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Az adománygyűjtés folytatódik

Búzaösszeöntő ünnepség Kutyfalván

Négy közteret
varázsoltak szebbé
Egy Erasmus program keretében négy
marosvásárhelyi köztér szépítéséhez,
lakosságbarátibbá tételéhez járult
hozzá a Sapientia EMTE a Vásárhelyi
Forgatag részeként azzal, hogy különleges köztéri bútorokat helyeztek el a
helyszíneken.

____________4.
Nagy Feró
Marosvásárhelyen
Az idei, kilencedik Vásárhelyi Forgatag záróestjén Nagy Feró és a Beatrice is színpadra lépett. Vasárnap este
felcsendültek azok a dalok, amelyek
meghatároztak egy korszakot, és mind
az idősebb, mind a fiatalabb korosztály kívülről tudja őket.

____________5.
Az eddigi
legsikeresebb
rendezvény
Zsúfolásig telt vasárnap este Marosvásárhely főtere, ahol előbb a Beatrice, majd Ákos koncertjével ért véget
a 9. Vásárhelyi Forgatag. A hatnapos
rendezvényen több mint háromszáz
program volt, sok szempontból rekordot is döntött.

Fotó: az RMGE Maros szervezete

A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem és a Székely Szívek Tarisznyája
adománygyűjtő program keretében a
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete
Maros szervezet augusztus 28-án Kutyfalván, a Degenfeld-kastély udvarán
szervezte meg az új kenyér és a búzaösszeöntő ünnepséget.

Urbán Izabella

– Nem volt könnyű az idei év a gazdák számára, és még nem lehet tudni, hogy mi van
hátra, de a nehézségek ellenére termett annyi
búza, hogy a jövőt meg lehessen alapozni, mindenkinek jusson kenyér. A több hónapos aszály
ellenére is termett annyi kukorica és napraforgó,
hogy az állatoknak lesz mit enni adni. Felértékelődik az a fajta összefogás, összetartás,
együttműködés, ami ahhoz szükséges, hogy
nehéz időkben is képesek legyünk túljutni azokon a kihívásokon, amelyek az év vagy az élet-

ünk folyamán adódnak. Mindenkinek éreznie
kell, hogy nincs egyedül, minden egyes ember
számít számunkra, ezért azokat a lépéseket,
amelyek szükségesek, meg kell tenni – mondta
többek között Fazakas Miklós, az RMGE
Maros elnöke, majd Şuta Ilie, Kutyfalva polgármestere köszöntötte a vendégeket.
– Az új kenyeret ünnepeljük, a gazdák munkájának a gyümölcsét. Lehet, az előző években
szokványos szófordulat volt, hogy új kenyér,
(Folytatás a 6. oldalon)

____________7.
A Petőfi tér
szégyenfoltja
A nemzeti költőnk nevével fémjelzett
téren ugyanis évtizedek óta egy olyan
közvécé éktelenkedik, amely nem illik
oda, s amely amúgy sem működik
évek óta.

____________8.

Az élő forgatag
Kaáli Nagy Botond
Véget ért a hétvége, és vele együtt hamarosan búcsúzunk a nyári
szezontól. De milyen nyári szezontól! A kétévnyi, járvány okozta
kényszerű önelzárás után, a háború és az általa okozott infláció árnyékában ugyan, de végre ismét felszabadultan nyaralhatott mindenki, akár elutazott valahova, akár nem. És azok, akik nem utaztak
el, mert nem volt rá idő, pénz vagy lehetőség, sem csalatkoztak, hiszen történt egy s más olyan dolog a városban, amely ideiglenesen
elfeledtette velük, hogy idén itthon ragadtak. Az ilyen jellegű, a hétköznapok szürkeségéből és álmos rutinjából sikeresen kiemelő eseménysorozatok legutóbbika a Vásárhelyi Forgatag volt, amely a
múlt héten megmozgatta a várost. És valóban megmozgatta, hiszen
a szervezők, valamint objektív véleményünk szerint is az eddigi legsikeresebb Forgatagon vehettünk részt, amely végre nem az olyan,
a száműzötteknek félszájjal odavetett helyszíneken került megrendezésre, mint a Maros-part vagy a Liget, hanem méltó helyén, a felújított marosvásárhelyi várban. Most minden passzolt: a várbeli
programok, a Vár sétányon felállított kézművesvásár és lacikonyha,
a vár közvetlen szomszédságában lévő Borudvar, nem kellett kilométereket gyalogolni egész nap, hogy részt vehessünk azokon a
programokon, amelyekre kíváncsiak voltunk. És mindezt megfejelte,
neki értelmet, tartalmat és életet adott az a színes sokadalom, amely
belakta ezeket a tereket.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 40 perckor,
lenyugszik
20 óra 4 perckor.
Az év 243. napja,
hátravan 122 nap.

Ma ERIKA és BELLA, holnap
EGYED és EGON napja.
EGYED: a görögből latinosított
Aegidius rövidült formája. Jelentése: pajzsvivő. EGON: germán
eredetű férfinév, amely az Eckeés Egin- kezdetű neveknek az
önállósult rövidülése, jelentése:
kard(hegy) és erős, merész.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. augusztus 30.
1 EUR
4,8652

Zivatar lehetséges
Hőmérséklet:
max. 26 0C
min. 15 0C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8497
1,1956
270,2277

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
Óvások előtti
pótérettségi-eredmények

Augusztus 31-én, szerdán (ma) teszik közzé a pótérettségi
ideiglenes eredményeit. A fellebbezések elbírálása utáni
végső vizsgajegyeket szeptember 3-án, szombaton hozzák
nyilvánosságra.

Magyarok kenyere – ma zárul
a gyűjtés

Mezőpanit önkormányzata, a református egyház és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete is csatlakozott a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem programhoz. A gyűjtés
augusztus 31-ig, szerdáig (máig) tart. Az adományként felajánlott búzát, krumplit vagy pénzösszeget az önkormányzat udvarán fogadták 9 és 14 óra között.

Válogatást szervez a Szirének
szinkronúszó csapat

A Torpi MS sportklub keretében működő szinkronúszó szakosztály válogatást szervez 7 és 12 év közötti fiúknak és lányoknak. Előnyt jelent, ha az érdeklődők korábban
tornáztak, baletteztek vagy sporttáncoltak. A válogató szeptember 2-án, pénteken 15.30-tól az orvosi egyetem Salus
Per Aquam uszodájában lesz. A jelentkezők a fürdőruha
mellé vigyenek magukkal úszósapkát, úszószemüveget,
strandpapucsot és törülközőt. A szaktanárok a szárazföldi
és vízi készségeket is kipróbálják. Főedző: Hegedűs Krisztina.

Nyugdíjasokkal találkozik
az alpolgármester

Szeptember 1-jén, csütörtökön 16 órától az RMDSZ megyei
szervezetének székházában (Marosvásárhely, Dózsa
György utca 9. szám, I. emelet) a Maros Megyei Magyar
Nyugdíjasok Klubjának meghívottja Portik Vilmos alpolgármester, aki a városgazdálkodásról, a polgármesteri hivatal
terveiről, elképzeléseiről beszélget az érdeklődőkkel.

Készül a tűzoltószín Mezőcsáváson
A polgármesteri hivatal mellett jelenleg „pirosban” álló
épületben kocsiszínt alakítanak ki az önkéntes tűzoltóalakulat autójának, és itt kap majd helyet az iskolabusz és a
hivatal multifunkcionális munkagépe is.
A mezőcsávási önkéntes tűzoltóalakulat az élen jár a
megye többi alakulatához viszonyítva, köszönhetően Iszlai
Győző csoportvezetőnek, aki megszervezte és koordinálja a helyi tűzoltókat.
Az alakulatnak saját – ajándékba kapott – intervenciós járműve van. Szabó
József Levente polgármester szerint
egy sajnálatos eset tette szükségessé az
épület felhúzását: egyik télen meggyúlt
és teljesen leégett a községben egy lakóház, bár az önkéntesek a helyszínre
siettek, de mivel a tűzoltóautót kint tartották, megfagyott benne a víz, és értékes időt veszítettek emiatt.
A marosvásárhelyi katasztrófavédelmi felügyelőség tűzoltói 10-15 perc
alatt a községben bárhova elérnek,
azonban a helyi alakulat jelenti a biztonságot, a néhány perc akár életet is
menthet.
A polgármester szerint az év végére
már az új kocsiszínben tartják az autókat, jövőre marad az épület külső va-

Pálosok – rendtörténeti kiállítás

A Maros Megyei Múzeum várbeli épületében megnyílt a Pálosok című rendtörténeti vándorkiállítás. A budapesti Magyar
Nemzeti Múzeumból érkezett tárlat december 30-áig látogatható.

Marcel Iancu-emlékkiállítás a várban

A művészetek újjáépítése Romániától Izraelig címmel nyílt
kiállítás a hazai avantgárd művészet megalapítója, Marcel
Iancu emlékére a marosvásárhelyi várgalériában. Az Art Safari kulturális projekt keretében szervezett tárlat kurátora
Raya Zommer-Tal, az izraeli Janco Dada múzeum igazgatója. A kiállítás december 4-ig látogatható.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Vajda György

Bírságolható a növényi hulladék égetése
A környezetvédelmi őrség emlékezteti a gazdákat, hogy
a 181/2020-as, komposztálásra vonatkozó törvény szerint
2021. február 20-ától szigorúan tilos a termőföldekről, kertekből, udvarokból összegyűjtött növényi hulladék vagy
száraz istállótrágya elégetése. Ezért a magánszemélyeket
400-tól 800 lejig, míg a jogi személyeket 10.000-től 20.000
lejig bírságolhatják meg, a mennyiség függvényében. A
jogszabály szerint a környezetvédelmi őrség hatáskörébe
tartozik a jogszabály tiszteletben tartatása.
A 181/2020-as komposztálási törvény környezetvédelmi

szempontok miatt kötelezővé teszi a nem veszélyes, növényi eredetű hulladék szelektálását, komposztálását és utólagos hasznosítását a termőföld minőségének javításáért.
Egyes megyékben a környezetvédelmi őrség elkezdte a tematikus ellenőrzést ezen a téren, azonban inkább az őszi
betakarítás után várható, hogy a „régi szokás” szerint több
gazda égetéssel szabaduljon meg a száraz gaztól, gallyaktól, ágaktól.
Felhívjuk tehát a figyelmet, hogy ezért bírságolhatnak a
környezetvédelmi őrség felügyelői.

Közzétették az állattenyésztési támogatások
keretösszegét
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
nyilvános vitára közzétette a 2022-es mezőgazdasági évre vonatkozó állattenyésztési társult támogatások keretösszegeit, amelyeket kormányhatározattal kell jóváhagyni. A jogszabály a Hivatalos Közlönyben való közzététel után lép érvénybe.

A minisztérium közleménye szerint a 2022-es mezőgazdasági évre vonatkozó állattenyésztési társult támogatások
keretösszege 185.483.841 euró, amit a következő öt kategóriában lehet megpályázni: a bivalytenyésztők 1.680.000
euró, a húshasznú szarvasmarhát tenyésztők 13.125.000
euró, a tejtermelő szarvasmarhát tenyésztők 99.324.810
euró, a juh- és kecsketenyésztők 71.300.000 euró, míg a
selyemhernyó-tenyésztők 54.000 euró keretösszegre pályázhatnak.
Az elkövetkezendő időszakban, az előző évekhez hasonlóan, a minisztérium megállapítja, hogy számosállatként

Új tagokat várnak a Borókához

A marosvásárhelyi Boróka néptáncegyüttes felvételt hirdet
3–14 éves gyermekek számára. A néptáncoktatás szeptemberben kezdődik, az életkornak megfelelően, egyedi sajátosságokat is figyelembe véve, korcsoportok szerint, a
Maros Művészegyüttes próbatermében. Jelentkezni a 0751013-707-es telefonszámon, illetve a Boróka néptáncegyüttes Facebook-oldalán lehet.

kolása, festése. 2023-ban szeretnék létrehozni az állandó
szolgálatot, ami a kocsiszín emeleti helyiségeiben működne. Ez attól is függ, hogy a kormány feloldja-e a közalkalmazotti állásokat, mivel jelenleg zároltak mindent. A
beruházást saját alapokból valósítják meg, értéke mintegy
5 millió lej. (vajda)

(egyedenként) mennyi támogatást nyújthatnak a tenyésztőknek. Az uniós és a hazai kifizetési szabályzatoknak
megfelelően a minisztérium a Mezőgazdasági Intervenciós
és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül október 16ától kifizetheti az igényelt összeg legtöbb 70%-át, míg december 2-ától törlesztheti a fennmaradt összegeket, amelyeket az Európai Központi Bank által 2022. október 1-je
előtt megállapított árfolyamon számítanak át. A 2020-as
mezőgazdasági évre kifizetett összegeket 2021-ben szögezték le, legutóbb tehát a társult támogatás egy bivalyra
158,6102 euró volt, azaz egyedenként 784,723 lej. 2020ban a farmerek 160,335 eurót kaptak. Húshasznú szarvasmarháért 256,4077 euró, vagyis 1.313,104 lej járt. Ez
2020-ban 185,010 euró volt. Tejhasznú szarvasmarháért
360,3490 euró járt, vagyis 1.782,826 lej, ami 2020-ban
379,534 euró volt. A selyemhernyó-tenyésztők 90 eurót
kaptak egy kilogramm gubóért, vagyis 445,275 lejt, ahogy
az előző évben is.

Pontosítás
Augusztus 29-ei, hétfői lapszámunk 2. oldalán a rigmá- latos módon tévesen, Vassként jelent meg Wass Albert író
nyi huszártalálkozóról beszámoló tudósításunkban sajná- neve. Az elírásért az olvasók elnézését kérjük.

RENDEZVÉNYEK
Idén is lesz palotabál
A Maros Megyei Tanács legutóbbi ülésén a testület 20
ezer lejes támogatást szavazott meg a Mercur Creativ
Egyesületnek a palotabál megszervezésére. Az első
bálra 2017-ben került sor, az ideit november 11-én
tartják a Kultúrpalotában.

Nemzetközi Erich Bergelkarmesterverseny
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
rendezvény szeptember 2–8. között lesz a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

Musicalslágerek és magyar
popdalok a Kultúrpalotában
Négy magyarországi színművész – Koós Réka, Mahó
Andrea, Egyházi Géza és Csengeri Attila – örökzöld
musicalslágereket és ismert magyar popdalokat ad
elő egyedi feldolgozásban szeptember 11-én, vasárnap 17 és 19.30 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Belépőt elővételben a Kultúrpalota
jegypénztáránál lehet vásárolni 25 lejért (tel: 0265261-420).
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Egy megyére való lakosság tűnt el tavaly Romániából
Több mint 160 ezerrel, megközelítőleg egy Kovászna méretű
megye, vagy egy Aradhoz hasonló
nagyváros lakosságával csökkent
tavaly Románia népessége – közölte kedden a Hotnews.ro hírportál a statisztikai hivatal (INS) éves
demográfiai jelentését ismertetve.

