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Gernyeszegen kezdi a tanévet a felső tagozat

Megújul a körtvélyfáji iskola

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

Száz éve halt meg
a könyvtáralapító
gróf
A rendkívül értékes marosvásárhelyi
Teleki-könyvtár megalapítóját tiszteljük
benne, ő volt a sáromberki kastély
építtetője. Tudományos, művelődési
törekvései mellett templomot, papi
lakot emeltetett Sáromberkén, és a református egyház vagyonának gyarapításával megalapozta annak
viszonylagos önállóságát, szívén viselte a helyi iskola sorsát.

____________4.
Jubileumi Római
fesztivál

Múlt szombaton rendezte meg a
Római fesztivál tizedik, jubileumi kiadását Mikházán a Maros Megyei Múzeum. Gazdag, színes program várta
a látogatókat, a forróság és nyári zivatar ellenére sem bánhatta senki, hogy
erre szánta a napot.

Gernyeszegi Népújság a 6. oldalon

A körtvélyfáji iskolát kibővítik és felújítják, a délelőtti hőségben teljes gőzzel dolgoztak rajta. A szeptemberi tanévkezdésre azonban így sem lesz átadható az épület, ezért a múlt
szerdai (augusztus 3-i) tanácsülésen a helyi önkormányzat
határozatot fogadott el arról, hogy a felső tagozatos diákokat
ideiglenesen a gernyeszegi tanintézetbe költöztetik.

Nagy Székely Ildikó
– Az 5–8. osztályosokat iskolabusz viszi a községközpontba. A délutáni oktatás elkerülése végett a régi iskolaépületben biztosítunk számukra tantermeket, így mindenki délelőtt járhat iskolába. Az
iskolaépületet szeptember 5-re rendbe tesszük – ígérte Kolcsár Gyula
polgármester.

Fotó: Nagy Tibor

A körtvélyfáji elemisták egy része – két osztály – a régi, visszaszolgáltatott óvodaépületben kezdi a tanévet, a többiek az új napköziben, illetve a felújítandó iskola használható részében kapnak helyet. Az alsó
tagozatos osztályok elosztásáról a pedagógusok döntenek – tudtuk meg
a községgazdától.
Az iskola felújítására és új szinttel való bővítésére a regionális operatív
programon keresztül nyert támogatást a község. A munka januárban kezdődött, akkor két osztályt áthelyeztek a napközibe. A munkálat során az
épület belső szerkezetét is megbontották, teljesen átalakítják. A nagy méretű beruházásra feltétlenül szükség volt, a tanintézet ugyanis közel húsz
éve nem volt felújítva – mondta a polgármester, majd hozzátette, hogy a
diákok teljesítménye alapján a körtvélyfáji a Maros megyei vidéki iskolák élvonalába tartozik.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Miért van gond
az ivóvízszolgáltatással?!

A dolog úgy kezdődött, szóval úgy
kezdődött, hogy folyt el a víz. Sok víz.
Ebben a nagy szárazságban. Az
Aquaserv nyugtatgatott, hogy nálunk
nincs semmi baj. De ez nem érdekli a
kilyukadt csővezetéket, az csak a hidraulika törvényeinek engedelmeskedvén eregeti szenvtelenül a drága
nedűt.

____________10.

Törvényesség? Ugyan már!
Mózes Edith
Azt tartja a mondás, az okos ember nem csak a saját hibájából
tanul, okul a másokéból is. Ez azonban erre az országra nem érvényes. A hét végi hírek jó része halálos közúti balesetekről szólt. Legtöbb a közlekedési szabályok be nem tartása, gyorshajtás, alkohol
fogyasztása és újabban egyre gyakrabban drogfogyasztás miatt történik. Annyi a halálos balesetről szóló hír, hogy sokan azt mondják,
lassan már „normális” ember nem is mer volán mögé ülni.
Ilyen körülmények között jött a friss hír, hogy egy vasúti átkelőnél,
ahol félsorompók figyelmeztetik az autósokat, egy videófelvételből
az derült ki, hogy kevesebb mint két perc alatt kilenc autós és két
kerékpáros hajtott rá a sínekre, a leengedett sorompók között szlalomozva. A legkevésbé sem érdekelte őket, hogy ezzel a saját és
mások életét is veszélybe sodorják.
Nem csoda tehát, ha Románia „listavezető” Európában a halálos
közlekedési balesetek terén, és minden jel arra mutat, hogy a helyzet
nem fog változni a közeljövőben. Amíg az emberek jelentős része továbbra is „magasról tesz” a közlekedési szabályokra, és általában
a törvényekre, hosszú időbe telik még, amíg javul(hat)nak a baleseti
statisztikák.
Az Eurostat adatai szerint 2021-ben mintegy 19.800 személy halt
meg közúti balesetben az Európai Unió országaiban, öt százalékkal
többen, mint az előző esztendőben. Az adatokból kiderül az is, hogy
2021-ben Romániában voltak a legkevésbé biztonságosak a közutak,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 12 perckor,
lenyugszik
20 óra 43 perckor.
Az év 221. napja,
hátravan 144 nap.

Ma EMŐD,
holnap LŐRINC napja.
EMŐD: régi magyar férfiszemélynév. Jelentése: kis csecsemő.
LŐRINC: latin eredetű, a Laurentius névből származik, jelentése:
Laurentum
vidékéről
származó férfi.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS
Záporeső,
zivatar lehetséges
Hőmérséklet:
max. 27 0C
min. 19 0C

BNR – 2022. augusztus 8.
1 EUR

4,9210

1 USD

4,8330

100 HUF

1,2522

1 g ARANY

276,1646

Indul az évad a Maros Művészegyüttesnél
Imre Bernadette-Andrea
Megújult erővel térünk vissza. A nyári szünet után újra
munkába lendültünk, és változatos programkínálattal várjuk a kedves nagyérdeműt.
Az idén nem maradhatnak el a szovátai fellépések sem,
a fürdővárosban több alkalommal fogunk megfordulni a
nyár folyamán. Évadunk első előadását, az Újraélt figurák
címűt a Petőfi parkban mutattuk be csütörtökön.
Augusztus 6–7-én szervezték meg Baróton az Erdővidéki Bányásznapokat, ahol az erdővidéki néptánctalálkozó
egyik fellépőjeként lehettünk jelen.
Gyulán vendégszerepelünk közösen a Spectrum Színházzal – Tamási Áron: Boldog nyárfalevél – augusztus 13án délután 17 órától a gyulai Erkel Ferenc Művelődési
Központban.

A mikházi Csűrszínházban is több előadást tervezünk
bemutatni, a Tamási Áron műve alapján készült Ábel táncszínházi produkciónk augusztus 19-én este 19 órától, valamint a Spectrum Színházzal közösen a Boldog
nyárfalevél előadás 20-án este 20 órától látható.
Örömmel tölt el, hogy a Vásárhelyi Forgatag évről évre
nagyobb hangsúlyt fektet a népi kultúrára, ezért augusztus
27-én a Vásárhelyi Forgataggal közös szervezésben folknapra várjuk az érdeklődőket. Ezen a napon reggeltől estig
a magyar népi kultúrához kötődő tevékenységek zajlanak
a marosvásárhelyi várban, mint például gyerek- és ifjúsági
néptáncegyüttesek fellépése, néptánc- és népdaltanítás,
folklórelőadás. Az esemény alkalmat ad a város magyar
értékeinek bemutatására, valamint azok megismertetésére
a többségi lakossággal.

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
Ébredő tehetségek –
hangszeroktató tábor
A Világló Egyesület népi hangszeroktató tábort szervez Marosszéki ébredő tehetségek címmel 7–18 év közötti gyermekeknek, illetve fiataloknak, hangszerismereti szinttől
függetlenül, a nyárádszentlászlói Pásztortűz panzióban.
Oktatók: Kászoniné Fejős Gabriella, Kelemen Molnár Janó,
Kisfaludi Attila, Román Hunor, Ségercz Ferenc. A résztvevők hegedűn, brácsán, bőgőn és parasztfurulyán tanulhatnak meg játszani. A tábor augusztus 22–27. között lesz, és
megelőzi egy összerázó nap, amelynek időpontját közös
megegyezés szerint tűzik ki a szervezők. Részvételi díj 700
lej (ebből 100 lej előleg), testvérpároknak kedvezményt biztosítanak. Támogatók: NKA Halmos Béla Program, Hagyományok Háza, Csoóri Sándor Alap. Jelentkezni a következő
elérhetőségeken lehet: erdei.sarolta.beata@gmail.com,
0743-066-604 (Erdei Beáta). A helyek száma korlátozott, a
jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják. A tábor feltételeit az aktuális járványügyi intézkedésekhez igazítják.
Bővebb tájékoztatás az esemény Facebook-odalán:
https://fb.me/e/6wf54HQ6m.

„Kézügyes” gyermekek műhelye
A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesület támogatásával augusztus 16–20. között a műhelyébe várja a 8–
12 éves gyerekeket. Naponta két kézművesműhelyre kerül
sor 10–14 óra között a Divers Egyesület Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székhelyének udvarán. A következő kézműves-foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg a
gyerekek: gyöngyfűzés, fafaragás, papírkosárfonás, nemezelés, szalvétatechnika, hűtőmágnesek, valamint pompon-,
textília- és filcfigurák készítése. A tevékenységeket a Női
Akadémia Ügyes Kezű Nők kézműveskörének önkéntesei
vezetik. Akiknek pedig játszani van kedvük, kipróbálhatják
a Játéktár társasjátékait, asztaliteniszezhetnek, tollaslabdázhatnak. A szervezők mindennap friss gyümölcsöt és
vizet biztosítanak a gyerekeknek. A tevékenységre augusztus 12-éig lehet feliratkozni a 0265-311-727-es telefonszámon. A tevékenységen összesen 20 gyermek vehet részt.

Terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szeptember 10.
között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játékvagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-re). Jelentkezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni, további
részletek felől érdeklődni Deé Lukács Évától lehet a 0265254-460-as telefonszámon.

Büntettek a rendőrök
A Maros megyei rendőr-felügyelőség a hétvégén folytatta
a közlekedésbiztonsági szabályok betartásának ellenőrzését. Augusztus 8-án, vasárnap reggel három hajtási jogosítványt tartottak vissza, és 28 pénzbírságot róttak ki a
rendőrök, ebből 22-t gyorshajtás miatt. Ugyanakkor egy 42
éves szászrégeni sofőr ellen ittas vezetés miatt indult eljárás.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Megjelent a Székelyföld augusztusi száma
A Székelyföld folyóirat 2022/8. számában verssel jelentkezik Bajna
György, B. Tomos Hajnal, Ferencz Imre, Gere Nóra, Karácsonyi Zsolt,
Kovács Újszászy Péter, Ráday Zsófia, Székely Szabolcs és Tompa
Gábor. Prózát publikál Bene Zoltán, Káli István, Nádasi Krisztina, Somogyi Tibor és Szentgyörgyi László.
Az Ujjlenyomat rovatban Oláh Sándor Az ellenség nem tudta magáról, hogy ellenség... címmel a kulákosítás/kollektivizálás időszakáról
közöl tanulmányt. A néprajzrovatban Szabó Á. Töhötöm Politikai és
etnikai határok Dél-Erdélyben: fakuló etnikai mozaik a Kis-Küküllő
térségében című elemzése olvasható.
A csángó kultúrával foglalkozó Kelet Népe rovatban Halász Péter
Kezem fejemre kulcsoltam, szegény Csíkot úgy sirattam címmel közöl
írást.
A Ködoszlásban Cserey Zoltán a burgonya termesztésének kezdeteiről és meghonosodásól ír Háromszéken a 18. század utolsó harmadától
a 19. század közepéig.
Csinta Samu Szarvadi Lóránd háromszéki vállalkozóval készített
portrébeszélgetést.
A kritikarovatban Purosz Leonidasz Székely Szabolcs A beszélgetés
története című kötetéről értekezik, Zsidó Ferenc pedig Bereményi Géza
Magyar Copperfieldjéről.
A lapszámot Holló István munkái illusztrálják.

RENDEZVÉNYEK
Szoboravatás és búzaöntés

A Kemény Auguszta Kulturális Egyesület és a Romániai
Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei szervezete szoboravató és búzaöntő ünnepséget szervez augusztus 14-én, szombaton 13 órától a marosvécsi
várkastélyban. A Kemény Auguszta Kulturális Egyesület
a II. világháború után eltűnt kőoroszlán-szobrokat faragtatta újra, azok avatására, valamint A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem kezdeményezéshez
csatlakozó ünnepélyes búzaöntésre és az új kenyér
megáldására kerül sor a rendezvényen. Az eseményt
kulturális programok – klasszikus zene, szavalat, néptánc, könnyűzenekoncert – színesíti, emellett kerekasz-

tal-beszélgetés is lesz kastélytulajdonosokkal, azok
képviselőivel és szobrászművészekkel az erdélyi kastélyok műemlék szobrainak értékmegőrzéséről. A rendezvény alatt gyermekprogramokra, íjászkodásra és
vezetett csoportos kastélylátogatásra is sor kerül,
ugyanakkor a szervezők egész nap piknikezési lehetőséget biztosítanak a részt vevő családok számára a
kastélykertben.

Metropol-koncert a Jazz Clubban

Augusztus 12-én, csütörtökön 20 órától egy ikonikus
magyar rockzenekar, a Metropol Group koncertezik a
marosvásárhelyi Jazz & Blues Clubban. Az együttes
tagjai: Orbán András – gitár, ének; Szász Ferenc és
Dobos József – gitár, ének; Trendler József – dobok; Virányi Attila – basszusgitár, ének; Boros Zoltán – zongora.
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A Szent Király Szövetség 25. találkozója

Nem sokaság, hanem Lélek

Szent István legbecsesebb örökségének nevezte a
keresztény magyar államot Kövér László, az Országgyűlés elnöke vasárnap a Bács-Kiskun megyei
Szentkirályon.

