jelentéséből.
Az euróövezetben az energiaárak növekedési üteme lassult,
39,6 százalék volt a júniusi 42
százalék után, viszont a többi kategóriában gyorsult az áremelkedés:
az
alkoholés
dohánytermékek esetében 8,9 százalékról 9,8 százalékra, a nem
energetikai ipari termékek körében 4,3 százalékról 4,5 százalékra, és a szolgáltatások területén
3,4 százalékról 3,7 százalékra.

Az energiaárak nélkül számított
infláció szintén nőtt, 4,9 százalékról
5,4 százalékra. A maginfláció,
amely nem tartalmazza az energia,
az élelmiszerek, az élvezeti cikkek
árát, 3,7 százalékról 4 százalékra
gyorsult a múlt hónapban.
Júniushoz képest a fogyasztói
árak 0,1 százalékkal nőttek az euróövezetben, és 0,2 százalékkal az
EU-ban.
Az előzetes becslés szerint éves
szinten Észtországban nőttek leggyorsabb ütemben az árak, 23,2
százalékkal, Lettországban 21,3
százalékkal, és Litvániában 20,9
százalékkal. Júniushoz képest Magyarországon 2,4 százalékkal, Lettországban
és
Hollandiában
egyaránt 2,2 százalékkal nőttek a
fogyasztói árak. (MTI)

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) újra
benyújtja a parlamentbe az energia héájának csökkentéséről szóló törvénytervezetet.
Erről Ionuţ Moşteanu számolt be hétfőn Facebookbejegyzésben. Az USR szóvivője szemrehányást tesz
a PSD és a PNL képviselőinek, amiért az energiaárkompenzációról és -korlátozásról szóló rendeletet a
költségvetési terhek kiszámítása nélkül fogadták el,
és most egymást „támadják”.
„A PSD Virgil Popescut, a PNL-t támadja. A PNL
a PSD által vezetett ANRE-t támadja. Az inkompetensek egymást támadják. Mi történt? Ciucă és Ciolacu, Virgil Popescu és Adrian Câciu minden
figyelmeztetés ellenére kiadták a kompenzációs és
energiaár-korlátozási rendeletet. Egy olyan rendeletet, amelynek nem számították ki a költségvetési
hatását. Most jöttek rá, nincs pénzük arra, hogy kifizessék a beszállítókkal szembeni tartozásaikat.

Olyan káoszt teremtettek az energiapiacon, amilyenre még nem volt példa európai országban.
Putyin irigykedne arra, amit a mi inkompetenseink elértek” – írta Moşteanu Facebook-bejegyzésében.
Az USR politikusa felkéri Marcel Ciolacu szociáldemokrata és Nicolae Ciucă liberális elnököt, hogy
hagyjanak fel a „kicsinyes politikai imázsjátékokkal”,
és fogadják el az USR által még tavaly októberben
javasolt intézkedéseket. Moşteanu rámutat, hogy Németország hasonló intézkedést fogadott el.
Cristina Prună USR-s képviselő, az alsóház ipari
bizottságának alelnöke pedig azt állította, hogy a rendelettel „egy olyan rendszert hoztak létre, amely mesterséges áremelkedéshez vezet az energiapiacon”,
mivel a beszállítók bármilyen áron vásárolhatnak, az
állam kiegyenlíti a megszabott árplafon és a felvásárlási ár közötti különbséget. (Agerpres)

Kanada közvetlenül Európába exportálna
LNG-t és tiszta hidrogént
Kanada megvizsgálja annak lehetőségét, hogy keleti partvidéki kikötőiből közvetlenül Európába exportáljon cseppfolyósított földgázt (LNG) – jelentette
ki Justin Trudeau kanadai miniszterelnök hétfőn, Olaf
Scholz német kancellárral közös montreáli sajtótájékoztatóján.
„Mindent megteszünk, ami csak lehetséges, hogy
hozzájáruljunk a globális energiakínálat és a kapacitások növeléséhez rövid távon” – erősítette meg Trudeau. Kanada „megvizsgálja annak lehetőségét, hogy
van-e értelme közvetlenül Európába exportálni LNGt, van-e üzleti érdeklődés eziránt (…) jelenleg is folyik a gazdasági párbeszéd Kanada és Németország
között” – fejtette ki Trudeau újságíróknak.
Olaf Scholz német kancellár hétfő reggel Montreálban folytatott megbeszélést kanadai partnerével háromnapos kanadai látogatása elején, amelynek célja,
hogy az elektromos gépjárművek gyártásában használt ritkafémek alternatív forrásairól és energiaügyi
kérdésekről tárgyaljon.
Kanadai és németországi kormányzati és gazdasági
források szerint a felek egyetértési nyilatkozatokat
írnak alá a Volkswagen és a Mercedes-Benz vállalatokkal, miszerint ellátási láncokat fejlesztenek ki az
olyan különleges fémek szállítása érdekében, mint a
nikkel, a lítium és a kobalt. Mindkét megállapodás
aláírását kedden jelentik be Torontóban a kanadai forrás szerint.
Herbert Diess, a Volkswagen vezérigazgatója és
Markus Schäfer, a Mercedes-Benz műszaki főigazgatója is a német delegáció tagja.

A szintén Kanadában tartózkodó Franziska Brantner gazdasági ügyekért felelős német államtitkár hétfőn megerősítette a Reuters hírügynökségnek, hogy
a német autóipar kanadai beruházást fontolgat a lítium közvetlen feldolgozása céljából.
„Kanada szinte minden olyan nyersanyaggal rendelkezik, amellyel Oroszország is, azonban demokratikus és kiszámítható jogi környezetet kínál” –
fejtette ki Franziska Brantner.
Németország attól tart, hogy a tél folyamán tovább
csökken az orosz földgázkínálat az Ukrajna orosz katonai megszállását követő nyugati szankciók miatti
orosz megtorlás következtében – magyarázta Robert
Habeck német gazdasági miniszter az ARD német
közszolgálati csatornának hétfőn.
„Kanada nyilvánvalóan támogatni kívánja német
és európai barátainkat és szövetségeseinket rövid távú
kilátásaik miatt” – hangsúlyozta Jonathan Wilkinson
természeti erőforrásokért felelős kanadai miniszter a
Reutersnak a múlt héten. A tárcavezető az interjúban
aláhúzta: Kanada tiszta hidrogént is képes szállítani
Németországnak és Európa több részének, ahelyett,
hogy újabb LNG-terminálokat építene, mivel a világ
igyekszik csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását.
Kanada és Németország kedden Új-Fundland tartományban megállapodást ír alá tiszta hidrogén
gyártása és németországi exportja érdekében, amely
akár már 2025-ben elkezdődhet – tette hozzá a természeti erőforrásokért felelős kanadai miniszter.
(MTI)

A francia kormány szabályozná, az ellenzéki
Zöldek betiltanák a magánrepülőgépeket
A magánrepülőgépeknek a közösségi oldalakon jól
követhető útjai egyre nagyobb felháborodást váltanak
ki Franciaországban a károsanyag-kibocsátás miatt,
miközben a kormány visszafogottságra kér mindenkit
az energiafogyasztásban. Az illetékes miniszter szabályozná, míg az ellenzéki Zöldek betiltanák a magánrepülőket – adta hírül hétfőn a Le Monde című
napilap.
Az éghajlatváltozás nyári következményei (a kánikulai időszakokat követő heves viharok) hetek óta
olyan éles közéleti vitát váltanak ki a legvagyonosabbak magánrepülőgépeinek károsanyag-kibocsátásáról, hogy a kormány is szükségét érezte állást foglalni
a kérdésben.
Clément Beaune közlekedési miniszter egy hétvégi
lapinterjúban jelezte, hogy támogatná a magánrepülőgép-utak „szabályozását”.
„Léteznek sürgősségi indokok vagy gazdasági kötelezettségek, de nem lehet egy kényelmes egyéni közlekedési mód (a magánrepülőgép), miközben az
(Emmanuel Macron) elnök által kért általános mozgósítás (az energiatakarékosságot illetően) mindenkitől
erőfeszítést vár el” – fogalmazott a Le Parisien című
napilapnak a miniszter, aki szerint a magánrepülőgépek
„a kétsebességes erőfeszítés jelképévé váltak”.
A lap értesülése szerint a tárcavezető nem zárta ki
a magánrepülőgép-utak megadóztatását.
A francia köztévé érdeklődésére a közlekedési minisztérium jelezte, hogy „a magánrepülőgépek betiltásáról nincs szó, miután az üzleti repülés jelentős
gazdasági szektort képvisel Franciaországban”. A
tárca azt szeretné, ha európai szintű szabályozás születne a kérdésben.