Az INS számításai szerint Romániának 2022. január 1-jén 19 millió 38 ezer
állandó lakosa volt, 163 600-zal kevesebb, mint egy évvel korábban. A tavalyinál nagyobb népességfogyást csak az
EU-csatlakozás évében, 2007-ben jegyeztek fel Romániában, amikor csaknem félmillió ember vándorolt el, illetve
2008-ban, amikor a migrációs veszteség
megközelítette a 200 ezret.
Tavaly azonban a migrációs veszteség
az utóbbi évek mélypontjára csökkent:

mindössze 16 ezerrel többen költöztek el
egy évnél hosszabb időszakra az országból, mint ahányan letelepedtek Romániában. A példátlan népességfogyásért
most elsősorban a természetes népszaporulat további drámai hanyatlása felelős: 2021-ben az élve születettek száma
már 156 ezerrel maradt el a halálozásokéhoz képest.
Az INS egy tavalyi közleménye a koronavírus-világjárványnak tulajdonította
azt, hogy 2020-ban csaknem duplájára
(120 ezerre) emelkedett a természetes
népességfogyás az előző évek átlagához
képest. A helyzet a világjárvány második
évében súlyosbodott: míg 2020-ban a hivatalos statisztikákban 16 ezernél kevesebb áldozatot írtak a világjárvány
számlájára, tavaly már 43 ezer nyilvántartott koronavírusos beteg halt meg. A
korábbi években a születések száma át-

lagosan 70 ezerrel maradt el a halálozásokétól Romániában.
Az ország népességéről szóló ideiglenes jelentésében a statisztikai hivatal rámutat: Romániában 2021-ben is
fokozódott a lakosság elöregedése: míg
a 15 év alattiak aránya (15,8 százalék)
állandó maradt, a 65 év felettieké enyhén, 0,2 százalékponttal 19,5 százalékra
emelkedett. Az úgynevezett eltartási ráta
– amely azt tükrözi, hány gyerek és idős
jut száz aktív felnőttre – 54-ről 54,4 százalékra nőtt. Románia természetes népszaporulata 25 éve, 1992-ben került
negatív tartományba, azóta egyre súlyosbodik a népességfogyás, a szakemberek
pedig a mutatók további romlására számítanak. Az állandó lakosság 2014-ben
húszmillió alá csökkent, pedig a rendszerváltozáskor még több mint 22 millió
volt. (MTI)

Új járatokat indít egy román légitársaság
Az AirConnect korábbi közlése szeA kolozsvári járaton a jegy ára egy
Kolozsvár–Budapest és Bukarest–
Budapest járat indítását hirdette útra 50 eurónál, a bukarestin 54 eurónál rint a társaság flottája augusztusban tomeg a román AirConnect légitár- kezdődik. Az alapjeggyel az utazó egy vábbi két ATR-72-600-assal bővül,
darab hat kilogrammos kézipoggyászt amelyekkel belföldi járatokat kívántak
saság.

A társaság honlapján elérhető adatok
szerint október 15-től keddi és szombati
napokon indulnak Kolozsvárról és Bukarestből az AirConnect légitársaság
gépei Budapestre és vissza. Mindkét járaton a 68 férőhelyes ATR-72-600 típusú
légcsavaros repülőgép repül, mely egy
óra 15 perc alatt teszi meg a Kolozsvár–
Budapest, és egy óra 50 perc alatt a Bukarest–Budapest távot.

vihet magával. A beszállókártyát online
kell kiváltani.
Az AirConnect légitársaságot – a honlapján közölt adatok szerint – öt román
magánbefektető hozta létre azzal a céllal, hogy a regionális piacot szolgálja. A
társaság júliusban kezdte el működését
egy ATR-72-600-as repülőgéppel, és a
turisták által kedvelt tengerparti desztinációkra működtetett charterjáratokat.

indítani.
A honlap friss adatai szerint október
közepén indulnak a Bukarestet Nagybányával, Nagyszebennel, Marosvásárhellyel és Suceavával összekötő járatok
is.
A honlapon több erdélyi várost a
román tengerparttal összekötő járatokat
is feltüntettek, ezek indításánál azonban
nem jelenik meg időpont. (MTI)

A Mass Global Energy Rom társaság vásárolta meg
a marosnémeti hőerőművet
A Mass Global Energy Rom társaság tulajdonába ke- kapacitás fejlesztését” – közölte Ahmad Ismail Saleh, az
rült az egy évvel ezelőtt bezárt erdélyi marosnémeti Egyesült Királysághoz tartozó Kajmán-szigeteken bejegyzett
Mass Group Holding elnöke.
hőerőmű – közölte keddi számában a Krónika.

A csődbe jutott vállalatot a csődbiztos által szervezett nyilvános árverésen 91 millió euróért vásárolta meg a Mass Group
Holding csoporthoz tartozó Mass Global Energy Rom. A
román energiaügyi minisztérium arra kötelezte a vevőt, hogy
2026. december 31-ig teremtse meg az energiatermelés feltételeit. Az adásvételi szerződésben rögzítették: az új tulajdonos
saját költségén hoz létre egy 800 megawatt (MW) beépített
kapacitású, gázt és megújuló energiaforrásokat felhasználó
erőművet.
A Dévától kilenc kilométerre található hőerőmű vagyonát
egy csaknem 33 hektáros terület, a rajta fekvő épületek, berendezések és ingó javak képezik.
„A marosnémeti üzem korszerűsítésére és fejlesztésére irányuló beruházások az elkövetkező években több mint egymilliárd eurót tesznek ki, és magukba foglalják a termelési

A jordániai székhelyű cég tevékenysége három fő ágazatra
épül: villamosenergia-termelés, cementgyártás, valamint vasés acélgyártás.
A Vajdahunyadi Energetikai Komplexumhoz tartozó marosnémeti hőerőművet 52 évi működés után és hosszas konfliktusok árán tavaly július végén kellett bezárni, mert a
környezetet rendkívüli módon szennyező technológiát alkalmazott. A hőerőmű a Zsil-völgyi bányákban kitermelt szénnel
állította elő a hő- és villamos energiát, és nem rendelkezett
környezetvédelmi engedéllyel. Tevékenysége azért sem volt
zökkenőmentes, mert az utóbbi években gyakran előfordult,
hogy a bányászok fizetésük késése miatt sztrájkba léptek, és
emiatt elakadt a szénutánpótlás. A vállalat 662 alkalmazottat
foglalkoztatott, míg a hőerőművet kiszolgáló bányákból 777
embert bocsátottak el. (MTI)

Franciaországban a miniszterelnök energiamegtakarítási
program készítésére kérte a vállalkozókat
Élisabeth Borne francia miniszterelnök hétfőn a legjelentősebb
francia munkáltatói szövetség, a
MEDEF konferenciáján azt kérte a
vállalkozóktól, hogy dolgozzák ki
szeptemberben saját energiamegtakarítási
programjukat,
mert ha korlátozni kell az energiafogyasztást, az elsőként a vállalkozásokat
fogja
sújtani
a
következő hónapokban.

„Felszólítok minden vállalkozást,
hogy szeptemberben alkossa meg saját
energiamegtakarítási programját” –
mondta a MEDEF évadnyitóján a kormányfő. „Ha nem veszi ki mindenki a
részét, akkor fogyasztáscsökkentést kell
előírnunk. És amennyiben adagoláshoz
kellene folyamodnunk, az elsőként a vállalkozásokat fogja érinteni” – figyelmeztetett.
A klímaváltozás és az energiaárak
emelkedése miatt a kormányfő „kollektív felelősségvállalást kért” az energiamegtakarítás területén, mert szerinte
„gyorsabban és erőteljesebben” kell fellépni.
„Nincs idő félintézkedésekre, vége
annak, hogy mindenki csak önmagára
gondol, eljött a kollektív felelősség ideje”

– hangsúlyozta. Jelezte, hogy jobban szeretné, ha mindenki maga választaná meg
gazdasági működését, mint hogy áramszüneteket kelljen elszenvednie.
Élisabeth Borne azt kérte a vállalkozásoktól, hogy szeptember folyamán
dolgozzák ki a saját „energetikai józansági programjukat”, amelynek lényege:
két év alatt 10 százalékkal kell csökkenteni az energiafogyasztást annak érdekében, hogy ne a kormány kényszerítse ki
a gazdaságban az energiacsökkentést.
„Minden cégnek mozgósítani és cselekedni kell” – mondta a kormányfő. Jelezte, hogy október elején fogja a
kormány megvonni az első mérleget a
vállalkozások javaslatai alapján.
Az egyéni fogyasztókat illetően a miniszterelnök elmondta: mindenki a saját
eszközeinek megfelelően takarékoskodhat az energiával, de „nem az energetikailag bizonytalanságban élő franciáknak kell most erőfeszítéseket tenniük”.
Bruno Le Maire gazdasági miniszter
szombaton kijelentette, hogy 2023-ban
az energiaárak emelkedése a lakosság
számára visszafogott lesz. A kormány
több mint egy évvel ezelőtt befagyasztotta a lakossági energiaárakat.

A miniszterelnök úgy vélte, hogy az
energetikai átállás lehetőséget teremt a
vállalatok számára az innováció és a
munkahelyteremtés területén. Emlékeztetett arra, hogy a kormány a termelésre
adócsökkentést irányzott elő, és azt kérte
a vállalatoktól, hogy kezdjék meg a
szükséges bértárgyalásokat.
Geoffroy Roux de Bézieux, a MEDEF
elnöke a miniszterelnök előtt ígéretet tett
arra, hogy a vállalkozások „kiveszik a
részüket” az átállásból, és azt kérte a
kormánytól, bízzon meg a vállalkozói
szektorban.
A MEDEF konferenciája az ukrán
elnök felhívásával nyílt meg. Volodimir
Zelenszkij – aki videókonferencián jelentkezett be – azt kérte a francia vállalkozóktól, hogy fektessenek be hazájában
a háború után.
„Javasolják szerződések, munkahelyek ezreit. Szükségünk van az önök
részvételére az újjáépítésben az ellenségeskedést követően” – mondta az ukrán
elnök. Fél évvel az Ukrajna ellen indított
orosz invázió után Volodimir Zelenszkij
elsősorban az építőiparban, az autógyártásban és az energetikai szektorban
remél segítséget a francia vállalatoktól. (MTI)
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Ország – világ
Árvízvédelmi riasztás az ország
nagy részére
Első- és másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el kedden a hidrológusok szerda délutánig 19
folyó vízgyűjtő medencéjében. Az előrejelzés szerint
kedd 12 órától szerda 16 óráig a következő folyók
áradhatnak ki: Visó, Iza, Szamos, Kraszna, SebesKörös, Fekete-Körös, Fehér-Körös, Maros, Béga,
Temes, Nera, Cserna és Duna, illetve a Zsil, Olt,
Argeş, Ialomiţa és Szeret kisebb mellékfolyói. A másodfokú árvízvédelmi készültség a következő folyószakaszokon van érvényben: Nagy-Szamos
(Beszterce-Naszód megye), Zsil (Gorj megye), Gilort
(Gorje megye), Olt (Szeben, Vâlcea és Argeş megye)
és Olteţ (Vâlcea és Gorj megye). Szerda 16 óráig a
következő 29 megye folyóin van érvényben elsőfokú
árvízvédelmi készültség: Máramaros, BeszterceNaszód, Bihar, Kolozs, Szilágy, Szatmár, Arad, Hunyad, Hargita, Maros, Brassó, Szeben, Temes,
Krassó-Szörény, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Kovászna,
Vâlcea, Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Suceava, Neamţ, Bákó, Vrancea és Buzău. (Agerpres)

Iskolaépületek tűzvédelmi
engedély nélkül
Összesen 3783 iskolaépületnek nincs tűzvédelmi engedélye, de 862 tanintézet esetében folyamatban van
a beszerzése – jelentette ki kedden Lucian Bode belügyminiszter. A tárcavezető Nicolae Ciucă kormányfővel és Sorin Cîmpeanu oktatási miniszterrel együtt
távértekezletet tartott a prefektusokkal és a megyei
tanfelügyelőségek képviselőivel. Elmondta, hogy az
összesen 17.872 óvoda és iskola 57 százalékának az
őrzése nincs megoldva, 43 százalékuk pedig rendelkezik valamilyen biztonsági rendszerrel. Lucian Bode
tájékoztatása szerint jelenleg az országban 4826 iskolabuszt tartanak nyilván, amelyek 7 százaléka
működésképtelen. Közölte, hogy a tanévkezdés biztonságáról összesen 8800 rendőr, csendőr és tűzoltó
fog gondoskodni szeptember 5-én. A belügyminiszter
kitért arra is, hogy a következő tanévben kiemelt figyelmet fordítanak a rendvédelmi szervek az iskolai
drogfogyasztás megelőzésére. (Agerpres)

Az élő forgatag
(Folytatás az 1. oldalról)
Színes sokadalom a lehető legjobb értelemben. Mert
tőlü(n)k nem kellett félteni a várat. Nem rongált meg
senki semmit. Nem maradt szemét utánu(n)k a gyepen.
Nem pisilte le senki a múzeum falát, és az esti koncertekre sem a részegen böffentgető, tökmagköppentő fogatlanok hordája özönlött be a várkapun ingyensörre
várva. Pár évvel ezelőtt, egy másik vásárhelyi tömegrendezvényen még ez volt a norma. Most azonban nem.
A Forgatag, jó híréhez méltón, ezúttal is megmutatta,
hogy a legkisebbektől a legidősebbekig van egy olyan
kritikus tömeg Marosvásárhelyen, amely civilizált, amelyet érdekel a kultúra, az irodalom, a színház, a népi
művészetek, amely nagyszerűen tud bulizni, maga után
pedig rendet rak. Mind a várbeli koncerteken, mind a
Borudvar hagyományosan nagyszerű hangulatú estjein
folyamatosan mozgott, cserélődött a tömeg, változtak a
gyakran egymást átfedő asztaltársaságok, de mindenki
barátságos volt mindenkivel, mert érződött, hogy a Forgatagot azonos értékrenddel bíró társadalmi rétegek látogatják, végzettségtől vagy politikai beállítottságtól
függetlenül. Ennek az azonos értékrendnek az alapja
pedig a civilizációba, az otthoni hét év fontosságába vetett hit, amely társult a hagyományos erdélyi széleslátókörűséggel – a szervezők munkája mellett ennek (is)
köszönhetően volt annyira színes, otthonos, a hatalmas
tömeg ellenére abszolút családias és családbarát, érdekes és tartalmas ez a Forgatag. Bárhol, ahol megfordultunk, az egymásra való odafigyelés, a szép szó, a
barátságos hozzáállás jellemezte e színes sokadalmat,
ahol mindenki úgy érezhette, hogy együvé tartozik. Ékes
példája ennek a Borudvarban egymást váltó asztaltársaságok gyakori összebarátkozása vagy a várban lazázó fiatal családok kedves ismerkedése. És valahol ez
a Forgatag lényege, erre éreztek rá a szervezők is, akik
olyan programokat illesztettek a műsorrendbe, amelyek
a populáris, a népi és a magas kultúrát is szolgálták –
folyamatosan és közérthetően, mindenki számára érdekesen. Így mindenki megtalálta a maga helyét ebben a
színes Forgatagban és adta át magát az együvé tartozás
érzésének – civilizáltan, jókedvűen. A felújított történelmi helyszínek pedig tovább emelték ezt az érzést, e
sorok súlyosan dromomán írója, aki számos hasonló
eseményen vett részt a világ megannyi táján, pedig azt
nyugtázta elégedetten: éppen olyan itt minden, mint
Nyugaton. A környezet, az emberek, a civilizációs szint,
a programok, a kínálat, minden, ami számít – egy pár
napig egy jobb világban érezhettük magunkat.
Gratulálunk a szervezőknek és a közönségnek is azért
a kölcsönös tiszteletért, amelyet egymás iránt mutattak,
amelynek mindig egyértelműnek kellene lennie, ám
amely a mai világban már szinte csak a rég letűnt társadalmi normák fiktív múzeumában található. Köszönjük, hogy ismét kihozták a történelem pora által lepett
pannók mögül.
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Fiatalok a közéletben