Kövér László a Szent Király Szövetség – a szentkirály elnevezést tartalmazó települések szervezetének – 25. találkozóján azt mondta: a keresztény magyar állam a mai napig meg
tudta tartani az országot hazának.
„Ezeréves tapasztalat, hogy ha az államalapítónk intelme
szerint kitartunk, akkor lélekben megmenekülve mindig meg
tudjuk őrizni államalkotó képességünket, még akkor is, ha a
legmostohább idők vagy a legádázabb ellenségek szakadnak
a nyakunkba” – mondta.
Szent István király egyik intelme fiához, Imre herceghez és
minden jövendőbeli magyar nemzedékhez szól. A „ha kitartotok, megmentitek lelketeket!” intelem ezer éve megtartja,
élteti és oltalmazza a magyarokat a Kárpát-medencében – tette
hozzá a házelnök.
Kövér László szerint a világjárványokkal, egy újabb világ-

Koszorú Szent István szobránál a Szent Király Szövetség – a szentkirály elnevezést tartalmazó települések szervezetének – 25. találkozóján a Bács-Kiskun
megyei Szentkirályon 2022. augusztus 7-én.
Fotó: MTI/Bús Csaba

háború veszélyével és egy világgazdasági válság bajaival terhelt mindennapokban különösen fontos a „ne féljetek!” krisztusi üzenet, hiszen bárhol éljenek is az emberek a
nagyvilágban, napjainkban alapos okuk van az aggodalomra.
Az Országgyűlés elnöke szerint „a mai léleksorvasztó időkben, amikor a nyugati világban az embereket el akarják idegeníteni istenüktől, hazájuktól, családjuktól, amikor az embert
olyan meghasonulásba akarják kergetni, hogy a végén már azt
sem tudja magáról, hogy fiú-e vagy lány, hogy ne tudjon többé
különbséget tenni az igaz és a hamis, a jó és a rossz között,
ilyen időkben különösen fontos Szent István király öröksége”.
Európa minden államára és minden államalkotó nemzetére
„kemény politikai és gazdasági önvédelmi küzdelem vár” –
mondta.
Kövér László szerint a tét, hogy „a kevesek magánérdekén
alapuló, jellemzően Európán kívüli, globális magánhatalmak
önkénye vagy a sokak közérdekét képviselő európai nemzetállamok demokratikus együttműködése fogja-e irányítani az
európai emberek életét a 21. században”.
Szabó Gellért (VJG), Szentkirály polgármestere elmondta:
a jubileumi találkozó mottójául Berzsenyi Dániel „Nem sokaság, hanem Lélek” gondolatát választották. A szentmisén és
az istentiszteleten is arról a lélekről volt szó, amely egybekovácsolja és egyben tartja a magyarokat. Arról a lélekről, amely
Szent István királyt is vezette – tette hozzá.
Felidézte: a település két templomát 1901 decemberében és
1902 júniusában szentelték fel. A község lakói a 120 éves épületek mellett nyáron egy másik évfordulóról is megemlékeznek: Szentkirály-puszta 1952. január 1-jén vált
közigazgatásilag önállóvá, Lászlófalva néven. A község eredeti, ősi nevét, Szentkirályt harmincöt éve, 1987. augusztus
20-a óta viseli.
Az ünnepség vasárnapi programjai a katolikus templomban
ünnepi szentmisével, majd a református templomban ünnepi
istentisztelettel kezdődtek. A találkozó végén a Szent Király
Szövetség tagtelepüléseinek képviselői emlékszalagot tűztek
Szentkirály község zászlajára, majd koszorúkat helyeztek el a
Szent István-szobornál.
A főként a szentkirály elnevezést tartalmazó települések1996-ban Csíkszentkirályon találkoztak először. Rá egy
évre, 1997. augusztus 15-én, Szent István fejedelemmé választásának 1000. évfordulója alkalmából Magyarországon írták
alá azt a megállapodást, hogy megalakítják a Szent Király
Szövetséget.
Erdélyből Csíkszentkirály, Kalotaszentkirály, Marosszentkirály, Sepsiszentkirály, Székelyszentistván, Székelyszentkirály tagja az SZKSZ-nek. (MTI)

Augusztus 20-i ingyenes mobilapplikáció
A Magyarország születésnapját ünneplő négynapos
ünnepségsorozatra készült ingyenes mobilalkalmazás segíti a programok és a szolgáltatások közti eligazodást a fővárosban – közölte a Magyar
Turisztikai Ügynökség (MTÜ) hétfőn az MTI-vel.

A leglátogatottabb alkalmazásboltokból a mobiltelefonokra
ingyenesen letölthető applikációban megtalálható minden ünnepi hivatalos esemény, valamint a szórakoztató programok
is. Változatos műsorkínálat, családi és gyermekprogramok,
valamint könnyűzenei koncertek sora várja az érdeklődőket a
fővárosban.
A Szent István-nap applikáción az ünnepségsorozat összes
programját és fellépőit, valamint a látogatható helyszíneket és
a rendezvénnyel kapcsolatos híreket is elérhetik a felhasználók. A zenés előadások mellett a már ismert Mesterségek Ün-

nepe, a Divat&Design Fesztivál, a Magyar Ízek Utcája és a
Csárdafesztivál, valamint a Food Truck Show színesíti a programot. A látogatók ellátásáról a meglévő vendéglátóipari egységek mellett több mint százötven kitelepülő kereskedőegység
kínálata is gondoskodik, amelyektől a tavaly bevezetett megfizethető, szabott áras termékeket lehet megvásárolni. Ezekre
a felhasználók szintén rákereshetnek az alkalmazásban – hangsúlyozza az ügynökség.
Az ingyenes applikáció, melyről közvetlenül vészhívás is
indítható, augusztus eleje óta már elérhető a nagyobb alkalmazásboltokban. Aki tavaly már letöltötte, annak csupán frissítenie kell az appot.
Tavaly négy nap alatt 20 rendezvényhelyszínen csaknem
kétmillióan voltak kíváncsiak az augusztus 20-i nemzeti ünnep
programjaira. (MTI)

Életbe lépett a tűzszünet Izrael és az Iszlám Dzsihád között
Vasárnap éjfél előtt életbe lépett az egyiptomi közvetítéssel
megkötött tűzszünet Izrael és az Iszlám Dzsihád között, a pénteken indított izraeli Hajnalhasadás hadművelet véget ért – jelentette a helyi média hétfőn.
Egyiptom vasárnap átfogó és kölcsönös tűzszünetre szólította fel a feleket, és az Iszlám Dzsihád és az izraeli vezetés
elfogadta a feltételeket. Egyiptom felhívásában az is szerepelt,
hogy „erőfeszítéseket tesz és elkötelezett amellett, hogy kiszabadítsák” az Iszlám Dzsihád letartóztatott tagjait, Besszám
esz-Szaadit és Kalil Avadét, a gázai iszlamista szervezet izraeli
fogságban lévő tagjait.
Muhamad al-Hindi, az Iszlám Dzsihád politikai szárnyának
szóvivője megerősítette, hogy a szervezet egyetértett a gázai
tűzszünetről szóló egyiptomi javaslattal, melyet helyi idő szerint 23.30-ra hirdettek meg. A tűzszünet hivatalos életbe lépése
után még többször megszólalt Izraelben a légvédelmi riasztás,
történtek elszórt rakétatámadások.
A tűzszünetre adott izraeli válaszról Jair Lapid miniszterelnök tanácskozáson döntött, melyet Beni Ganz védelmi miniszterrel és más magas rangú védelmi tisztviselőkkel tartott
vasárnap este Tel-Avivban, a hadsereg főhadiszállásán.
Előzőleg vasárnap délután Jaír Lapid miniszterelnök találkozott a dél-izraeli önkormányzati vezetőkkel, akiknek azt
mondta, hogy Izrael elérte céljait három nap alatt az Iszlám
Dzsihád elleni harcokban, és semmi haszna nincs a Hajnalhasadás hadművelet további folytatásának.
A háromnapos rakétaháborúból kimaradt a Gázai övezetet

irányító iszlamista Hamász szervezet. Izraelben a katonai rádió
összefoglalója szerint mintegy 1100 rakétát indítottak Izrael
felé a Gázai övezetből, ebből 200 még az övezetben becsapódott.
Az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszer 380, lakott területen leesni készülő lövedéket fogott be, a hadsereg számításai
szerint 95-97 százalékos pontossággal működött.
Izrael 170 célpontot támadott a Gázai övezetben, és megölte
az Iszlám Dzsihád két fontos helyi vezetőjét.
Az AFP francia hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt közölte, hogy a tűzszünet nyomán Izrael részlegesen megnyitotta a Gázai övezet déli részénél található
Kerem Salom-i, vagyis teherforgalmi átkelőt, amelyen máris
áthaladtak az első, üzemanyaggal megrakott teherautók az
övezet felé.
Az izraeli katonai rádió szerint a tűzszünet során abban is
megegyeztek, hogy ismét engedélyezik a gázai vendégmunkások Izraelbe lépését is és a humanitárius segélyek szállítását
az övezetbe.
Izrael pénteken – több mint egy év viszonylagos nyugalom
után – indította meg Hajnalhasadás nevű hadműveletét a Gázai
övezet iszlamista szervezetei ellen, mert azok megtorlással fenyegettek egyik magas rangú ciszjordániai tisztviselőjük,
Besszám esz-Szaadi letartóztatása miatt. Az akcióban az izraeliek végeztek Tejszír al-Dzsabarival, az Iszlám Dzsihád
észak-gázai parancsnokával, majd vasárnap Hálid Manszúrral,
a déli rész katonai vezetőjével. (MTI)
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Ország – világ
Záporok, zivatarok
Záporokra, zivatarokra figyelmeztető riasztást adott
ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM). Hétfőn 16 órától szerda reggel 10 óráig 18 erdélyi, máramarosi és körösvidéki megye bizonyos
térségeire narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényes. A hegyvidéki területeken a fokozott légköri instabilitás miatt megerősödik a szél, záporok, zivatarok
várhatók, jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék
mennyisége meghaladja a 40-60 litert, helyenként
akár a 70-80 litert is négyzetméterenként. (Agerpres)

Jódtabletták receptre
„Tökéletesen működőképes” a jódtabletták kiosztására létrehozott rendszer – jelentette ki hétfőn az
egészségügyi miniszter. A bukaresti Floreasca kórháznál tett látogatása után nyilatkozó Alexandru Rafila arra biztatta a 40 éven aluli személyeket, hogy
mielőbb jelentkezzenek családorvosuknál a receptért, amelynek alapján átvehetők a jódtabletták az
erre kijelölt 2500 gyógyszertár valamelyikében. „Ez
egy tökéletesen működőképes rendszer, fontos, hogy
az emberek vegyék igénybe” – nyomatékosította. A
tárcavezető hozzátette, ha nő a feszültség Ukrajnában, megtörténhet, hogy a jódtabletták iránti kereslet
is nőni fog a készítményre jogosultak részéről.
(Agerpres)

Tovább nőtt a bankközi
hitelkamatláb
A pénteki 8,12 százalékról 8,14 százalékra nőtt hétfőn a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló
három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) –
közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). Ennél magasabb ROBOR-szintet 2010. február 1-jén jegyeztek,
akkor 8,15 százalékon állt a mutató. Az év elején
még csak 3,02 százalékos volt a ROBOR. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos bankközi
hitelkamatláb 8,23 százalékról 8,25 százalékra, a 12
hónapos pedig 8,34 százalékról 8,35 százalékra
emelkedett. (Agerpres)

A bulgáriai buszbaleset
sérültjeinek állapota
Öntudatuknál vannak és együttműködnek az orvosokkal a bulgáriai buszbalesetnek a bukaresti Floreasca kórházban kezelt sérültjei – jelentette ki hétfőn
Alexandru Rafila. Az egészségügyi miniszter azután
nyilatkozott a sajtónak, hogy felkereste a fővárosi kórházban kezelt pácienseket. A látogatás után elmondta, mind az öt sérült öntudatánál van, és
együttműködő. A beutaltakkal a kórház pszichológusa is elbeszélgetett, a testi sérüléseken túlmenően
ugyanis erős sokk érte őket, néhányan közülük családtagjaikat veszítették el a balesetben – tájékoztatott
a tárcavezető. A szombat hajnalban Bulgáriában, Veliko Târnovo térségében történt buszbalesetben
három román állampolgár életét vesztette, öt pedig
megsérült. Az Isztambulból Romániába tartó busznak
25 utasa volt, 18 román és hét török állampolgár. A
jármű szombaton hajnalban fél 2 körül egy, az útszélen parkoló személygépkocsinak ütközött Kutsina és
Polikraishte között. (Agerpres)

Törvényesség?
Ugyan már!
(Folytatás az 1. oldalról)
ahol egymillió lakosra 93 halálos baleset jutott, míg
Svédországban voltak a legbiztonságosabbak, 18 haláleset/egymillió fő. Nemrég közöltünk már baleseti krónikát, de újra felelevenítjük, hátha megszívlelik a
romániai gépkocsivezetők.
Köztudott, hogy az EU 2030-ra felére csökkentené a
halálos balesetek számát. Az elmúlt évtizedben 36 százalékos csökkenést jegyeztek ezen a téren. Az Európai
Bizottság előzetes adatai értelmében kilenc tagországban – Dánia, Németország, Írország, Ciprus, Litvánia,
Málta, Lengyelország, Portugália és Svédország – rekordmértékben csökkent a halálos balesetek száma.
A pandémia előtti adatokhoz mérten átlagban 13 százalékkal mérséklődött tavaly a halálesetek száma, a legjelentősebb, több mint 20 százalékos csökkenés
Dániában, Belgiumban, Portugáliában, Lengyelországban és Litvániában volt tapasztalható.
Szomorú, hogy csupán rossz dolgokban jár élen Románia (korai iskolaelhagyás, leányanyák száma, szegénység, korrupció). Az emberek nem törődnek a
törvényekkel, és egyre nő az erőszakos bűncselekmények száma. Közben az ország vezetői között folyik a
hatalmi csatározás, és semmit sem tesznek a helyzet javításáért.
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Száz éve halt meg a könyvtáralapító gróf

Sáromberke nagy mecénásának emlékét idézték

Nagyszabású, egész napot betöltő ünnepség keretében emlékeztek meg augusztus 7-én, vasárnap széki gróf Teleki Sámuel – volt erdélyi ügyekért felelős kancellár – halálának 200.
évfordulójáról. Azonkívül, hogy a rendkívül értékes marosvásárhelyi Teleki-könyvtár megalapítóját tiszteljük benne, ő volt
a sáromberki kastély építtetője. Tudományos, művelődési törekvései mellett templomot, papi lakot emeltetett Sáromberkén, és a református egyház vagyonának gyarapításával
megalapozta annak viszonylagos önállóságát, szívén viselte a
helyi iskola sorsát – hangzott el többek között az ünnepséget
bevezető méltatásban.