Julien Bayou, az ellenzéki Zöldek főtitkára a
France Info hírrádióban hétfőn üdvözölte, hogy a
téma a politikai közbeszéd részévé vált, de „sokkal
határozottabb intézkedéseket” sürgetett.
„Egy magánrepülőgép arányosan tízszer jobban
szennyez, mint egy kereskedelmi repülőgép. Elérkezett az idő, hogy kitiltsuk őket, mert szó szerint megmérgeznek minket” – fogalmazott a pártvezető.
Szerinte az adóztatás nem elégséges megoldás.
„Ha adót vetnénk ki, például 15 ezer euró mértékűt, az még a zsebpénzét sem közelítené meg ezeknek
az embereknek” – mondta nem kormányzati szervezetek adatait idézve, amelyek szerint a magánrepülőket rendszeresen használók átlagvagyona 1,3 milliárd
euróra tehető.
Több Twitter-fiók is hozzájárult a probléma érzékeléséhez, mindenekelőtt az Elonjet, amely a közösségi oldalon a Tesla elektromos autógyártó
vezérigazgatójának, Elon Musknak minden magánrepülőgépen megtett útjáról számot ad. A fiók létrehozója, az amerikai Jack Sweeney több ilyen fiókot
is létrehozott, amelyeken egyebek között a Meta tulajdonosa, Mark Zuckerberg és más milliárdosok útjait is nyomon követi.
A légiközlekedés a világ szén-dioxid-kibocsátásának 2-3 százalékáért felelős, de a Transport and
Environment nevű szervezet májusban közzétett jelentése szerint a magánrepülőgépeknek az utasonkénti karbonlábnyoma 5-14-szer nagyobb a
kereskedelmi járatok utasainak karbonlábnyománál, és ötvenszer magasabb a vonaton utazókénál.
(MTI)
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Születésnapra készül az állatkert

Az új koncepció jegyében
A Marosvásárhelyi Állatkert
1964. augusztus 23-án nyitotta meg kapuit, pár kifutóval és néhány, Kárpátokban
élő befogott vaddal. Az állatkert azóta sokat fejlődött, bővült.
2021.
szeptember
22-étől Szánthó János a létesítmény igazgatója, akinek az
a szándéka, hogy új koncepció
szerint alakítsa át az intézményt. Ennek jegyében alakították ki a gyűrűsfarkú makik
kertjét is, ahova a látogatók is
beléphetnek, és hozzáfogtak a
kijelölt épületek felújításához,
átalakításához. Az alapítási
ünnepséget augusztus 27-én,
vasárnap tartják.

Vajda György

A kezdetekben a kert csupán egy
hektár volt, és tíz állat élt benne.
1965-ben 20 hektárosra növelték a
területét. 1967-ben készült el az
oroszlánok pavilonja, az állatkert
első nagyobb létesítménye, az építészeti líceum diákjai vizsgamunkájaként.1978-ban elkészült a trópusi
ház, 1986-ban a medvék és a tigrisek barlangja, 1989-ben pedig felépült a majomház. 2008–2011
között felújították az állatkertet, a
területét 40 hektárra növelték, és
megépítették az elefántházat és a
„zöld házat”. Az utóbbi években
azonban elhanyagolták.
A korábban Nyíregyházán, majd
Amszterdamban dolgozó igazgató
elmondta lapunknak, hogy az állatkertek közelebb kell vigyék az urbanizált embereket a természethez,

erősíteniük kell a természetszeretetet, a környezet iránti felelősségtudatot. Erre igen alkalmas a
vásárhelyi állatkert is, amely egy
erdő közepén van. Mindemellett
mind a vadaspark, mind a Somostető kulturális, oktatási központ is
kell legyen, ahol a természetközeli
kultúrát, a népművészetet, a népi
mesterségeket, a hiteles értékeket
kell előtérbe helyezni. A különböző
állatfajok bemutatásával pedig a
természetvédelem fontosságára
hívják fel a figyelmet, hiszen számos állatot fenyeget világszerte a
kihalás veszélye, egyre jobban
csökken az életterük, és így az állatkerteknek felértékelődik a szerepük
a fajfenntartásban.
Az átalakítást a nulláról kell kezdeni, hiszen a vadaspark épületei, a
kifutók már nem felelnek meg a
korszerű állatkerti követelményeknek, és ehhez társulnak majd azok a
létesítmények, épületek, amelyek az
említett koncepció megvalósításához járulnak hozzá. A születésnap
jó alkalom arra, hogy mindezt előtérbe helyezzék. Ezért az állatkertlétesítés évfordulóját augusztus
27-én 9 órától éjfélig tartják, lehetőséget teremtve a látogatóknak,
hogy közelebb kerüljenek az állatokhoz, megismerjék a viselkedésüket. Szánthó János egy-egy előadáson magyar és román nyelven
ismerteti az állatkert fejlesztési terveit, az elképzeléseit, beszél a vadasparkok szerepéről. A látogatók
megismerkedhetnek a gondozókkal
is. 15 órakor bemutatják az állat-

Fotók: Vajda György

szállító eszközöket. Több kifutóban
látványetetés lesz, a következő
program szerint: 11 órától a gyűrűsfarkú makik kifutójánál, 12-kor az
oroszlánoknál, 14-kor a rózsás gödényeknél, 15-től a galléros páviánoknal, majd délután 5-től ismét a
gyűrűsfarkú makiknál, 18 órakor a
kétpúpú tevénél, 19-kor az emunál,

20 órakor az ázsiai elefántnál, 21
órakor megint az oroszlánoknál, 22
órakor a bengáli fehér tigrisnél lehet
követni az etetést.
Augusztus 27-én várják tehát az
érdeklődőket a Marosvásárhelyi Állatkert vezetői, gondozói, hogy a
városlakókkal együtt ünnepeljék
meg a létesítés évfordulóját.

Közel 200 ezren vettek részt a 13. Kolozsvári Magyar Napokon
Vasárnap este a Budapesti
Operettszínház Összetartozunk című ünnepi műsorával
véget ért a 13. Kolozsvári Magyar Napok. Az augusztus 14–
21. között – Itt leszünk!
jelmondattal – megtartott
programsorozat 450 eseményén és 60 helyszínén közel
200 ezren vettek részt.

