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A Sáros utca felőli rész kivételével

A tanévkezdésre elkészül
a Bolyai főépületének nagy része

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

Tamási-fesztivál
a Csűrszínházban
Az est első előadása a Békéscsabai
Jókai Színház által színre vitt Vitéz
lélek című darab volt. A fesztivál vasárnap zárul, addig minden este Tamási-darabok láthatók (ingyen) a
Csűrszínház színpadán.

____________4.
Több magyar
uralkodó földi
maradványait
azonosították

Több magyar uralkodó, köztük Szent
László király földi maradványait azonosították a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói a Székesfehérvári
Középkori Romkertben talált csontleletek elemzése révén.

Fotó: Nagy Tibor

A főépület Sáros utca felőli részét kivéve elkészül a szeptember 5-i tanévkezdésre a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium szépen felújított
épülete, megújult tantermek és rendbe tett udvar várja majd
a nyári szünetről visszatérő diákokat. Az arra járók egy ideje
már láthatják, hogy a B és a C épületszárny után a főépület is
új köntösbe öltözött, a nyílászárók, a villanyhálózat, a fűtésrendszer, valamint a bútorzat cseréjére is sor került.

Menyhárt Borbála

Mint ismeretes, a 2018-ban elkezdődött felújítás során elsőként a volt
bentlakásnak otthont adó, Sáros utcára néző B épületet, majd a C épületszárnyat – ahol az elemi osztályok tanultak, és az orvosi rendelő is helyet
kapott –, tették rendbe. Majd a tavalyi év elején érkezett a régóta várt hír,
hogy elkezdődhet a főépület korszerűsítése is.
Az építkezési engedélyben szereplő határidő szerint eredetileg 2023
januárjában kell befejezze a kivitelező a főépületen végzett felújítást. Volt
egy próbálkozás, hogy már a szeptember 5-i tanévkezdésre elkészüljenek
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Ezeréves
államiságunk
ünnepe Erdélyben

Ezen a napon Szent István államalapítására, az életet tápláló kenyérre gondolva eltűnnek Erdély és Dunántúl
között a politikusok által húzott határok, mert az élő emlékezésben, ezeréves történelmi súlyunk
felelevenítésében mi, magyarok nagyon együtt vagyunk.

____________6.

Látomás vagy jó biznisz?
Mózes Edith
Baba Vanga, a vak bolgár jósnő jövendölései mostanában ismét
napirendre kerültek. A minap az egyik, fél éjszakát betöltő beszélgetőműsorban is ő volt a fő téma. Gyakran jelenik meg hazai és külföldi lapok címoldalán is.
Érthető is talán, hiszen az emberek – nem csupán Romániában –
mind nehezebben viselik az energiaárak nyomását, az újabb világjárványról szóló (rém)híreket, a munkanélküliség növekedését, a kegyetlen gyilkosságokról, véres közúti balesetekről szóló híreket, a
vásárlóerő csökkenését, a politikusok érdektelenségét.
Meglehet, hogy a jóslatoktól várnak enyhülést az életükbe. Ám ha
ezt várják, csalódásban lesz részük. Ugyanis Baba Vanga – aki egyebek közt megjósolta a 2001-es New York-i terrortámadást és Barack
Obama elnökké választását – 2022-re sem jövendölt szebb jövőt.
A jósnő szerint az aszály miatt vízhiány sújt számos vidéket. Jelenleg Portugáliában, Franciaországban, Olaszországban szólították fel az állampolgárokat, korlátozzák a vízhasználatot. Az aszály
miatt Romániában is veszélybe került a termés. Ezek mellett – ami
máris tapasztalható – éhínség és világjárvány vár az emberiségre,
Indiában a hőmérséklet eléri az 50 Celsius-fokot, a sáskák pedig
megtámadják a termést, hatalmas, az egész országra kiterjedő éhínséget okozva. Megjövendölte, hogy a virtuális valóság egyre több
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 25 perckor,
lenyugszik
20 óra 26perckor.
Az év 231. napja,
hátravan 134 nap.

Ma HUBA,
holnap SZENT ISTVÁN
és VAJK napja.
VAJK: régi magyar személynév, Szent István király pogány neve.

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 33 0C
min. 17 0C

Megszületett az első szürkemarhaborjú

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. augusztus 18.
1 EUR
4,8793
1 USD

4,8008

100 HUF

1,2051

1 g ARANY

272,7882

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
39, 26, 5, 43, 40 + 19

NOROC PLUS: 0 5 8 2 8 1

26, 28, 21, 24, 38, 23

SUPER NOROC: 2 5 8 6 7 0

16, 35, 37, 27, 5, 18

NOROC: 1 9 1 4 9 6 9

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
Négy képzés indul szeptemberben
A Maros megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség
szeptemberben négy szakképző tanfolyamot indít. Az érdeklődők a következő mesterségeket sajátíthatják el: kereskedelmi dolgozó, segédszakács, humánerőforrásfelügyelő és takarító. Az ügynökség idén 19 képzési tanfolyamot szervezett, 18-at munkanélkülieknek, egyet pedig
fogvatartottaknak, ezeken 242 személy vett részt. A munkaerőpiacon 105 személynek sikerült elhelyezkednie a segítségével.

Helyi termékek vására
Augusztus harmadik péntekén, 19-én 8-19 óra között
ismét megtartják Marosvásárhelyen a Local Farmers’ Market termékvásárt a Rákóczi lépcső alatti utcában. Ez alkalommal sem fognak hiányozni a hentes- és tejtermékek,
sajtok, mézek, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, pálinkák, borok, zöldségek, gyümölcsök, teák, kencék, ajándéktárgyak, olajok, zöldségek, édességek, ékszerek.

Ügyes kezű gyerekek műhelye
A Divers Egyesület Női Akadémia programja, a marosvásárhelyi Ügyes Kezű Nők kézműveskör résztvevőinek segítségével, augusztus 30. és szeptember 2. között várja a
kézműves-foglalkozások iránt érdeklődő nyolc év fölötti
gyerekeket az ügyes kezű gyerekek műhelyébe, ahol
Lajos Anna, Tóth Csilla, Székely Lajos kézművesektől tanulják a nemezelés, gyöngyfűzés, papírfonás, fafaragás
technikáját, valamint a textilfigurák, mágnesek és pompomállatkák készítésének csínját-bínját. A foglalkozásokra
10-14 óra között kerül sor. Jelentkezni a 0265-311-727-es
telefonszámon lehet.