Bodolai Gyöngyi
Bár több meghívottat vártak, szeretettel köszöntötték a megjelenteket:
a
Teleki-kastély
új
tulajdonosait, dr. Benedek Imre professzort és feleségét, Benedek Teodora professzor asszonyt, Csép Éva
Andrea Maros megyei képviselőt,
Kovács Mihály Leventét, a megyei
tanács alelnökét, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökét, a nagyernyei önkormányzat
tanácsosait, köztük Siklódi Csongor
alpolgármestert, gróf Teleki Kálmánt, a gernyeszegi kastély tulajdonosát, Borbély Lajos tanárt, a helyi
Teleki Sándor Általános Iskola
igazgatóját, Weisz Mártont, az egyházmegye gondnokát, lelkipásztorokat, gondnokokat, presbitereket, a
Régenszéki Vitézi Rend és a 15.
Mátyás Hagyományőrző Huszárcsapat tagjait, a Teleki Sámuel
cserkészcsapat tagjait, a résztvevőket.
Érdekes pillanata volt a megemlékezésnek, hogy egy keresztelővel
kezdődött. Porkoláb Levente református lelkész, aki a rendezvény
szervezésének oroszlánrészét végezte, egy kisfiút, Berekméri András és Márta András-Náthánael
nevű kisfiát keresztelte meg. Így
kapcsolta össze az élet nagy eseményeit, amelyben halál és születés
váltják egymást, és amelynek során
a keresztség sákramentumát kiszolgáltató lelkész szerint a szeretetre
van a legnagyobb szükség, ami
megadatik ott, ahol jelen van a hit.
„Isten bizalmát élvező sáfárok
vagyunk”, kell lennünk, a ránk bízott „kincsekkel” azok javára kell
cselekednünk, akiknek erre szükségük van – kötötte a gyülekezet lelkére Szász Zoltán, az igehirdetést
végző nyugalmazott református lelkipásztor. Prédikációjában a színes,
gazdag jelentését elvesztett sáfár,
sáfárság szó valós és jelképes jelentését világította meg. Majd Teleki
Sándor kancellár szép, követendő
példáját idézte, aki életét és vagyonát úgy tudta kezelni, úgy tudott
vele „sáfárkodni”, hogy Isten és
embertársai javát szolgálta.
A továbbiakban a helyi iskola diákjai, Bíró Nóra, Szabados Sarolta,

Berekméri Alex, Tőkés Evelin és
Kiss Huba mutatták be Teleki Sámuel életútját.
Kovács G. György, a Teleki Téka
könyvtárosa és állományvédője Teleki Sándor munkássága és hagyatéka címmel tartott érdekes,
tartalmas előadást.
Az előadó megemlítette, hogy az
1739-ben Gernyeszegen született
Teleki Sámuel már fiatalon nyugati
tanulmányútra indul, amelynek legfontosabb állomásai Bázel, Utrecht
és Párizs voltak, ahol nemcsak az
egyetemeket, a könyvtárakat is
meglátogatja. Ekkor kezdi el a
szakszerű könyvgyűjtést is, olyan
érdeklődéssel, hogy Párizsban már
a hivatásos bibliofil szemével tekinti meg a könyvgyűjteményeket,
figyeli a könyvtárak épületét és berendezését is.
Hazatérése után, 1770-ben veszi
feleségül Bethlen Zsuzsannát, aki
hűséges társa lesz egy életen át, és
nemcsak kilenc gyermeket szül,
hanem a könyvgyűjtésben is követi
férje példáját. Miután Teleki Sá-

szét foglalkoztatják a gazdaságban,
új kőtemplomot építtetnek, támogatják az egyházat és az iskolát. Politikai karrierje során Szebenben
kormányszéki tanácsos, Nagyváradon főispán, 1787-1791 között
Bécsben az erdélyi ügyekért felelős
főkancellár.
A könyvek gyűjtését jól kidolgozott program alapján kezdi el, útinaplójából, leveleiből nyomon
követhetjük érdeklődésének fejlődését és az erre vonatkozó hasznos
tanácsokat. Erdélyi diákok bevoná-

muel a sáromberki birtokot megörökli, egy kis faluban élve is
kapcsolatot tart a nagyvilággal, levelezést folytat a tanulmányúton
szerzett ismerőseivel, jeles tudósokkal, és szervezi könyvbeszerzési hálózatát. Ugyanakkor feleségével
együtt jelen vannak Sáromberke
életében, a falu lakosainak nagy ré-

sával tart kapcsolatot külföldi
könyvkiadókkal, könyvárusokkal,
volt professzoraitól kap tanácsot.
Egyedül irányít egy kiépített apparátust, melynek segítségével 25 európai város könyvkínálatából
válogat. A császárvárosban összegyűlt könyveknek a felesége által a
Wesselényiektől örökölt marosvá-

Fotó: Nagy Domokos

sárhelyi épületet bővíti ki, alakíttatja át. 1802-ben fejeződik be a
könyvtár berendezése, amelynek állományát 12 szekéren elhelyezett
láda hozta el Erdélybe.
„Teleki Sámuel legnagyobb érdeme az, hogy mindig szem előtt
tartotta Erdély és szűkebb hazája,
Sáromberke és Marosvásárhely
népe sorsának előmozdítását. A sáromberki évek alatt az elszigetelt
kis faluból is tudott nyitni a művelt
nyugat felé, a könyvtár megalapítása alkalmával pedig nem jelentett
gondot, hogy egy kis, hét-nyolcezres városban hozzon létre egy nyugati szintű intézményt, ugyanis
mindig hitte, hogy a népet fel kell
emelni, ezt viszont elsősorban a tudomány, a tanulás révén lehet elérni, ehhez pedig szükség van a
könyvekre” – hangzott el többek
között a méltatásban.
A meghívottak között felszólaló
prof. dr. Benedek Imre szívsebész,
egyetemi tanár, a kastély új tulajdonosa, aki bevallása szerint egy szívsebészeti központ építésére szánt
pénzből vásárolta meg a kastélyt,
beszámolt elképzeléseiről a szépen
alakuló épület rendeltetését illetően,
méltatta Teleki Sámuel érdemeit,
megemlítette a Benedek–Teleki
Alapítványnak a helyi iskolának
nyújtott támogatását. Beszédében
szóvá tette, hogy politikusainak
nem szentelnek elég figyelmet a
Felső-Maros mente magyar lakosságának, ahol sok a jól képzett szakember, akik megérdemelnék, hogy
munkahelyet teremtsenek számukra, és szülőföldjükről ne kelljen
elvándoroljanak.
Beszédet mondott Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, Kovács
Mihály Levente, a Maros Megyei
Tanács alelnöke, aki Péter Ferenc
tanácselnök üzenetét is tolmácsolta,
Siklódi Csongor alpolgármester, aki
Teleki Sámuel érdemeit méltatta,
Borbély Lajos iskolaigazgató, aki
az ünnepelt szellemi örökségének
az ápolását hangoztatta.
Sajnos, a Teleki-utódok egy gyilkos rendszer miatt nem tudtak jól
sáfárkodni a gondjaikra bízott örökséggel, és ahelyett, hogy Erdélyben
munkálkodnának, ma négy kontinenens 13 országába szétszóródva
élnek – mondta gróf Teleki Kálmán,
a gernyeszegi kastély tulajdonosa.
Berekméri D. István nyugalmazott pedagógus, helytörténész Sáromberke és a Telekiek címen új
kiadásában megjelent könyvét mutatta be.
A templomi ünnepség során a
Porkoláb Ildikó tiszteletes asszony
vezette nőszövetségi kórus szépen,

tisztán csengő éneklését hallottuk,
népdallal lépett fel két tehetséges
sáromberki fiatal, Ferenczi Attila és
Berekméri Réka, orgonán kísért
Porkoláb Bálint.
A megemlékezést követően a
résztvevők megkoszorúzták Teleki
Sámuelnek a református templom
előtt álló szobrát.
Dr. Benedek Imre professzor
meghívásának eleget téve a helybeliek és a vendégek meglátogatták az
elegánsan, szépen megújuló kastélyt, amelynek előadótermében
Nagy Domokos tanár tartott vetített
képes előadást az épületegyüttes
részletes történetéről. Ennek északi
és déli szárnyát barokk stílusban valószínűleg Schmidt Pál építette. Az
összekötő szárny 1912–14-ben készült neobarokk stílusban Möller
István tervei alapján, az építész Csiszár Lajos volt. Az Afrika-kutató
Teleki Samu halála után a család
sárpataki ágához tartozó Teleki Károly tulajdonába került a kastély.
Az új tulajdonos Benedek Imre
professzor beszámolt arról, hogy tudományos rendezvények színhelye
volt, lesz a kastély három előadóterme, az északi szárnyban a szívkatéterező klinika történetéről és
tevékenységéről szóló kiállítás látható.
Mivel az Erdély egyik legérdekesebb berendezésével ellátott kastély
bútorait az idők viharai széthordták,
tönkretették, az új tulajdonos arra
kérte a község lakóit, ha tudnak valamit az egykori berendezési tárgyakról,
azokat
szívesen
visszavásárolja.
Az ünnepség résztvevői megtekinthették a sáromberki Teleki-hagyatékot is. A gyülekezeti ház
nagytermében gróf Teleki Sámuel
fegyvereinek leltárát, a térképet,
ahonnan a gróf könyveit beszerezte,
valamint a széki gróf Telekiek családfáját láthatták, amely a huszadik
századig követi nyomon a család
történetét.
Az ünnepség délután a református parókia kertjében folytatódott,
ahol a Teleki Sámuel cserkészcsapat
állította ki a tevékenységéről szóló
képes összeállításokat. A színpadon
az erdőcsinádi Árvácska fiatal és
felnőtt táncosai, valamint Róbert
Szilárd, a Művészeti Líceum drámapedagógiai osztályának végzős
diákja lépett fel.
A megemlékező ünnepséget a
Bethlen Gábor Alapítvány, a Benedek–Teleki Alapítvány és Nagyernye Önkormányzata támogatta –
mondtak köszönetet érte a szervezők.
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Tizedszer érkeztek meg a legionáriusok és az érdeklődők

Jubileumi Római fesztivál

Múlt szombaton rendezte
meg a Római fesztivál tizedik,
jubileumi kiadását Mikházán
a Maros Megyei Múzeum.
Gazdag, színes program várta
a látogatókat, a forróság és
nyári zivatar ellenére sem
bánhatta senki, hogy erre
szánta a napot.

Gligor Róbert László
Fegyver- és páncélzörgés verte
fel a falu délelőtti csendjét, amikor
a Csűrszínház udvaráról a római katonai hagyatékőrzők elindultak be-

rült, mert tíz év után is sokan érkeznek a rendezvényekre – mondta el
Ötvös Koppány Bulcsú múzeumigazgató. Az intézményt fenntartó
Maros Megyei Tanács elnöke szerint egy létező világot feltárva itt is
a semmiből teremtettek új világot a
munkatársak, és ebben nemzetközi
partnereik is voltak. A régészeti
munka és a mikházi fesztiválok
megmutathatják az egykori római
határ menti világot, és egy sikeres
pályázatnak köszönhetően az ásatások mellett egy európai szinten is
egyedi bemutatóközpont létesülhet,
amely tudományos és turisztikai

mesterségektől a fegyverekig, a
római iskolától az amulettek, jósdák
világáig, a római konyhától a
gyógy- és fűszernövényekig, illatszerekig. Meg lehetett tekinteni a
táborozó katonák világát, a régészeti ásatások színhelyeit az erődnél
és a római közfürdőnél, illetve az
ezeket bemutató kiállításokat is a
pavilonokban, lehetett zenét hallgatni a Spirit Soundz együttes társaságában, esetleg kisétálni a
dombtetőre a Tájolóhoz, lehetett
íjászkodni, délután pedig ismét volt
hadgyakorlati bemutató és rabszolgavásár. Az iskola épületében az

Számos érdekességet lehetett megtudni az egykori szerzetesekről

kézművesműhelyek is voltak, ahol
a jobbágytelki szalmafonást, kalapkészítést, csuhéfonást lehetett kipróbálni Orbán Veronkával és Bakó
Reginával, míg Kelemen Vera szövőszéknél irányítgatta az érdeklődőket,
és
újrahasznosított
textíliákkal hímzőrámán apró dísztárgyakat is készíthettek. Biró Janka
Annával nemezelni lehetett, Székely Lajosnál a fafaragást kipróbálni, és az udvaron mézespogácsás
stand is volt, ahol Nagy Erzsébet
nemcsak édességként vagy dísztárgyként kínálta a finom pogácsát,
hanem emléktárgyként római légiós
pajzsot is kaphattunk, ugyancsak
mézeskalácsból. Az épületben
egész nap látható volt Barabási Attila Csaba fotókiállítása, amely a
Nyárád- és Kis-Küküllő mente mindennpjait villantotta fel 51 fényké-

kori ferences könyvkultúrából: többek között Kájoni János füveskönyvét, a csíksomlyói ferences nyomda
termékeit, illetve budai reneszánsz
könyvkötést csodálhattak meg az
érdeklődők.
A templom áhítatos csendjét délután Domahidi Sára és Zsuzsa fuvola- és hegedűkoncertje zavarta
meg, de visszatért a Codex régizene-együttes is. A kolostor konviktusában egész nap meg lehetett
tekinteni a nyárádmenti ferencesekről szóló új kiállítást.
A szombati rendezvényt a vártnál
rövidebbre sikerült fáklyás felvonulás zárta, ugyanis megérkezett a
nyári zivatar.
Folytatnák a fesztivált
A szombati napon mintegy 1600
résztvevő fordult meg a fesztivál
rendezvényein és helyszínein, ami-

A katonai felvonulások és bemutatók tíz év után is nagy érdeklődésre tartanak számot

járni a település utcáit a régészeti
parkig és vissza, a színes és érdekes
felvonulókat nagy érdeklődés
övezte. Az „arénába” vonulva a különböző csapatok bemutatkoztak:
az Apulumból (Gyulafehérvár) érkező I. Adivtrix légió, a nagyszebeni III. Gallica légió, a Zilahról jött
VII. Gemina Prolissum légió és a II.
Traiana Fortis légió marosvásárhelyi katonái. Mivel az ókori mikházi
erődben nem légiósok, hanem segédcsapatok állomásoztak, láthattunk katonákat és íjászt is a Cohors
I. Alpinorum Itureorum csapatából,
de barbár harcosok és szarmata női
íjászok is felbukkantak a légiós
fegyverzetet és harci alakzatokat
bemutató katonák között, ezúttal
sem hiányozhattak a római táncokat
bemutató gyulafehérvári lányok.
A hivatalos felszólalások után
kezdetét vette a fesztivál, amelynek
elindításával az volt a célja a megyei múzeumnak, hogy Mikháza
épített és régészeti örökségét népszerűsítse. Ez többé-kevésbé sike-

szempontból fontos, és a megyének
ebben a részében óriási turisztikai
vonzerővel fog bírni a következő
években – mutatott rá Péter Ferenc.
A rendezvénynek évek óta partnere
a mikházi Csűrszínházi Társaság,
amelynek célja, hogy itt egy kulturális központ létesüljön, ahol megférnek egymás mellett a történelmi
és népi hangyományok, és gazdagon
illusztrálja azt a jelent, amely a Nyárádmentére jellemző – emelte ki az
egyesületet képviselő Vajda György,
míg a Maros Művészegyüttes igazgatója, Barabási Attila Csaba azt a
támogatást köszönte meg, amelyet a
megyei önkormányzat nyújtott a
kulturális intézményeknek, hogy a
járványhelyzet nehézségei közepette
fennmaradjanak.
Történelem és néprajz a csűrben
A Csűrszínház kertjében, valamint a parkban számos, az ókori
római világot bemutató taverna és
múzeumpedagógiai foglalkozás
várta a látogatókat a kerámiaedényektől, a különböző kézműves-

Be lehetett pillantani az ókori rómaiak életmódjába, vallásába, kultúrájába

Az idei rendezvény újdonságát a néprajzi műhelyek, bemutatók, kiállítások jelentették

egy évtizede zajló mikházi régészeti
kutatásokról és a leletekről tartottak
bemutatót és kiállítást.
A Csűrszínházba ezúttal a megyei múzeum néprajzi osztálya költözött be, hogy a hagyományos népi
kultúrát még hangsúlyosabban
megjelenítse. Ennek egyik eleme
volt a Kulturális identitás képekben
című kiállítás, amely Csíkfalva községbeli egykori fényképek digitalizálása segítségével ismerteti meg a
Nyárádmente hagyományos népi
kultúráját, hangulatát és sajátosságait. Emellett fotóműhelyt is felállítottak, ahol néprajzi ihletésű
fényképeket és hozzá néprajzi motívumokkal díszített képkereteket
készíthettek az érdeklődők. A fesztivál néprajzi részét hangsúlyozó

Fotók: Gligor Róbert László

pen. A csűrszínházi hangulatot
délután a marosvásárhelyi Fagyöngy citerazenekar népzenei, valamint az RVQ dzsesszkoncertje
színesítette.
Élet a kolostorban
Nem kisebb érdeklődést tapasztalhattunk a ferences kolostortemplom udvarán is, ahol számos
sátorhoz várták nemcsak a gyerekeket, hanem felnőtteket is megtanulni a papírmerítést, megismerni a
kódexírást és eszközeit, vagy játékosan felfedezni, hogy hol és hogyan
éltek
és
dolgoztak,
imádkoztak az erdélyi ferences
szerzetesek. A 17. századi templom
felfedezése is „megért egy misét”,
és ezúttal ismét berendezett itt egy
kis kiállítást a Teleki Téka az egy-

nek rendkívül örülnek – mondta el
lapunknak az eseményt követően
Pánczél Szilamér főszervező.
Ehhez még hozzáadódik a közel
kétszáz szervező, önkéntes, katonai
hagyatékőrző, akiknek a szombati
napot köszönhetjük. A tizedik évfordulóhoz illően, simán zajlott le a
fesztivál – értékelt a főszervező, aki
a jövőről óvatosan vélekedik, hiszen még korai arról beszélni. Azt
azonban hozzátette: szeretnék, ha
továbbra is lennének Mikházán
fesztivál jellegű rendezvények, de
meg kell vizsgálni, hogy milyen
formában tudják megszervezni
őket. Hálásak a partnereknek, támogatóknak és önkénteseknek, akiknek köszönhetően sikeres lett az
esemény – tette hozzá.