„Azért vagyok itt, hogy elismerésemet és gratulációimat fejezzem
ki önöknek a Kolozsvári Magyar
Napok megszervezéséért. A tény,
hogy a szemerkélő eső ellenére is
ilyen sokan itt vannak a főtéren, bizonyítja: e rendezvénysorozat kiemelt jelentőséggel bíró esemény a
kolozsváriak számára. Találkozzunk jövőre is, és azt ígérhetem, a
következő évben már a jelenleg felújítás alatt álló Farkas utcát is birtokba vehetjük” – mondta a
zárógálán elhangzó beszédében
Emil Boc, Kolozsvár polgármestere.
„A Magyar Napok idei, Itt leszünk! mottóját akár át is alakíthatnánk erre: itt vagyunk! Hiszen itt
vagyunk a felújított Szent Mihálytemplom mellett, Mátyás király
szobránál, ismét együtt ünnepelhettünk, s két év után újra érezhettük a
hamisíthatatlan magyar napos pezsgést. A Kolozsvári Magyar Napok
mára kihagyhatatlan találkozóponttá vált nemcsak a kolozsváriak,
hanem az erdélyiek és a Kárpát-medencéből idesereglők számára is.
Köszönet illeti ezért a szervezőket,
és csak remélni tudom, hogy jövőre
újra találkozhatunk” – mondta a zárógálát megelőzően Oláh Emese,
Kolozsvár alpolgármestere.
„Évek óta egyre inkább úgy érezzük, hogy nemcsak itt élünk, hanem
otthon is vagyunk a városunkban.
Ennél csodálatosabb dolog nem is
történhetett volna velünk – főként a
történelmi előzmények ismeretében. Mi, a Kolozsvári Magyar
Napok szervezői pedig mindent

megteszünk annak érdekében, hogy
ez így is maradjon” – kezdte beszédét Gergely Balázs. A Magyar
Napok főszervezője köszönetét fejezte ki a szervezőknek, az önkénteseknek és a támogatóknak, akik
mind-mind hozzájárultak a Kárpátmedence egyik legnagyobb kulturális
seregszemléjének
idei
megszervezéséhez. Gergely Balázs,
aki egy Mátyás királyt és Ştefan cel
Mare-t koccintás közben ábrázoló,
magyar napos pólóban szólalt fel a
főtéri nagyszínpadon, elmondta: bár
a két ikonikus történelmi személyiség olykor hadakozott egymással,
többnyire mégis az együttműködés
volt jellemző kettejük viszonyára.
Ha ma élnének, minden bizonnyal

az érdeklődőket, az így tíznaposra
nőtt rendezvénysorozat pedig nemcsak számos kulturális eseménynek,
könnyűzenei koncertnek és bulinak
adott otthont, hanem társrendezvénye volt az eső alkalommal megszervezett Magyar Egyházzenei
Fórumnak is, mely során Kolozsvár
kilenc templomában 40 kortárs magyar zeneszerző 77 egyházi alkotása csendülhetett fel liturgikus
keretekben vagy koncert formájában – 250 meghívott előadó részvételével.
Az idei Magyar Napok változatos zenei kínálatát jelzi az is, hogy
30 könnyűzenei koncert mellett 20
klasszikus zenei előadáson is részt
vehettek az érdeklődők. A 24. Szent

büszkék lennének Kolozsvár lakóira, és elégedetten koccintanának a
Magyar Napok sikerére is.
Két világjárvány sújtotta év után
a Kolozsvári Magyar Napokat
ismét korlátozások nélkül, a korábbi, jól ismert formájában szervezhette meg a Kincses Kolozsvár
Egyesület és a Kolozsvári Magyar
Napok Egyesület – partnerszervezeteikkel együttműködésben. Ennek
eredményeként már augusztus 12től változatos programokra várták

István-napi
néptánctalálkozón,
mely idén is a hagyományoknak
megfelelően a Magyar Napokkal
egy időben jelentkezett, s melynek
köszönhetően főtéri tánckavalkádra, nemzetközi táncgálára és
népviseleti felvonulásra is várták a
kolozsváriakat, 28 különböző tánccsoport vett részt hat országból.
Ugyancsak a népi kultúra népszerűsítését és újrafelfedezését, valamint
a 45 éves erdélyi táncházmozgalom
megünneplését tűzte ki célul az idén

első alkalommal a Kolozsvári Református Kollégium udvarán működtetett
Folkudvar,
ahol
csütörtöktől vasárnapig várták a kicsiket és nagyokat kézműves-foglalkozásokkal,
népviseleti
bemutatókkal, táncoktatással, esti
táncházakkal és egyéb változatos
programokkal – a Hagyományok
Háza Hálózat és partneregyesületeinek szervezésében. A Folkudvar
négy napja alatt közel négyezer
résztvevő fordult meg a Magyar
Napok új programhelyszínén.
A bő egy hét során 30 különböző
kiállításra és képzőművészeti tárlatra, 18 vezetett városismereti sétára,
47
filmvetítésre,
50
gyermekfoglalkozásra és 131 ismeretterjesztő előadásra, valamint közéleti beszélgetésre várták az érdeklődőket, akiknek köszönhetően
szinte mindegyik programhelyszín
zsúfolásig megtelt. A programkínálat egyik különlegessége és kiemelt
ünnepi pillanata volt a felújított
Szent Mihály-templom átadása és
megáldása, valamint oltárának felszentelése. A Kolozsvár főterén található, és a város jelképének
számító templom tornya a Magyar
Napok ideje alatt újra látogathatóvá
vált, így – előzetes regisztrációt követően – 3900 személy tekinthette
meg a felújított tornyot, valamint –
madártávlatból – a kincses várost is.
A szokásoknak megfelelően
ismét a Magyar Napok zárónapján
tartották meg a 4. KMN-Donaton
terepfutóversenyt, amelyen – a kedvezőtlen időjárás ellenére – a több
mint 400 benevezett sportoló többsége részt is vett a törökvágási Falumúzeumban
–
Kolozsvár
megmentőjére, a hős Donátra emlékezve. Ugyancsak ide várták az
örömfőzés után az érdeklődőket is,
akik 19 csapat főztjét kóstolhatták
meg, a legkisebbeket pedig itt is
gyermekfoglalkozások szórakoztatták.

A jótékonysági gyűjtés alkalmával a Házsongárdi temetőben található Dsida Jenő-kripta felújításához
járulhattak hozzá az adakozó kedvűek. A kezdeményezés eredményeként 21.743 lej és 5.500 forint
gyűlt össze, amit a szervezők ezúton is köszönnek, és eljuttatnak a
Házsongárd Alapítványhoz. Aki továbbra is segíteni kívánja az alapítvány értékmentő munkáját, a
https://magyarnapok.ro/2022/megtenni-mindent-ami-teheto-jotekonysagi-gyujtes-a-dsida-kripta-felujitas
aert/ linken tájékozódhat a támogatás mikéntjéről.
Jelentős érdeklődés mutatkozott
a Magyar Napok iránt az online térben is, hiszen a megannyi hasznos
információt, képes és videós beszámolót tartalmazó, www.magyarnapok.ro című oldalt 47.000 egyéni
látogató kereste fel, a magyar napos
Facebook-oldalak változatos tartalmai pedig 1,4 millió felhasználóhoz
értek el, akik 110.000 alkalommal
fejezték ki tetszésüket a programsorozattal kapcsolatban.
A 13. Kolozsvári Magyar Napok
megvalósításában 160 önkéntes és
120 szervező segédkezett, akik köszönetüket fejezték ki mindazoknak
a magánszemélyeknek, vállalkozóknak
és
intézményeknek,
akik/amelyek támogatásukkal hozzájárultak a rendezvénysorozat sikeres lebonyolításához.
A Magyar Napokkal kapcsolatos
további információk, beszámolók,
fotógalériák és videós tartalmak
megtalálhatók a www.magyarnapok.ro oldalon és a www.facebook.com/magyarnapok címen.
A 14. Kolozsvári Magyar Napokat 2023. augusztus 14-20. között
szervezi meg a Kincses Kolozsvár
Egyesület és a Kolozsvári Magyar
Napok Egyesület.
A Kincses Kolozsvár
Egyesület sajtóirodája

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ KÖZÉRDEK____________________________________________ 2022. augusztus 24., szerda

Szerkesztette: Mezey Sarolta

12 millió euró 12 turisztikai-kulturális útvonal
népszerűsítésére

Pályázatot ír ki az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma
a
Hívogató
Románia. Az országjáró projekt
keretében megvalósuló 12
turisztikai-kulturális útvonal
népszerűsítésére. A 12 millió
eurós kiírásra az Országos
Helyreállítási Alapnál (PNRR)
kerül sor. Romániában ekkora összeget még sohasem
költöttek az épített örökség
népszerűsítésére.