A Maros Mezőségi Művésztelep
kiállítása
A Forgatag egyik rendezvénye a Maros Mezőségi Művésztelep képzőművészeti kiállítása. Ez évben a mezőmadarasi, a csittszentiváni, a mezőbergenyei és a mezőpaniti
alkotótáborok képzőművészeti anyagából mutatnak be válogatást a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János
kiállítótermében. A kiállítás megnyitója 24-én 18 órakor
lesz. Közreműködik Domahidi Anna, a Művészeti Líceum
diákja. A tárlat szeptember 10-ig látogatható – közölte
Czirjék Lajos.

Táncos fiúkat keresnek a Borsika
néptáncegyüttesbe
A Borsika néptáncegyüttes 7–11, illetve 11-15 éves fiúkat
vár az együttesbe, akiket hivatásos néptáncoktatók tanítanak majd. A nagycsoportba (11-15 év) jelentkezőknél elvárás az alapszintű néptánctudás. Az érdeklődők
szeptember 1-jéig jelentkezhetnek a 0744-517-179-es telefonszámon vagy a borsikaegyesulet@gmail.com e-mailcímen. Az együttesről bővebben a www.borsikams.ro
honlapon vagy az együttes Facebook-oldalán olvashatnak.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

A miskolci vadaskertből a MarosváAz őshonos fajtát azzal a szándékkal
sárhelyi Állatkertbe néhány napja átte- hozták ide, hogy az egykori háztáji
lepített szürkemarha máris egy gazdaságok állataival együtt autentikus
borjúval ajándékozta meg befogadóit. parasztudvart alakítsanak ki az állat-

kertben. Erdélyből a múlt század közepén tűnt el ez a fajta, mert a kollektivizálást követően nem tartották
gazdaságosnak a tartását.

A magyar és a román futballbajnoki mérkőzések hétvégi közvetítései
Szuperliga, 6. forduló:
Augusztus 19., péntek
18 óra: CS Mioveni – Campionii FC
Argeş Piteşti
21 óra: Universitatea 1948 Craiova –
Petrolul 52 Ploieşti
Augusztus 20., szombat:
21.30 óra: Bukaresti Rapid 1923 –
Aradi UTA
Augusztus 21., vasárnap:
16. óra: Nagyszebeni Hermannstadt –
Kolozsvári CFR 1907

NB I, 4. forduló:
Augusztus 19., péntek:
22 óra: Puskás Akadémia – Kecskemét
Augusztus 21., vasárnap:
19.55 óra: ZTE – Kisvárda
22 óra: Vasas – Budapest Honvéd
Augusztus 22., hétfő
22 óra: Mezőkövesd – DVSC
A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.
A MOL Fehérvár – Újpest és a Paks –
A mérkőzéseket a DigiSport 1 csa- Ferencváros találkozókat elhalasztották.
torna közvetíti.
18.30 óra: Chindia Târgovişte – Universitatea 1948 Craiova
21.30 óra: Botosáni FC – Bukaresti
FCSB
Augusztus 22., hétfő:
17. óra: Kolozsvári FCU – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
19.30 óra: Konstancai FCV Farul – FC
Voluntari

RENDEZVÉNYEK
Emlékezés Szent Istvánra
A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség augusztus 21-én, vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet keretében ünnepi műsorral emlékezik államalapító
királyunkra, Szent Istvánra. Az érdeklődőket szeretettel
várják.

Szent István-napi ünnepség
Augusztus 20-án, szombaton 19 órától Marosvásárhelyen,
a várban Szent István-napi ünnepséget szervez a Pro
XXI. Kulturális Alapítvány és Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala.

Búzaösszeöntő ünnepség
Az RMGE-Maros szervezete augusztus 21-én, vasárnap
11 órától tartja a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem
program idei búzaösszeöntő ünnepségét Kutyfalván, a
Degenfeld-kastély udvarán. Az eseményen lesz búzaszentelő istentisztelet és kulturális program is. Az előző
évekhez hasonlóan, a szervezet égisze alatt a megyében
működő gazdakörök képviselői viszik el és ajánlják fel a
gazdák búzáját, amelyet jelképesen összeöntenek. Az
adományokat a program keretében idénre kijelölt jótékonysági céllal különböző szociális intézményeknek ajánlják fel.

Vándorkiállítás a Maros Megyei
Múzeumban
A múzeum várbeli épülete augusztus 30-tól ad otthont a
Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Pálos Rend szervezésében készült Pálosok című kiállításnak. A kiállítás
megnyitójára augusztus 28-án, vasárnap 16 órai kezdettel
kerül sor a marosvásárhelyi Vártemplom gótikus termében. A pálos rendet a XIII. század közepén alapították, és
az egyetlen olyan, ma is működő magyar rend, amelyet a
pápa a középkorban elismert. A rend történetét a hanyatlás és az újjászületés jellemezte, kolostorai többször elpusztultak vagy feloszlottak, de a rend fennmaradt, és
közép-kelet-európai jelentőséggel bír. A kiállítás december
30-ig látogatható.

A hétvégén lesz a 8. Maris Fest
Augusztus 19–21. között tartják a Transilvania Motor Ringen a Maris Fest nyolcadik kiadását. A szervezők a három
nap leforgása alatt körülbelül 40.000 résztvevőre számítanak. 10 és 18 óra között számos adrenalinprogram lesz,
mint például autós-motoros gyorsulási verseny, ejtőernyőzés, helikopteres repülés, drift show, versenyautózás. A
fesztivál két színpadán számos zenekar fordul meg, lesz
technobár is, ahova ismert lemezlovasokat hívtak el, a
koncertek délután 6 óra után kezdődnek. A motoros felvonulás augusztus 20-án lesz, a Shopping City parkolójából
indul. A részletes program a Maris Fest honlapján, illetve a
közösségi médiás oldalain olvasható.
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Csaknem 30 év román–magyar kapcsolatait idézi fel
Alföldi László nyugalmazott diplomata könyve
Csaknem harminc év román-magyar kapcsolatait idézi fel Alföldi
László nyugalmazott diplomata
könyve, melyet Magyarország kolozsvári főkonzulátusán mutattak
be szerda délután a Kolozsvári
Magyar Napok keretében.