Akikről az oktatásnak szólnia kellene
Nagy-Bodó Szilárd
Az oktatás és a tanügyi kérdések
elsősorban a diákokról kellene szóljanak, azonban azt tapasztaljuk,
hogy leginkább ők és az ő igényeik
vannak háttérbe szorítva. A tanulás
és az érettségire való felkészülés
mellett számos helyen ki kell álljanak magukért és a jogaikért. Arról
nem is beszélve, hogy egy rég idejétmúlt tananyagot kell megtanuljanak, amely nem tér ki a mostani
igényekre. Ezen pedig változtatni
kellene. A diákok igényeiről, a diákszervezetekről és a diákok feladatairól szerveztünk beszélgetést a
kilencedik Vásárhelyi Forgatagon,
a Népújság sátrában, ahol vendégeink voltak ifj. Szepessy László,
a Maros Megyei Magyar Diáktanács életre hívója és volt elnöke, illetve Szabó Szabolcs, az említett diákszervezet tiszteletbeli
elnöke.
A beszélgetésen elmondták, hogy
a diákszervezet megalapításához elengedhetetlen egy csapat, hiszen
egyedül és mások támogatása, illetve igényeinek megismerése nélkül semmit nem lehet elérni.
Továbbá értelemszerűen a cél is egy
fontos kohéziós erőt képvisel, hiszen ez tartja össze a szervezetet.
A beszélgetés során Szepessy
László kiemelte, hogy a középiskolás diákságot össze kell hozni, méghozzá minél magasabb szinteken.

Többek között ezért is hozták
létre 2018-ban az MDT-t,
amely a Maros megyei diákokat vonultatja fel. Az alapító fontosnak tartja, hogy a
diákok között megszűnjön a
távolság, és mindenki jól
kommunikáljon a másikkal,
akkor is, ha nem egy településről vagy nem egy iskolából vannak. Ezáltal a megyei
diáktanácsok a tanulók kapcsolati hálóját is szélesítik.
Szabó Szabolcs egykori
elnök azzal egészítette ki ezt,
hogy véleményezte, miért
nincs szükség városi diáktanácsokra. Elmondása szerint,
ha létrejönnének a városi diáktanácsok, a kisebb településeken
tanuló fiatalok háttérbe szorulnának, hiszen például egy országos
konferenciára nem biztos, hogy
Nyárádszeredából vagy Szovátáról
el tudnának jutni a diákok, mert
Marosvásárhely, ahol több magyar
iskola és több magyar diák van, elvinné a helyeket. Ezért is van szükség a megyei szervezetre, hogy a
helyek igazságosan legyenek elosztva.
Egy diákszervezet vezetése hatalmas felelősség, emelte ki Szepessy László, aki hozzátette, nem
kell mindenki vezető legyen, hiszen
ez egyrészt nem lehetséges, másrészt vannak olyan személyek, akik
rosszul viselik a nagyobb felelősséget. Elmondta, hogy egy diákszer-

vezetben nem a vezetőké a főszerep, hanem a csapaté, amelyben
számos tag van, és mindenkinek
megvan a maga érdeme. Szabó Szabolcs szerint nem azért kell valaki
vezető legyen, mert az később jól
mutat az önéletrajzban, hanem azért
kell elvállalja ezt a tisztséget, hogy
szolgálja a közösségét. A diákszervezetek azoknak a középiskolásoknak szólnak, akik tenni akarnak a
közösségükért, és soha nem mondanak le a céljukról, ha kidobják őket
az ajtón, visszamásznak az ablakon,
mondotta Szabó Szabolcs tiszteletbeli elnök.
A beszélgetésen szó esett a diákképviselőségről is, hiszen mindkét
meghívott betöltötte ez a státust is.
Szepessy László úgy foglalta össze

a diákképviselő feladatát, hogy egy
hidat képez a tanárok és a diákok
között. Ő közli az információkat a
tanulókkal, és a vezetőségi gyűléseken ő ismerteti a diákság álláspontját. Lehet, hogy a döntések
megszületésében nincs nagy szerepe, de mindent megtesz, hogy a
tanárokhoz és az adott iskola vezetőségéhez eljusson a diákok kérése.
Mivel hamarosan kezdődik az új,
2022-2023-as tanév, a fiatalok elmondták, hogy meglátásuk szerint
jó, hogy a félévek helyét a modulok
vették át, illetve a félévi dolgozatok
eltörlését is üdvözölték, bár azt is
hozzátették, hogy ezen tudáspróbák
alkalmával a diákok megtanulták
kezelni a stresszhelyzeteket, ennek

a tudásnak pedig később mind
az érettségin, mind az egyetemen és a munkaerőpiacon
hasznát vették. Szabó Szabolcs
nagyobb problémának azt látja,
hogy a tanterv felépítése nem
változott. Véleménye szerint
szükség lenne polgári és szexuális nevelésre is. Továbbá fontos lenne a szóbeli érettségik
eltörlése vagy szerepük megváltoztatása, hiszen a jelenlegi
körülmények között semmi
szerepük nincs. Mindössze a
diákok tanulási idejéből vesznek el egy hetet az írásbeli
érettségik előtt.
Szepessy László azzal egészítette ki társa véleményét,
hogy a polgári nevelést, amely szerepel a tantervben, nem hetedik osztályban kellene tanítani, hanem
később, amikor a diákok már közelebb vannak a nagykorúsághoz és a
szavazási joghoz. Azt is hozzátette,
hogy ezek mellett az iskolák minimális szinten a gazdasági kérdésekkel is kellene foglalkozzanak, meg
kellene tanítsák a diákokat, hogy
mibe érdemes és mibe nem szabad
befektetni.
A beszélgetés zárógondolataképpen Szepessy László felvetette,
hogy a tanárok és a diákok meg kellene találják az összhangot, hiszen
nem egymás ellenségei, hanem
partnerek, akik egy közös cél érdekében kellene harcoljanak egymás
oldalán.

Helyi és külföldi diákok

Négy marosvásárhelyi közteret varázsoltak szebbé
Egy Erasmus program keretében négy marosvásárhelyi
köztér szépítéséhez, lakosságbarátibbá tételéhez járult
hozzá a Sapientia EMTE a Vásárhelyi Forgatag részeként azzal, hogy különleges köztéri bútorokat helyeztek el a helyszíneken.

Menyhárt Borbála
Dr. Ványolós Endre, a Sapientia Marosvásárhelyi Karának adjunktusa érdeklődésünkre elmondta, építész, tájépítész és mérnök
szakos hallgatók vettek részt a kezdeményezésben négy országból, Romániából a Sapientia Marosvásárhelyi Karának a diákjai,
magyarországi, lettországi és lengyelországi egyetemistákkal közösen. Az elmúlt héten a külföldi fiatalok a Vásárhelyi Forgatag
idején négy városbeli köztéren helyezték el az általuk készített
építményeket, illetve növényekkel próbálták hangulatosabbá
tenni a kiválasztott tereket. Az egyetemi oktató rámutatott, egyelőre ideiglenes beavatkozásról van szó, amely révén meg szeretnék mutatni, hogy miként lehet szebbé, mutatósabbá tenni a
köztereket. Négy helyszínt választottak ki, az egyik a Maros-parton van, a Kárpátok sétányon lévő gyaloghíd melletti részen, a
másik a nagy vonatállomás előtti tér, a harmadik a Görbe utcai
fűzfa körüli, a negyedik pedig az egyetem koronkai campusa. A
Maros-parton a hallgatók által fából készített ülő- és pihenőfelületeket helyezték ki ideiglenesen, a vonatállomás előtt egy érdekes
formájú növénytartó szerkezetet, a Görbe utcánál ugyancsak egy
ülőfelületet és egy növénytartót helyeztek ki a fűzfa szomszédságában. A Sapientia koronkai campusánál a tónál lévő kilátószerű részt
tettek szebbé. Mint mondta, igyekeztek olyan tereket választani,
amelyek kevésbé ismertek, általában nem figyelnek fel rájuk az emberek, viszont ott is nagyon hasznosak tudnak lenni az utcai bútorok,
valamint a növények sokkal mutatósabbá teszik a helyet. Azt szerették volna megmutatni, hogy ezek a terek átalakíthatóak úgy, hogy
jobb kihasználtságnak örvendjenek, oda lehet vonzani az embereket,
hogy szívesen tartózkodjanak ott. Próbálták úgy összeválogatni a
helyeket, hogy legyen közöttük belvárosi, lakótelepi és vízparti is.
Ez egy első lépés, próba volt, hogy felmérjék, miként reagálnak
rá a városlakók, tetszenek-e nekik a megújult helyek, ezért ideiglenesen helyezték ki a köztéri bútordarabokat, előreláthatólag a héten
visszakerülnek az egyetem campusába. A szándék az, hogy ezeket
a tereket véglegesen is új bútorokkal, növényekkel tegyék szebbé,
hangulatosabbá.
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Ez az igazi rock and roll

Nagy Feró Marosvásárhelyen
Az idei, kilencedik Vásárhelyi
Forgatag záróestjén Nagy
Feró és a Beatrice is színpadra
lépett. Vasárnap este felcsendültek azok a dalok, amelyek
meghatároztak egy korszakot,
és mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály kívülről
tudja őket. Elmondható Nagy
Feró, „a nemzet csótánya”
munkásságáról, hogy mindig
megvolt benne a lázadás, a
kritika és a jó értelemben vett
beszólogatás. Feró 70 év fölött is képes olyan bulit csinálni, amelyen a legtöbben jól
érzik magukat.

Nagy-Bodó Szilárd
Nagy Feróval a színpadra lépése
előtt beszélgettünk.
– Mikor dőlt el, hogy a
rock’n’roll a te műfajod?
– Igazság szerint a rock’n’roll
döntött úgy, hogy az én műfajom
lesz. Ez még valamikor az őskorban
dőlt el, amikor csajozni próbáltam,
de a kiszemelt két lány egyáltalán
nem foglalkozott velem. Ekkor felmentem a színpadra, és elénekeltem
két nótát. Mikor lejöttem, ott álltak
velem szemben, és azt kérdezték,

hogy zenész vagyok-e. Abban a pillanatban tudatosult bennem, hogy
ilyen egyszerű csajozni, és természetesen rávágtam, hogy igen, zenész vagyok.
– Ekkora tapasztalattal a hátad
mögött sikerült az évek során megfejtened, hogy mi is az igazi
rock’n’roll, és mit jelent mindez
számodra?
– Bevallom, hogy furcsának tartom a kérdést. Mégpedig azért, mert
a mai világban mindenki ért ehhez,
vagy legalábbis azt mondja, hogy
ért. A közösségi médiában az összes
hozzászóló odaírja, hogy ez nem
rock’n’roll, nem ez, nem az. Ilyenkor arra gondolok, hogy én nem
tudom, mi az, csak egyszerűen keresem. De véleményem szerint a
rock’n’roll az egyetlen olyan műfaj,
amely még hordozza a szabadságot.
Lényegében a korlátlan szabadság.
– Ez a korlátlan szabadság és a
lázadás még mindig megvan benned, 70 év fölött is?
– Nekem állandóan problémám
van a világgal. Ha megkérdeznek
valamiről, elmondom a véleményem, és utána abból rendszerint
óriási botrány lesz. Mondok egy
példát: hatalmas visszhangja volt
annak, hogy beszóltam ByeAlex-

nek. Álljunk meg egy pillanatra, ki
az a ByeAlex, hát hadd szóljak be
neki, én mint idősebb és tapasztaltabb zenész megengedhetem magamnak. Arról nem is beszélve,
hogy Magyarország legjobb mentora voltam.
– Jó néhány évtizede állsz a színpadon. Ha visszatekintesz a pályafutásodra, melyik volt az a pillanat,
amellyel a leginkább kiverted a biztosítékot?
– 1978-ban volt, amikor azt
mondták, hogy mi punk zenekar vagyunk, és maga az együttes verte ki
a biztosítékot. Tulajdonképpen minden dalunk rendszerellenes volt, de
a Nem kell című volt az, ami miatt
felfigyelt ránk a párthatalom.
– A magánéletedben is lázadó
vagy? Vagy ez a lázadás csak a
színpadon érhető tetten?
– Amikor az unokáimmal vagyok, nem lehetek lázadó, ehelyett
ők lázadnak egyfolytában. Én meg
próbálok alkalmazkodni. Otthon
nem fér bele a lelkivilágomba, hogy
lázadó legyek. Viszont van egy kis
átfedés a magánéleti és a színpadi
lázadás között, mert ha az unokáim
valamit kitalálnak, akor azt tűzönvízen keresztül megoldom. Nem
számít, hogy mit mondanak a szü-

Fotó: Bereczky Sándor

B

ella igazi túlélő, olyan, akit sem
külső, sem belső viharok nem tudnak elgyengíteni, mi több, mintha
éppen a megpróbáltatások tartanák lendületben.
– Gyerekként ugyanilyen rövid hajam volt,
mint most, igaz, akkor még édesanyám akaratából, hogy ne kelljen sokat bajlódni vele.
De a mozgásom is fiús volt, sőt, az egész
megjelenésem, és sokszor csak azért kérdezték meg a nevem a játszótéren a velem egykorúak, hogy kiderítsék, fiú vagyok-e vagy
lány. Néha poénból úgy mutatkoztam be,
hogy Béla, aztán csak kuncogtam magamban, amikor elhívtak focizni vagy Bergmanncsővel lövöldözni. De a „Csengess fel, és
tűnés!” nevű mókában is tökéletesen beolvadtam a srácok közé – kezdte történetét
a derűsebbik oldaláról. Aztán tétovázás nélkül vitt magával a múlt komorabb díszletei
közé.
– Csak az esték voltak nehezek, amikor
nagybátyám, anyám testvére hazajött. Hárman éltünk a szüleiktől örökölt kétszobás
tömbházlakásban, és ezzel nem is lett volna
semmi baj, ha Zsozso bácsi – ahogy a nagybátyámat kiskoromban hívtam – nem köt idő
előtt felbonthatatlan szövetséget az alkohollal. A munkából mindig a törzshelyére vitte a
lába, és a füstös talponállóból rendszerint kivörösödött arccal, nagyon idegesen érkezett
a közös otthonunkba. Olyankor nem kérdezett, csak szétnézett, és ha valami nem tetszett, ütött. Gyakorlatilag szinte mindenért
felkapta a vizet, egyetlen hajszál elég volt a
mosdókagylóban ahhoz, hogy levaduljon.