tervből megvalósuló projekt célja szerűsítéséhez virtuális séták, a
javítani a turisztikai célpontok el- helyszíneket bemutató rövidfilérhetőségén, a turisztikai infra- mek, többnyelvű vezetett séták,
struktúra minőségén, bővíteni a tu- fotók, virtuális realitás járulnak
risztikai kínálatot a kulturális és a hozzá.
természeti örökség hasznosításáAz érdeklődő szolgáltatók auval, a szolgáltatások, élmények mi- gusztus 19-től 30 napig tehetnek
nőségének javításával.
ajánlatot. Olyan kreatív cégek jeA terv célja, hogy kilépjünk a lentkezését várják, amelyek képebrosúrák világából, és megérkez- sek ennek a kihívásnak eleget
zünk ebből a szempontból is a 21. tenni.
századba. Vonzóvá, elérhetővé kell
Az ajánlatok feltöltése az elekttenni épített örökségünket. A 12 ronikus közbeszerzési rendszeren
„Mi tudjuk, hogy hagyományos millió euró értékben kiírt pályázat (SEAP) lehetséges. A kiírás SEAPházaink, kastélyaink, templomaink során a 12 turisztikai útvonal nép- száma: CN1046161/18.08.2022.
nemcsak csodaszépek, de értékesek is. Egyrészt azért,
mert történelmünk élő bizonyítékai, másrészt, mert számos turista látogatná meg
őket, ha tudna róluk. A Hívogató Románia. Az országjáró
projekttel mi segítünk ezen,
Európában és itthon népszerűsítjük: 12 millió euróból
mutatjuk be az ország több
mint 700 műemlékét, virtuális valósággal, rövidfilmekkel, vezetett sétával, több
nyelven, 21. századi eszközökkel. Ez történelmi pillanat, mert ekkora összeget
még sohasem szántunk műemlékeink népszerűsítésére”
– mondta Hegedüs Csilla
RMDSZ-es államtitkár.
Az országos helyreállítási A mezőzáhi Ugron-kastély is felkerült a kastélyok útjára, akárcsak az erdőszentgyörgyi
Rhédey-kastély

Fotó: Mezey Sarolta

1430 személyt alkalmaztak a megyei
ügynökség támogatásával
Az idei év első hét hónapjában az Országos Foglalkoztatási Program keretében a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség közvetítésével 1430
személyt alkalmaztak, ebből 718 nő.
A referenciaidőpontig az alkalmazottak megoszlása
életkor szerint: 791-en 45 év fölöttiek, 153-an 35 és
45 év közöttiek, 47-en 30 és 35 év közöttiek, 79-en
25 és 29 év közöttiek, 360-an pedig 25 év alattiak.
Az alkalmazottak körülbelül fele-fele arányban
élnek városon, illetve falun.
Az elhelyezkedő személyek képzési szintjét tekintve a legtöbben középiskolai végzettséggel rendelkeznek (471), őket követik a szakiskolai
tanulmányokkal rendelkezők (343) és az általános iskolát végzettek (347). Az elemi iskolai tanulmányokkal rendelkezők száma 109, a posztszekunder
végzettségűeké 35, az egyetemi végzettségűek 125en vannak.
A Maros megyei ügynökség közvetítésével alkal-

mazott személyek közül 459-en tartoznak a nehezen
vagy nagyon nehezen foglalkoztathatók kategóriájába.
A munkaerőpiacon való elhelyezkedés érdekében
azon munkát kereső személyek, akik a lakhelyükön
vagy tartózkodási helyükön található területi munkaerő-foglalkoztatási ügynökség adatbázisában szerepelnek, a 76/2002-es, utólag kiegészített és
módosított, a biztosítási rendszerre és a munkaerőpiacra vonatkozó törvény által előírt, személyre szabott
eljárásban részesülnek.
Ennek értelmében az év első hat hónapjában 7486
személy kapott segítséget, hogy a munkakeresők nyilvántartásába kerüljön, hogy munkanélküliségi segélyben részesüljön vagy aktív eljárások részese legyen.
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség tevékenységével kapcsolatos további információk a www.anofm.ro címen találhatók – tájékoztatott az intézmény.

Augusztus 28-án indul
a Tengerpart mindenkinek
A napokban hirdették meg a nyár végi Tengerpart mindenkinek elnevezésű programot, amely kisebb költségekkel teszi lehetővé a hazai tengerparti üdülést. Az érdeklődők augusztus 28-ától élhetnek a lehetőséggel.
A romániai turisztikai cégek föderációja szerint már 35 lejért is lehet szállást foglalni a szezon végén. Egy 3 csillagos szállodában, ha legkevesebb öt éjszakára foglalnak, az árak 75 százalékkal is csökkenhetnek a nyári szezonihoz képest. Ha valaki
legalább két éjszakára foglal – étkezéssel együtt –, az ellátás napi 215 lejbe kerül.
Az idegenforgalmi cégek arra számítanak, hogy közel száz szálloda kapcsolódik
be a programba, s ezáltal körülbelül 10 ezer olcsó szállást tudnak biztosítani.
A szállás vakációs utalványokkal is kifizethető. A foglalást turisztikai ügynökségeken keresztül vagy közvetlenül a szállodával lehet lebonyolítani.
Az üdülőtelepek és a szállodák névjegyzéke a litoralulromanesc.ro honlapon található meg.
Fotó: Mezey Sarolta

Lezárult a közvita a 4.1.1 bis
kiírás pályázati útmutatójáról
Az élelmiszeriparban és építőanyag-iparban tevékenykedő kkv-k támogatásáról szóló 4.1.1 bis kiírás pályázati útmutatójának vitája augusztus 21-én zárult. A 4.1.1 bis kiírás keretében az élelmiszeriparban és
építőanyag-iparban tevékenykedő, nem veszteséges mikro-, kis- és középvállalkozások 179 millió eurós támogatást kapnak, de lehetőség van
felülszerződésre is, így a kkv-k támogatásának összértéke akár a 400 millió eurót is elérheti – közölte Hegedüs Csilla, az Európai Projektek és Beruházások Minisztériumának államtitkára.
„Folyamatosan azért dolgozunk, hogy támogassuk a vállalkozókat
abban, hogy versenyképesebbé váljanak, újabb és újabb eszközöket, munkagépeket tudjanak vásárolni. Ezeket a támogatásokat azoknak a legkésőbb 2020 decemberéig létrehozott kkv-knak nyújtjuk, amelyek nem
minősülnek nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak. Bár rájuk is hatással
voltak a Covid-19 világjárvány okozta következmények, talpon maradtak,
és jól teljesítettek. Fontos, hogy támogassuk őket, hogy a jövőben is újabb
munkahelyeket hozhassanak létre” – mondta Hegedüs Csilla, az Európai
Projektek és Beruházások Minisztériumának RMDSZ-es államtitkára.
A vállalkozások 50.000 és 500.000 euró közötti támogatásra pályázhatnak. A támogatás értéke a 2021-es pénzügyi évben elért forgalom legfeljebb ötszöröse lehet.
A 4.1.1 bis kiírás keretében két kategóriában történik a támogatások
kiutalása:
1. Élelmiszeriparban tevékenykedő kkv-k támogatása 89.535.149 euró
értékben
2. Építőanyag-iparban tevékenykedő kkv-k támogatása 89.535.149
euró értékben
Mindkét esetben lehetőség van a felülszerződésre, ezért kategóriánként
a támogatások összértéke a 200 millió eurót is elérheti.
A vissza nem térítendő támogatásoknál szükséges az önrész megléte.
Középvállalkozások esetében 30-60%, mikro- és kisvállalkozásoknál 2550%, ez régiónként változhat.
Elszámolható költségek: termelőterek felújítása/korszerűsítése, technológiai és funkcionális berendezések, digitalizálás, számítástechnikai
eszközök, irodai berendezések beszerzése, a termelési, szállítási és forgalmazási tevékenységhez szükséges szállítóeszközök beszerzése, energiamegtakarítással kapcsolatos kiadások, valamint olyan rendszerek
beszerzése, amelyek megújuló/alternatív energiaforrásokat használnak.
A közvitán lévő pályázati kiírás elérhető a minisztérium honlapján.
A pályázatokat szeptemberben lehet majd leadni. Az elszámolás végső
határideje 2023 decembere.