6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ VENDÉGOLDAL ____________________________________________ 2022. augusztus 9., kedd
Költségvetési hiánnyal küszködnek
A tizedik szilvaízfőző fesztivált megtartják szeptemberben
Marosjárában,
a
Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó községnapok azonban elmaradnak – tudtuk meg Kolcsár
Gyulától. A drágulások okozta
költségvetési hiány miatt kétszer is meg kell gondolja a
elmúlt két évben tették rendbe, labusz. A marostelekiek, kisszederközségvezetés, hogy mire költ
egyebek mellett kicserélték a nyí- jesiek, nagyszederjesiek a gernye– szögezte le a polgármester.

Megújul a körtvélyfáji iskola
(Folytatás az 1. oldalról)
Ami a község többi oktatási intézményét illeti, a gróf Teleki Domokos nevét egy évtizede viselő
községközponti iskolát a 2008–
2010-es időszakban korszerűsítették. Az erdőcsinádi tanintézetet az

lászárókat, hőszigetelték az épületet, és bevezették a központi fűtést.
Marosjárában több mint öt éve
szűnt meg az iskola, a falubeli
gyermekeket a kisillyeiekkel
együtt Erdőcsinádra viszi az isko-

szegi tanintézetben tanulnak.
Magyarpéterlakán van elemi oktatás, a felső tagozatos diákok Körtvélyfájára járnak iskolába – vázolta
fel a községbeli oktatás helyzetét
Kolcsár Gyula.

– A rendelkezésünkre álló összeget a tavalyi kiadásokhoz igazítottuk. Ki gondolt az év elején a
háborúra, a gáz és a villamos energia árának ilyen méretű növekedésére? A kétszeresére emelkedett
számlák miatt a közvilágítás és az
egyéb ilyen kiadások az egész évre
kapott összeg jelentős részét felemésztették a hatodik hónap végére. Takarékossági intézkedéseken
gondolkozunk, például azon, hogy
a falvakban éjfél után kapcsoljuk le
a közvilágítást. Egy hónap van az
iskolakezdésig, nemsokára az iskolák fűtésére is gondolnunk kell. Ez
komoly kihívás lesz. Fontolgatom,

hogy fotovoltaikus pannókat szerelünk a közintézményekbe vagy áttérünk az elektromos kazánokra.
Mindenképpen meg kell találnunk a
legolcsóbb megoldást – tette hozzá
a községgazda, majd arra is kitért,
hogy az üzemanyag drágulása a
községben folyamatosan adódó karbantartási munkálatokat – például
az árkok, sáncok takarítását – is
megnehezíti.

Szebb jövőt váró kultúrotthonok

Műfüves pálya és nappali központ

Fotók: Nagy Tibor

Juhokat tépett szét a nagyvad
Egy medvét kilőttek
Tavaly júliusban egy nyolcvanéves férfi esett medvetámadás áldozatául Gernyeszeg határában. Kolcsár
Gyula polgármester beszámolt arról, hogy a nagyvad
nemrég újra garázdálkodott:
egy évvel a tragédia után hat
juhval és a juhász egy vagy
két kutyájával végzett.

majd pár nyugodtabb hónap után
ilyenkor nyáron, a törökbúza és a
gyümölcsök érésekor tér vissza.
Magyarpéterlakáról az erdőn keresztül jár át a petelei oldalba.
Három napja Petelén elejtettek egy
megtermett egyedet, erre a kilövési
kvóta lehetőséget adott. Nagy valószínűséggel a múlt évi haláleset
– Rendszerint tavasszal látogatja okozójával végeztek a vadászok –
meg a medve a gabonaraktárakat, tette hozzá a polgármester.

Kolcsár Gyulától megtudtuk,
hogy az elmúlt időszakban gyakori
volt a medvejárás a vidéken, az iskolabusz sofőrje például a községközpont és Erdőcsinád között
mintegy tíz egyedet is látott, szerencsére kellő távolságban. A nagyvad lejár a Marosra, és előfordul,
hogy a déli órákban is mutatkozik,
amire eddig nemigen volt példa –
jegyezte meg a községgazda.

Vége felé tart a beruházás

Ivóvíz- és szennyvízhálózat Erdőcsinádon
A júliusi aszályt Gernyeszeg
község is megsínylette, főként a magasabban elhelyezkedő, belső falvakban –
Erdőcsinádon, Magyarpéterlakán, Marosteleken, Marosjárában,
Kisés
Nagyszederjesen – okozott
gondot a vízhiány.

Kolcsár Gyula polgármestertől
megtudtuk: ivóvízhálózat a községközpontban és Körtvélyfáján is van,
ha azonban a két településen tovább
nő a lakosság száma, bővíteni kell a
rendszert, annál is inkább, mivel a
nyomáskülönbség miatt most sem
mindig elegendő a vízhozam.
Vezetékes vízzel pár éve Marosjárát is ellátták, belátható időn belül
pedig Erdőcsinádon is elkészül az
ivóvízhálózat, a szennyvízhálózattal együtt. Erre a másfél millió
eurós befektetésre a vidéki beruházások finanszírozási ügynökségétől
(AFIR) nyert támogatást a község.
– Több mint egy éve kezdődött a
munka. Tegnap (sz.m.: augusztus 2án) a víztartályt is kiszállították. A
kivitelező úgy gondolja, szeptember végére befejezik. Erről én nem
vagyok meggyőződve, de az biztos,
hogy már nem kell sokáig várni az
erdőcsinádi vezetékes vízre – vélte
a polgármester.

Több szakaszon aszfaltoznának
A megyeszékhelyről igen rossz,
kavicsos út vezet Csinádra, a községgazdának ezt szóvá is tettük.
Kolcsár Gyula kifejtette, hogy amíg
az ivóvíz- és szennyvízhálózat nem
készül el, nem kaphatnak támogatást a településhez tartozó utak
rendbetételére.
– Infrastrukturális szempontból
eléggé hátrányos helyzetben vagyunk, sokan nem értik, hogy miért.
A község kilenc településéből hét
nincs a főúton. Nemzeti út mindössze 8 kilométeren halad át a községen, a községi utak, utcák, mezei
utak összhosszúsága pedig 94 kilométer. Ebből 2013-ra a Körtvélyfája
– Magyarpéterlaka – Marostelek
szakaszon uniós alapból leaszfaltoztunk 14 kilométert. Az AFIR-nál
pályáztunk a marosjárai út korszerűsítésére Kisillyéig, a pályázatot
0,03 ponthiánnyal visszautasították.
Azóta több helyről próbáltunk támogatást lehívni, de nem jártunk sikerrel. Most az új Anghel Saligny
finanszírozási programban bízunk,
több útszakaszra tettünk le pályázatot. Marosjárában mintegy 10 kilométeren aszfaltoznánk. Ezzel a
projekttel felkerültünk a támogatandó beruházások listájára. Remélem, még augusztusban aláírjuk a

szerződést, arra viszont nem látok
lehetőséget, hogy idén el is kezdődjön a munkálat. Az előtanulmányt
viszont már készítjük, hogy minél
hamarabb meghirdethessük a közbeszerzési eljárást, ami az óvások
miatt rendszerint hónapokig elhúzódik. Marosteleken, Kis- és Nagy-

Évekkel ezelőtt nyert támogatást Gernyeszeg község a
körtvélyfáji és a magyarpéterlaki kultúrotthon javítására és modernizálására. Az
országos
vidékfejlesztési
programon (PNDR) keresztül
finanszírozott beruházások
közül egyik sem valósult még
meg.

Kolcsár Gyula polgármester
rendkívül elégedetlen a kivitelezőkkel, hiszen a munkálatok hosszú
ideje húzódnak. A péterlaki épület
tetőzetét ugyan kicserélték, de további előrelépés nem történt. A
körtvélyfáji kultúrotthonnál is szünetel a munka, ráadásul az ingatlan
körül kialakított sáncok veszélyeztetik az arra járók testi épségét.
– Ennél a beruházásnál nagy valószínűséggel fel kell bontanunk a
szerződést a kivitelezővel. Megértem, hogy a vállalkozók sok nehézséggel küzdenek, és legfőbb
gondjuk a munkaerőhiány, de így a

mi életünket is ellehetetlenítik – fejtette ki a községgazda. Kolcsár
Gyula hozzátette: azért is tarthatatlan a helyzet, mert jelenleg a fontosabb ünnepekre, például március
15-re sem tudnak rendezvényt szervezni a településen, és a néptáncos
gyermekek fellépési lehetőségei is
korlátozottak a saját falujukban.
Péterlakán és Marosteleken uniós
alapból műfüves pálya létesül.
Egyelőre az alap van meg, a polgármester év végére szeretné átadni a
két sportpályát.
Szintén uniós finanszírozással
nappali foglalkoztató központot hoz
létre az önkormányzat a körtvélyfáji
és a gernyeszegi orvosi rendelő
épületében a település idős lakosai
számára, akiknek így a találkozásra,
közös szabadidős programokra biztosítanak teret. A körtvélyfáji központ kialakításának már az
elkövetkező hetekben szeretnének
nekifogni – tudtuk meg a polgármestertől.

szederjesen, valamint Kisillyében
rendben vannak a településen belüli
utak, most a falvak közötti összekötőkre hívunk le támogatást. Az
Anghel Saligny program keretében
benyújtott harmadik pályázatunk
vonatkozik az Erdőcsinád – Kisillye
szakaszra, egészen Marosjáráig –
összegzett a polgármester.
Kolcsár Gyula hozzátette, hogy
az említett – gépkocsival nehezen
járható – mezei út Marosvásárhely
irányából Erdőcsinád felé nem Ger-

nyeszeghez, hanem Nagyernyéhez
tartozik, és tudomása szerint az ernyei polgármesternek az Anghel Saligny
programon
keresztül
benyújtott pályázata ezt a szakaszt
is magába foglalja. Ami az erdőcsinádi aszfaltozást illeti, a pályázat
egyelőre fel van függesztve az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépüléséig. A hálózatok átadása után még
legalább egy évet várni kell az aszfaltozással a munka minősége érdekében – mondja a községgazda.
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Kísért a múlt
Gyengén játszott az aradi UTA
elleni hazai mérkőzésen a
sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
a szuperliga 4. fordulójában,
és csak egy vérszegény gól
nélküli döntetlent ért el. Erre
nem lehet mentség, hogy az
első félidő végén a videóbíró
mélyen hallgatott arról, hogy
Tudoriét Batha az ötösön
visszarántotta. Túloldalt viszont Niczuly legalább három
nagy védést mutatott be, Golofca pedig a gólvonalról
mentett. Úgy tűnik, kísért a
múlt, az előző idényt a csapat
szintén véget nem érőnek
tűnő döntetlenek sorozatával
kezdte.

Bálint Zsombor
Az európai kupasorozat miatt a
fél kezdőcsapatot megváltoztatta
Bergodi, és az, hogy a védelem tengelyéből hiányzott Mitrea és Bălaşa
is, szinte megbosszulta magát. Igaz,
utóbbit a melegítés után kellett cserélni. A védelem többször bizonytalankodott a mérkőzés során,

mindjárt az első percben került nagyon könnyen lövőhelyzetbe Postolachi, akinek a hosszú sarokra tartó
labdáját Niczuly szögletre tolta. Ezt
követően a Sepsi OSK telepedett rá
a labdára, ám a középpályáról hiányzott az az ember, aki minőségi
indításokra lett volna képes, így legfeljebb Dumitrescu lövését említhetjük helyzetként a 12. percben,
akinek a labdája egy védőn irányt
változtatva szögletre pattant. Az
OSK egyébként megszámlálhatatlan szögletet végezhetett el a mecscsen, de egyetlen veszélyes
szituációt sem hozott össze belőle.
A félidő hosszabbításában mégis
büntetőt érdemelt volna. Batha a
karjánál fogva visszarántotta az ötösön a labdára rajtoló Tudoriét.
Lehet, hogy ez élőben nehezen volt
látható, de most sem értjük, hogy
miért nem nézték vissza az esetet,
hisz erre találták ki a videóbírót.
Számunkra egyértelműnek tűnt a
szabálytalanság az ismétlésen, a videószobából azonban nagyon gyorsan továbbengedték a meccset.
A második félidő egy újabb nagy

Jegyzőkönyv
UTA-helyzettel indult, Postolachi
fejesét azonban Niczuly megfogta,
míg túloldalt a 61. percben Damaşcan lódult meg a bal oldalon, belőtt
labdájáról azonban Tudorie lemaradt a hosszú saroknál. A 64-65.
percekben mindkét csapat hármathármat cserélt, azonban ez az UTAnak hozott inkább vérfrissítést, és a
72. percben hajmeresztő védelmi
bakisorozatot és egy Niczuly-reflexet követően szerencsével menekült
meg a szentgyörgyi kapu, egy perccel később pedig Hoxhallari labdáját Golofca mentette a gólvonalról.
A játékszer Casciniről visszpattanva
ismét a kapu sarka felé tartott, ahonnan Golofca másodjára is kivágta.
A Sepsi OSK számára kedvező
helyzetet teremtett, hogy a 79. percben Dobrescu begyűjtötte a második sárgáját, ám a 85. percben
Golofca lövésébe belepiszkáló
Hoxhallari milliméterekkel küldte
saját kapuja mellé, a 87. percben
Bărbuţ pedig két csel után 16 méterről fölé küldte.
A szuperligadöntő óta meccsről
meccsre mintha egyre hanyatló for-

Maros megyei rangadó
a kupában
A román labdarúgó-szövetség
közzétette a Románia-kupa első
körének párosítását. A megnevezés
azonban megtévesztő, hisz az 1.
kört úgy kell érteni, hogy ezen a 3.
ligában szereplő csapatok, valamint a regionális döntők győztesei
vesznek részt, ami értelemszerűen
azt jelenti, hogy utóbbiak előbb
megnyerték a megyei szakaszt,
majd a hat megyei győztessel rendezett regionális szakaszt is, úgyhogy bőven kellett játszaniuk
addig, amíg az „első” körig jutottak.