Fotó: Salceanu Nagy Viorel

lők vagy mit mond a feleségem,
addig lázadok, pontosabban lázadunk közösen, ameddig megvalósul.
– A kommunizmus sötét éveiben
mennyire engedtek játszani, és
mennyire lehetett azt játszani, amit
szerettél, szerettetek volna?
– A kommunista rendszerben nagyon nehéz volt, és ezt a mai fiatalok meg sem értik. Nem voltunk
betiltva, de nem is léphettünk fel
sehol. Minden az állam kezében
volt, ha koncertet akart valaki szervezni, akkor be kellett menni, és
rendőrségi engedélyt kellett kérni.
Azokban az időkben beszélgettem
egy illetékes elvtárssal, aki azt
mondta, hogy mi nem vagyunk betiltva, bárhol felléphetünk. De ez
természetesen nem volt igaz, mert
egy művelődési ház nem hívott meg
minket, hiszen a párt ökle lecsapott
volna rá.
– A rendszerváltás előtt mennyire
volt bújtatott üzenet a rockzene mögött?
– Mindegyikben volt valami
rendszerellenes üzenet. Megtalálható ez Bródy Jánosnál is, de talán
az egyik leghíresebb példa Koncz
Zsuzsától származik, amikor azt
énekli, hogy „Óvó néni kérem,
miért kell csendben maradni, kérdezte Ádám kíváncsian”. Akkoriban mi nem azt gondoltuk, hogy ez
valóban egy óvodában játszódik,
tudtuk, hogy ez a kérdés a rendszernek szól, hogy miért kell csendben
maradjunk, miért nem lehet pofázni? De a mi Fagyi című nótánkban is megtalálható ez a bújtatott
rendszerellenesség. Az a mondat,
hogy „nyalni csak úgy lehet, ha él-

Szabadságszoba
Főleg én kaptam, de néha anyu is. Nekem
utóbbi esett a legrosszabbul, jobban bírtam,
ha engem bántott. Könyörögtem is anyámnak, hogy költözzünk el, de nem volt erre
anyagi lehetősége.
– Édesapád? – préseltem ki magamból a
hallottak után az egyetlen fontosnak vélt szót.
– Hozzá nem volt szerencsém, azt sem
tudom, mi a neve – kacagott fel élesen beszélgetőtársam. Aztán korábbi,
bársonyosan
mély hangján folytatta:
– Anyu nagyon fiatalon
hozott a világra, húszéves sem volt akkoriban. Egy futó kalandnak
vagyok a „következménye”, aminek az anyai
nagyszüleim egyáltalán nem örültek. Abban
a rendkívüli helyzetben édesanyám egyetlen
támasza a testvére volt, aki akkor már dolgozott, és a keresetéből százszázalékosan támogatott minket. Az ital a későbbiekben
kerítette a hatalmába egy zátonyra futott házasság után. A megszületésem előtti években
még egészen normális, jóravaló ember volt,
anyám legalábbis így mesélte. Azt hiszem, a
várandóssága alatt kapott segítségért örökre
hálás a nagybátyámnak, ezért is viselte el a
későbbiekben a minősíthetetlen viselkedését.
– Meddig tartott ez az állapot? – szólaltam
meg újra.
– Tizennégy éves koromig. A nagybátyám
azon a télen hunyt el autóbalesetben. Munkából jöttek haza az egyik kollégája új Ladá-

jával. Frontálisan ütköztek egy másik kocsival, ennél több részletet nem tudok. Anyámat
rettenetesen megviselte a tragédia, pedig
attól kezdve nyugodtabb lehetett volna az
életünk. Egyik sírógörcsöt kapta a másik
után, én pedig éreztem, hogy megfulladok az
otthoni légkörben. Ezért úgy döntöttem, hogy
nem „kínozom” tovább az iskolát, inkább
megpróbálok a saját lábamra állni. Anyám
nem tudta, hogy reggelente suli helyett a
nagypiacra megyek,
és ott az egyik osztálytársam barátjának segítek árulni. Idővel persze kiderült, hol
töltöm a délelőttöket, de anyámat az sem érdekelte túlságosan, amikor a hiányzásokért
írásbeli figyelmeztetést kaptam, majd egy
osztályfőnöki látogatás következett volna,
amit sikerült megakadályoznom. Végül kicsaptak az iskolából.
– Ezt hogy viselted?
– Őszintén? – emelte rám Bella sötétbarna
szemét. – Megkönnyebbülést éreztem. A piaci
fizetésből végre tudtam venni magamnak pár
apróságot, farmert, testápolót, vagy beülhettem egy kávézóba, ha úgy tartotta kedvem.
Addig sohasem volt zsebpénzem, ezért is jelentett számomra ez olyan sokat. Aztán bejött
a „képbe” Dezső bácsi. Rendszeresen járt a
piacra vásárolni, és mindig egyenesen a mi
asztalunk felé vette az irányt. Naponta szóba
elegyedett velem, kérdezgetett az életemről,

vezzük az ízeket”, az akkori rendszernek szólt, hiszen a kommunista
rendszer azt szerette, ha mi dicsérően mondjuk ki a nevét. De mi
nem akartunk hízelegni a rendszernek, ezért az előbbi sorral azt próbáltuk közvetíteni, hogy csak akkor
lehet valamit dicsérni, ha az valóban jó az emberek számára. Tehát
mindenben volt egy kis politika.
– Térjünk át a Forgatagra és Marosvásárhelyre. Vannak olyan élményeid, emlékeid, amelyek ide
kötnek?
– Hogyne lenne! Itt volt életem
első nagy szerelme, Geta. Amikor
sétáltunk Vásárhely utcáin, ahány
férfi vagy fiú szembejött, mindegyik köszönt neki. Mondta is az
unokatestvérem, hogy hagyjam a
fenébe Getát, de én akkor fülig szerelmes voltam, és hiába mondták
akkor nekem, hogy egész Vásárhely
szerelmes belé, persze mások részéről ez a szerelem nem éppen romantikus volt, sokkal inkább alkalmi.
De visszatérve még egy kicsit Marosvásárhelyhez, el kell mondanom,
hogy mindig, amikor ide jövök, úgy
érzem, hogy hazajövök. Magyarországon születtem, de Maroskeresztúron éltek a rokonaim, Nyárádtőn most is élnek, így mindig, amikor idejöttünk, úgy voltam vele,
hogy hazajövünk, és amikor mentünk vissza Magyarországra, akkor
is hazamentünk. Tehát én itt is itthon vagyok.
– Mit üzensz az erdélyi, marosvásárhelyi olvasóknak?
– Ez egy régi üzenet, már több
mint húsz éve használom, de ma is
megállja a helyét: optimistán bele a
reménytelenségbe!

a családomról, aztán a sokadik találkozáskor
elárulta, hogy egyedül él, és szüksége lenne
valakire, aki odaköltözik hozzá, és gondját
viseli, mos, takarít, főz rá. Nagyon rokonszenves volt az öreg úr, úgyhogy gondolkozás
nélkül ajánlkoztam a „szobalány” szerepre.
Anyu persze hallani sem akart róla, de nem
igazán érdekelt a véleménye. Hihetetlenül
szép időszak kezdődött a számomra. Dezső
bácsi egy hatalmas, régi házban lakott,
amelyhez jókora, gyümölcsfás udvar tartozott. Végtelenül kedves, figyelmes volt velem,
egy percig sem érzékeltette, hogy alárendelt
helyzetben lennék. Két éve laktam nála, amikor ez a szörnyű világjárvány elkezdődött.
Akkoriban mintha minden más betegség
megszűnt volna, mindenki csak a „koronára”
koncentrált. Dezső bácsi nem lett kovidos,
egy váratlan szívroham vitte el. Azelőtt gyakran mondogatta, hogy majd rám hagyja a
házát, és hogy nekem ott mindig lesz helyem.
A távozása után azonban előkerült az unokahúga, az öccse lánya, az egyetlen rokona,
nekem pedig nem volt többé maradásom.
– Hazaköltöztél édesanyádhoz? – kérdeztem.
– Meg sem fordult a fejemben, hogy viszszatérjek oda, ahonnan korábban elmenekültem. Amíg Dezső bácsinál laktam, sikerült
megtakarítanom annyi pénzt, hogy kibéreljek
egy garzont jó messzire a gyerekkori otthonomtól. Most is ott lakom, a tömbházhoz
közel munkát találtam egy kisboltban, úgyhogy nem szenvedek semmiben hiányt. Szeretném befejezni az iskolát és leérettségizni,
újabban ehhez gyűjtöm az erőt.

6 NÉPÚJSÁG

_________________________________________________ MEZŐGAZDASÁG ________________________________________ 2022. augusztus 31., szerda

Szerkeszti: Vajda György

Búzaösszeöntő ünnepség
Kutyfalván
(Folytatás az 1. oldalról)
nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, de amióta Ukrajnában
háború van, itt meg szárazság, azóta
jobban értékeljük a búzaszemet, a
gazdák munkáját, és talán jobban
értékeljük a mindennapi kenyeret
is. Az előttünk álló nehéz időkben
meg kell erősítenünk közösségünket, figyelnünk kell arra, hogy a leggyengébbeknek és a leginkább
rászorulóknak is jusson kenyér az
asztalára – fogalmazott Vincze Loránt európai parlamenti képviselő a
megnyitón, majd arról is beszélt,
hogy kiszámíthatatlan időket élünk,
ezért nagyon fontos, hogy a gazdák
támogatása a továbbiakban is biztosítva legyen. Sikerült elérni, hogy a
januártól életbe lépő új uniós közös
agrárpolitikában megmaradjanak a
kisgazdáknak szóló, illetve a területalapú támogatások.
Az ünnepségen Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusát Percze
László konzul képviselte, aki egyebek mellett kifejtette: „Egy kenyéren vagyunk, egy a sorsunk, ezért
egy az örömünk és a bánatunk, egy

a sikerünk és a kudarcunk, és természetesen egy a felelősségünk. Felelősségünk közös, hiszen felelősek
vagyunk egymásért, a családunkért,
a közösségünkért, a nemzetünkért.
Minden magyar felelős minden magyarért. A konzul Reményik Sándor
Mindennapi kenyér című versének
utolsó soraival zárta gondolatát.
Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke is
megosztotta ünnepi gondolatait, tolmácsolta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Nagy István
agrárminiszter, Jakab István, a
parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke és Szél István, a CsongrádCsanád megyei kamara elnökének a
jókívánságait. „Mi is megéltünk az
anyaországban olyan időszakot
szinte 20 évvel ezelőtt, amikor olyan
kormányzatunk lett, amely a gazdákat szembeállította a városi emberekkel. Mi, gazdák megéltünk nagyon sok rosszat, annyiszor bántottak már bennünket, és ahogy a
képviselő úr említette, pont a háború
az, ami bebizonyítja, hogy a gazdáknak mekkora nagy szerepük van

gazdatársaink a megyében,
Erdélyben, vagy akár a határon túl is. Az idén elindított
Székely Szívek Tarisznyája
kezdeményezés lehetőséget
ad arra, hogy akár szélesebb
körben is segítséget nyújtsunk gazdatársainknak –
fogalmazta meg az adománygyűjtő program célját Fazakas Miklós, az RMGE Maros
elnöke.
A szimbolikus búzaösszeöntésre Gyulakuta, Mezőpanit, Mezőcsávás, Balavásár,
Hármasfalu, Ilencfalva, Nyárádgálfalva, Istvánháza, Sáromberke, Héderfája, Fehéregyháza, Marosvásárhely,
Marosszentanna, Nagyernye,
Káposztásszentmiklós, NyáFazakas Miklós, az RMGE Maros elnöke és Sikó László falugazdász
Fotó: RMGE Maros rádkarácsonyfalva, Fintaháza,
Magyarbükkös, Csekelaka,
az életben. A gazdák nélkül nincs került, ahol a tiszteletes asszony
élelmiszer” – mondta felszólalásá- mellett Lukács Vilmos István ma- Illyésmező, Sóvárad, Marosjára,
rosvásárhelyi kövesdombi segéd- Torboszló, Dicsőszentmárton, Szőban Gémes László.
Dr. Sándor Tibor László, Magyar- lelkész és Tamás-Nagy Emese ist- kefalva, Kelementelke, Székelybő,
Csíkfalva, Székelykál, Marosszentország Bukaresti Főkonzulátusának vánházi lelkipásztor segédkezett.
Az úrvacsoravétel után kulturális györgy, Marosvécs, Mezőveresgazdasági attaséja azokról a kihívásokról beszélt, amelyekkel a gaz- műsor volt. A magyar és a székely egyháza, Szépkenyerűszentmárton,
dáknak dacolniuk kellett, hogy a himnusz elhangzása után, az áldást Nyárádmagyarós gazdái és gazdanélkülözőkön is segíthessenek. Ta- követően a marosszentannai Mátyás köreinek képviselői hozták el a gavaly Marosvécsen, a búzaösszeöntő Ernő Nagyérdemű gazdanapi gon- bonát. Az új kenyérhez a víz Holtünnepségen a járvány miatti nehéz- dolatok című saját versét mondta el. marosról érkezett, a só Parajdról, a
ségekről beszélt, azóta hatványo- Ezután a holtmarosi dalkör és a ma- kovász pedig Kutyfalváról. Az ünzódtak a gondok. A háború, a rosludasi Hajdina néptánccsoport lé- nepi ebédhez Szekeres Elek és zenekara biztosította a nótát.
gazdasági válság, az energiaárak, az pett színpadra.
Végül az RMGE Maros nevében
Idén nagy tragédia érte az RMGE
üzemanyagárak, a műtrágyaárak
emelkedése okozta gazdasági válság Maros szervezetet, elveszítette az al- Sikó László falugazdász mondott
és aszály ellenére a gazdák megter- elnököt, a sóváradi gazdakör elnö- köszönetet a házigazdának, Ugron
melték a mindennapi kenyérhez két, Biró Csabát, Sóvárad polgár- Győzőnek, a kutyfalvi és a nyárádszükséges gabonát, amiért külön di- mesterét, ezért az egyesület vezető- karácsonyfalvi önkormányzatnak és
cséret és elismerés jár mindenkinek. sége úgy döntött, hogy a Magyarok munkaközösségének, az RMGE
Ugron Győző, a kutyfalvi Degen- kenyere – 15 millió búzaszem és a Maros szervezet tagjainak, a szakáfeld-kastély képviselője köszöntötte Székely Szívek Tarisznyája ado- csoknak, az Eldi pékség vezetőségéaz egybegyűlteket, majd az új ke- mánygyűjtő program keretében ösz- nek, az egyesület gazdaköreinek és
nyér ünnepének tiszteletére sza- szegyűlt adományokat Biró Csaba mindazoknak, akik segítettek vagy
hozzájárultak a rendezvény megbadtéri istentiszteletet tartott Lu- családjának ajánlja fel.
– Mindig van olyan alkalom saj- szervezéséhez. Az adománygyűjtés
kács-Lőrincz Csilla kutyfalvi lelkipásztor. Úrvacsoraosztásra is sor nos, amikor segítségre szorulnak folytatódik.