A szerző csaknem három évtizeden át
foglalkozott magyar diplomataként a romániai kapcsolatokkal. Első négyéves kolozsvári konzuli mandátumának a román
kommunista hatalom kiutasítása vetett
véget 1988-ban. 1990 és 1996 között a
bukaresti nagykövetségen, majd 1999 és
2003 között az újranyitott kolozsvári főkonzulátuson, 2006 és 2011 között ismét
a bukaresti nagykövetségen teljesített diplomáciai szolgálatot, a közbenső szakaszok idején pedig a budapesti külügyminisztériumban foglalkozott a romániai
ügyekkel.
Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi
bizottságának elnöke elmondta: a Romániában dolgozó magyar diplomaták számára a szolgálatot nem a pezsgős
koccintások jellemezték. Munkájukat a
román–magyar kapcsolatok frontvonalában végezték, a könyv által felölelt harminc év ugyanis a magyar nemzetpolitika
kialakulásának és az erdélyi magyarság
önmagára találásának a legfontosabb időszaka volt.

A fideszes politikus úgy vélte: a magyar nemzetpolitika nem értelmezhető
diplomácia nélkül, és a magyar diplomáciát sem szabad elgondolni nemzetpolitikai feladatok nélkül. Németh Zsolt
köszönetet mondott Alföldi Lászlónak a
szolgálatáért és azért is, hogy leírta viszszaemlékezéseit.
Alföldi László felidézte: a kommunista
diktatúra idején a diplomáciai kapcsolatokat ez a mondat jellemezte: „tudjuk,
elvtársak, hogy vannak problémák, de a
jót próbáljuk meglátni”. Hozzátette: kolozsvári konzulként már akkor arra összpontosított, hogy az erdélyi magyarság
anyaországgal szembeni elvárásait megismerje és továbbítsa Budapestre. Felidézte: Románia budapesti nagykövete 1989 decemberében tiltakozó
jegyzéket adott át a budapesti külügyminisztériumban, amikor tőle tudta meg,
hogy Nicolae Ceauşescu kommunista
diktátor elmenekült. A diplomata az egykori naivitás jeleként értékelte, hogy
1990 elején a román-magyar kapcsolatok
radikális jóra fordulásában reménykedtek. Hozzátette, kijózanítóan hatott az
1990. márciusi marosvásárhelyi véres
összecsapás, amelyért az akkori román
hatalom a magyarokat tette felelőssé.
Felidézte: amikor 1996-ban főkonzulként tért vissza Kolozsvárra, egy nagy

tábla várta a konzulátus épülete előtt,
amelyen az szerepelt: „itt van a magyar
kémközpont”. A város akkori ultranacionalista polgármestere, Gheorghe Funar
heteken át követelte, hogy utasítsák ki
újra Romániából. A bukaresti külügyminisztériumban azonban régi ismerősként
üdvözölték, és sok sikert kívántak a szolgálatához, de azért azt is javasolták: legyen óvatos Funarral.
A diplomata az MTI kérdésére elmondta: hiába törekedtek a román–magyar kapcsolatok javítására, minduntalan
azzal szembesültek, hogy ennek komoly
akadályai, fékjei vannak. Hozzátette
azonban, hogy ezen a területen is nagyot
változott a világ. Példaként említette,
hogy Kolozsváron egyhetes magyar napokat tartanak, amely keretében a könyvét is bemutathatják.
Grezsa Csaba, a nemrég kinevezett
kolozsvári főkonzul elmondta: a tisztségre való felkészülésének a része volt
Alföldi László könyvének megismerése.
Úgy vélte, hivatali elődje mintát adott
arra, hogy miként kell ebben a viszonyrendszerben mozognia egy magyar diplomatának.
Alföldi László Kolozsvártól Bukarestig
című könyvét a Pro Minoritate Alapítvány és a Méry Ratio kiadó jelentette
meg. (MTI)

Több új elektromos és hibrid személygépkocsit
adtak el idén, mint dízelt
Romániában több új elektromos
és hibrid személygépkocsit adtak
el idén, mint dízelt – közölte a
Környezetvédelmi Vízügyi és
Erdészeti Minisztérium csütörtökön.

Az év első hét hónapjában forgalomba
helyezett új személygépkocsik 20,7 százaléka volt részben vagy teljesen elektromos meghajtású. Ugyanebben az
időszakban csak 14 százalékot tett ki a
forgalomba helyezett új, dízelmotoros
személygépkocsik aránya. Míg az elektromos és hibrid autók eladása 106,4 százalékkal nőtt az elmúlt év hasonló
időszakához képest, a dízelek eladása
29,3 százalékkal csökkent.
Továbbra is a benzines autók voltak a
legkeresettebbek a romániai piacon. Az
év első hét hónapjában eladott személy-

gépkocsik 65,3 százalékát benzinmotorral szerelték fel. Ennek a típusnak az eladásai 10,1 százalékkal nőttek.
„A dízelkorszak végéhez közeledünk”
– idézte a tárca közleménye Tánczos
Barna minisztert, aki megjegyezte, hogy
az idei az első év, amikor a környezetkímélő új gépkocsik eladása meghaladja a
dízelekét. A miniszter hozzátette, hogy a
teljesen elektromos autóknál a leglátványosabb a növekedés. Ez a típus tette ki
az eladások 7,9 százalékát, ami több
mint 300 százalékos éves növekedés.
A miniszter a tárca által finanszírozott
ösztönző programoknak tulajdonította,
hogy a lakosság kezdett lemondani a
környezetet jobban szennyező autókról.
Az Autógyártók és Forgalmazók Egyesületének (APIA) képviselőivel folytatott csütörtöki megbeszélése után

elmondta: a következő években fokozatosan növelik az elektromos autók vásárlására szánt támogatási keretet, és
2023-tól az elektromos és plug-in hibrid
haszongépjárművek vásárlását is támogatják.
Az APIA szerdán közzétett statisztikája szerint az év első hét hónapjában
70.028 új gépkocsit adtak el Romániában, 12,1 százalékkal többet, mint egy
évvel korábban, júniusban és júliusban
azonban megtorpant a növekedés.
Az első 7 hónap adatai alapján az eladások rangsorát továbbra is a Dacia vezeti (20 124 gépkocsival), majd a Ford
(7070), a Toyota (6112), a Renault
(5744), a Hyundai (5612), a Volkswagen (5036), a Skoda (4839) és a Mercedes Benz (4168) következik a sorban. (MTI)