Maros megyét három csapat
képviseli. Az előző idényben is a 3.
ligában szereplő nyárádtői Unirea
2018 és a szászrégeni Avântul, illetve az idén feljutott ACS Marosvásárhely,
amely
regionális
bajnokként játszhat ebben a körben.
A közzétett párosítás értelmében
a megye két képviselője egymás
ellen játszik, az ACS Marosvásárhely, annak a jogán, hogy az előző
idényben alacsonyabb osztályban
szerepelt, hazai pályán fogadhatja
a Nyárádtői Unirea 2018-at. A

Szászrégeni Avântul szintén hazai
pályán játszik, az ellenfele a Besztercei Gloria lesz.
A mérkőzéseket augusztus 17én, szerdán rendezik, fél hat órai
kezdettel. Összesen 37 találkozóra
kerül sor, amelyeknek a győztesei
továbbjutnak az augusztus 31-ére
tervbe vett második körbe, ahol
csatlakozik a többi 3. ligás csapat,
illetve egy csapat a 2. ligából is.
A továbbjutás egyetlen menetben dől el, döntetlen esetén 2x15
perc hosszabbítás és szükség esetén büntetőpárbaj következik.

Három hét múlva rajtol
a 3. liga és a női bajnokság
Több döntés született a labdarúgó-szövetség végrehajtó
bizottságának
ülésén
a
Maros megyei csapatokat
érintő kérdésekben is.

Bálint Zsombor
Véglegessé vált, hogy a 3. ligában az előző idényben alkalmazott
lebonyolítási rendszert használják,
noha azt akkor a járvány okozta
kényszerhelyzetben találták ki. Így
marad a túlságosan szűkre szabott
mezőny, egy csoportba csupán 10
csapatot sorolnak. Az oda-vissza
alapszakasz után a legjobb négy a
felsőházban, a maradék az alsóházban folytatja. A felsőházban odavissza-oda, míg az alsóban újabb
oda-vissza kör következik. Az
utolsó két helyezett kiesik, míg a
felsőházban az első két helyezett a
feljutási rájátszásban folytatja egy
földrajzilag közeli csoport első két
helyezettjével keresztben játszott
elődöntőkkel.
A bajnokság első fordulóját augusztus 28-ára tűzték ki, az idén 15
fordulót játszanak le heti rendszerességgel, az utolsót december 3án. A tavaszra az alapszakasz

utolsó három fordulója maradt,
majd a felső- és alsóházas mecscsek. Ezeket március 11-én kezdik,
és szintén heti rendszerességgel
játszanak, két kivétellel: ortodox
húsvét (április 16.) előtt péntekre,
14-ére költöztették a fordulót (a
nyugati egyházak ünnepével nem
törődtek), május 3-ára pedig beiktattak egy hétközi játéknapot is,
hogy május 20-án a felsőház lejárjon (az alsóházban május 27-én
van az utolsó forduló). A feljutási
rájátszások elődöntőit május 24-én
és 27-én, a döntőket június 3-án és
7-én játsszák.
A csoportbeosztást utóbb készítik el, de az előző idényhez képest
nagy változásra nem számíthatunk.
Maros megyét három csapat fogja
képviselni: a nyárádtői Unirea
2018, a szászrégeni Avântul, illetve
a frissen feljutott ACS Marosvásárhely.
Szintén augusztus 28-án kezdődik a női 1. liga, amelynek véglegesítették a mezőnyét. Hatalmas
meglepetésre az ezüstérmes Borgóprundi Heniu, amely hajszálra
volt attól, hogy Kolozsvár elől elorozza a bajnoki címet, nem iratkozott be az új idénybe, így az
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eredetileg kiesett Galac bennmarad
az élvonalban. A 12 csapatos mezőnynek a marosvásárhelyi Ladies
is a tagja. A székelyudvarhelyi
Vasas Feminával egyfajta szimbiózisban működő marosvásárhelyi
csapat az előző idényt a 10. helyen
végezte. Az idei bajnokság olyan
szempontból is érdekes lesz, hogy
az FK Csíkszereda feljutott az élvonalba, és vélhetően a nőknél is
érvényesíteni akarja majd Székelyföld férfilabdarúgásában betöltött
domináns szerepét…
Programot még nem hirdettek.
Ugyancsak eldőlt, hogy a teremlabdarúgó 1. ligában idén 8 csapat
indul, a tavalyi mezőnyhöz a Dévai
West csatlakozott. A bajnokság
szeptember 3-án kezdődik, előtte
egy héttel azonban szuperkupadöntőt rendeznek A 2. ligáról,
amelyben várhatóan a marosvásárhelyi VSK együttese is indul (erről
egyelőre nincs hivatalos információ, korábban azonban arról volt
szó, hogy idén megpróbálják kivívni a feljutást), semmit sem lehet
még tudni. Sem azt, hogy mikor
rajtol, sem azt, hogy milyen rendszerben, mely csapatok részvételével játsszák.

Labdarúgó szuperliga, 4. forduló: Sepsi OSK–Aradi UTA 0-0
Sepsi OSK stadion. Vezették: Rareş Vidican (Szatmárnémeti) –
Alexandru Cerei (Kolozsvár), Adrian Vornicu (Jászvásár). Tartalék:
Cristina Trandafir (Bukarest). Ellenőr: Eduard Dumitrescu (Piteşti).
Videóbíró: Horaţiu Feşnic (Kolozsvár). Segéd videóbíró: Alexandru
Vodă (Gyulafehérvár).
OSK: Niczuly – Dimitrov, Ciobotariu, Ňinaj, Dumitrescu (84.
Ispas), Rodriguez (55. Aganović), Păun, Matei, Ion Gheorghe (65.
Golofca), Tudorie (65. Rondón), Damaşcan (65. Bărbuţ).
UTA: Iacob – Vukčević, Benga (57. Hoxhallari), Chindriş, Dobrescu, Cascini, Batha, Şteau (64. Isac), Fl. Matei (64. Stahl), Otele
(56. Jobello), Postolachi (64. Keserü).
Sárga lap: Ňinaj (68.), Bărbuţ (89.), illetve Batha (25.), Dobrescu
(58.), Cascini (83.).
Piros lap: Dobrescu (79.)
A labdarúgó szuperliga, 4. fordulójának eredményei: Kolozsvári
U – Petrolul Ploieşti 0-1, CS Mioveni – FCSB 1-1, Bukaresti Rapid
– FC Argeş Piteşti 2-1, Sepsi OSK – Aradi UTA 0-0, Chindia Târgovişte – Kolozsvári CFR 0-2, FCU Craiova 1948 – CSU Craiova 1-2.
FC Botoşani – Konstancai Farul és Nagyszebeni Hermannstadt –
FC Voluntari lapzárta után.

mában játszana a szentgyörgyi csapat, mintha nem tudott volna dönteni arról, hogy mi a fontosabb:
csütörtökön megpróbálni megkísérelni a lehetetlent, és továbbjutni
Stockholmban a Djurgården ellen,

vagy teljes egészében a bajnokságra
összpontosítani. Utóbbiban ismét
lehetetlen időpontban, vasárnap fél
kettőtől programálta a liga a szentgyörgyi csapatot, az FC Voluntari
otthonában.

11 éremmel zártak a magyarok
Halifaxben
A kanadai gyorsasági kajakkenu vb zárónapján K–2 500
méteren Nádas Bence és Kopasz Bálint párosa, K–1 5000
méteren
pedig
Kőhalmi
Emese szerzett aranyérmet,
ezzel 11-re nőtt a magyar
érmek száma Halifaxben.

A kajak egyes 200 méteres női
döntőjében Lucz Anna a harmadik
helyen végzett, majd rögtön a következő futamban, a férfiaknál
ugyanebben a számban Csizmadia
Kolos is bronzérmet szerzett. A férfi
K–2 1000 méteren Noé Bálint és a
magyar csapat 33 éves korelnöke,
Kulifai Tamás fergeteges hajrá után
két tizedmásodperc előnnyel ért be
harmadiknak. A nőknél K–1 1000
méteren Rendessy Eszter alkotott
rendkívülit, a még mindig csak 19
éves versenyzőt – ami a top kajakozók esetében még bőven a pályafutás csúcsa előtt van – csak az
ausztrálok olimpikonja, Alyssa Bull
előzte meg. Ezt követte K-2 500
méteren Kopasz Bálint párosban
Nádas Bencével aranyérme, miután
lehajrázták a mezőnyt. Végül a nehezített körülmények ellenére is
megvédte világbajnoki címét K–1
5000 méteren a Kovács Katalin
Akadémia fiatal versenyzője, Kőhalmi Emese. A szokással ellentét-

ben ezúttal futószakaszokat is beiktattak a futamba – ráadásul mindezt
alig egy héttel a rajt előtt tudták
meg az érintett versenyzők, de a
magyar lány nem hagyta, hogy ez
befolyásolja.
Román arany kenuban
Aranyérmet nyert Cătălin Chirilă
a férfi kenu egyes 1000 méteres
versenyszámának vasárnapi döntőjében a kanadai Halifaxben zajló
kajak-kenu világbajnokságon.
A román sportoló a háromszoros
brazil világbajnokot, Isaquias Santost előzte meg, aki a 2020-as olimpiai játékokon aranyérmet szerzett
ebben a versenyszámban. Cătălin
Chirilă eddigi pályafutásának ez a
győzelem a legnagyobb teljesítménye. A román sportoló szombaton
ezüstérmet szerzett a világbajnokság 500 méteres versenyszámában.
Legutóbb 2017-ben, Csehországban sikerült érmet szerezniük
román sportolóknak kajak-kenu világbajnokságon. Akkor Victor Mihalachi és Leonid Carp a második
helyen végzett a férfi kenu páros
500 méteres versenyszámának döntőjében. A pódium legfelső fokára
legutóbb 2015-ben álltak román
sportolók, amikor a férfi kenu négyes aranyérmet szerzett 1000 méteren.

Ana Bogdan nyert
Jászvásáron
Ana Bogdan nyerte meg a
115.000 ezer dolláros összdíjazású BCR Iaşi Open WTA tenisztornát.
A
román
versenyző a vasárnapi döntőben a magyar Udvardy Pannát
győzte le három szettben, 61, 3-6, 6-1 arányban. A világranglistán 75. helyezett, 29
éves Ana Bogdan számára ez
az első WTA-szintű tornagyőzelem.

4-1-re vezetett, ellenfele breakelni
tudott, de a játszma 6-2-re zárult. A
második szettben Udvardy Panna
indított jobban, 3-0-ra elhúzott,
Bogdan felzárkózott ugyan 3:2-re,
de végül a játszmát a magyar lány
6-3-ra nyerte. Ezzel azonban ellőtte
minden puskaporát, mert a harmadik szettben Ana Bogdan 2-1-nél elvette Udvardy adogatását, utána
pedig megállíthatatlannak bizonyult, és 6-1-re nyert.
A román teniszező a tornagyőzelA 23 éves magyar ellenfelével vívott mérkőzés két óra 20 percet tar- méért 15.000 dollárt és 160 WTAtott. Ana Bogdan az első szettben pontot kap.
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nem történtté tenni. Ez a tömegrendezvények sajátossága, bárhol előfordulhatnak: a riói vagy a velencei
karneválon, de akár a vallásos zarándoklatok (Mekka, India) esetén
is. Okos ember elkerüli ezeket az alkalmakat, de aki bolondul az efféle
„szórakozásokért”, azzal nem lehet
tárgyalni. Magára vessen az efféle
makacs kalandor.
A modern kor leghírhedtebb
fesztiválját – hol máshol? – az
Egyesült Államokban tartották
(Woodstock Rock Festival, 1969.
aug. 15–18.; egy lakott területtől
távol eső farmon), s az a mendemonda járja, hogy „aki emlékszik
valamire, az ott sem volt” – utalás
arra, hogy a résztvevők heveny kómában élték meg az észbontó élményt.
Értsünk szót! Nem kívánom betiltani a koncerteket és fesztiválokat
(se hatalmam, se lehetőségem, se
pénzem nincs hozzá), elvégre min-

denki ott és úgy szórakozik, ahogy
a lehetőségei megengedik, én csupán azt szeretném, hogy ezek a
bulik ne zavarják a helyszínek környezetében élők nyugalmát. Mert
az mégiscsak tűrhetetlen, hogy emberek százai, ezrei ne tudjanak
aludni a mások szórakozása miatt.
– Jut eszembe: a „tűrhetetlenség”
jegyében építik meg a városokat elkerülő teherforgalmi utakat, vagy
emelnek hangterelő, -szigetelő falakat a gyorsvasutak mentén. Tehát
megoldás van, csak érvényt kell
szerezni a közakaratnak, alkalmazni
kell a bevált recepteket.
Ha már itt tartunk, azt is megemlítem, hogy az efféle bulik helyszínéül nem az évszázados városok
központját kell választani: Nagyszeben, Segesvár, Marosvásárhely
várai és templomai mellől kitiltanám a dumdum-hangszórókat, mert
a rezgések pótolhatatlan károsodást
okoznak ezekben az épületekben!
(A középkori templomok épületét
gregorián énekekre és orgonamuzsikára tervezték, nem több ezer
wattos hangfalakra!)
Évekkel ezelőtt a Félsziget okán
is cikkeztem, s a (budapesti) hajógyári szigeten zajló megafesztivál
kapcsán kérdeztem – az egyik akkori cikkemben –, miért kell milliós

befektetéssel hangszigelő falakat
építeni, holott elegendő lenne kisebb hangerőre tekerni a hangerősítők gombját? Rosszat mondtam?
(Internetes hozzáféréssel rendelkező olvasóim figyelmébe ajánlom
egy korábbi kritikámat a bulikról.
Olvassák figyelmesen: Fergeteges
forgatag. Maszol.ro, 2016. aug. 31.)
Ifjú olvasóim a Vibe fesztivál
egyik főszervezőjével együtt vallják: egy-egy ilyen buli „remek lehetőség arra, hogy a fiatalok az
érettségi vagy a szesszió után kiengedjék a gőzt”. Súlyos tévedés! A
helyes „gyógyulási mód”: relaxációs zene vagy patakcsobogás és
alvás. Ajzószerek és alkoholos italok helyett: erdei séta vagy úszás.
A zene hatásait már megismerhette az emberiség, s azt is tudjuk,
hogy a mély, pulzáló hangot adó
hangszerek nem a nyugodtságot
szolgálják. A focidrukkerek nagydobjai hasonló hatást váltanak ki,
mint a harctérre menetelőket kísérő
üstdobok: hevesebben „ketyeg” tőle
az ember szíve. A Carmina burana
című zenemű ütőhangszerekre áthangszerelt változatát hallhattuk a
Közművelődési Palotában (tán 20
éve?), fergeteges siker volt, és a
környék lakóit sem zavartuk.
Kuszálik Péter

tató, aki évek óta táborunk fontos
szereplője.
A fiatalok igazolják, hogy eddig
sem dolgoztunk hiába.
A népi bútorfestés nagyon kedvelt tevékenység, melyet szívesen
gyakorolnak fiúk és lányok egyaránt. A pedagógusok, a régebbi táborozóink tanítják a kisebbeket, az
újoncokat. Igyekszünk jó minőségű
festékeket biztosítani, felkutatjuk a
szép és szebb népi motívumokat, melyeket szívesen rajzolnak és
festenek. Az alkotások
száma meghaladta az ötvenet. Többen is elmesélték a régebbiek közül,
hogy a táborban tanultak
alapján ajándéktárgyakat szoktak készíteni
családtagjaik számára
jeles évfordulóik alkalmából.
A kézi varrást/hímzést és szövést az évek
óta rendelkezésünkre
álló két hozzáértő mesternő, Suba Irma (varrónő) és Marton Gizella
(szövőnő) bonyolították
le. A varrásban nagy segítségünkre volt még
Szabó Zsuzsánna ny. tanítónő mint
oktató. A tevékenységek eredményei: 10 darab terítő, melyekre a lányok a Küküllőmente jellegzetes
népi motívumát, a tulipánt hímezték
töltött varrásmintával, és 7 méter leszőtt rongyszőnyeg, amely a múzeumban kap helyet. Megjegyzendő,
hogy a szövésből a fiúk is derekasan kivették a részüket.
A tábor egy napja a működő kézművesműhelyek látogatására volt
szánva. Nagykenden Nagy Margit