Négy képzést indítanak
szeptemberben
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség szeptemberben
négy képzést szándékszik indítani, a következő szakmákban: segédszakács, kereskedelmi dolgozó, személyzeti felügyelő és takarító.
Az év folyamán az ügynökség 19 képzést szervezett, ebből egy a fogvatartottaknak szólt. A képzéseken 242 személy vett részt, ebből 232-en
munkanélküliek voltak. A képzések után 105-en helyezkedtek el.
A tanfolyamokon való részvétel az ügynökség nyilvántartásában szereplő személyek számára ingyenes, ha a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:
– munkanélküliek
– valamely oktatási intézmény végzettjei
– menekültstátussal rendelkeznek vagy valamilyen nemzetközi védelem alatt állnak
– külföldi állampolgárok vagy hontalanok, akiknek Romániában munkavállalási engedélyük van; alkalmazva voltak
– nem tudtak elhelyezkedni az újrahonosítás vagy a szabadlábra helyezés után, illetve azok a személyek, akik vidéken folytatnak tevékenységet,
és nincs vagy nagyon kicsi a jövedelmük.
A beiratkozáshoz szükséges iratok: személyazonossági igazolvány, születési bizonyítvány, esetenként házasságlevél és tanulmányokat igazoló
oklevél.
A képzésekkel kapcsolatos tudnivalókról a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség 0265-263-760-as telefonszámának 115-ös mellékállomásán lehet érdeklődni. Az ajánlatok a www.anofm.ro honlapon is
megtekinthetőek. (mezey)
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Veszélyben a Volkswagen Golf
A maga korában mindenik típusú
Golf meghatározta az autópiacot,
viszonyítási alap volt, amit több
gyártó megpróbált lemásolni. Egy
méretosztályt teremtett, és mindig
híres volt arról, hogy kis költséggel
fenntartható, és nagyon strapabíró
típus. Ezenkívül kultuszautóként is
megállja a helyét. Itt az első és második generációs Golfokra kell gondolni, amelyek közül jó néhányat
restauráltak, és old timerként a mai
napig járnak velük. Természetesen
ebben a szegmensben már ritkább,
hogy mindennapi, úgynevezett szaladgálós autóként használják, hiszen az értékük megnőtt, továbbá
nem elég komfortosak. A harmadik
és negyedik generációs Golfok is az
utakon vannak még, és teszik a dolgukat. Lényegében ezek az igazi
igáslovak, amelyek nem kérnek
sokat, és ha megkapják azt a kevés
törődést, akkor a világból is kimennek. Nem egy olyan példányról hallani, amely közelít az egymillió
kilométerhez, vagy akár át is lépte.

A típus ötödik generációja nem
annyira sikeres, ami annak is köszönhető, hogy túl sok mindent próbáltak belepakolni – akkori
mércével nézve –, ezzel pedig elvették a sajátos stílusát, valamint a túl
sok elektronika és a különböző új
mechanikus részek miatt számos
hiba jelentkezett. Azonban a hatodik és hetedik generációval visszahozta a Volkswagen az igazi Golf
életérzést. 2019 végén pedig bemutatkozott a nyolcadik generáció,
amelyről egyelőre nem sok rosszat
hallani, igaz, ennek a megítélésével
még érdemes pár évet várni. Most
úgy néz ki, hogy vége lehet a sikerszériának. Egy éven belül döntenek,
hogy folytatják-e a Golf gyártását.
Thomas Schäfer, a Volkswagen
márka vezérigazgatója a német Die
Welt lapnak arról beszélt, hogy előfordulhat, a következő generációs
Golfba már nem kerül belső égésű
motor. Ez a jelenleg igen bizonytalan szabályozási környezetre vezet-

hető vissza. Hiszen nem tudni, hogy
mikor vezetik be az Euro 7 kibocsátási normát, egyelőre elhalasztották,
ám konkrét időpontot nem mond-

tak. Így simán benne van a pakliban
az is, hogy soha nem kerül bevezetésre, hiszen 2035-től az Európai
Unió országaiban nem lehet új,
belső égésű motorral szerelt autót
vásárolni. Viszont, ha addig mégis
bevezetik, az a mostani becslések
szerint 3-5 ezer euróval megdrágítana minden benzines és dízelautót.
Ez a drágulás pedig nagyon sok potenciális vevőt elvenne a Golftól,
amelynek nem mellesleg most folyik a ráncfelvarrása.
Az igazgató a Die Weltnek adott
interjújában arról is beszámolt,
hogy 2023–2024-ben megérkezhet
a nyolcadik generációs Golf facelift
kiadása. És pont ezért kérdőjeleződött meg a kilencedik generáció
sorsa. Érdemes megfigyelni a piacot: egy modell hozzávetőlegesen
7-8 évig van gyártásban; 2019-ben

A Volkswagen Golf generációi
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mutatták be a nyolcadik generációs
Golfot, és leghamarabb jövőben jön
a ráncfelvarrás, vagyis a félidő.
Azaz 2027 előtt nem lenne esedékes
az új modell, a Golf IX bevezetése.
Ekkor pedig már vészesen közeledik 2035, ami a belső égésű motor
végét jelenti. Ezért kérdéses, hogy
megéri-e a befektetést egy új modell, illetve van-e lehetőség arra,
hogy megtérüljön. Ebben a kérdésben nagy szerepet kap az Euro 7
norma, hiszen, ha mégis bevezetik
2035 előtt, akkor a Golf esélyei lényegében a nullára csökkennek.
Konkrét döntés még nem született, és Thomas Schäfer nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy
még egy évet gondolkodnak, viszont nagyon úgy néz ki, hogy vészesen közeledik egy generáció
vége.

Forrás: autoevolution.com

Egy terepjáró kabrió, amely soha nem készült el

A soha el nem készült Porsche Cayenne kabrió

Forrás: Porsche-sajtóosztály

A hobbiterepjárók és SUV-k korában egyre több gyártó kísérletezik azzal, hogy ezekből az autókból valamilyen úton-módon kabriót
faragjon. A végeredmény általában megosztó, elég csak a Range
Rover Evoque vagy a Volkswagen T-Roc kabrió változatára gondolni. Meglepő viszont, hogy ez a recept nem a 2010-es évek második felében született meg, hanem már a 2000-es évek elején, és a
Porschétól származik.
A német sportautógyártó 2002-ben mutatta be az első SUV modelljét, a Cayenne-t, amelyből nemcsak azt az egy karosszériaváltozatot tervezték, amely végül gyártásba került. Az eredeti tervek
között volt egy 20 centivel hosszabb, hétszemélyes változat – nem
kizárt, hogy ennek alapján született meg később az Audi Q7 –, egy
kupé forma és egy kabrió is. Ez utóbbiról közölt képeket nemrégiben
a Porsche sajtóosztálya. Egy példány ugyanis elkészült.
Igaz, nem járóképes, nem tudni, hogy mit kellene szerelni bele,
hogy elinduljon, minden bizonnyal mind a futómű, mind pedig a
motor kialakításából hiányoznak kulcsfontosságú részletek. Tehát lényegében egy makett, amelyet a Porsche múzeumban őriznek. Ennek
a megépítésére azért volt szükség, hogy teszteljék a módosított, húsz
centiméterrel meghosszabbított ajtókat, a kisebb szélvédőt. Ezekkel
nem is volt gond, viszont voltak más olyan kérdések, amelyekben a
tervezőcsapat nem értett egyet. Többek között ilyen volt a hátsó
lámpa, amelyből kétféle koncepció készült. Azonban végül a Porsche
lemondott a Cayenne különböző változatairól, és törölte a projektet,
mielőtt még eldőlhetett volna a lámpakérdés.