MCC: mintegy 2200 általános iskolás jelentkezett
a Fiatal Tehetség Programra
A 2022-es felvételi időszakban
mintegy 2200 általános iskolás
diák jelentkezett határainkon
innen és túl a Mathias Corvinus
Collegium (MCC) Fiatal Tehetség
Programjára (FIT) – közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.

Az általános iskolásoknak szóló képzés
oktatási koncepciójában többféle alapcélt
vegyítenek: egyrészt törekednek arra,
hogy a diákok minél előbb minél több tudományterülettel – a kémiától a pénzügyi
ismereteken vagy a drónprogramozáson
át a retorikáig – megismerkedhessenek.
Másrészt fontosnak tartják, hogy a tehet-

ségek a tudományterületek összefonódását is érzékeljék – írta az MCC.
Jelezték: a 2015-ben indult programra
tavaly 1251-en jelentkeztek, míg idén
már mintegy 2200-an. A legtöbben a marosvásárhelyi, a szegedi, a budapesti, a
debreceni, a győri, a beregszászi, a kolozsvári és a miskolci képzésre nyújtották be felvételi igényüket, de az adatokat
tekintve nem sokkal maradt le Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti és
Pécs sem.
Az újonnan létrejött nyíregyházi képzési központ is hatalmas népszerűségnek
örvend, csaknem 90 általános iskolás

szeretne bekerülni a régió FIT programjába. Székesfehérvár, Szolnok, Kecskemét, Szombathely, Szekszárd, Veszprém
az erős középmezőnyt képviselte, de Békéscsaba, Zalaegerszeg és Arad sem mutatott jelentős elmaradást a jelentkezők
számát illetően – közölték.
Az MCC hazai képzési központjaiba
1497 (68 százalék), a határainkon túlikba
pedig 703 (32 százalék) fejlődni vágyó
általános iskolás adta be jelentkezését –
tették hozzá.
A program szeptembertől 1550 általános iskolás diák fejlődését támogatja –
áll a közleményben. (MTI)

Budapesten fogtak el egy FBI által keresett férfit
Budapesten fogtak el egy 36 éves magyar–román kettős állampolgárságú férfit, akit azért keresett az FBI (az amerikai
szövetségi nyomozóiroda), mert a gyanú
szerint 2007-ben társaival vírus befecskendezésével zsarolt egy párt az Egyesült Államokban – közölte a Készenléti
Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
(NNI) csütörtökön a police.hu oldalon.
A gyanú szerint a rablóbanda a nőt és
élettársát megkötözte, késsel és egy pisztollyal sakkban tartotta őket, majd be-

fecskendezett nekik egy olyan szert,
amelyről azt állították, hogy halálos
vírus.
Az ellenanyag átadását nagy összeghez kötötték. A sértettek számlavezető
bankfiókjai azonban – korábbi hasonló
esetekből tanulva – az atípusos átutalások teljesítését megtagadták. Ekkor az
elkövetők altatót itattak a sértettekkel, és
az autójukkal elmenekültek.
Az elkövetőket azonosították, majd az
FBI kérésére a New Haven-i bíróság

2012-ben nemzetközi elfogatóparancsot
adott ki ellenük. Az NNI közleménye
szerint a most elfogott Ştefan Alexandru
B.-t az FBI az egyik legveszélyesebb bűnözőként kereste. A szövetségi nyomozók 10 ezer dolláros pénzjutalmat is
felajánlottak a nyomravezetőnek. A kettős, magyar–román állampolgárságú férfit azonban 2007 óta hiába keresték a
hatóságok. A Fővárosi Törvényszék csütörtökön elrendelte az ideiglenes kiadatási letartóztatását. (MTI)
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Ország – világ
5,8 százalékkal nőtt a gazdaság
az idei első fél évben
Romániában az idei első fél évben 5,8 százalékkal
bővült a gazdaság a nyers, valamint a szezonális és
naptárhatással kiigazított érték szerint egyaránt a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte szerdán az országos statisztikai intézet. A második
negyedévben a bruttó hazai termék (GDP) 5,3 százalékkal nőtt éves bázison, mind a nyers, mind a
szezonálisan és naptárhatással korrigált adat szerint. Az előző negyedévhez képest 2,1 százalékkal
bővült a GDP. A második negyedévben lassult a gazdasági növekedés, hiszen az első negyedévben
még 5,1 százalék volt a bővülés a tavalyi év utolsó
negyedévéhez képest. Az éves összevetés szerinti
negyedéves bővülés is lassult, hiszen január és március között 6,4 százalékos GDP-bővülést jegyeztek
fel a tavalyi év első három hónapjához képest, míg
a második negyedévben az éves bővülés 5,3 százalék volt. (MTI)