és családja vállalkozását látogattuk
meg, ahol a résztvevők betekintést
nyerhettek a csuhéfonás mesterségébe, sőt ki is próbálták a karácsonyi angyalkák készítését. Nagy
Margittól megtudtuk, hogy 26 éve
készíti a szebbnél szebb dísz- és
használati tárgyakat, melyek értékesítése fontos pénzforrás a család
számára. A vállalkozásban dolgozik
a menye és az unokája is. Margit
nagy türelemmel oktatta a táborozókat a csuhéfonásra.
A másik meglátogatott műhely a
kibédi Szilveszter család szövőműhelye volt, ahol László és Anna beszámoltak a vállalkozás sikeres,
100 éves múltjáról, amikor is ez a
vállalkozás – akkor egyetlenként
több megyére vetítve – valósított
meg komplex gyapjúfeldolgozást. A
végterméke a jó minőségű posztó és
természetes vagy tetszés szerinti
festett szövet volt. Ma már az igény
megcsappant, de kisebb mennyiségben a posztó most is kelendő.
Péterfi Ilona pékmester vezetésével Dósa Rozália, Mátyus Ilona,
Nagy Judit, Orbán Ilona, Péterfi
Katalin és Dénes Katalin segítőink,
önkénteseink pánkót (közel 200 darabot) és csörögét (több mint 250
darabot) sütöttek, amit felszolgálhattunk uzsonnára a résztvevőknek.
Ők más feladatokat is felvállaltak,
nagyban segítve ezzel a tevékenységeket koordináló-felügyelő Kálmán Ildikó és Péterfi Piroska
pedagógusok és a programvezető
munkáját. Meg kell jegyeznünk,
hogy a pánkó és a csöröge készítésénél a táborozóknak (főleg lányoknak) felajánlottuk a részvételt, és
sokan éltek is vele. Így ebben is tapasztalattal gazdagodhattak.
A tábor utolsó napja a jól végzett

csapatmunka örömének átéléséről
és a kiértékelésről szólt. A tevékenységek gyakorlati részét megmutatták az elkészített munkák, a
közösen énekelt népdalok. Az alkotásokat kiállítottuk, és több szülő is
eljött megnézni a kiállítást. A hét folyamán gyűjtött ismeretek felmérése játék keretében történt meg. A
játék Kálmán Ildikó és Péterfi Piroska találmánya volt, akik három
csapatra osztva a 38 táborozót, elrejtettek 9 (csapatonként) tesztkérdéses megoldást, amelyhez idő
függvényében helyes, szintén elrejtett feladatot kellett megtalálni és
mellérendelni. Holtversenyben két
I. díjas győztes csapatunk lett. Kiosztásra kerültek a díjak és az oklevelek. A tábor igazi csapatmunka
volt, jó hangulatban és szívélyes
légkörben zajlott mindannyiunk
megelégedésére.
Vannak, akik munkájukkal vagy
anyagiakkal segítik tevékenységeinket. A fentebb említett személyeken kívül köszönet illeti még
mindazokat, akik (jó szokásukhoz
híven) támogatással járultak hozzá
a program sikeréhez: Borbély
György Árpád, Korondi János Attila, Mihály Árpád, Máthé Gyöngyvér, Seprődi Zoltán, Kovács Emma,
Orbán Mihály. A Kis-Küküllő Térségi Társulás biztosította a fejünk
fölé a sátrakat, az ülőalkalmatosságokat pedig Kibéd Polgármesteri
Hivatala. A programot pályázat
útján támogatta a Maros Megyei
Tanács. Támogatást nyertünk még a
Magyar Kormánytól a Bethlen
Gábor Alapon keresztül. A megítélt
összeget még nem utalták át, ezért
saját alapból finanszíroztuk.
Borbély Emma, a Kibédi Seprődi
János Művelődési Egyesület
elnöke

Panem et circenses
Két évvel ezelőtt a Covid-járvány ürügyén jelent meg valami
húsz cikkem ezeken a hasábokon,
most a fesztiválokról firkálok, jobbára az utókornak, mert az olvasók
(és az illetékesek) részéről semmilyen visszhang nem érkezett. Eb,
aki bánja!
Maradok ennél a témánál, s néhány mondatban összefoglalnám a
sokadalmakkal kapcsolatos meglátásaimat. Az ókori Rómából származik a címben olvasható –
már-már törvényi erejű – mondás,
magyar fordításban így hangzik:
„kenyeret és cirkuszt”. Ki kell egészítenem, mert így túl szűkszavú. A
hatalom képviselői akkor tanulták
meg, s ma is működik az elv: adjál
kenyeret a népnek, s rendezzél a
számára versenyeket, látványokban
bővelkedő sokadalmakat, ahol az
emberek kedvükre kitombolhatják
magukat, s akkor sokáig megmarad
a népszerűséged.

Az évszázadok folyamán sokféle
rendezvényt találtak ki a nép „szórakoztatására”, kezdve a boszorkányégetéstől, el egészen a bikaviadalokig. (Friss példa: vasárnap fejeződött be a Hungaroringen a
„száguldó cirkusz” újabb versenye…) Némi engedménnyel ide sorolhatjuk a törzsi időkből származó
(és szinten tömegeket megmozgató)
avatási szertartásokat is, de a Megéneklünk Románia fesztivál sem
maradhat ki a felsorolásból. Mostanában rendezték meg Pamplonában
a bikafuttatást, amelyre százak és
ezrek érkeztek, vállalva annak a veszélyét is, hogy – esetleg – súlyos
sérülést szerezzenek a tömegben.
Sebesülést nemcsak a felhergelt állatok, hanem a tömeg számossága
(= gyúródás és pánik) is okozhat.
Nemde Budapesten és Bukarestben
is volt – az ezredforduló után – tucatnyi halálesetet számláló ifjúsági
buli, amelyeket jobb lett volna meg

Falunk jövője

Mindig azt mondjuk, hogy gyermekeinkben van a jövő. És ez így is
van. Ahhoz viszont, hogy jövőt
építhessenek, ismerniük, tisztelniük
kell múltjukat, azt a generációt,
amely szüleiknek és nekik felépítették a jelent. Erre pedig meg kell
őket tanítani. Amíg még van akit!
Általános jelenség, főleg vidéken –

Ehhez igazodva próbáltuk összeállítani a program tevékenységeit,
és hangsúlyozni a hagyományos
mesterségek továbbfejlesztésének
szükségességét, megélhetési forrásként való felhasználását. Minden
résztvevő a gyakorolt hagyományos
mesterségekről elméleti ismereteket
is szerezhetett, az alkalmazott népi

kisközségekben, falvakban –, hogy
a gyereklétszám egyre csökken.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy
Kibéd ez alól kivétel. Bár vannak
sajátságos problémái a szaporulatnak, de erről nem tehet senki, és a
megváltoztatása sem lehetséges.
Tehát nálunk van kiért, és kivel dolgozni. Idei hagyományőrző táborunkba ismét túljelentkezés volt,
aminek szívből örültünk. És annak
is, hogy akik jelen voltak, nagyon
komolyan vették a feladatokat,
szorgalmasan dolgoztak és teljesítették a kitűzött célokat, pedig nem
voltak könnyűek. Az elégtétel
közös, oktatók és tanulók számára
egyaránt. Számunkra nagyon fontos
teljesíteni a nemes feladatot, melyet
felvállaltunk: hagyományaink őrzése és átadása a következő nemzedéknek. Az a tény, hogy minden
évben partnereink a szülők, és gyermekeiket bizalommal küldik táborunkba tanulni, azt mutatja, hogy
munkánk közösségünk számára is
fontos.
Hagyományőrző táborunk ez évi
mottója: „Ha tiszteled, amit rád
hagytak elődeid, ha megérted gyakorlati értékét, a te hasznodra is
válhat!” (B. E.)

motívumokról, jelentőségükről és a
mesterségek jeles helyi képviselőiről.
A fafaragást két régi tanítványunk közreműködésével tanulhatták az újak és gyakorolhatták a
jártasabb táborozók, főleg a fiúk.
Orbán Gergő és Majlát Madaras
Emil mindenkire figyelve vezették
a foglalkozásokat. Több mint 30 faragott munka született.
A népdalok tanításában – mint
mindig – Korondi Zsófia volt az ok-

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Melyek a legkelendőbb okostelefonok?
Az okostelefonok piacának sem kedveznek a globális gazdasági problémák, ezen a téren is tapasztalható egy 9%-os
visszaesés a tavalyi évhez képest, derült ki a Canalys piackutató vállalat legújabb felméréséből.
Az idei év második negyedévére vonatkozó adatok alapján
a Samsung a világ legnagyobb okostelefon-gyártója, amely
a piac 20%-át birtokolja. Természetesen erre van logikus magyarázat, ami nem más, mint hogy a dél-koreai gyártónak
számos olcsóbb és középkategóriás telefonja van, amit egyes
szolgáltatók bérletek mellé lényegében ingyen vagy nagyon
olcsón kínálnak. Ennek fényében pedig nagy a forgalom a
Samsung háza táján.
A dobogó második fokára az Apple állhatott fel azzal,
hogy megszerezte a piac 17%-át. Az elemző cég úgy vélekedett, hogy ezt főként az iPhone 13 iránti nagy érdeklődésnek
köszönheti a vállalat. A keresletet sem az infláció, sem az el-

látási láncban tapasztalható gondok nem tudták visszafogni.
Kevésbé szerencsés helyzetben van viszont a Xiaomi, az
Oppo és a Vivo, amelyek továbbra is küszködnek, sőt visszaesést kellett elkönyveljenek 2021-hez képest. A Xiaomi a
piac 14%-át, az Oppo a 10%-át, míg a Vivo a 9%-át tudhatja
magáénak.
A Canalys piackutató vállalat elemzője szerint a gazdasági
ellenszél, a csökkenő kereslet és az ezzel járó készlethalmozódás miatt mind a gyártók, mind a szállítók kénytelenek újraértékelni a stratégiájukat az év hátralevő részében. Az
előrejelzések szerint a gyártók nagyobb hangsúlyt fognak
fektetni a középkategóriára, hiszen ez az a szegmens, amelylyel a legtöbb potenciális vásárlót meg tudják szólítani. Továbbá a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben az sem
kizárt, hogy egyre több felhasználó fog az alsó kategóriás telefonok felé kacsintgatni, ami kedvező lehet egyes márkák-

Samsung Galaxy Z Fold3

Középkategóriás Samsung telefon, illusztráció

Forrás: Samsung

Forrás: Samsung

nak, míg másokat – például az Apple-t – komoly hátrányba
helyezhet.
Egy másik nagy kérdés az ellátási lánc, amelyet szintén
befolyásolhat az okostelefonok iránt mutatkozó csökkenő kereslet. Hiszen amennyiben kisebb az érdeklődés, a gyártás is
csökken, ami magával hozza, hogy a gyártók kisebb mennyiségben fognak a gyártáshoz szükséges kellékeket vásárolni,
ami a beszállítóknak, illetve a szállítmányozó vállalatoknak
sem fog kedvezni. Mindez pedig most történik, amikor úgy
néz ki, hogy a világ elkezd kilábalni a globális félvezetőhiányból. Hozzá kell tenni, hogy most inkább a logisztikát érintik az aggályok, hiszen egyes piacokon szigorodnak az
importtörvények és a vámeljárás is. Azaz hiába van csip megfelelő mennyiségben, ha a logisztikai folyamatok lassúbbak
lettek.
Az elemzők szerint az okostelefonok piacán is érdekes időszak elébe nézünk, és jelenleg lehetetlen megjósolni, hogyan
fognak alakulni az eladások, illetve mely márkák lesznek igazán meghatározóak a piacon.