Tíz év garanciát ígér az autóira a Maserati
Az autósvilágban közhely, hogy az olasz autók
megbízhatatlanok. Ezt a mondást autós újságíróktól elkezdve mindenki szokta mondogatni, viszont
felmerül egy igen fontos kérdés: van ennek alapja?
Van konkrét tapasztalatuk, vagy csak a feltételezéseken alapszik az állítás? Vegyük az első forgatókönyvet, azaz, hogy van valós tapasztalatuk az
embereknek, és annak alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az olasz autók megbízhatatlanok. És itt jön a következő kérdés, amit már sokkal
nehezebb megválaszolni: vajon miért rosszak az
olasz autók, mert gyenge a konstrukció, vagy azért,
mert hanyagok voltak a tulajdonosok, és nem szervizelték megfelelően? Természetesen sem az
autók, sem a tulajdonosok esetében nem szabad általánosítani, viszont tény, hogy szél fúvatlan nem
indul, vagyis valamilyen alapja kell legyen ennek
a sztereotípiának. Ezzel megy most szembe a Maserati, amely vissza akarja szerezni az olasz autók

becsületét, ezért most kiterjesztette a garanciát tíz
évre.
A program az Extra 10 nevet viseli, és a hajtáslánc
különböző elemeire vállal jótállást, ide tartozik a két
nagy komponens, a motor és a sebességváltó is.
Ezzel nemcsak a vásárlói bizalmat szeretnék növelni, hanem az autók értéktartását is. A program
idén október 1-jétől lesz elérhető az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában.
A kiterjesztett garanciát az összes Maserati típusra igénybe lehet venni, sőt a tervek szerint az
elektromos modellek esetében is lesz erre lehetőség.
Ám ezeknél minden bizonnyal részletezni kell, hogy
mely részegységeket érinti a garancia, és milyen futásteljesítményig.
Azzal kapcsolatban, hogy Európában elindul-e a
program, még nincsenek konkrét hírek, viszont itt a
vásárlók rendelkezésére áll egy hét évre bővíthető
garancia, méghozzá kilométer-korlátozás nélkül.

Maserati Ghibli, illusztráció

Forrás: autoexpert.ro
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Puskás Ferencre, az egykori Népstadion
névadójára emlékeztek Budapesten
Megemlékezést tartottak hétfőn a Puskás
Aréna névadó ünnepségének huszadik évfordulója alkalmából a stadionban, ahol
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
Pele szavaival azt mondta, a Holdon is Puskás lett volna a legnagyobb focista.
Az államtitkár felidézte, hogy 2002. augusztus 21-én „14 ezer szurkoló szeretete
sokat jelentett Öcsi bácsinak a jóval esélyesebb spanyolok elleni 1-1-es mérkőzésen”.
Hozzátette, hogy bár a nép stadionját mindig is Puskás Ferenc Stadionnak kellett
volna nevezni, az akkori épület nem volt
méltó a magyar labdarúgóhoz. A világszínvonalú, új aréna 2019-ben nyitotta meg kapuit – emlékeztetett.
A 2002-es válogatott csapatkapitánya,
Király Gábor személyes élményeket mesélt
Puskás Ferencről, Marco Rossi szövetségi
kapitány pedig arról beszélt, hogy az ő gyerekkorát is meghatározta az élmény, ame-

lyet Puskás adott. Hozzátette, az utódok
előtt az a cél, hogy a nemzeti csapat a hagyományokhoz méltóan szerepeljen.
A Puskás-ügyek és a magyar futballhagyomány nagykövete, Szöllősi György felidézte, hogy Puskás Ferenc a Népstadion
építésén is dolgozott, szövetségi kapitányként pedig ott ült a kispadon, majd nézők
tízezrei köszöntötték a stadionban, amikor
sok év után hazatért. Ravatala is ott állt
2006-ban.
Gellei Imre, akkori szövetségi kapitány a
magyar válogatott 2002. augusztus 21-ei,
spanyolok elleni meccsét említve megjegyezte, ez a találkozó Puskás Ferenc 75.
születésnapja előtt is tisztelgett.
A hétfői eseményen megjelent Gyulay
Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke,
Gera Zoltán, Tököli Attila és Halmosi Péter
volt válogatott labdarúgók, valamint Baumgartner Zsolt volt Forma-1-es pilóta, aki a
2002-es ceremónián egy nyitott
sportkocsival körbevitte Puskás Ferencet a stadion
futókörén.
Schmidt
Ádám államtitkár, a Magyar
Labdarúgó Szövetség nevében
Berzi Sándor alelnök és Vági
Márton főtitkár,
a Puskás Alapítvány nevében
Szöllősi György
és
Mravik
Gusztáv, az alaBerzi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) alelnöke (j2) és Vági Márton, az MLSZ pítvány titkára
főtitkára megkoszorúzza a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) centenáriumi emlékművét
helyezett el koa Puskás Aréna névadó ünnepségének 20. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi renszorút az emdezvény előtt tartott megemlékezésen a Puskás Aréna előtt 2022. augusztus 22-én.
MTI Fotó: Illyés Tibor lékműnél.

Hatgólos meccsen nyert
a Mezőkövesd a Debrecen ellen
A Mezőkövesd 4-2-re legyőzte a vendég
Debrecent a magyar labdarúgó NB I negyedik fordulójának hétfői mérkőzésén. A házigazda együttes először nyert a szezonban,
míg a Loki három döntetlen után először veszített, és továbbra is nyeretlen a bajnokságban.
Jobban kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, a hatodik percben meg is szerezte a vezetést, majd ezt követően percekig
egyértelműen fölényben játszott. Ám nem
sokáig, mivel a hazaiak váratlanul még az első negyedóra
végén egyenlítettek, a gól után
pedig átvették az irányítást. A
Debrecen a kapott góltól teljesen megzavarodott, Supka Attila vezetőedző csapata pedig
gyorsan egy újabb góllal átvette a vezetést, és a félidő további részében is sokkal
jobban játszott a hajdúságiak-

nál, így a játékrész derekán növelte előnyét.
A fordulás után tulajdonképpen azonnal
szépített a DVSC, de húsz perc meddő vendégmezőnyfölény után visszaállította a kétgólos különbséget a házigazda. A
folytatásban már csak Cseke brutális talpalása és kiállítása okozott izgalmat, az eredmény azonban nem változott.
A Debrecen roppant gyenge teljesítményt
nyújtott, a Mezőkövesd így megérdemelt
győzelmet aratott.

Eredményjelző
NB I, 4. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni
VSC 4-2. Az élcsoport: 1.
Kisvárda 8 pont/4 mérkőzés,
2. Ferencváros 6/2, 3. Kecskemét 6/4.

Fotó: a Mezőkövesd Zsóry FC honlapja

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 4. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC 4-2 (3-1)
Mezőkövesd, 1600 néző, vezette: Erdős.
Gólszerzők: Madarász (13.), Besirovic (17., 66. – a másodikat tizenegyesből), Drazic
(35.), illetve Szécsi (6.), Bárány (46.).
Kiállítva: Cseke (81.).
Sárga lap: Vajda (41.), illetve Babunszki (32.), Horváth (39.), Bévárdi (45+2.), Lagator
(65.), Neofitidisz (73.), Bárány (90+5.).
Mezőkövesd: Piscitelli – Pillár, Lukic, Bobál – Madarász (82. Kállai), Nagy G., Cseri
(53. Cseke), Besirovic, Vajda – Drazic (82. Molnár) – Kis (20. Selmani, 82. Karnyicki).
Debrecen: Megyeri – Bévárdi (67. Varga J.), Romancsuk (46. Lagator), Charleston,
Manrique – Neofitidisz, Dzsudzsák – Baranyi (46. Baráth P.), Horváth K. (69. Olawale),
Szécsi – Babunszki (46. Bárány).