A kormány elfogadta az idei
költségvetés első kiigazítását
A kormány csütörtökön elfogadta az idei költségvetés első kiigazítását, amely szerint 3,5 százalékos
gazdasági növekedéssel számol 2022-re – közölte
a bukaresti kabinet. A bevételi előirányzatot 30,4 milliárd lejjel, a kiadásit 33 milliárd lejjel, 1372,5 milliárd
lejre emelték. Az államháztartás hiánya abszolút értékben 2,65 milliárd lejjel, 80,15 milliárd lejre nő, de
százalékban kifejezve továbbra is változatlanul a
GDP 5,8 százalékát teszi majd ki a deficit. Adrian
Caciu pénzügyminiszter elmondta, hogy a közberuházásokra 3,4 milliárd lejjel többet fordítanak, így
erre a célra várhatóan 93,1 milliárd lej, az eredetinél
0,1 százalékkal több, a bruttó hazai termék (GDP)
6,8 százaléka jut. A Költségvetési Tanács csütörtökön közölte, hogy számításaik szerint a kormány
által elfogadott költségvetés-kiigazítás következtében az államháztartási hiány az év végén elérheti a
GDP 7 százalékát. Úgy vélték, hogy az államháztartás bevételeit 9 milliárd lejjel (a GDP 0,66 százaléka)
túlbecsülték, így kevesebb bevétel folyhat be, míg
kiadási oldalon az államnak 6,2 milliárd lejjel (a GDP
0,45 százaléka) több költsége lehet, miután alulértékelték a kiadási tételeket. (MTI)

Az USA 150 ezer tonna ukrán
búza felvásárlását támogatja
az ENSZ-en keresztül
Az Egyesült Államok újabb 150 ezer tonna ukrán
búza felvásárlását és Afrikába juttatását támogatja
az ENSZ élelmezési programja keretében – közölte
az amerikai külügyminisztérium szerdán. Az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztési ügynöksége
(USAID) 68 millió dollár kiegészítő támogatást nyújt
az ENSZ-nek, amelyet 150 ezer tonna ukrán búza
felvásárlására, szállítására és tárolására fordítanak
– áll a közleményben. A humanitárius szállítmány a
kelet-afrikai élelmezési válság enyhítésére szolgál
majd. Afrika szarván a történelmi aszály emberek
millióit sodorta az éhezés szélére – áll a dokumentumban. A gabonaszállítmányok útnak indítását az
ENSZ közvetítésével kötött orosz-ukrán megállapodás tette lehetővé. (MTI)

A lakossági gázfogyasztás
korlátozására készülnek a csehek
Szükség lehet a cseh lakossági gázfogyasztás korlátozására – mondta a cseh ipari és kereskedelmi
miniszter szerdán Prágában. Jozef Síkela arról is beszélt, hogy kialakulhat olyan helyzet az európai piacon, amikor egyáltalán nincs gáz. Ilyen esetben
természetesen át kell térni a korlátozások valamilyen
rendszerére: az volna a helyénvaló, ha az úgynevezett védett fogyasztók, tehát a háztartások is szolidárisak lennének – közölte. (MTI)

Látomás
vagy jó biznisz?
(Folytatás az 1. oldalról)
embert kerít hatalmába... Ezeknek a jóslatoknak egy
része máris bekövetkezett. Minden jel arra mutat, hogy
Hannah Carroll, egy 19 éves lány hasonló erővel bír,
mint Baba Vanga. 2022-re Hannah 28 jóslatot jegyzett
le, amiből eddig 10 valósult meg. Sok egyéb mellett azt
is jósolta, hogy meg fog halni II. Erzsébet királynő.
A lány azt mondja, a jóslatok úgy jönnek neki, mint
egy látomás, a zsigereiben érzi, mi fog történni. Most
már pénzért is jósol, havonta több mint 2000 dollárt
gyűjt össze abból, hogy a TikTok követőinek jövendöl.
Ha egy-két fotót lát az ügyfélről, Hannah pontosan meg
tudja jósolni az életében bekövetkező fontosabb eseményeket, a teherbe eséstől az új munkahely megtalálásáig.
Úgy látszik, jó biznisznek bizonyult.
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A tanévkezdésre elkészül a Bolyai főépületének nagy része
(Folytatás az 1. oldalról)
a munkálatokkal, és akkor tartsák meg a hivatalos átadást, ellenben ez a terv különféle
okok miatt meghiúsult, számos késleltető tényező közbeszólt, egyrészt az ásatások, másrészt pedig az, hogy az építő csak a bontáskor
szembesült azzal, hogy az épület szerkezete
milyen állapotban van. Így a szeptember 5-i
iskolakezdésre a főépület nagy részének a fel-

újítását befejezik, kivéve a Sáros utca felőli
részt, de remélhetőleg október-novemberre
az is elkészül – közölte lapunk érdeklődésére
Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója.
Mint mondta, az osztálytermek 90 százaléka készen van, ugyanolyan szépek, mint az
épület külseje. A munkálatok során a főépületben felújították a fűtésrendszert, a villany-

hálózatot, kicserélték a nyílászárókat, a padlózatot, a termeket új bútorzattal látták el, és
minden osztályteremben okostábla, kivetítő,
valamint internet-hozzáférési lehetőség teszi
könnyebbé és színesebbé az oktatási folyamatot.
A régi, balesetveszélyes csempekályhákat
a tantermekben és a folyosókon lebontották,
a díszteremben, valamint az igazgatói irodában lévőt kivéve, ugyanis ezek műemlékként
vannak nyilvántartva. A kályhák lebontásával
jókora teret nyertek, szélesebbek lettek a folyosók, tágasabbak a tantermek.
A főépület alagsorát is felújították, beleértve az ott lévő kis tornatermet, valamint a
szak- és osztálytermeket. Ezt a részt azonban
szeptemberben még nem tudják birtokba
venni, mivel az alagsori termeket az építkezést végző cég tárolóhelyként használja, ám
amint a munkát befejezik, ezek is felszabadulnak, és használatba veheti az iskola.
Az igazgató szerint az intézmény belső udvara már a szeptember 5-i tanévkezdésre elkészül, egy kolozsvári tervezőiroda terve
alapján az udvart teljesen átrendezik, negyven padot helyeznek el ott, és ugyanennyi fát
ültetnek, középen pedig megmarad az aszfaltozott felület.
A diákok számára jó hír, hogy a rövidesen
kezdődő új tanévtől lassan minden visszatér
a megszokott kerékvágásba, az 5-12. osztály
a Bolyai épületében kezd szeptember 5-én,

elegendő terem van ahhoz, hogy minden osztálynak helyet adjanak. A főépület Sáros utca
felőli részében, ami addig nem készül el, többek között a fizika- és kémialaborok, a titkárság, valamint az igazgatói irodák vannak, így
az ott zajló munka nem hátráltatja jelentős
mértékben az oktatás menetét. Az igazgató
hozzátette, a legutóbbi tanévben már nem
voltak nagy teremgondjaik, inkább az okozott
nehézséget, hogy az oktatással párhuzamosan
folyt a munka, ami időnként zajjal és porral
járt.