Egyre több a hajlítható kijelzős, de az Apple egyelőre várakozik
Gondoljunk vissza a 2000-es évek elejére,
amikor voltak felnyitható, csúsztatható és
klasszikus telefonok is. Mindenki azt választotta, amelyik az ízlésének leginkább megfelelt. Aztán megjelentek az érintőképernyős
eszközök, és teljesen átalakították a piacot.
Egyfajta eszköz volt, nem igazán volt jellemző a designbeli különbség. Persze voltak
próbálkozások, például a Blackberry gyártott
olyan telefont, amely, bár érintőkijelzős volt,
rendelkezett egy fizikai billentyűzettel is, illetve ennek az eszköznek volt csúsztatható
változata is. Viszont ez inkább nevezhető rétegmodellnek. Mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy nem terjedt el a megoldás, és mára
már a Blackberry sem létezik.
Az elmúlt néhány évben viszont jelentkezett egy új trend, a hajlítható telefonoké.
Hosszasan lehetne vitatkozni, hogy ezeknek
melyek az előnyei és a hátrányai, viszont
most nem ez a fő kérdés. Fogadjuk el, hogy
ízlés kérdése, van, aki szereti, és lát benne
fantáziát, és van, aki teljesen fölöslegesnek
tartja. Bárhogy is állunk hozzá, nem tagadhatjuk, hogy egyre több ilyen eszköz lát napvilágot, és egyre jobbak. Kezdetben még
számos gond volt ezekkel a készülékekkel,
azonban mára sikerült azokat kiküszöbölni.
Tehát egyre több ilyen eszköz van, ennek
ellenére az egykori stílusdiktátor, az Apple
még mindig nem állt elő a saját hajlítható
eszközövél, sőt még pletykákat sem lehet hallani. Holott szakértők szerint a következő néhány évben minden magára valamit is adó
mobilgyártónak ki kell adnia legalább egykét hajlítható okostelefont. A flexibilis telefonok szegmensében nagy előnye van a
Samsungnak és a Huaweinek, amelyek már

több ilyen készüléket is bemutattak. Az első
eszközök 2019 elején láttak napvilágot.
Bár az első eszközökben volt hiba szép
számmal, idővel kijavították, és megjelentek
a továbbfejlesztett modellek, amelyek nemcsak hogy sokkal jobban sikerültek, hanem
olcsóbbak is lettek, nem is kevéssel. A Samsung tavaly nyáron dobta piacra a Galaxy Z
Fold3-at és a Z Flip3-at. Ezek tekintetében
pedig már nem kell kompromisszumot kötniük a vásárlóknak. Ez az eladásokon is meglátszik.
A
Samsung
vezére
egy
sajtóközleményben arról számolt be, hogy a
tavalyi évben mintegy 10 millió hajlítható
okostelefont adtak el, ami 300%-os növekedés 2020-hoz képest. Ezzel a 10 milliós
számmal az az érdekes, hogy az IDC piacku-

Hajlítható iPhone-koncepció, illusztráció

tató vállalat nemrég arról számolt be, hogy
2021-ben 7,1 millió hajlékony okostelefon
talált gazdára. Nem kell azt feltételezni, hogy
valamelyik cég hazudik. A hiba egyszerűen
abban lehet, hogy a Samsung a gyárból eladott készülékeket számolja, míg az IDC azt,
hogy hány jutott el a valós felhasználókig.
Hiszen az üzletek nem biztos, hogy a teljes
készletet tudták értékesíteni.
Ha tovább nézzük a Samsung eladásait, azt
láthatjuk, hogy a főszereplő az olcsóbb és kisebb Z Flip3, amely az eladások 70%-át teszi
ki, a nagyobb és értelemszerűen drágább Z
Fold3 házon belüli részesedése mindössze
30%, ezek az arányok természetesen a hajlítható eszközökre vonatkoznak. Most pedig
ismét nyár vége felé közeledünk, azaz min-

Forrás: hasznaltalma.hu

den bizonnyal hamarosan megjelennek a
Samsung új flexibilis eszközei. Az már más
kérdés, hogy mennyire lesz rájuk fizetőképes
kereslet, hiszen az infláció és a nyersanyagok
drágulása miatt borítékolható, hogy többe
fognak kerülni.
Eközben az Apple háza táján teljes a csend.
Néha hallani ugyan szóbeszédet, de ezek korántsem megbízható forrásokból érkeznek.
Lényegében mindegyik ugyanazt mondja,
hogy a közeljövőben megérkezik az Apple
hajlítható telefonja. Az, hogy mit jelent ez a
közeljövő, nem tudni. Azonban szinte biztos,
hogy nem az idei vagy a jövő évet. A kijelzőkre szakosodott piaci elemző, Ross Young
úgy tudja, hogy leghamarabb jövőben érkezhet meg a hajlítható iPhone, mint a jubileumi
15-ös család tagja, viszont a racionalitás azt
sugallja, hogy egy éven belül az Apple képtelen lesz összehozni az eszközt, így sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy csak
2024-ben vagy 2025-ben kerül piacra.
Azzal kapcsolatban vannak hírek, hogy
már egy ideje zajlik az almás vállalatnál is a
hajlítható kijelzős mobilok tesztelése. Sőt
2020 őszén arról is voltak hírek, hogy az
Apple flexibilis kijelző-prototípusokat rendelt a Samsungtól, de olyant is lehetett hallani, hogy az LG is ilyen kijelzőket szállít az
Apple-nek.
A pontos és jó értesüléseiről híres piaci
elemző, Ming-Chi Kou tavaly tavasszal arról
számolt be, hogy az Apple-nél javában folynak a fejlesztések, és amennyiben minden jól
megy, 2023-ban megérkezhet az első hajlítható kijelzős iPhone, amely várhatóan 8 hüvelykes képátlójú belső kijelzőt kap. 2023, ha
minden gond nélkül megy, de a pakliban az
is benne van, hogy 2025-ig kell várnunk.
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Miért van gond az ivóvíz-szolgáltatással?!
Kelemen Árpád
A dolog úgy kezdődött, szóval
úgy kezdődött, hogy folyt el a víz.
Sok víz. Ebben a nagy szárazságban. Az Aquaserv nyugtatgatott,
hogy nálunk nincs semmi baj. De ez
nem érdekli a kilyukadt csővezetéket, az csak a hidraulika törvényeinek engedelmeskedvén eregeti
szenvtelenül a drága nedűt. Mint
például legutóbb a Kövesdombon,
a Suceava utca 1848. sugárút felé
néző végének zónájában.
De a dolog igazából korábban
kezdődött, valamikor 2018-ban,
amikor a régi acélvezetékeket műanyag (polietilén) csövekre cserélték, amelyek (állítólag) jobbak az
acélnál. Azért csak állítólag, mert a
műanyagból készült csövek (vízvagy csatorna) csak akkor jobbak,
ha fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen és a csővégeket
a por, bogarak és egyéb élőlények
ellen dugóval lezárt végekkel, alakváltozást nem okozó módon vannak
tárolva egészen a szerelés pillanatáig, és a műszaki előírásoknak
megfelelően vannak beszerelve. Eltekintve attól, hogy ezek a feltételek
mifelénk túlnyomórészt (szinte
egyáltalán) még a raktárakban sincsenek teljesítve, a jelzett esetben
(finoman fogalmaztam, mert igazából soha) a munkatelepen egyáltalán nem így történik. Mindezt tetézi
a kimondhatatlan hanyagság is. Például egy kb. 100 méteres szakaszon
csekély két évig dolgoztak. Hogy
hogyan lehetséges ez? Hát első alkalommal leraktak vagy két darab
(6-10 méteres) csövet, az árkot viszszatömték, és elmentek. Egy-kéthárom hónap múlva visszajöttek, a
leírt műveleteket megismételték és
így tovább. Nyilván, a csomóponti
aknákban a két irányból lerakott
csővégek még véletlenül sem találkoztak. De ez ugyanígy volt az
1848. sugárút esetében is. Azt gondolhatnánk, hogy ez aggasztaná a
kivitelezőt vagy a megrendelő
Aquaservet. Dehogy! Mit tesz
ilyenkor a kivitelező cég? Elő az erdélyi tájakon meghonosodott rángával (ez a feszítővas, a legújabb
univerzális szerszám), ami a (csak
kismértékű irányváltozást felvevő,
ha nem, megerőszakoljuk) csatlakozó idommal megoldja a problémát. Az, hogy a feszítéssel
meghajlított műanyag cső állandó
túlzott igénybevételnek van kitéve,
meg hogy az ezáltal okozott csekély
ovalizálás már nem biztosít időtálló
és tökéletesen nyomásálló vízzárást
a csatlakozásoknál, fel sem merül.
Amikor az eltérés meghaladja a feszítővassal sem megoldható csatlakoztatást, sebaj! Sok csőidommal, a
szükségesnél jóval nagyobb aknában (tehát drágábban) oldják meg
azt. Ami tetőzi mindezt, hogy mivel
az új aknákban is szinte csak a
fémidomoknál jóval nagyobb helyet igénylő műanyag idomokat
használják, az aknák méretének további mérséklése vagy talán egyéb
okokból kifolyólag a kötelezően
szükséges ürítő/levegőztető csapokat lespórolják. Ezek hiányában a
szerelés végén vagy a javítások után
kötelező fertőtlenítést és átmosást
nem lehet megvalósítani. Úgyhogy
ne csodálkozzunk, ha egy-egy ilyen
beavatkozás után rozsdavörös sárlé
folyik a csapból. (Egyébként a
csapból minden reggel a hivatalos
fogalmazás szerinti „enyhe elszíneződésű”, magyarán halvány sárgásbarnás színű víz folyik néhány
másodpercig.) Mindezek ellenére
szinte biztosra vehető, hogy ezeket
a tervben előírt műveleteket mégis
el lehet pénzügyileg számolni. A
sok jogosított ellenőrző és felügyelő
úr aláírásával kísérve természetesen. Vagy mégsem? Máskor a meg-

lévő, szűk aknát használják az acélidomok felhasználásával, aminek
falait az új csőbevezetések miatt
összevissza törik, és erre a rozzant
aknára helyezik rá az új vasbeton
fedlapot. Ezeket a régi aknákat jóformán ki sem takarítják, bennük
sár, törmelék, „ottfelejtett” fadarabok, pillepalack stb. marad. Ürítőzsomp vagy lejáróhágcsó? Minek
az?
De lássuk magát a csőszerelést. A
fel nem használt csövek a már leírt
állapotban a járdákon lerakva várják heteken-hónapokon keresztül a
beszerelést. Por, sár, fagy, tűző nap
„edzi” őket. A fent említett tárolási
módokon már megkínzott műanyag
csövek beágyazásánál esetenként a
szükséges ágyazati homokmennyiség legtöbb felét ha használják, takarásról szinte szó sincs, alapozási
homokágyról még úgy sem,
ugyanis a csővezetéket közvetlenül
a kiásott sánc aljára fektetik, függetlenül attól, hogy esetenkét esőtől
fellazított, összevissza taposott talajról, vagy a szárazságtól
betonkeményre
szikkadt agyagról van
szó. Ha sár van, a szaki
a sáros kezével esetenként kimarkolja a csővégekből
és
a
szerelőidomokból a sár
nagy részét, a többi
marad. A munkaárok betömése is jó „gyakorlatiasan” történik, fittyet
hányva a legegyszerűbb
észszerűségi (a műszakiakról már nem is
szólva) normákra: az exkavátor bezuttyintja, de
többnyire csak a homlokrakodó az árok melletti
földhányást
egyszerűen betolja az 11,5 m mély árokba. A
feltört betontörmelék,
pizzásdoboz, csődarabok, pillepalack az
árokba bedobálva nem gond (annyival kevesebb föld kell). (Egyébként
ugyanebben a zónában a néhány
évvel ezelőtti útburkolatcserénél
ugyancsak a feltört régi betonalap
törmelékét – köztük jó 30 ceniméteres darabokat is – használták fel
az alapozáshoz.) A legritkább esetben az árok félmagasságában tömörítik először a visszatöltött földet,
de többnyire csak teljesen feltöltött
állapotban, ami gyakorlatilag
egyenlő a nullával. Ezért van az,
hogy néhány hónap múlva minden
vezeték árka besüpped, és a legkisebb eső alkalmával kacsaúsztatóvá
válik, télen pedig korcsolyapályává.
Hogy a kiásott és visszatöltött föld
esetenként akár betonkemény, több
kilós-tízkilós rögöket is tartalmaz,
nem akadály. Pedig ezek pontszerűen, mint egy lyukasztó, nyomják
a csövet, ami egyáltalán nem tesz
jót azoknak. A tökéletlen és nem
folytonos beágyazás pedig nagyon
árt a műanyag csöveknek, mivel
azok az acélnál átlagosan 15-ször
érzékenyebbek a hőmérsékletváltozásra, a homokágy célja pedig egyrészt épp ezt mérsékelni. Ha ehhez
még azt is hozzátesszük, hogy a polietilén csöveket meg nem engedett
módon nulla vagy épp mínusz öt
Celsius-fokon hegesztették, akkor
még teljesebb képet kapunk a kivitelezés és ellenőrzés kies hazánkban
bevett módjáról. Ezért nincs mit
csodálkoznunk az Aquaserv honlapján feltüntetett csőtörések nagy
számát látva.
Remélem, az olvasó még nem
unta meg a kissé hosszúra sikeredett
bevezetőt, de ígérem, kárpótolni
fogja majd – természetesen az
Aquaserv jóvoltából – a folytatás,
mert a java még hátravan. Ugyanis
a néhány évvel ezelőtt műanyag

csőre kicserélt bekötővezetékek,
nem bírván tovább a fentebb vázolt
bánásmódot, sorra kezdték megadni
magukat. Egyébként ugyanez történt például az 1848. sugárúton is a
főelosztó vezetéken, de most maradjunk a bekötővezetékeknél. Történt ugyanis folyó év februárjában,
hogy az egyik meghibásodott,
vagyis megrepedt. Javítása a már
leírt „műszaki megoldásokkal” történt. Igen ám, de a cső nem adta fel
olyan könnyen, július közepén
ismét megrepedt valahol. Kijött az
Aquaserv, feltörte a cső egyik végén
az úttestet, de a hiba nem ott volt,
erre visszatömték, és elmentek. Mit
ad az ég, alig három nap múlva
ismét kijöttek, és feltörték a régebbi
javítási szakasz másik végét is. Láss
csodát, hát ott volt a hiba! Következett az ismert formula: javítás, viszszatömés, eltakarodás.
Múlt hét végén az évek során
összevissza turkált és trehány munkával úgy-ahogy visszatajkolt
(értsd: megmocskolt) zónában egy

lyéhez, ahol annak idején két szorítóbilincset is alkalmaztak egymás
mellett. Most már ott van a harmadik is, nagyjából egyméteres hoszszon. Ez is egy teljesítmény, ugye?!
Beágyazás, homok? Ugyan minek!
A bevezetőben említett munkamódszert ismerve ugye, most már nem
is csodálkozunk annyira. Az alatt a
jó félóra alatt, amíg a kavicsot várták, a hosszas áztatástól telített földből a gödörbe egy jó nagy adag víz
visszaszűrődött, jócskán eltakarva a
majd egy méteren szabadon álló
(alátámasztás nélküli) vékony csövet. Erre kaparta rá a buldoexkavátor a feltört betontörmeléket a sárral
együtt, majd a beszűrődött vizet a
behányt kaviccsal „szorították” ki.
Az „illetékességi” érzékenységből fakadó esetleges hivatali felháborodásokat illetően jegyzem meg,
hogy a leírtakat fényképesen tudom
dokumentálni.
Óvatosan számolva is, napi legalább 13 köbméter (13.000 liter!)
ivóvíz folyt itt el, egy hét alatt pedig

nagy vizes folt jelent meg. Először
azt hittem, hogy valamelyik autós
mosta le a gépkocsiját, de csakhamar kiderült, hogy nem erről van
szó. Az ott sűrűn parkoló autóktól
nem lehetett biztosan tudni, honnan
a baj. Mikor négy nap múlva,
vagyis több mint egy hete az egyik
eltávozott autó alatt egy bugyogás a
felszínen is megjelent, gondoltam,
beszólok a cégnek, nem is sejtve,
hogy milyen élményekben lesz
majd részem. Csengetek, megszólal
a robot a hivatalos államnyelven,
hogy rögzítik ám a beszélgetést, természetesen kizárólag az én meg a
szolgáltatás minőségének javítása
érdekében,
hogy
aszongya
„pentru… apăsaţi butonul… etc.,
etc.” Na jó, akkor hadd válasszuk a
magyar nyelvet. Miután a nyomogatási játékot eljátszottuk néhány
percig, egy női hang szólal meg hamisítatlan román nyelven. Én értettem őt, de ő engem nem. Kérdem,
akkor minek van a magyar nyelvi
lehetőség, nem látják, hogy a magyar nyelvet választotta a kliens?
Udvarias volt, mert hát nincs magyarul tudó a közelben, mondta, de
ha mindenképpen akarom, hát kerít
valakit. Lemondtam, térjünk már a
lényegre, azért akartam beszólni.
Mondom, mit tapasztaltam, és hogy
már vagy négy napja folyik el az
ivóvíz. Nem ígért semmit, csak anynyit mondott, hogy itt a munka garanciában van.
Telnek a napok. Csütörtökön (július 28.), úgy három napra rá, délután megjelent a szokott csapat.
Lehet, hogy azért telt ennyi időbe,
mert a bejelentéseket sorjában teljesítik, és épp egy másik „bevetésen” voltak. Ezúttal egy másik
bekötővezeték repedt meg, közel
egy nem is olyan régi repedés he-