Magyargyűlölő rigmusok, szerény játék, három pont
Bálint Zsombor
Megszerezte a három pontot a
kolozsvári untoldos libalegelőn az
FCU elleni labdarúgó Szuperligamérkőzésen a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK. Ez a meccs kapcsán a
jó hír. A rossz az, hogy ismét meg
kellett szakítani tíz percre egy élvonalbeli meccset, mert a magát szurkológárdának nevező csürhe
magyarok elleni hergeléssel próbálta frusztrációit levezetni, hogy a
győzelmet nem kísérte meggyőző
játék, és hogy Păun nem lehet a pályán a következő fordulóban a
Rapid 1923 ellen, miután buta
módon kiállíttatta magát.
Paradoxon, de eddigi legszerényebb teljesítményét nyújtotta az
idei bajnokságban a Sepsi OSK, ám
ezúttal a szerencse mellészegődött.
Hiányzott a megszokott középpályás fölény, ami oda vezetett, hogy
az FCU sokszor közelítette meg veszélyesen Niczuly kapuját, de vagy
a kolozsvári csatárok pontossága hiányzott, vagy a védelem, illetve
Niczuly kapus akadályozta meg a
gólszerzést. Az első félidőben nem
is igazán volt veszélyes a háromszéki alakulat, csupán Aganović lehetőségét említhetjük meg a 40.
percben, amikor a lapos lövését elcsípte Gorcea. Eközben az FCU részéről Bălan és Filip labdái is
kevéssel kerülték el a kaput.
Szünet után folytatódott a hazaiak mezőnyfölénye, de gólt az 53.
percben az addig támadásban nem
létező OSK szerzett, miután Aganović szemfülesen lecsapott a középpályán
Pîrvulescu
rossz
passzára, rávezette a kiszolgáltatott védelemre, jobbra kiadott labdáját pedig Rondón laposan a
tizenhatos közepéről a hálóba

lőtte. A folytatásban az OSK megpróbálta altatni a játékot, de az
FCU-nak így is sikerült több lehetőséget kidolgozni. A 74. percben
Niczuly blokkolta Bălant, aztán
ugyanő jó pozícióból mellé küldte.
Amikor az FCU teljesen megnyílt,
a sepsiszentgyörgyieknek még

legalább három jó lehetőségük
nyílt bebiztosítani a sikert (a legnagyobb Dumitrov kapufája a 88.
percben), ám végül a hosszabbítás
utolsó percében is veszélyben forgott Niczuly kapuja.
Sajnos, Păun nem érte meg az
FCU utolsó helyzetét a pályán, mi-

után reklamálásért megkapta a második sárgáját, így nem játszhat
szombaton este háromnegyed tíztől
a Rapid 1923 ellen. Jó hír, hogy sérülések után visszatértek a csapatba

Askovszki és Achahbar (utóbbi már
Stockholmban is pályára lépett), de
aggodalomra ad okot, hogy
Ștefănescu továbbra sem tért vissza,
még a kispadra sem.

Eredményjelző
Szuperliga, 6. forduló: Kolozsvári FCU – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 0-1, Konstancai FCV Farul – FC Voluntari 2-1.

A bajnokság állása

Fotó: a Kolozsvári FCU közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Szuperliga, 6. forduló: Kolozsvári FCU – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-1 (0-0)
Kolozsvár, Kolozsvár Aréna, vezette: Sebastian Colțescu (Craiova)
– Sebastian Gheorghe (Suceava), Mircea Orbuleț (Bukarest). Tartalék:
Florin Andrei (Marosvásárhely). Ellenőr: Nicolae Grigorescu (Temesvár). Videóbíró: Bogdan Dumitrache (Bukarest). Segéd-videóbíró:
Ionel Dumitru (Gherghița).
Kolozsvári FCU: Gorcea – Romeo, Fl. Ilie, D. Ispas, Pîrvulescu (64.
Briceag), Bic (63. Remacle), Romario Pires, Filip (78. Haită), Chipciu
(78. Hlistei), Bălan, Ely Fernandes (46. Boiciuc).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Ispas (76. Dumitrescu), Rodriguez, Aganović (76. Achahbar), Păun, Bărbuț (69. Askovszki), Rondón (69. Tudorie), Ion Gheorghe (88. Damașcan).
Tudorie.
Gólszerző: Rondón (53.).
Kiállítva: Păun (90+2.).
Sárga lap: Pîrvulescu (42.), Romeo (51.), illetve Păun (27., 90+2.),
Mitrea (44.).

1. Konstanca
2. Rapid 1923
3. Botosán
4. Sepsi OSK
5. Petrolul 52
6. Nagyszeben
7. CFR 1907
8. CFC Argeş
9. CSU Craiova
10. FCU 1948 Craiova
11. Voluntari
12. UTA
13. FCSB
14. Târgovişte
15. Kolozsvári FCU
16. Mioveni
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6
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3
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3
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4-4
7-3
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8-7
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4-9
3-12
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12
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9
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7
7
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Üzenetek a lelátóról
Az első félidőben a kolozsvári csapat szurkolói több molinót is kifeszítettek a nézőtéren. Ezek egyikén azt írták: „Amiként a Nagy-Magyarország, úgy a Székelyföld álmát is csírájában el kell tiporni, és a
sepsi(szentgyörgyi), csíki és udvarhelyi horthysta csapatokat is el kell
tüntetni a labdarúgás térképéről“. Egy másik molinón a románokat
1848-ban a magyarok elleni harcba szólító Avram Iancu-idézet volt olvasható. A kolozsvári FCU ultrái emellett magyarellenes rigmusokat is
skandáltak, és petárdát is robbantottak. Amikor a játékvezető a 25. percben félbeszakította a játékot, és az öltözőbe küldte a csapatokat, a stadionban bemondták, hogy ha a mérkőzés újrakezdése után
megismétlődnek a sportszerűtlen megnyilvánulások, végleg lefújják a
találkozót, és a vendégcsapat 3-0-s győzelme kerül a statisztikába.
Újabb figyelmeztetésre végül nem volt szükség.
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Dohánytermékek helyett tudást,
közösséget termel a Sepsi Tabakó
Fesztivál

Gyárban eltöltött műszakok
Erdély legújabb városi fesztiválja, a Tabakó belakja, és újra
nyüzsgővé teszi a sepsiszentgyörgyi dohánygyárat, három
műszakban szerezhetnek új ismereteket, bulizhatnak és
építhetnek közösséget a fesztiválozók.

Kevés olyan rendezvényhelyszín van az országban, ahol egy régi
gyár és ennek teljes területe kulturális célokra használható, éppen ezért
rendkívüli, hogy az első Sepsi Tabakó Fesztiválnak Sepsiszentgyörgy
egykori dohánygyára ad otthont. A rendezvény különböző programjait
az épülettel járó légkör inspirálta, a programpontokat „műszakokra”
osztották a szervezők. Csakhogy itt dohánytermékek helyett tudást, szórakozást, közösséget termelnek a „munkások”, azaz a fesztivál meghívottai és résztvevői.