Kitüntették Lázár Éva gyékényfonó népi iparművészt

A díj a mezőfeleieké is
Augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe alkalmából 19én a Pesti Vigadóban állami
kitüntetéseket és a Népművészet Mestere díjakat adtak át.
Az elismeréseket Csák János
kultúráért és innovációért
felelős miniszter, valamint
Vitályos Eszter államtitkár
nyújtotta át. A Népművészet
Mestere díjban részesült
mások mellett Lázár Éva mezőfelei gyékényfonó népi iparművész is.

Vajda György
– Több mint három évtizedes oktatói, kultúrszervezői és természetesen a gyékényfonást tanító-népszerűsítő munka áll Lázár Éva mögött.
Az elismerés sem maradt el. Korábban a község, de most a magyar
nemzet nevében is elismerték ezt a
munkát. Meglepetés volt a Népművészet Mestere díj átadása?
– Életemben nem gondoltam
volna arra, hogy engem ezzel értékeljenek. Nem is tudom, kik javasoltak, hiszen valóban, Erdélyben
és az anyaországban többfelé jár-

tam, tanítottam a gyékényfonást, kiállításokon vettem részt. Valószínűleg felfigyeltek rám, megjegyeztek,
és megajándékoztak egy ilyen díjjal. Váratlanul ért, meglepett. De,
hangsúlyozom, e díj nemcsak
engem illet, hanem a mezőfeleieket
is, hiszen valahányszor elmentünk
egy kiállításra, elvittem a falubeliek
arra érdemes munkáit. Tulajdonképpen a falu hírnevét öregbítettem
mindenfelé, hiszen az volt a célom,
hogy Mezőfelét megismertessem a
nagyvilágban. Én is dolgoztam, de
egy eszköz is voltam abban, hogy a
munkák által ismertté tegyem a
falut.
– Mi a titka annak, hogy sikerült
több évtizeden keresztül kitartóan
tanítani ezt a népi foglalkozást,
mesterséget?
– Szerettem tanítani. Arra ösztönöztem a gyerekeket, hogy a gyékényfonás alapjait elsajátítsák. Aki
ezzel foglalkozik, annak tudnia kell,
hogy honnan került a házhoz az
alapanyag. Mi a különbség a gyékény, a sás és a káka között. Fontos
tudni, hogyan kell kivágni, szárítani
a nádat – őseink is így nevezték a
gyékényt –, aztán miként kell a szá-

A Maros megyeieknek nem kell különösképpen bemutatni Lázár Évát,
aki a nagyenyedi tanítóképző főiskola végzettjeként 1971–2001 között
három évtizeden át oktatta a mezőfelei gyermekeket. Helybeli születésű
értelmiségiként, a település mindeneseként volt iskolaigazgató, képviselő, a művelődési ház vezetője. Napi munkája mellett családjával együtt
tevékenyen vett részt a művelődési élet szervezésében, a felei hagyományok ápolásában. A gyékényfonás mellett sokáig aktív tagja és szervezője volt a néptánccsoportnak, a színjátszó körnek, s munkatársaival
együtt tovább éltette a felei farsangi hagyományokat. Nincs olyan felei
ház, amelyből ne lett volna tanítványa. Öröme, hogy átadhatta e népi
iparművészeti foglalkozást a fiataloknak. Községe korábban a díszpolgári cím adományozásával ismerte el áldásos munkáját.

lakat kiválogatni aszerint, melyik
mire való. Meg kellett ismerjék a
szakkifejezéseket is, mit jelent például az, ha elfenekezem, felszegem
vagy felkavarintom a kaptára a
szatyrot. A táborokban, a kézműves-foglalkozásokon, az oktatáson
arra kértem a jelentkezőket, hogy
otthonról félkész anyagot hozzanak,
hiszen fontos volt, hogy a foglalkozás alatt alakot nyerjen a tárgy,
amelyet készítettek, mert akkor sikerélményt jelentett a foglalkozás.
– Lesz-e aki folytassa ezt a mesterséget?
– Sajnos a fiataljaink elmentek,
kimarkolta őket a kezünkből a
világ. Nincs már kultúrmunka, ritkábban fonnak gyékényt is. Az viszont jó, hogy az, aki Mezőfelében
születik, ismeri a nádfeldolgozás
mesterségét. Én a gyékénymunkát a
faluban nem kellett tanítsam. Az itteni gyerekek beleszülettek a gyékényfeldolgozásba. Mindig azt
mondtuk, hogy a felei gyerek „nádgazban született”, az édesanyja
mellett pedig látta, miként hántják,
válogatják, osztályozzák az alapanyagot. Amikor még az iskolában
tanítottam, voltak kézimunkaórák,
és minden évharmadban beiktattam
a tanrendbe egy gyékényfeldolgozó
órát, foglalkozást is. A diákok otthonról hozták a félkész munkát, így
csupán azt mutattam meg, hogy miként lehet szebb, mutatósabb a
minta, mire kell odafigyelni munka
közben. És amint korábban említettem, fontosnak tartottam, hogy elkészüljön a darab, hiszen a sikert az
elismerés jelenti.
– Említette, hogy több helyen tanította a mesterséget, határon innen
és túl is.

Lázár Éva az elismerő oklevéllel

– Évtizedekig táborokba jártam.
Szórványban élő gyerekeket oktattam itthon és Magyarországon is. A
válaszúti Kallós alapítványhoz
rendszeresen jártunk felnőtteket és
gyerekeket oktatni. Mindemellett
vásárokon, kiállításokon is szerepeltünk szebbnél szebb munkákkal,
amelyeket a faluból gyűjtöttem
össze, és vittem oda, ahova meghívtak, aztán szeretettel visszavártak.
Bandi Dezső iparművész kért fel
először, hogy szedjem össze a nádmunkákat. Utolsó rádióinterjújában
is megemlített, hogy ha valaki valami szépet akar látni ilyen alkalmakkor, akkor hívjon fel engem.
Bandi Dezső sokat segített abban,
hogy Mezőfelében művészi szintre

Fotó: Vajda György

emelkedjen a gyékényfeldolgozás.
Tudjuk, hogy mintegy 400 éve foglalkoznak a mezőfeleiek ezzel, és az
is biztos, hogy az egész magyar kultúrterületen egyedi a feldolgozás folyamata, sajátosak a minták, így
méltóan lehetünk büszkék erre a
több száz éve átörökölt foglalkozásra. Én csak tettem a dolgom, tanítottam és átörökítettem mindazt,
ami évszázadokon át érték volt. És
ebben segítségemre voltak mindazok, akik kezükbe vették a gyékényszálat, és szépet, hasznosat,
maradandót alkottak maguknak,
másoknak, és munkáikon keresztül
messze földre vitték a falu hírnevét,
ahogy én is. Ezért a díj nemcsak az
enyém, hanem a falué is.
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Az eddigi legsikeresebb rendezvény

Véget ért a IX. Vásárhelyi Forgatag
Zsúfolásig telt vasárnap este
Marosvásárhely főtere, ahol
előbb a Beatrice, majd Ákos
koncertjével ért véget a 9. Vásárhelyi Forgatag. A hatnapos
rendezvényen több mint háromszáz program volt, sok
szempontból rekordot is döntött, hiszen még sohasem voltak ennyien Forgatag-koncerten, mint vasárnap este, de
most büszkélkedhettünk a
legtöbb színházi előadással,
nagyon sok irodalmi programmal, s a legtöbb fiatalhoz is
most ért el a rendezvény.

megkezdődött a rendezvény néhány
eseménye, csütörtökön viszont gőzerővel beindult a pörgés a városban.
A fő helyszínnek számító vár mellett még húsz helyszínen zajlottak
különböző programok.
Soha ennyi családot nem mozgatott meg a Forgatag, mint idén. Ez
köszönhető volt a marosvásárhelyi
vár miliőjének, varázsának, természetesen a jó időnek is, de kiváltképp azoknak a családi és gyermekprogramoknak, amelyeket az
Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány a Folkudvarban, a Forgataghoz csatlakozó partnerszerHat napon át zajlott a 9. Vásárhe- vezetek a Csicsergőben, illetve a
lyi Forgatag több mint háromszáz rendezvény támogatói kínáltak
programpontja, ugyanis már kedden három napon át.

„Nagyon erős volt a színházi vonalunk: a marosvásárhelyi Spectrum Színház a budapesti Nemzeti
Színházzal együttműködve öt előadást is elhozott Marosvásárhelyre,
ugyanakkor először játszott városunkban a Komáromi Jókai Színház, velünk volt Berecz András, de
helyi színészek és bábszínészek előadásának is örvendezhettünk, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház a
várba hozta el közkedvelt gyerekelőadását, a Csodaházikót. Olyan napunk is volt, amikor három színházi
előadás közül is választhattak a forgatagozók” – mutatott rá Jakab
Orsolya főszervező.

A Forgatag egy generációkon és
országhatárokon is átívelő rendezvény. Ez megmutatkozott abban is,
hogy egész hétvégén folyamatosan
tele volt a vár zsibongó gyerekekkel, felszabadult családokkal, aztán
a péntek esti Apostol-koncertre az
idősebbek is szép számban eljöttek,
és énekelték az együttes slágereit,
péntek éjszaka pedig több száz fiatal tombolt a Forgatag-after bulin,
amelyet először sikerült megszervezni. A Marosvásárhelyért Egyesület elnöke, Szente Katalin azt
emelte ki, hogy nemcsak generációkon, de országhatárokon is átível
a Forgatag rendezvénye. „Számos
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magyarországi szervezet, mint a
Mathias Corvinus Collegium vagy
a Petőfi Kulturális Egyesület, de
Nyíregyháza városa is több programponttal gazdagította a fesztivált,
ahogy a beregszászi vagy a komáromi színészek előadásai is. De a
Dumatérben megszervezett kerekasztal-beszélgetéseinkre is érkeztek
a Vajdaságból és Felvidékről meghívottak” – mutatott rá Szente Katalin, aki szerint a Vásárhelyi
Forgatag az elmúlt években bebizonyította, hogy csak nevében vásárhelyi, amúgy Erdély egyik legnagyobb kulturális fesztiváljaként
évről évre egyre nagyobb tömegeket megmozgató rendezvénysorozat mind a fellépők, mind a
résztvevők tekintetében.
„Társszervezőink és programkoordinátoraink szerint idén volt legnagyobb számban jelen a román
közösség is. Örülünk, hogy a Forgatag minden marosvásárhelyi és
környékbeli ember hangján tudott
szólni” – tette még hozzá a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke.
A legnagyobb tömeget mégiscsak a zárókoncertek vonzották a
Forgatagra. A város főterén mintegy
25 ezren buliztak vasárnap este,
ahol a Beatrice indított, majd Ákos
koncertjével ért véget.
A 9. Vásárhelyi Forgatag most
nőtte ki igazán magát családi rendezvénnyé, ahol lehetőség nyílik a
találkozásra, feltöltődésre, beszélgetésre, értékeink bemutatására és
minőségi kulturális eseményeken
való részvételre. (közlemény)

Székelyföldi Lovas Ünnep 2022

Az összefogás iskolapéldája
Székelyföld egyik legnagyobb lovas
rendezvényét tartották augusztus 26–
28. között a gyergyószentmiklósi Krigel Lovaspályán. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a Székelyföldi Lovas Ünnep
célja idén is az volt, hogy minél több
embert kimozdítson a virtuális térből,
és kikapcsolódást biztosítson.

Mózes Edith
Idén is megtartották a hagyományos versenyeket, és itt volt a székelyföldi regionális
díjugrató bajnokság hatodik fordulója. Emellett a szervezők odafigyeltek, hogy idén még
több lovas tevékenység, bemutatók, versenyek fogadják a nézőket. Több csapat érkezett a Kárpát-medence más tájairól. A Győri
Ördöglovasok csapata szombaton és vasárnap tartott bemutatókat. Felvidékről a Felföldi Dalia Iskola érkezett, amelynek a
bemutatóján a nézők megismerkedhettek a
magyar harcművészettel és küzdősporttal.
Állandó programok is voltak: bemutatkoztak különböző szervezetek, környékbeli és
nem környékbeli települések, kiállítások tu-

risztikai látványosságokról, illetve gyermekeket és felnőtteket egyaránt vártak a bábszínházba. A családbarát három nap lehetőség
volt az együttlétre. Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke szerint az esemény erősíti Gyergyószék turizmusát.
A főszervező Krigel SK. vezetője mellett
a két társszervező Hargita Megye Tanácsa és
Gyergyószentmiklós önkormányzata volt. Az
eseményt a két társszervező intézmény mellett Magyarország Kormányának Nemzetpolitikai Államtitkársága is támogatta,
fővédnök Potápi Árpád János volt. Több mint
180 támogató kapcsolódott be a rendezvény
anyagi hátterének megteremtésébe, köztük
közbirtokosságok, cégek és magánszemélyek. Nyolcvan programot kínáltak, és annak
ellenére, hogy ezúttal nem voltak koncertek,
az érdekes, látványos, időnként vicces lovas
produkciók, a találkozási lehetőség miatt
nagy létszámú közönség vett részt az esemé***
nyen.
A 2007-ben alapított Krigel Sportklub fő
Kuriózumként a világ legrégebbi lovagrendje, a magyarországi alapítású Szent szakterülete a különböző lovas tevékenyséGyörgy Lovagrend az apródképzőjét mutatta gek és események szervezése és népszerűsítése. A Székelyföldi Lovas Ünnepnek a
be.

Forrás: a Krigel Sportklub Facebook-oldala

Krigel SK. a megálmodója és főszervezője.
A sportklubnál igazolt sportolók főleg fogathajtásban és díjugratásban értek el kimagasló
eredményeket országos és nemzetközi szinten.
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Apasági pótszabadság
Szerkesztette: Mezey Sarolta

Hitelekkel segíti tagságát
az önsegélyző pénztár
A Vásárhelyi Forgatag keretében a Népújság egyik meghívottja Morent Ilona, a Maros
Megyei Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának elnöke
volt, aki ismertette a pénztári
tagsággal járó előnyöket, és
azokat a lehetőségeket, amelyeket igénybe vehetnek a
nyugdíjasok.