Új mosdók és új fűtésrendszer az
elemi osztályokat befogadó épületben
A Bolyai líceum igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az elemi osztályok – a 0-4.
– az új iskolai évben is a 6-os iskola épületében fognak tanulni. Miután tavaly ősszel egy
helyi tanácsi határozattal ezt az ingatlant
bérbe adták a Bolyai líceumnak, a nyáron a
mosdókat felújították, a fűtésrendszert kicserélték, a csempekályhákat lebontották, és
központi fűtést szereltek benne.
– Amióta a 6-os számú iskola épülete hozzánk tartozik, elkezdtük felújítani, így a körülmények ott is javultak, ugyanakkor, mint
ismeretes, a református egyház megvásárolta
az egykori 4-es iskolának otthont adó ingatlant, ahová egy korszerű iskolaépületet terveznek a Református Kollégium és a Bolyai
líceum elemi osztályai számára – mutatott rá
Hajdú Zoltán.

Tamási-fesztivál a Csűrszínházban

Az író Mikházán is otthon van
Szerdán délután a mikházi
Csűrszínházban megnyitották
a Tamási 125 emlékév keretében szervezett színházi fesztivált. Az eső miatt az udvaron
levő iskolában került sor az
ünnepélyes mozzanatra: miután házigazdaként üdvözölte
az egybegyűlteket, Szélyes Ferenc színművész, a Csűrszínházi Egyesület elnöke átadta a
szót A. Szabó Magdának, a Tamási Áron Közalapítvány elnökének, majd Pataki András
rendező, a Soproni Petőfi Színház igazgatója, a kulturális és
innovációs minisztérium helyettes államtitkára beszélt,
végül Török Viola rendező Tamási művészete és a Csűrszínház kapcsolatáról szólt. A
megnyitón felléptek a Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesületének tagjai, akik Az
örökség címmel Arany János
műveiből adtak elő. Az est első
előadása a Békéscsabai Jókai
Színház által színre vitt Vitéz
lélek című darab volt. A fesztivál vasárnap zárul, addig minden este Tamási-darabok
láthatók (ingyen) a Csűrszínház színpadán.

Vajda György
A. Szabó Magda, a Tamási 125
emlékév projektvezetője többek között elmondta, hogy nem véletlenül
indult a Tamási-év január 22-én

Marosvásárhelyen a Spectrum
Színház Tündöklő Jeromos című
előadásával.
Amikor felmerült a gondolat,
hogy emlékezzünk meg a nagy székely író születésének 125. évfordulójáról, Hadnagy Jolán, a farkaslaki
Tamási Áron Művelődési Egyesület
elnöke megkereste a Tamási Áron
Közalapítvány elnökét, hogy közösen szervezzenek valamilyen rendezvényt. Utána a kezdeményezéssel Potápi Árpád Jánoshoz, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárához fordultak, aki támogatásáról biztosította
őket. Így az emlékév idején Tamási
Áron színdarabjait felvonultató
fesztivált szerveztek. Az egyik
nemrég zárult Gyulán, a másik
pedig a mikházi. Ez alkalommal
készült el a pannókból álló „kerítéskiállítás”, amely az író életét mutatja be képekkel, rövid kísérőszöveggel.
Azt is megtudtuk, hogy a fotókat
és a dokumentumokat az emlékév
előhangjaként kiadott Tamási Áron
képes album monográfiából válogatták. A kötetben 430 kép és dokumentum szerepel, olyanok is,
amelyeket eddig nem hoztak nyilvánosságra. A. Szabó Magda az
emlékév legfontosabb gondolataként az író szavait idézte. „…Hirdetem és mindig hirdetni fogom, hogy
van az országhatárok felett egy lelki
és erkölcsi közösség, amely a világban szétszórtan élő magyarokat
egybekapcsolja és egy lelki impéri-

Vitéz lélek

umban egyesíti”. E lelki impérium
gondolata a Tamási-év fő mottója is
– tette hozzá –, mert Tamási nemcsak az erdélyieké, a magyarországiaké, hanem az egyetemes magyar
kultúráé. Örök érvényű, éleslátású,
bölcs gondolatokat fogalmazott
meg életművében, színházában,
prózájában, regényeiben, esszéiben,
publicisztikájában. Ezeket tolmácsolják a mikházi fesztiválon is
színre vitt művek.
Pataki András elmondta, a színházi fesztivál ötletét az adta, hogy
több színház rendszeresen műsorra
tűzte Tamási színdarabjait, és mai
napig műsoron tartják. Ezeket fog-

Fotók: Vajda György

ták egy csokorba, és vitték el Gyulára, majd adott volt a mikházi helyszín, ahol évek óta visszatérő
vendég a soproni színház. A fesztivált a kulturális innovációs tárca 12,
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága 6 és a
BGA Zrt. 2 millió forinttal támogatta, így tették lehetővé, hogy a két
fesztiválon ingyenesen játsszák a
színházak a produkciókat.
Török Viola rendező kifejtette,
Tamásinak a gondolata – „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – sugallta azt,
hogy a nagy székely író darabjait
megrendezze. Az otthonkeresés ma
is aktuális – tette hozzá –, mert Tamási darabjaiban az élet valóságával szembesít, és fogódzót keres a
felvetettek megoldására. A létkérdéssel, a megmaradással kapcsolatosan máig érvényes gondolatokat
fogalmaz meg, amelyek ma is meghatározzák az erdélyi szellemiséget,
sajátos lelkiséget, s ezek számunkra
megtartó erőt jelentenek. Tamási
olyan szellemi kincseket alkotott,
amelyeket érdemes újra felfedezni,
előtérbe helyezni, hiszen ma is keressük a választ arra, hogy miért vagyunk ebben a világban. Az író
abban a korban alkotott, amikor a
magyarság megmaradása Erdélyben kétségessé vált, ezért számunkra mindig aktuálisak a
gondolatai. Bölcsességgel, humor-