Nyolc óra tudásgyár, nyolc óra szórakozás:
műszakokra osztott fesztiválozás
Az első műszak azokat a fesztiválozókat szólítja meg, akik szakmai
előadásokon, workshopokon szeretnék tudásukat bővíteni, akiket érdekel a kultúra, a művészetek, a tudomány, a technológia, a sport.
„Fiatalként egy fesztivál is remek tudásfórum lehet, a tantermek feszültsége helyett laza környezetben, a barátaik körében, hozzájuk hasonló fiataloktól, az ő nyelvüket értő és beszélő szakmai előadóktól
tanulhatnak a fesztiválra érkezők. A rendezvény új típusú tudást biztosít, a cél olyan előadók Sepsiszentgyörgyre vonzása, akik elismertek,
és széles körű közönséget szólítanak meg” – fogalmazta meg az első
műszak célját Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, a
fesztivál főszervezője.
A meghívottak között egyaránt szerepelnek helyi és külföldi előadók:
Bagoly Levente sepsiszentgyörgyi ultrakerékpáros mesél például a kirgiz Selyemút hegyi versenyről, amelyet augusztusban teljesít; de jelen
lesz dr. Kádár Annamária pszichológus, dr. Rácz Béla Gergely, a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem oktatója és dr. Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora is. A fesztiválozók ugyanakkor találkozhatnak dr.
Calum T. M. Nicholson oktatóval a Cambridge-i Egyetemről és Boris
Kálnoky magyar származású német külpolitikai újságíróval. Azok sem
maradnak nappali programok nélkül, akiket eddig csak a közösségi médián keresztül lehetett inspirálni: a Sepsi Tabakó Fesztivál vendégei az
Instagramon és termékeiken egyaránt irodalmat népszerűsítő Vates ötletgazdái, Csányi Péter és Bárány Bence. Szintén az elérhető irodalom
szolgálatában áll a Poket zsebkönyvek, a projektet Horváth Panna képviseli, de a pszichológiai témákat a közösségi médiában érthetően bemutató Mélylevegő Projekt kivitelezői is Sepsiszentgyörgyre
látogatnak.
„A Sepsi Tabakó Fesztivál egyik jelmondata ez: zárd velünk a nyarat;
egyúttal hozzátennénk azt is, hogy kezdd velünk a tanévet! Az első műszak szakmai programjaiért a Mathias Corvinus Collegium (MCC)
felel, a szervezet ráadásul a tanévnyitóját is a fesztiválon tartja. Több
száz egyetemista és középiskolás ismerkedhet meg az előadások és beszélgetések keretében a nagyvilág történéseivel és azok helyi vonatkozásaival” – részletezte Talpas Botond, az MCC erdélyi tevékenységért
felelős igazgatója.
A különböző programok három nyelven zajlanak: a külföldi előadókat angol nyelven lehet követni, míg a helyieket magyarul vagy románul, a beszélgetések idején igényelhető szinkrontolmács segítségével.
További részletek az első műszakról a nappali programok Facebookeseményénél találhatók.
A második műszak azoknak lesz a kedvence, akik külföldi és belföldi zenekarok koncertjein szeretnének bulizni. Carson Coma, Anna
& the Barbies, Dzsúdló, de a sepsiszentgyörgyi Szempöl, Álljunk meg!,
House of Pioneers is munkába áll a fesztivál idején.
A fesztivál szervezőinek azok számára is van javaslata, akik inkább
az éjszakai műszakot választanák: két éjjeli zenei helyszínt kínál a Tabakó, ahol DJ-k és különböző rétegzenék biztosítják a hangulatot, akár
hajnalig is terepet adva a bulizni vágyóknak.
A Sepsi Tabakó Fesztivált szeptember 1–3. között tartják, a program,
a jegyinformációk elérhetők a www.tabako.ro oldalon vagy a fesztivál
közösségi médiás felületein.
A sepsiszentgyörgyi dohánygyár a Tabak Fórum által elindított ötletbörze és közösségi igényfelmérés alapján a szentgyörgyiek programjavaslataival lesz megtöltve, évente egyszer a helyszínt a Sepsi Tabakó
Fesztivál tölti fel élettel. A rendezvény Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, Kovászna Megye Tanácsa, a Kónya Ádám Művelődési Ház, a
Mathias Corvinus Collegium és a VIBE Fesztivál társszervezésében
jön létre. (közlemény)

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

Szomorú

szívvel

emlékezünk

augusztus 24-én
GÁLFI ÖDÖNRE

MINDENFÉLE

halálának 11. évfordulóján.
Emlékét örökre szeretettel őrzi

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, zsindelytető készítését, javítását, cserépátforgatást, ácsmunkát,
meszelést, vakolást, teraszkészítést,
csatornajavítást, széldeszkák javítását, festését. Tel. 0749-798-244.
(16831-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)

FESTÉST, vakolást, csempézést,
parkettezést, ajtószerelést vállalok.
Tel. 0749-564-921, 0771-393-848.
(16854)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz megyek. Tel. 0740-527-205.
(16806)
VÁLLALUNK bármilyen építkezési
munkát, szigetelést, meszelést, tetőjavítást, bádogosmunkát, kapuk, kerítések hegesztését, bármilyen kis
javítást. Adunk anyagot akármilyen
munkához. Vállalunk sürgős munkálatokat is. Tel. 0767-763-947, András.
(16780)

TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új
tetők készítését, cserépforgatást,
sürgős javítást, építkezési munkát.
Tel. 0750-826-225. (16832)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0721-159-063. (16830-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést,
bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972003, Fülöp Hunor. (16828-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, festést, meszelést, szigetelést, bármilyen kis javítást. Tel.
0742-344-119. (16829-I)

húga és családtagjai. (16881-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon, szomszéd és jó
barát, a székelykáli születésű
KOVÁCS IRÉN
szül. Szőcs
hosszas szenvedés után, életének 71. évében augusztus
22-én elhunyt.
Virrasztása augusztus 24-én, szerdán 19.30 órakor, temetése
augusztus 25-én 15 órakor lesz a marosszentgyörgyi római
katolikus temetőben. Szerető gondoskodása, együttérző
szíve, segítőkészsége hiányozni fog. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (16899-I)
VÁLLALUNK ács-, bádogosmunkát,
Lindab-lemezzel fedést, cserépfedést,
tetőmosást, festést, eresz-csatorna
szerelést, sürgős javításokat, külső
munkálatokat is. Tel. 0759-570-885.
(16880)

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk augusztus
24-én
MEDGYESFALVI
SÁMUELRE halálának 3. évfordulója alkalmával. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szerető családja. (p-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, férj, édesapa, nagyapa, testvér, após,
rokon, jó barát és kolléga,
TÓTH ZOLTÁN
életének 58. évében, 2022. augusztus 22-én, hosszas betegség
után csendesen megpihent.
Temetése 2022. augusztus 25-én,
csütörtökön 13 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család.
Tisztelettel kérünk mindenkit,
hogy lehetőség szerint koszorú
helyett egy szál virággal búcsúzzanak. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama,
VASS KATALIN
szül. Benedek
életének 93. évében csendesen
megpihent.
Drága halottunk temetése augusztus 24-én 13 órakor lesz a
római katolikus temetőben.
A gyászoló család. (16902-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú
szívvel
vettük
tudomásul, hogy ANDRÁS PÁL
út- és hídépítő üzemmérnök
életének 73. évében örökre
itthagyott
minket.
Őszinte
részvétünk
a
gyászoló
családnak. Búcsúznak volt
osztálytársai a Papiu Ilarian
Líceum 1969-ben végzett XII. C
osztályából. (16893-I)

Megrendülten búcsúzunk TÓTH
ZOLTÁN kollégánktól. Mély
együttérzésünket és őszinte
részvétünket
fejezzük
ki
gyászoló
családjának.
A
Marosvásárhelyi
Művészeti
Egyetem közössége. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJAST. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon vagy a cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt. (66696-I)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (23175-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és NŐI SZEMÉLYZETET a töltödébe. Tel. 0744-644-026.
(23170-I)
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