– A pénztári tagság előnnyel jár,
elsősorban azért, mert hitelt folyósítunk, mégpedig a bent lévő alap
nyolcszorosáig terjedő összegig.
Például, ha valakinek ezerlejes
alapja van, jogában áll nyolcezer
lejt felvenni. Ennél nagyobb öszszegű kölcsönt is lehet igényelni,
de akkor nagyobb alap szükséges
hozzá. Ha a kölcsönt egy évre
igénylik, 10 százalékos kamatot
számol fel az önsegélyző pénztár.
Ha nagyobb összeget kérnek, például kétéves futamidőre, akkor a
kamat 9 százalék. A mi hiteleink

Fotó: Menyhárt Borbála

azért előnyösek, mert nincsenek
rejtett költségek, a meghatározott
kamat fix. Ha valaki két-három hónappal hamarább törleszti a hitelt,
a kamatot átszámoljuk rövidebb
időszakra. Ha személyes okok
miatt valaki nem törleszthet az
adott hónapban, akkor a következő
hónapban befizetheti az elmaradt

összeget. Tehát rugalmasak vagyunk, nem számolunk fel büntetőkamatot. Önsegélyző pénztárként az a célunk, hogy segítsünk az
embereknek. Másik előny a pénztárnál, hogy nem kérünk ingatlanvagy egyéb garanciát, mint a bankok, hanem elég a kezesek garanciája. A nyugdíjasok önsegélyző
pénztára temetkezési segélyt is folyósít. Törekszünk arra, hogy bővítsük a tagságot, hogy a meglévő
nyugdíjasok mellé a fiatalabb
nyugdíjasokat és alkalmazottakat
is bevonjuk – fogalmazott Morent
Ilona.
Az önsegélyző pénztár más feladatokat is ellát, eseményeket, kirándulásokat szervez a nyugdíjasoknak, amik nagy népszerűségnek örvendenek. A pénztár tagjai ma és holnap kiránduláson
vesznek részt, Hunyad megyei nevezetességeket látogatnak meg.
(mezey)

Valamennyi gyermek születésére kiterjesztették az apák pótszabadság-jogosultságát – erről pénteki ülésén hozott rendeletet a kormány.

Eddig csak az első gyermek születésekor illette meg ez a jog az apákat
– emlékeztetett a kormányülés utáni sajtótájékoztatón Marius Budai munkaügyi miniszter.
Az apasági pótszabadság időtartamát az eddigi ötről tíz napra növelték.
Azok az apák, akik előzetesen gyermekgondozási tanfolyamon is részt
vettek, ezentúl 15 napos fizetett pótszabadságra jogosultak – mutatott rá
a tárcavezető.
A munkáltatók nem bocsáthatják el az apasági pótszabadságon lévő
alkalmazottaikat, és erre az időszakra is a rendes bérükkel egyenlő juttatást kell biztosítaniuk számukra. Ez a jog ezentúl minden, érvényes szolgálati vagy munkaszerződéssel rendelkező apát megillet, tehát törölték a
törvényből azt a rendelkezést, amely a társadalombiztosítási járulék fizetéséhez kötötte a jogosultságot.
Az 1999-ben elfogadott törvény szerint Romániában az alkalmazott a
gyermek szülésétől számított első nyolc hétben, a kérésének megfelelő
időpontban jogosult kivenni az apasági pótszabadságot.

A Petőfi tér szégyenfoltja
A Vásárhelyi Forgatagon a Népújság is részt vett, egyebek mellett közérdekű kérdéseket vetettünk fel, s vártuk azokat az érdeklődőket, akik
meghívottjainktól fontos információkat tudhatnak meg.
Délczeg István, hűséges olvasónk azért fordult hozzánk, hogy szóvá
tegye a Petőfi térhez méltatlan állapotot. A nemzeti költőnk nevével fémjelzett téren ugyanis évtizedek óta egy olyan közvécé éktelenkedik, amely
nem illik oda, s amely amúgy sem működik évek óta.
– Az önök feladata felhívni a polgármesteri hivatal figyelmét arra, hogy
intézkedjen, tüntesse el ezt a „koszfészket”, s ültessen helyette virágot.
Persze, a főtéren nagy szükség volna egy illemhelyre, hiszen minden civilizált városban van ilyen, ezt is meg kellene oldani – mondta olvasónk.
Tehát az észrevételt a városvezetés figyelmébe ajánljuk. (mezey)

Pályázati felhívás az ifjúság közéleti
tevékenységének támogatására – 2022 ősz
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022.
évi alapjából az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és
diákszervezetek, valamint azok tagszervezetei és diáktanácsok pályázhatnak.

A szeptember–december időszakban sorra kerülő
programok megvalósítására lehet pályázni. Az
RMDSZ a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.
Egy szervezet legtöbb két pályázatot nyújthat be.
A megpályázható támogatási összeg pályázatonként maximum 3000 lej.
A szaktestület által ajánlott minimum megpályázható összeg 1000 lej.
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
* ifjúsági szervezetek erősítését és az ifjúsági vezetők készségeinek fejlesztését célzó, fizikailag megvalósuló képzések, konferenciák;
* vidéki és városi/megyei civil szervezetek vidéki
fiatalokat foglalkoztató pályázatai: mindazon programok, amelyek célcsoportja a vidéki fiatalság;
* fiatal gazdák, fiatal vállalkozók és fiatal pedagógusok szakmai képzése, valamint szakmai kiállításokon való részvétele;
* ifjúsági közösségformáló tevékenységek;
* pályaválasztási tanácsadás;
* a magyar anyanyelvvel és kulturális örökséggel
kapcsolatos programok, valamint hagyományápoló
programok, amelyek az ott élő magyar közösségek
erősítését célozzák;
* diáktanácsok szervezésében a diákokat összetartó
szakmai és szabadidős tevékenységek, rendezvények.
Pályázási feltételek:
Az Ifjúsági Szaktestület csak online beküldött pályázatokat fogad el. Papíralapon pályázni ehhez a
szaktestülethez nem lehetséges.

A honlapon megtalálható a pályázási útmutató.
Cím: https://bit.ly/2o9RssA.
Online pályázáskor a pályázónak be kell küldenie
a regisztrációt követően kitöltött, lepecsételt és aláírt
nyilatkozatot, amely a beküldött pályázatait hivatott
hitelesíteni. Azok a pályázók, akik az előző években
regisztráltak, és nyilatkozatot küldtek be, ezt 2022ben nem kell megismételniük. Kivétel: amennyiben
a már regisztrált szervezetben változás történt (szervezet adatai, vezetőség stb.), szükséges az új nyilatkozat beküldése.
A nyilatkozatok beküldése ajánlott levél vagy valamely gyorspostaszolgálat révén történhet.
Az internetes pályázatkezelő rendszer jelenleg a
pályázási folyamatra terjed ki, a pénzügyi és szakmai
beszámolók papíron történnek.
Kérik a pályázókat, hogy a pályázatok feltöltését
ne hagyják a határidő utolsó napjára.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
* az online rendszerben pontosan kitöltött pályázati
űrlapot;
* a pályázatokat hitelesítő nyilatkozatot (amennyiben még nem küldte be, illetve változások esetén).
A pályázat eredményének kiértesítő levele is online
érkezik. Ezért rendszeresen ellenőrizzék a regisztrációnál megadott e-mail postafiókját!
A pályázat feltöltésének és a nyilatkozatok leadásának határideje: 2022. szeptember 14., 16 óra.
A nyilatkozatot a következő címre kell eljuttatni:
Fundaţia Communitas, 400489 Cluj-Napoca, Str. Republicii, Nr. 60, Jud. Cluj
További információk a Communitas Alapítvány pályázati irodájában igényelhetők: Kandó Noémi pályázati irodavezetőnél, Kiss Kinga referensnél.
Telefon/fax: 0264-594-570.
Telefon/mobil: 0723-250-324, 0729-096-952,
0736-444-437.
E-mail: communitas@rmdsz.ro

Az új tanévtől az 5–8. osztály tanulmányi átlagát
nem számítják be a felvételi jegybe
A 2022/2023-as tanévtől nem fog beleszámítani a líceumi felvételi jegybe az 5–8. osztály
tanulmányi átlaga – erről állapodtak meg a
társadalmi párbeszéd bizottság hétfői ülésén
az oktatási minisztérium és a társadalmi
partnerek képviselői.

A nyolcadik osztályt végzett tanulókat a felvételin
kizárólag az országos képességfelmérő vizsgán kapott
osztályzat alapján rangsorolják majd.
Tekintettel arra, hogy a 2021/2022-es tanévben
nem kellett megszakítani az oktatást, és bízva abban,
hogy a 2022/2023-as tanévben sem lesznek kényszerszünetek, a társadalmi partnerekkel abban állapodtak
meg, hogy visszatérnek a világjárvány előtti vizsga-

rendhez mind a nyolcadik osztályosok, mind az érettségizők esetében – tájékoztatott egy hétfői Facebookbejegyzésben Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.
Azt is közölte, a szeptemberben kezdődő iskolai év
lesz az első, amelyben az ötödikesek már a tanév elejétől szociális és tanulmányi ösztöndíjat kaphatnak. A
jogosultsági feltételek között szerepel a rendszeres
óralátogatás – egy tanulónak nem lehet több mint 20
hiányzása –, a tanulmányi ösztöndíj esetében pedig a
negyedik osztály végi nagyon jó minősítés.
A tárcavezető emlékeztetett, hogy az iskolások ösztöndíjára szánt több mint 2 milliárd lejes keretet a legutóbbi költségvetés-kiigazításkor kiegészítették 300
millió lejjel – közölte az Agerpres.

Fotó: Nagy Tibor

Eredményt hirdetett a MOL
A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány kihirdette a 17.
MOL Tehetségtámogató pályázati
eredményeit. Az idén 205 pályázat
és 592 fiatal sportoló és művész részesül összesen 583.549 lej támogatásban. A 17 kiírás során, 2006-tól
kezdődően, a MOL Tehetségtámogató 3.340 fiatalnak nyújtott
6.050.593 lej támogatást a szakmai
fejlődésük, pályafutásuk folytatása
érdekében elkészített pályázatok
megvalósítására.
„Öröm és megtiszteltetés olyan
fiatalokat támogatni, akiket az ország legjobb ifjú sportolói és művészei közé sorolhatunk, akiknek
lehetőségük lesz arra, hogy nemzetközi versenyeken, kiállításokon,
koncerteken, fesztiválokon vegyenek részt. Kétségtelen, hogy még
hallani fogunk róluk, és büszkék lehetünk az eredményeikre” – nyilatkozta Camelia Ene, a MOL
Románia ügyvezető igazgatója.
A MOL Tehetségtámogató idei
kiírására az ország 38 megyéjéből
és a fővárosból 601 pályázat érkezett – az eddigi legtöbb a 17 kiírás
során –, amelyek keretében 1.911
tehetséges fiatal igényelt összesen
több mint 4.500.000 lej támogatást.
A rendelkezésre álló 583.549 öszszegű alapot két szakértői bírálóbizottság javaslata alapján osztották
szét 205 nyertes pályázat között,
592 tehetséges fiatal számára. A 118
nyertes sportpályázat támogatására

223.500 lejt, az 50 művészetire
199.999 lejt, a 18 év fölötti korcsoport 37 nyertes pályázatára 160.050
lejt fordítottak.
„A MOL Tehetségtámogató országos szinten ismert, ebben a tárgykörben az egyetlen olyan, amely 17
egymást követő kiírással büszkélkedhet. Ismertté vált a kiváló eredményeket elért különleges nevelési
igényű tehetséges fiatalok körében
is, akik közül az idén pályázott és
nyert támogatást Livia Frona zongoraművész, Alexandru Turcanu úszó
és a szépvásári (Târgu Frumos),
moldovai speciális középiskola
goalballcsapata. Az érdeklődők
egész évben elérhetnek minket, és folyamatosan tájékozódhatnak a program Facebook-csoportjában is” –
nyilatkozta András Imre, A Közösségért Alapítvány ügyvezetője.
A részleges vagy teljes támogatást nyert pályázatok névjegyzéke
megtalálható a www.molromania.
ro és a www.pentrucomunitate.ro
oldalakon.
A Maros megyei nyertes pályázók: Ababei Iulia és Sasebeş Andrei
– sporttánc, Moréh Tamás – íjászat,
Olariu Chilut Sofia – sakk, Varga
Nikol – akrobatikus tánc, Erdély
Boróka Andrea – festészet, Nagy
Krisztina – zongora, Fángli Henrietta – úszás, Grigorescu Diana – ruhatervezés, Modiga David –
hegedű, Pethő Rebeka – fuvola,
Szitai Eszter – animáció.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Jönnek a kisebb elektromos autók
Na végre! Talán ez a legtalálóbb mondat erre, hogy jönnek a kis méretű városi elektromos autók. Az eddigi piaci tapasztalat az volt, hogy azok a gyártók, amelyek
elektromos autókat kínálnak, nagyobb méretű, SUV jellegű típusokkal állnak
elő. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy ezekre nincs szükség,
hiszen a piacot a kereslet határozza meg, és ameddig a gyártók
ebből profitot tudnak kovácsolni, addig nem valós elvárás olyan
modellek előállítása, amelyeken nem tudnak keresni, vagy
legalábbis nem eleget. Azonban az elektromos autóknak igazából akkor van értelmük, ha a felhasználók is arra törekednek, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot érjék el.
Ez pedig kisebb autókat feltételez, hiszen ezeknél kisebb környezeti terhet jelent a karosszéria előállítása, valamint a kisebb autókba kisebb akkumulátorok kellenek, ami ismételten
csökkenti a szennyezés és a környezeti teher mértékét. Most
úgy néz ki, hogy a gyártók is ráléptek erre az útra, és szép lassan megérkeznek a kisebb elektromos autók.
A Hyundai a napokban jelentette be, hogy kimondottan Európa számára fog gyártani nem egy, hanem rögtön két kis méretű elektromos típust. Az egyik jövő év végén, a másik 2024
közepén mutatkozhat be, legalábbis a tervek szerint. A brit

Autocar értesülései szerint ezek a modellek a Hyundai i10-est fogják váltani, és az áruk körülbelül 20.000 euró környékén alakul. A két autó formatervéről egyelőre semmit nem árult el a Hyundai, de a Carscoops
újságíróinak a véleménye szerint a Dél-Koreában kapható Hyundai Casper
lehet a kiindulópont, amely szintén jövőben kap elektromos változatot.
Hajtáslánc tekintetében az elektromos Hyundaiokba a BorgWarnertől
származó 181 lóerős integrál modul vagy annak egy gyengébb változata
kerül. Igaz, ez még csak spekuláció.
Azonban nem a Hyundai az egyetlen márka, amely nagyon közel jár
ahhoz, hogy kis méretű városi elektromos autót dobjon a piacra. A
Volkswagen is jövőben tervezi bemutatni az ID.1 és ID.2 modelleket,
amelyekre úgy tekintenek, mint a jelenleg kapható e-Up! utódjaira.
Így már a kezdetek kezdetén kialakul a versenyhelyzet a kisebb elektromos autók piacán.
És hogy miért csak most
kezdenek el megjelenni
ezek a típusok? Egyrészt
a már említett vásárlói
igény miatt, másrészt pedig fontos
tényező az ár is.
Hiszen az elektromos
autók
gyártása nem
olcsó, éppen
ezért elég merész lépésnek
tűnik a kicsi
villanyautók
fejlesztése.
Bár
merész
lépés, hiszen
üzletileg
sok
kockázatot rejt, a
hajtásmód népszerűsítéséhez elengedhetetlen.
Hyundai Casper (Forrás: Carscoops)

A Brabus is fejlesztett a Mercedes EQS-en

Brabus EQS (Forrás: totalcar.hu)

A Brabus mindig arról volt híres, hogy fog egy modellt, és addig faragja, ameddig sokkal erősebb nem lesz, mint ahogy az eredeti gyártó
tervezte. Emellett pedig természetesen a külalakra is odafigyel, hogy
sokkal sportosabb legyen. Most viszont egy teljesen új területen próbálta
ki magát. Elektromos autót tuningolt, méghozzá oly módon, hogy nem
nyúlt hozzá a teljesítményhez. Ehelyett a hatótáv megnövelését tűzte ki
célul.
A Brabus által fejlesztett átalakítókészlet a cég állítása szerint további
7,2%-kal csökkenti a Mercedes EQS amúgy is rekordalacsony légellenállási értékét. Ezzel pedig további 50 kilométer hatótávot biztosít az
amúgy is rekorder Mercedesnek.
A Brabusnál arra is odafigyeltek, hogy ne növeljék az EQS súlyát,
hiszen az amúgy sem túl könnyű. Éppen ezért az átalakítókészlet teljes
mértékben szénszálas anyagból készült. Továbbá előre új légterelő idomok, hátulra pedig egy teljesen átalakított diffúzor került. A tuningcég
állítása szerint 100 és 140 km/h között működnek a leghatékonyabban
a felszerelt karosszériaelemek, azaz ebben a sebességtartományban érhető el a legnagyobb hatótáv.
A Mercedes EQS erejére eddig sem lehetett panaszkodni, most pedig
a Brabus még tovább növelte a hatótávját, illetve adott neki egy sportosabb formát az új karosszériaelemeknek köszönhetően. Így a design
tekintetében is sokat lépett előre az EQS. Árat egyelőre nem közöltek,
de a sima EQS is bőven 100.000 euró fölött van, így nem lenne meglepő, ha a Brabus változata megközelíteni a 200.000 eurót.