legalább 91 köbméter. Ha ezt megszorozzuk a többi hasonló esettel,
akkor évente több ezer köbméter
ivóvíz folyik el ilyen módon. De ez,
úgy látszik, nem nagyon izgatja az
Aquaserv illetékeseit, miközben takarékosságra hivatkozva csak háromnaponként szolgáltatnak vizet a
mezőségieknek, így büntetve több
ezer embert a saját hiányosságaik
miatt. Mert jogosan tevődik fel a
kérdés, mi is az igazi oka ennek a
büntetésnek? Mert jobb kifejezést
nem lehet találni erre az eljárásra.
Ugyanis, amint a Népújság internetes cikkében olvasható (Vajda
György: Egyelőre a Mezőségen
okoz nagyobb gondot, 2022. 7. 25.),
a vízügy szerint a Maros vízhozama
a sárpataki mérőállomáson (hivatalos adat) 8,75 köbméter másodpercenként (ami azt jelenti, hogy
Marosvásárhelyen a régi gátnál kb.
9 m3/s). A vízmű eredetileg 1,2 m3/s
napi átlagos teljesítményre volt méretezve, tehát emellett nemcsak a
teljes kapacitással üzemelő (jelenleg szünetelő) vegyi kombinátot
lehet ellátni korlátozás nélkül,
hanem még a mederben is marad
kellő vízhozam (egyébként ezek a
vízhozamok Maroskeresztúr környékén a csatornahálózatok révén
majd teljes mértékben visszakerülnek a Marosba). Ha jól emlékszem,
az Aquaserv egy nemzetközi pályázat révén ezt a kapacitást 0,9 m3/s
napi átlagos teljesítményre csökkentette az új ivóvíz-fertőtlenítő
technológiai vonal (ózon- és aktívszén-kezelés) és a hozzá idomított
szivattyúteljesítmények miatt, amit
a drasztikusan lecsökkent fogyasztással indokolt. Az eredeti technológiai vonal (ülepítők, derítők,
szűrők) kapacitása megmaradt

ugyan (hacsak fel nem számolták
részben, ahol lehetett), de így nincs
teljesen kihasználva. Na már most,
ha az előírások szerint a kötelező
nagy távlati fogyasztást figyelembe
véve (?!) jött ki ez a csökkentett kapacitás, akkor miért is kellett megszorítani a mezőségi vízellátást?
A mezőségi vízellátást illetően
tudni kell, hogy azt részlegesen Marosvásárhely irányából egy szivatytyúzással táplált főnyomóvezetéken
keresztül közbenső tartályok és elágazó vezetékrendszer révén biztosítják. Hacsak ráadásul nem épültek
meg a már jóval korábban megtervezett pótlólagos klórozóállomások
is a nagyon hosszú vezetékekben
órákig tartózkodó víz esetleges minőségromlásának megelőzése érdekében. Ilyen körülmények között
háromnaponként szivattyúzva feltölteni a tartályokat, miközben a
nagy hőségben a kórokozó baktériumok exponenciálisan szaporodnak
a tartályok belsejében – nem beszélve az esetleges pótklórozás
mennyiségének a vízhozamhoz
való automatikus illesztése lehetetlenségéről –, hogy másként ne
mondjam, világraszóló bravúr az Aquaserv részéről.
Magyarán: képtelenség.
Még az sem lehet magyarázat, hogy az alacsony vízhozam miatt (itt jegyezném
meg, hogy az internetes
Népújságban Vajda György
tollából megjelent két cikkben – Egyelőre a Mezőségen okoz nagyobb gondot,
2022. 7. 25. és Augusztusig
befejezik, 2022. 7. 26., két
alkalommal ugyanaz a
hiba csúszott be, ugyanis az
a bizonyos 8,75 m3/s illetve
8 m3/s körüli értékek a sokévi átlag 39,6 m3/s értékének a 22%-a, és nem
annyival kevesebb annál) a
vízügy az erősen felmelegedett folyóvíz fenékrészi
vízrétegének a túlmelegedését, valamint a gát környezetében
az
iszap
kiülepedését az ürítő és fenékmosó
dupla zsilip alsó táblájának kismértékű felemelésével létrehozott erősebb fenékáramlat érdekében
lemondott a gát zsilipjeinek koronáján való átbuktatásról, miáltal a
duzzasztott vízszint mintegy 60
centiméterrel csökkent a vízmű vízkivételi művénél is. Ez volt a helyzet július 21-én (akkor még nem
kezdtek neki a zsilip javításának),
de 25-én már tovább csökkentették
kb. 1,2 méterre (internetes Népújság, Vajda György: Augusztusig befejezik, 2022. 7. 26.; egyébként itt is
becsúszott egy hiba, ugyanis nem
másodpercenként 1350 köbméter,
hanem legfeljebb 1,35 m3/s – hacsak nem egyéb számbeli tévedésről
van szó –, ami ugye, több mint 0,9
m3/s; most nem kommentálom a
fényképet, habár a „javítást” illetően az is megérne egy misét), viszont ekkor a vízügy a gát alatt egy
motoros szükségszivattyút állított
fel, valószínűleg azért, mert az
Aquaserv szükségvízkivételi műve
a tavalyi katasztrofális összeomlás
után (internetes Népújság, Vajda
György: Meghibásodtak a vészhelyzeti szivattyúk, 2021. 9. 30.) azóta
sem működik (pontosabban azóta is
mind csak töprengenek a megoldáson, és nagyon valószínű, hogy a valamikori helyreállítás sem lesz
sokkal különb). A valószínű lehetséges gond (de ezzel nem akarom az
Aquaserv szájába adni a sípot) technológiai természetű lehet, ugyanis
megtörténhet, hogy a nagyon felmelegedett nyersvíz előtisztítása, ülepítése az eredeti, nagyobb
kapacitásra tervezett és esetleg meghagyott derítők, ülepítők és szűrők
használata ellenére sem lehetséges a
megfelelő mértékben.
(Folytatjuk)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(66289)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
A DSU MURES KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz napelemrögzítő termékeket gyártó részlegére, Marosszentgyörgyre. Követelmények: felsőfokú műszaki vegzettség, angol-, román- és magyarnyelv-ismeret. A
tapasztalat előnyt jelent. Bővebb információ a cég székhelyén vagy a 0265/319-971, 0746-834-223 telefonon
kérhető hétfőtől péntekig 8-16 óra között. Az önéletrajzukat beküldhetik augusztus 26-ig a következő email-címre: dsu.mures@nituri.ro (66695)
CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TETŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST,
ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT stb. Tel. 0774-574-527. (16755-I)
A ROTAQUA ROM KFT. – nagybányai fúrós cég – magyarul is beszélő FÚRÓ SZAKMUNKÁSOKAT
keres külföldi munkára. Érdeklődni telefonon lehet: 0728-020-146 vagy 00-36-20-972-3839. (sz.-I)

Múlt csütörtökön adták át Balavásáron a ravatalozót.
Székely Ella köszöntője után
Varga András Adorján polgármester kifejtette: sok évvel ezelőtt
megfogalmazódott igény vált valóra. Kellett egy hely, amelynek az
a rendeltetése, hogy felváltsa az
első szobát. Egy olyan hely, ahol
az élet találkozik a halállal, a fájdalom a vigasszal, egy utolsó állomáshely elhunyt szeretteinknek, a
búcsú és az elengedés szentélye.
Lassan kihalófélben van a temetés
hagyománya is, hanyatlik a halottkultuszunk, pedig régen ezek a hagyományok
segítettek
a
gyászolóknak a fájdalom feldolgozásában. Sokszor nem szavakkal,
hanem egy érintéssel, a jelenlétünkkel tudjuk leginkább éreztetni
velük, hogy nincsenek egyedül, és
talán ez a leghatékonyabb segítség.
Erre az alkalomra teremtettek lehetőséget a ravatalozó megépítésével. „Balavásár élő példája annak,
hogy több nemzet, több felekezet
élhet békében, egy erős közösséget
alkotva. Legyen ez a hely mindannyiunk búcsúzási helye vallási
és nemzeti hovatartozástól függetlenül, építsük együtt, közösen halottkultuszunkat,
és
közben
építsük, erősítsük faluközösségünket” – fogalmazott.
A ravatalozó építésének gondolata már évekkel hivatalba lépése
előtt megfogalmazódott, több
helyszín is szóba jött, végül a községi temetőben készült el az impozáns építmény, amit még 2020
októberében átvettek a kivitelezőtől, tehát a megálmodásáért és építéséért az előző községvezetőnek,
Sagyebó Istvánnak és csapatának
jár a köszönet – egészítette ki a
polgármester. 2020 decemberében
elkészült a támfal egy része, majd
2021-ben és az idén a bekötőút
aszfaltozása, a tereprendezés, a
parkolóhelyek kialakítása és az
E60-as főútra vezető bekötőút,
amely megkönnyíti majd az összeköttetést a református temetővel.
Kovács Mihály Levente, a megyei tanács alelnöke kiemelte,

hogy összefogással, kitartással, elhivatottsággal létrehozott hely ez,
amelyben összefogott az önkormányzat és a vallási felekezetek.
Ez példaértékű más közösségek
számára is – gratulált a megyei vezető, további támogatásról biztosítva a helyieket. Szilágyi Tamás
református lelkész Máté evangéliuma alapján az épületek alapja és
az Istenre épülő fundamentum fontosságáról beszélt, Szőcs Róbert
adventista lelkipásztor pedig az
újra találkozás reménységét hangsúlyozta, hiszen ez csak a szeretteinktől való ideiglenes búcsú
helyszíne – mutatott rá. A felszentelési szolgálatot Furdui Marian
Dorin görögkatolikus lelkipásztor
végezte, Puiu Ştefan Ioan ortodox
lelkész imádságot mondott. Zárásként a balavásári fiatalok Váci Mihály És mi élünk! című versét
adták elő.
Ez az épület Balavásár fejlődésének egyik pillére, hisz reális
igénynek, szükségletnek a megvalósulása. Rengeteg tervük és több
megnyert pályázatuk is van: a balavásári kultúrotthon felújításán az
utolsó simításokat végzik, a csatornahálózat kiépítése akadozik, de
igyekeznek megoldást találni rá, és
reményeik szerint tavaszra üzemképes lesz a rendszer, a napokban
pályázatot nyertek a vízhálózat kiépítésére Balavásáron és Kenden –
sorolta fel az elöljáró, megköszönve a megyei vezetőknek az
ivóvízhálózat kiépítésében való
közbenjárását, hisz ez a község
legsürgetőbb problémája. Elbírálás
alatt vannak más projektjeik is,
mint az orvosi rendelő felújítása, a
polgármesteri hivatal székhelyének korszerűsítése, egy modern piaccsarnok építése, bölcsőde
építése, a balavásári iskola felújítása. Tervezik a közvilágítás modernizálását és egy bicikliút
építését Balavásár és Kend között.
Saját forrásból folyik az óvoda tetőcseréje, új csoporttermek kialakítása és a napközis program
beindítása. (gligor)

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

Még

mindig

szomorúan

emlékezünk

ADÁSVÉTEL

TOTH RÓBERT-LEVENTÉRE
halálának 12. évfordulóján.
Szülei, kislánya, Nóra-

ELADÓ új, nem használt sírhely a
katolikus temetőben. 5000 lej. Tel.
0775-604-952. (sz.-I)

Dorottya, testvére, Attila és
családja, Mónika és Timike.
(16757)

LAKÁS
KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16675)

VÁLLALOK bármilyen ácsmunkát,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

lambériapucolást és lambériafestést,

szeretett bátyám,

bármilyen kerítésfestést, kerítésjaví-

MINDENFÉLE

emeritus szívsebész professzor

javítást,

2022. augusztus 4-én Debrecen-

erkélyfestést,

járólap-

lerakást, víkendházkészítést. NyugCÉG 10% kedvezménnyel vállal építkezési munkát, háztetőjavítást, cserépforgatást, tetőcserét, kültéri-beltéri
munkát, kerítéskészítést stb. Tel.
0774-997-597. (16755-I)

díjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0746-779-858. (16704-I)

és családja. (16762-I)

Ott pihensz, ahol már nem fáj

keztetjük,

szívvel
hogy

emlé-

augusztus

9-én van BARABÁS BALÁZS
(Öcsi)

halálának

ötödik

áldott,

nyugalma

csendes!

Szerettei. (16693-I)

semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint
a virágillat, de emléked ragyog,
mint a fényes csillag.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága, szerető feleség, édesanya, anyós, nagymama, dédmama, testvér, rokon, szomszéd
és jó barát,

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

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk augusztus 9-én
SIMON IRÉNRE halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

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

HARCSÁS ELZA
életének 84. évében csendesen
megpihent.
Temetése augusztus 10-én, szerdán 13 órakor lesz a marosvásárhelyi

Szerettei. (16735-I)

református

temetőben.

Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (16753)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető édesanya, nagymama,

a szeretett édesanya, nagymama,

anyós, rokon és szomszéd,

dédnagymama, anyós, rokon és
jó barát,
életének 91. évében elhunyt.
Temetése 2022. augusztus 9-én,
kedden 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.

Emléke

legyen

SÜTŐ MAGDOLNA
szül. Sárosi

FĂRCEAG ANNA

Fotó: Bartalus Adrienn

Búcsúzik tőle öccse, Attila

MEGEMLÉKEZÉS

évfordulója. Emléke legyen

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

Még az előző községvezető építtette, most avatták fel a ravatalozót

A végső búcsúvétel időpontját
utólag közöljük.

Tel. 0750-124-248. (15919)

Szomorú

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (16736-I)

ben elhunyt.

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.

FA KIVÁGÁSÁT és kerttakarítást
vállalok.
Tel.
0770-621-920.
(16755-I)

KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, szalagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel.
0744-121-714. (16517-I)

dr. PÉTERFFY ÁRPÁD

tást, külső-belső szigetelést, erkély-

áldott,

nyugalma csendes!
A gyászoló család. (16748-I)

2022. augusztus 6-án, 74 éves
korában hirtelen elhunyt.
Temetése 2022. augusztus 10-én,
szerdán 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben. Drága, szép emlékét
örökké szívünkben őrizzük.
Gyászoló szerettei. (16754)
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Adásszerkesztőt keres az Erdély TV

FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

Ha a pontosság az egyik fő erényed, rendszerszerető egyéniség vagy, és rugalmasan, higgadtan kezeled
a stresszhelyzeteket, miközben van némi műszaki érzéked is – az Erdély TV adásszerkesztője lehetsz!
Fő feladataid: a televíziós adásmenet, archívum és YouTube-csatorna kezelése, illetve szövegszerkesztés.
Jelentkezz az allas@erdely.tv e-mail-címen 2022. augusztus 12-ig, hogy az Erdély TV fiatal, dinamikus
csapatának tagja lehess!

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-500-929
- vidék
- 0265/929
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