ral a természetközeliséget és -szeretetet hangsúlyozta, és ezek a mai
ember számára, az erdélyieknek különösen, fontos fogódzót jelentenek
az életben. Ez a gondolatiság a legjobban a mikházi Csűrszínházban
érvényesül, ahol más a levegő,
csend van, és el lehet vonulni a
város zajától, hogy a környék miszticizmusától áthatva továbbgondoljuk Tamási üzenetét – fogalmazott
a rendező, majd hangsúlyozta, mi
sem bizonyítja mindezt jobban,
mint az, hogy hat műsoron levő Tamási-darabot láthat a közönség, és
tudomása szerint nemsokára a sepsiszentgyörgyi, a kolozsvári és a
nagyváradi társulat is egy-egy Tamási-darabot tűz műsorára. A fesztivál is alkalom arra, hogy
„fedezzük fel közösen Tamási világának rejtett kincseit” – mondta
Török Viola (alsó képen).
Csütörtökön este a Budapesti
Nemzeti Színház művészei az Énekes madár című előadást mutatták
be, pénteken a Maros Művészegyüttes Ábel című táncprodukciója
látható, szombaton a Spectrum
Színház Boldog nyárfalevél című
színpadi játéka tekinthető meg, míg
vasárnap este a Soproni Petőfi Színház és a Zentai Magyar Kamaraszínház Ördögölő Józsiás zenés
tündérjátékát lehet megtekinteni.
Az előadások este 8 órától kezdődnek. A belépés díjtalan.
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Több magyar uralkodó földi maradványait azonosították az SZTE kutatói
Több magyar uralkodó, köztük Szent
László király földi maradványait azonosították a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói a Székesfehérvári
Középkori Romkertben talált csontleletek elemzése révén – tájékoztatta a
felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága kedden az MTI-t.

Neparáczki Endre, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatócsoportjának
igazgatója, az SZTE Természettudományi és
Informatikai Kar Biológia Intézete Genetikai

Tanszékének munkatársa vezetésével folyó
projekt során sikerült bizonyítani, hogy a székesfehérvári osszáriumban (csonttárban)
Árpád-házi királyok földi maradványai találhatók – áll a közleményben.
A napokban fejeződött be azoknak a koponyáknak a vizsgálata, amelyeket az SZTE
munkatársai a székesfehérvári középkori
romkertből szállíthattak el Szegedre. A csontmaradványokat visszajuttatják a székesfehérvári osszáriumba.
Neparáczki Endre közölte, az osszárium-

A képen balról jobbra dr. Neparáczki Endre archeogenetikus, Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum
igazgatója, Varga Gergely, az MKI tudományos munkatársa

ban több mint kilencszáz ember csontmaradványa
található
összekeveredve. Az
SZTE-n vizsgált négyszáz emberi maradványból DNS-mintát
vettek. A kutatók célja,
hogy – ezeket a mintákat a korábban meghatározott
profilokkal
összevetve – több magyar uralkodót is azonosítsanak. A csontokat
szénizotópos kormeghatározásnak is alávetették, így kiderült, a
székesfehérvári sírheFotó: SZTE-sajtó
lyet a 9-től a 16. századig használták temetkezésre.
A szegedi tudósok vizsgálatának biztos kiindulópontja a korábban megtalált III. Béla
király DNS-mintája volt. Ennek segítségével
sikerült feltérképezni az Árpád-házi rokonokat. Eddig Antiókhiai Anna (1154–1184), III.
Béla magyar király első feleségének csontjait, valamint Szent László király (10401095) földi maradványait – melyek a Győri
Egyházmegye által őrzött Szent László-hermából származnak –, továbbá Halicsi Endrét
(1210–1234), II. András magyar király harmadszülött fiát azonosították.
A kutatók Corvin Jánostól (1473–1504),
Mátyás király (1443–1490) fiától és unokájától, Kristóftól (1499–1505) is rendelkeznek
DNS-mintával, ezért már csak néhány lépésre
vannak attól, hogy Mátyás király földi maradványait is azonosíthassák. Árpád-házi

Kézművesség, vár a Vár

A Hagyományok Háza
a Mesterségek Ünnepén
Idén 36. alkalommal rendezik meg a budai Várban a
Mesterségek Ünnepét. Az augusztus 19–21. között tartandó eseménysorozatra a
Hagyományok Háza gazdag programkínálattal készül.

A Budavári Palotában rendezik
meg augusztus 19–21. között Magyarország legnagyobb népművészeti fesztiválját, a Mesterségek
Ünnepét. A hajdani vásárok hangulatát idéző esemény az év várva várt
családi rendezvénye, ahol aprók és
nagyok kipróbálhatják a népi mesterségeket, megcsodálhatják a kézművesek míves munkáit. A
háromnapos rendezvényre a Hagyományok Háza különleges program-összeállítással készül.
Az ünnepre már pénteken ráhangolódhatnak a családok. A mesterségbemutatók széles skáláján
próbálhatják ki kézügyességüket:
gyöngyszövés, gyerekjátékok ké-

szítése fűzfavesszőből, nemezjátékok, gyékényjátékok összeállítása
szerepel többek között a palettán.
Ebéd előtt az érdeklődők Paár
Julcsi – Hangoló: Kerekerdő mesekoncert című műsorába kapcsolódhatnak be, ölbéli játékok, tánctanítás kicsiknek és nagyobbaknak
Szerényi Andreával és Gundy Kristóffal; élőszavas mesemondás Csíki
Lórival, A veres tehén fia dramatikus mesefeldolgozása meseszóval
és színházi formákkal a Merende
Műhellyel; estefele tánc- és énektanítás a Hettyenfütty zenekarral.
A nemzeti ünnepen Navratil
Andrea és a Kobzos együttes Égből
szállott dalimadár… című produkciója a délelőtt fénypontja, kora délután Horti Réka ölbéli játékokat,
táncokat tanít kicsiknek és nagyobbaknak, az élőszavas mesemondás rejtelmeibe pedig Aranyos
Boglárka avatja be az egybegyűlteket.