Vége a BMW i3 pályafutásának
Ha jövőben megérkeznek a kisebb elektromos autók, akkor
idén búcsút kell vennünk egy másiktól. Természetesen a két
történet között nincs átfedés, hiszen nem a kis méretű
Volkswagentől vagy Hyundaitól búcsúzunk, hanem az
egyik legelső, nagy szériában gyártott elektromos autótól, a
BMW i3-tól.
A típus 2013-ban mutatkozott be. A formaterv kapcsán
sokat lehetne vitatkozni, vannak olyan személyek,
akik érdekesnek és különlegesnek – a szavak jó értelmében – találják, míg mások egyenesen rondának
nevezik. Tény, hogy nem mindennapi autó. Elöl vékony kerekek, egymással szembe nyíló ajtók, a középkonzol hiánya miatt egyes sofőrök furcsán néznek
az i3-ra. Ám bárhogy is vélekedjünk a formájáról, azt
nem vitathatjuk el tőle, hogy úttörője volt az elektromos autózásnak.
Az elmúlt kilenc év alatt többféle változatban készült. Kisebb és nagyobb akkukapacitással, készült
belőle REX változat, azaz egy olyan típus, amiben
volt egy kis benzinmotor, ami az akkumulátort tudta
tölteni, illetve elkészült az i3s is, a sportos kiadás.
Mostanra pedig már eltelt annyi idő, hogy kijelenthetjük: kiállta az idő próbáját. Kilenc év alatt 250.000
i3 gördült le a gyártósorokról, és panaszt nem lehetett
hallani rá. Most vége, lezárult a típus gyártása, és elkészült az utolsó 18 darab különkiadás is.
Az utolsó példányok a Galvanic Gold fantázianevet kapták, ami az aranyszínű festésre is utal. Azonban nem teljesen aranyszínűek az autók. A géptető, a
tető és a csomagtérajtó fekete, a felnik is. Ezzel a
színkombinációval kimondottan érdekes hatást keltenek a kicsi i3-asok.

9

Nemrég készült az i3-ból egy Home Run kiadás is, amelyből mindössze 10 darabot gyártottak. Ebből ötöt sötétszürkére, ötöt pedig sötétvörösre festettek. Ezzel is a
sportosságukat akarták hangsúlyozni, ahogyan a 20 colos felnikkel is. A Home Run esetében a hangzásra is odafigyeltek.
Mind a tíz példányt Harman Kardon hifivel szerelték fel. A
Home Run kiadás összes példánya elkelt.

De mi lesz a Galvanic Gold kiadással? Ezeket a BMW
Weltben átadták a müncheni székhelyű CarVia kölcsönzőcégnek, ahol napi 40 euró fejében használhatják őket az
ügyfelek. Azt nem tudni, hogy amikor a kölcsönzőcég leselejtezi az i3-sokat, mi lesz a sorsuk. Egyáltalán nem kizárt,
hogy kerül 18 fanatikus, aki magáénak szeretné tudni az
utolsó BMW i3-asok egyikét.
A mostani 18 darabbal tehát vége az i3-nak, amely nem is
kap utódmodellt. Úttörő volt, amely most elérkezett a saját
útja végére.

BMW i3, Galvanic Gold változat (Forrás: BMW)

10 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________ SPORT ______________________________________________ 2022. augusztus 31., szerda

Csizmadia Csaba újra távozott Budafokról
Czimbalmos Ferenc Attila
Ismét távozott a magyar labdarúgó NB
II-es Budafoki MTE vezetőedzője, a marosszentgyörgyi Csizmadia Csaba. Az
idényt három vereséggel és két döntetlennel kezdő alakulat éléről leköszönt Csizit
egy másik korábbi Ferencváros-labdarúgó,
Mátyus János váltotta.
Az AS Armata serdülőcsapatában futballozott, majd az FTC-nél is szerepelt 12szeres magyar válogatott Csizmadia Csaba
Budafokról vonult vissza a labdarúgástól.
A XXII. kerületieknél kezdett edzőként
tevékenykedni, ahol először 2018-ban nevezték ki vezetőedzőnek, majd 2021 tavaszán az NB I-ben a Pakstól elszenvedett
9-2-es vereség után lemondott, amit a vezetőség elfogadott. Azonban alig fél évvel
később vissza is tért, ismét a BMTE vezetőedzője lett, Boér Gábort váltva.
Csizmadia irányításával a Budafok a
2021–2022-es idényben a 14. helyen végzett a másodosztályban, mindössze négy
pontra volt a kieső helyen záró Szolnoktól.
A magyar fővárosi piros-feketék az új évadot nem kezdték jól, hiszen Ajkán, Kazincbarcikán és az MTK vendégeként is
vereséget szenvedtek, míg hazai pályán
két döntetlent értek el a Pécs és a Gyirmót
ellen. A Budafoki MTE vezetősége az
MTK elleni, 4-1-es vereséget követően
döntött az edzőváltás mellett.
A váltás azonban egyelőre nem hozta
meg a klubvezetés által remélt előrelépést.
A Csizmadia Csaba helyére érkezett Mátyus János vezényletével a BMTE az NB
II 6. fordulójában mindössze 1-1-es döntetlent ért el a Szentlőrinc ellen.
Eredményjelző
* NB II, 6. forduló: BFC Siófok –
Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-1.
Az élcsoport: 1. MTK Budapest 16
pont, 2. Gyirmót 13, 3. Kazincbarcika
12.
* 2. liga, 4. forduló: Újszentesi CSC
– Bukaresti CSA Steaua 0-3. Az élcsoport: 1. Sellemberk 10 pont, 2. Slobozia
10, 3. Jászvásár 10.

Fotó: Csizmadia Csaba közösségi oldala

Európa-liga győztes szélsőt igazolt a Budapest Honvéd
A magyar labdarúgó NB I-ben szereplő Budapest Honvéd Jairo Samperio személyében Európa-liga-győztes szélsővel erősítette meg keretét. A kispesti klub hétfőn
számolt be a 29 éves futballista megszerzéséről.
Jairo Samperio a Racing Santandernél nevelkedett, majd mutatkozott be a spanyol
élvonalban, 2013-ban a Sevillához igazolt, itt 25 bajnoki mellett 9 Európa-liga-mérkőzésen játszott, öt gólt és hét gólpasszt jegyzett a csapatban, amely ekkor elhódította
a második számú európai kupát. Egy év után a német Bundesligában szereplő
Mainzhoz szerződött, a német élvonalban 72 mérkőzésen 11 gól és 14 assziszt volt
a mérlege. A Mainz után fél évet a Las Palmasban töltött, majd két szezont futballozott Hamburgban, míg a legutóbbi két idényben a Malagát erősítette.
A Honvéd öt fordulót követően egy-egy győzelemmel és döntetlennel, valamint
három vereséggel nyolcadik a ranglistán.
Botosán elvesztette veretlenségét
A ráadás perceiben szerzett góllal nyert a CSU Craiova a Botosán ellen a labdarúgó Szuperliga 7. fordulójában. A 90+3. percben Creţu talált be, így a házigazdák
1-0-ra győztek. A vendégcsapat ezzel első vereségét szenvedte el az idényben, és
negyedik helyre esett vissza a tabellán, azonban jobb gólkülönbségének köszönhetően továbbra is megelőzi a CSU Craiovát, amely feljött az ötödik pozícióba.
A Szuperliga hétközi fordulóval folytatódik. Tegnap, lapzárta után három mérkőzést (CS Mioveni – Aradi UTA, Universitatea 1948 Craiova – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK, Bukaresti Rapid 1923 – Kolozsvári FCU) rendeztek. A további műsor:
ma: Chindia Târgovişte – Petrolul 52 Ploieşti (16.30 óra), Kolozsvári CFR 1907 –
FC Voluntari (19.15), Konstancai Farul – Bukaresti FCSB (22.00); holnap: Botosáni
FC – CFC Argeş (18.00), Nagyszebeni Hermannstadt – CSU Craiova (21.00).

Orosz Pál: a Ferencváros készen áll
az Európa-liga csoportkörére
Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója szerint a Ferencváros
készen áll az Európa-liga jövő
héten kezdődő csoportkörére,
amelyben a magyar bajnok célja,
hogy továbbjusson és tavasszal is
szerepelhessen a nemzetközi porondon.
Orosz Pál óriási dolognak nevezte, hogy sorozatban negyedik
alkalommal jutott csoportkörbe az
együttes. Úgy véli, ez komoly
visszajelzés számukra, hogy jó
munka folyik a klubnál. Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy a
csoportkörbe kerülések és a sorozatos bajnoki címek után új célt
tűztek ki maguk elé: „mégpedig
azt, hogy szeretnénk megélni a tavaszt“.
A sportvezető érdekesnek neFotó: FTC
vezte a Ferencváros csoportját, Orosz Pál (b) és Hajnal Tamás sportigazgató az Európa-liga csoportösszetételeinek sorsolásán
amelyben nincs igazi sztárcsapat. Hozzá- a török bajnokot nekünk, tehát lehetett rökországban és Belgrádban óriási lesz a
tette ugyanakkor, hogy az AS Monaco ki- volna egy kicsit nagyobb szerencsénk hangulat, de szerinte a Groupama Arénáfejezetten jó nevű, és a hétvégén döntetlent talán, de készen állunk. Nyilvánvalóan ez ban is. Mint mondta, a jegyeladási adatokjátszott a Paris Saint-Germainnel a francia egy nehéz megmérettetéssorozat lesz, de ról egyelőre nincs információja, azt
viszont tudja, hogy nagy az érdeklődés a
úgy gondolom, hogy felkészültünk.”
bajnokságban.
A kettős terhelést szerinte bírni fogja az hazai találkozókra, és szinte biztosan telt
„Ott van még a Crvena zvezda és a Trabzonspor. Mindegyik tradicionálisan nagyon FTC, mert bő a kerete, a megfelelő játé- ház előtt fogadja majd vendégeit a zölderős kerettel rendelkező csapat – emelte ki kosállomány mellett pedig a szakmai stáb fehér együttes.
Az FTC a Trabzonsport látja vendégül
a vezérigazgató. – Most már nem a negye- felkészült szakemberekből áll.
Orosz Pál hangsúlyozta a ferencvárosi az Európa-liga első fordulóban jövő csüdik kalapban voltunk a sorsolásnál, hanem
a harmadikban, és a negyedikből húzták ki szurkolók szerepét. Arra számít, hogy Tö- törtökön 22 órakor.

Megkezdődött
a női 1. liga is
Elkezdődött a női labdarúgó 1. ligás bajnokság
a hétvégén. Az új szezon színvonalasabbnak ígérkezik az előzőnél, hiszen mindkét feljutott csapat,
a Bukaresti Carmen és az FK Csíkszereda is ütőképesebb kerettel rendelkezik a kiesettekénél.
A Marosvásárhelyi Ladies a hírek szerint erősített ugyan, azonban az idén is a kiesés elkerülése
lehet a reális célkitűzése. Az első fordulójuk nem
is sikerült jól a „Hölgyek”-nek, hiszen súlyos, 70-s vereséget szenvedtek Kolozsváron, a bajnok
Olimpia otthonában. Más szempontból viszont
így most legalább túl vannak a biztos kudarcot jelentő kiszálláson, és a folytatásban már nem lesz
hasonló kaliberű ellenfelük. A második forduló
azonban, amelyet csak két hét múlva rendeznek a
válogatott csapatok mérkőzései miatt beiktatott
szünet miatt, szintén nehéz lesz a Ladies számára,
hiszen (a Borgóprundi Heniu visszalépése, pontosabban be nem iratkozása után) a kolozsváriak
első számú kihívója, a Temesvári Politehnica látogat Marosvásárhelyre.
Eredményjelző
Női labdarúgó 1. liga, 1. forduló: Bukaresti
Carmen – Resicabányai Banat Girls 5-1, Kolozsvári Olimpia – Marosvásárhelyi Ladies 70, Bukaresti Fair Play – Székelyudvarhelyi
Vasas Femina 1-4, FK Csíkszereda – CSM Alexandria 3-2, Temesvári Politehnica – Aradi
Piros Security 11-0. Galaci Universitatea –
Nagybányai FF 1-1.

Gazdag
mesterhármast,
Sallói győztes gólt
szerzett
Remekeltek a magyarok az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) legutóbbi játéknapján:
Gazdag Dániel, a Philadelphia Union válogatott
középpályása mesterhármast, Sallói Dániel, a
Sporting Kansas City támadója pedig győztes gólt
szerzett. Gazdagék hazai környezetben 6-0-ra verték a Colorado Rapids együttesét, a korábbi kispesti kedvenc indította el a gólgyártást egy
ziccerrel, majd a saját maga által kiharcolt büntetőt értékesítette. Teljesítményére a 84. percben
tette fel a koronát egy hasonló finom megoldással,
mint amilyennel júniusban az angolok vendégeként is eredményes volt a 4-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen.
„Nagyon bíznak bennem mind az edzők, mind
a játékostársak. Sokszor adják oda a labdát, ők is
azt érzik, hogy az a jó a csapatnak, ha én játékban
vagyok“ – értékelt a közmédiának Gazdag, aki
jónak ítélte a szezonját. Míg korábban 13 gól volt
az idénycsúcsa, most már 16 találatnál jár, ezzel
beállította a klubrekordot, egyúttal holtversenyben második a góllövőlistán. A keleti éllovas Philadelphia sorozatban a második meccsén nyert
6-0-ra – legutóbb a DC United vendégeként aratott ilyen fölényes sikert –, ezzel az MLS történetében a második csapat lett, amely két egymást
követő bajnokin fél tucat gólt jegyzett.
Gazdag kiemelte: a szezon legfontosabb része
még hátravan, hat mérkőzés van az alapszakaszból, majd következik a rájátszás, márpedig szeretnének a lehető legsikeresebbek lenni és trófeát
szerezni. „Reális esélyünk van, hogy akár a bajnokságot megnyerjük. A keleti csoport megnyerése kifejezett célunk, tavaly közel voltunk ahhoz,
hogy nagydöntőt tudjunk játszani, remélem, hogy
legalább ilyen közel leszünk idén is“ – fejtette ki.
Hozzáfűzte: idén jobb csapatuk van, mint tavaly,
így „bármire van esély”.
Sallói a San Jose Earthquakes elleni összecsapáson egy lepattanót értékesítve szerezte a találkozó egyetlen gólját, a 26 éves magyar csatárnak
ez volt a 13. győztes találata a klub színeiben,
amivel beállította Dom Dwyer és Predrag Radosavljevic rekordját.
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Romániai Kerékpáros Körverseny
A Román Kerékpáros Szövetség az Ifjúsági és Sportminisztériummal, valamint a kiemelt partnerrel, az Auchan Retail Románia üzletlánccal partnerségben hirdeti meg ötvenötödik alkalommal a Romániai Kerékpáros Körversenyt. A versenyre 2022.
szeptember 6. és 11. között kerül sor. A hozzávetőlegesen 850 km hosszú útvonal Szatmárnémetit köti össze Bukaresttel úgy,
hogy közben Besztercén, Marosvásárhelyen, Fogarason és Argyasudvarhelyen (Curtea de Argeş) halad át. Tizenhárom ország
24 hivatásos kerékpárcsapata már meg is erősítette a részvételi szándékát, továbbá a romániai országúti kerékpáros körverseny
minden egyes szakaszának részletes összefoglalóját 50 országban – köztük Romániában is – sugározzák naponta a tévécsatornák. Ezzel a verseny először lesz látható a televízióban nemzetközi viszonylatban, amint ez valamennyi jelentős kerékpáros
körverseny esetében megszokott.
A korábbi idényekhez hasonlóan a Kis Hurokként emlegetett körverseny útvonalát ebben az évben is úgy alkották meg, hogy
ráterelje a figyelmet Romániának néhány turisztikai szempontból jelentős tájegységére. A versenyzők idén többek között Máramaros megyében a Lápos-vidéken, majd az erődtemplomokkal büszkélkedő Szászföldön és végül az ország leglátványosabb műútján, a transzfogarasi úton fognak végighaladni.
A Romániai Kerékpáros Körverseny Szatmárnémetiből indul, ahol az ünnepi rendezvények szeptember 5-én a csapatok bemutatkozásával kezdődnek. Szeptember 6-án itt rendezik meg a Prológusnak nevezett egyéni időfutamot, amely során a versenyzőknek a belvároson átvezető 2 km-es távot kell teljesíteniük, és persze innen rajtol az első szakasz is. A verseny szakaszai a
következők:

• 1. szakasz (szeptember 7.): Szatmárnémeti–Beszterce
• 2. szakasz (szeptember 8.): Beszterce–Marosvásárhely
• 3. szakasz (szeptember 9.): Marosvásárhely–Fogaras
• 4. szakasz (szeptember 10.): Keresztényfalva (Brassó megye) – Argyasudvarhely
• 5. szakasz (szeptember 11.): bukaresti körverseny.
A mezőny szeptember 8-án délután érkezik Besztercéről Marosvásárhelyre, majd 9-én reggel indul tovább.
„Marosvásárhely vendégül látja a több mint 20 országból érkező sportolókat, akik részt vesznek ezen a rangos nemzetközi versenyen.
Polgármesterként támogatom és mindig is támogatni fogom a sportot, amely magába foglalja a munkát, a bátorságot, az elkötelezettséget, az áldozatvállalást, a kitartást, az etikát, olyan értékeket, amelyek mindenkiben közösek, függetlenül attól, hogy hol
született vagy milyen nyelven beszél” – mondta Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.
2021-ben még csak 16 csapat vett részt a Romániai Kerékpáros Körversenyen, idén viszont már 24 hivatásos csapat erősítette
meg részvételi szándékát: az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Bulgária, Csehország, Hollandia, Írország, Kína, Kolumbia,
Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Új-Zéland képviselteti magát, ráadásul a csapatok közül kettő prokontin (újabban UCI ProTeam) besorolással rendelkezik, vagyis az országúti kerékpározás másodosztályába tartozik. Ezek a Caja
Rural-Seguros SGA, amely először versenyez Romániában, illetve a Drone Hopper – Androni Gioccatoli, amely már többször
szerepelt romániai megmérettetéseken. Románia és Bulgária nemzeti válogatottjai is beneveztek a viadalra, valamint mindhárom
országunkbeli kontinentális (UCI Continental) besorolású – az országúti kerékpársport harmadosztályába tartozó – csapat: a Mentorise Elite Team CFX, a Giotti Victoria – Savini Due és a Team Novák.
„Úgy gondolom, a tévedés kockázata nélkül kijelenthetjük: az idei lesz a legnagyszabásúbb kiadás az eddigiek közül, és ezért
köszönetet kell mondanunk kiemelt partnerünknek, az Auchannak és a sportminisztériumnak. Azt hiszem, tulajdonképpen azoknak
a román állampolgároknak – kerékpározóknak vagy sem – kellene köszönetet mondanunk, akik örömmel gondolnak a Románián
nemsokára átvonuló színpompás karavánra. Ha azon töpreng, hogy miként tudna bennünket támogatni, kisegítem a válasszal:
küldjön egy keveset a saját energiájából a Romániai Kerékpáros Körversenynek, mindenekelőtt a román sportolóknak! Szükségünk
van rá: egyszerre dobbanjon a szívünk a kerékpározásért” – mondta Alex Ciocan, a Román Kerékpáros Szövetség elnöke.
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A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely,
Ghe. Avramescu u. 4. szám), az újraszerveződés
alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa újabb nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában levő javak eladására:
– 139.394 négyzetméter területű kültelkek Szovátán, kikiáltási ár 327.204 lej;
– 9.723 négyzetméter területű beltelek Kissármáson, kikiáltási ár 174.555 lej;
– 12.902 négyzetméter területű beltelek Sáromberkén, kikiáltási ár 418.273 lej, melyből a telek
280.269 lej és a berendezés 138.004 lej;
– két fúróberendezés, összértékük 1.500.000
amerikai dollár + héa.
A javak listája megtekinthető a https://www.licitatii-insolventa.ro/, www.smdamures.ro weboldalakon, valamint a csődbiztos székhelyén.
A nyilvános árverésre szeptember 7-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és szeptember 9-étől hetente péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az
árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező
garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269700-as, 0745-146-096-os telefonszámain.

Szolgáltatás –
Üzleti ajánlat
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz.
Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723244-200. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (66723-I)
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet ÓRAADÓI
ÁLLÁSOKRA a 2022/2023-as egyetemi
év I. félévétől. Bővebb információk az
ms.sapientia.ro honlapon olvashatók. (66722-I)

Ebben az évben – a hazai kerékpársport történetében először – a Romániai Kerékpáros Körversenyt 50 országban közvetíti a
televízió, mégpedig az Eurosport 1 és 2 csatorna tűzte a műsorára a napi összefoglalókat. Országos szinten a körversenyt élőben
és teljes egészében sugározza a TV Sport Extra csatorna, továbbá az esemény interneten is követhető lesz élő adásban a www.turulromaniei.ro honlapon, valamint a Romániai Kerékpáros Körverseny és az Auchan üzletlánc Facebook-oldalán. Emellett, a versenysorozat ideje alatt, a szakaszok összefoglalóját naponta közvetíti a Román Televízió 1-es csatornája. A körversenyhez
kapcsolódó videók és hírek ugyancsak naponta megtekinthetőek lesznek az Eurosport.ro honlapon és az Eurosport Románia
Facebook-oldalán, az egyes szakaszok összefoglalói pedig – egyéni kérelem alapján – az Eurosport Player alkalmazás segítségével
is.

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

„A Román Kerékpáros Szövetséggel kötött partnerségünkkel kezdettől fogva az a célunk, hogy a Romániai Kerékpáros Körverseny a Tour de France-hoz hasonló viadallá váljék – természetesen az arányok figyelembevételével. Vagyis nemzetközi szinten
elismert sportesemény legyen, amelynek segítségével országunk csodás tájait népszerűsítjük, és minél egészségesebb életmódra
ösztönzünk mindenkit. Az Eurosport csatornákkal kialakított együttműködés, valamint a verseny nemzetközi sugárzása révén a
Romániai Kerékpáros Körverseny tulajdonképpen hazánk s az útvonal által érintett tájegységek nagykövetévé avanzsál. Felkérem
a helyi közösségeket, a megyei tanácsokat, a prefektusi és a polgármesteri hivatalokat: használják ki teljes mértékben ezt az alkalmat, amely lehetőséget teremt arra, hogy a szépséges helyszíneket, az itt élő embereket, valamint a versennyel kapcsolatos
helyi rendezvényeket megismertessék az egész világgal. Egyúttal köszönetet is mondok az együttműködés minden részletéért valamennyi partnerünknek, a Romániai Kerékpáros Körverseny támogatóinak és a sportminisztériumnak” – nyilatkozta Tiberiu
Dăneţiu, az Auchan Retail Románia üzletlánc marketingigazgatója.

MELLÉKÉPÜLETEK bontását vállalom. Tel. 0747-462267. (16944-I)

2019 óta az Auchan Retail Románia üzletlánc a Romániai Kerékpáros Körverseny kiemelt partnere és társszervezője a Román
Kerékpáros Szövetséggel régóta fennálló együttműködés keretében. E partnerség által a vállalat cselekvően részt vesz Romániának,
hazánk értékeinek, illetve a kiemelkedő teljesítményeknek a népszerűsítésében, továbbá a sport meg a helyes táplálkozás révén
kialakítható egészséges életmódra szeretne ösztönözni mindenkit. Voltaképpen ez úton folytatja a romániai társadalmat célzó felelősségvállalási programjait.

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

MINDENFÉLE

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)

MEGEMLÉKEZÉS

A Romániai Kerékpáros Körverseny
A Romániai Kerékpáros Körverseny kezdetei a múlt század elejére nyúlnak vissza, amikor a Revista Automobilă című kiadvány
a Francia Körverseny mintájára 1910 augusztusában megszervezte a Havaselvi Körversenyt (Circuitul Munteniei) a Bukarest–
Szinaja–Tergovistye–Bukarest útvonalon. Sajnos, az első világháború kitörésével a verseny megszűnt. 1934-ben a Sportul Zilnic
című napilap megszervezte az első országos kerékpárversenyt, a Romániai Kerékpáros Körversenyt, amelyet a Nagy Huroknak
nevezett Tour de France mintájára Kis Hurok néven is emlegettek. Ezen a versenyzőknek hét szakaszból álló, 1026 kilométeres
távot kellett megtenniük. Mivel a verseny történetében több megszakítás is volt – amelyek közül a leghosszabb, az 1936 és 1946
közötti tíz évet tartott –, az idei a sporteseménynek csupán az 55. kiadása, noha 88 esztendő telt el az első megszervezése óta. A
45. (a 2008. évi) kiadás szerepelt először a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában.
2019-től a versenyt az Auchan Románia vállalattal partnerségben szervezik, társfinanszírozói pedig az Ifjúsági és Sportminisztérium, az Auchan üzletlánc, valamint az utóbbi partnerei. Az idén a sporteseményre szeptember 6-11. között kerül sor. A viadal
során a sportolók a(z összetett verseny éllovasa viselte) sárga trikóért, a (pontverseny vezetőjének, azaz a legjobb sprinternek
járó) piros trikóért, a (hegy királyát, vagyis a legjobb hegyi menőt megillető) zöld trikóért, a (legjobb U23-as kerekesnek járó)
fehér trikóért és a (legjobb romániai résztvevőt elismerő) kék trikóért küzdenek. További részleteket a 2022. évi Romániai Kerékpáros Körversenyről a www.turulromaniei.ro honlapon olvashat.

Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 31-én
KAMENITCZKY
ÁRPÁDRA
halálának
6.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (16961-I)

Szomorú szívvel és el nem múló szeretettel
emlékezünk augusztus 31-én DEMETER
ZSUZSÁNNÁRA halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi férje, lánya, veje, négy unokája,
valamint két testvére és azok családja. (16962-I)

Az Auchan üzletlánc
Az Auchan Románia vállalathoz összesen 264 üzlet tartozik, ezek közül 33 hipermarket, 6 szupermarket, 225 pedig MyAuchan
integrált üzlet, amelyből több mint 200 a Petrom töltőállomásokon működik. Hozzájuk társul az auchan.ro online áruház. Több
mint 1,2 milliárd eurós bruttó forgalmával az Auchan – azon városok lakosainak, ahol üzletei működnek – modern, minőségi kereskedelmet kínál a legszélesebb termékválasztékkal, felelős diszkontkoncepcióval és folyamatosan alacsony árszinttel. 2021ben az Auchant az International Certification Association (ICERTIAS) független német piackutató és kereskedelmi tanúsító
szervezet a Customers’ Friend (Vásárlók Barátja) címmel, illetve a Customers’ Friend – Superior Excellence (A Vásárlók Barátja
– Kiváló Kiszolgálás) minősítéssel tüntette ki.

Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 31-én a
mezőmadarasi id. DÁVID GYULÁRA halálának
8. évfordulóján. Mert aki él szerettei szívében, az
nem hal meg, csak távol van. Nyugodjon
békében! Emlékét őrzi felesége, fia, menye,
unokája, Boglárka és a rokonok. (16968)
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Közlemény
Marosvásárhely Megyei Jogú Város projektpályázatot hirdet az oktatási intézmények tevékenységének támogatására a 2023-as év első
szemeszterére.
A finanszírozási útmutató és a finanszírozási kérelmek megtalálhatók
a www.tirgumures.ro weboldalon. Bővebb tájékoztatás a 0265-268-330
telefonszámon, 162-es mellékállomás, kapcsolattartó: Adela Fabian.
A pályázatokat 2022. szeptember 30-ig lehet benyújtani Marosvásárhely Megyei Jogú Város iktatójában.
Soós Zoltán polgármester