Délután a Ládafia bábszínház:
Viadal, avagy a kakas a császár és
a gyémánt félkrajcár című színpadi
meséje következik, az estét az elmaradhatatlan tánctanítás zárja a
Piroshetes zenekarral.
A másnapi műsorsorozat mesterségbemutatóján többek között
gyapjúkártolás és -fonás szerepel,
majd Páll Évivel következik az
Ingó-bingó gyermekkoncert. A délután fő műsorszáma a Gulyás
László Egérparádé című összeállítása. Mit is rejt a cím: apró léptű cirkuszi próbálkozások kicsinyeknek
és nagyobbacskáknak, bábokkal és
csinnadrattával. Egy fertályóra
móka a nézők segedelmével, az est
zárásaként tánc-és énektanítás a
Hegymegett zenekarral.
Boldog ünnepet kíván a Hagyományok Háza!
Információk:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/
program/hagyomanyok-haza-programjai-36-mestersegek-unnepen

Mária nápolyi királyné (1257–1323) koponyája vizsgálata után pedig kiválaszthatók
lesznek a csontkamra leletei közül az Anjoukirályok maradványai is. Ehhez azonban a
kutatóknak Nápolyba kell utazniuk, hogy az
ottani uralkodói sírokból mintát vegyenek.
A székesfehérvári osszáriumbeli csontmaradványok vizsgálatának célja egyrészt, hogy
méltó sírhelyet kaphassanak egykori uralkodóink, másrészt, hogy – az összegyűlt információk feldolgozása alapján – jobban
megismerjék a magyar uralkodókat. A szegedi
kutatók ugyanis minden koponyát beszkenneltek, és ennek alapján arcrekonstrukciót készítenek. Mivel a DNS-információ a szem- és
hajszínt is magában hordozza, az érdeklődők
hamarosan egy VR-szemüvegen keresztül
nézhetnek szembe több Árpád-házi uralkodóval is – áll a közleményben. (MTI)
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A magyar nép zarándoklatának ideje

Ezeréves államiságunk ünnepe Erdélyben
Augusztus 20-a a magyar nép zarándoklatának
ideje. Ezeréves államiságunk összetartó ereje jelenik meg benne, amelyre oly nagy szüksége van
több mint egy évszázada szétdarabolt nemzetünknek. Ez az ünnep közel hozza a háborúval megterhelt kárpátaljaikat a távolba szakadt ausztráliai
szórványmagyarokhoz, egymás felé fordítja a délvidéki vagy felvidéki, kisebbségi létben megmaradással küzdő nemzetfeleinket. Ezen a napon
Szent István államalapítására, az életet tápláló kenyérre gondolva eltűnnek Erdély és Dunántúl
között a politikusok által húzott határok, mert az
élő emlékezésben, ezeréves történelmi súlyunk
felelevenítésében mi, magyarok nagyon együtt vagyunk. Augusztus 20-a így kitartó küzdelmünk,
évezredes helytállásunk és a Kárpát-medencében
történelmet alakító népünk meg- és összetartó ünnepe.

Nagy-Bodó Tibor
Dr. Holló László, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Római Katolikus Teológia Karának egyetemi tanára:

Szent István királyunk öröksége

– Szent István királyunk Magyarország fő védőszentje. Az
egész magyar nemzet ünnepli, hogy Géza fejedelem ilyen irányú tevékenységét folytatva, megteremtette a keresztény magyar államot. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan
szervezte meg a kereszténységet is. Erős hitről tett tanúságot.
Az 1080 körüli időből származó Szent István király Nagy legendája szerint: „Ez a férfiú hívő volt, minden cselekedetét
teljesen Istennek szentelte, fogadalom s felajánlás útján szüntelen imáiban magát és királyságát az Örökszűz Istenanya,
Mária gyámsága alá helyezte”.
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében augusztus 20-án
Szent István királyunkat úgy is ünnepeljük, mint az egyházmegye alapítóját. Hogy mennyire tisztelte és szerette erdélyi
népünk az állam- és egyházmegye-alapítót, mutatja, hogy a
liturgikus rendet meghatározó direktóriumunk összesítése szerint főegyházmegyénk huszonkilenc kisebbnagyobb helységében szenteltek templomot vagy kápolnát
Szent István király mint patrónus tiszteletére: Ajnád, Ákosfalva, Árkos, Bethlen, Borszék, Borzont, Bükkhavas, Csicsókeresztúr, Csíkszentkirály, Csöb, Disznajó, Gyergyóbékás,
Hargitafürdő, Hidegség, Kapnikbánya, Kicsibükk, Kolozsvár
– Donát utcai templom –, Kovászna, Medgyes, Mezőbánd,
Mezőszengyel, Mikháza, Mikóújfalu, Perkő, Piski, Sepsiszentkirály, Székelykocsárd, Székelyszentkirály, Szörcse településeken. Így ezekben a helységekben a szent patrónust,
búcsút, illetve a megyenapját ünnepli a közösség.
Ez az ünnep a globalizáció korában újra és újra alkalom
arra, hogy elgondolkodjunk Szent István királyunk államalapító és kereszténységszervező művéről. Különösen most, a
soha nem látott technológiai és kulturális antropológiai forradalom korában keressük gyökereinket. És azok jó messzire
nyúlnak vissza. Igaz, hogy a kor önmagában nem érdem, de
mégiscsak több mint ezeréves értékes állam, több mint ezeréves értékes szervezett keresztény kultúra közös örökösei vagyunk. Egy kicsit úgy érezhetünk, mint az angol lord, akit az
újgazdag milliárdos, csodálva a kastélya dús gyepét, megkérdez:
– Mondja, hogy ilyen szép a pázsitjuk?
– Nos, igen egyszerű, csak nyírjuk.

– Ennyi?
– Ennyi. És ezt csináljuk már háromszáz éve.
Hogy van az, hogy ennyire értékeljük Szent István királyunk örökségét, a hazánkat és a kereszténységünket? Nos,
igen egyszerű a válasz: csak szeretjük. Ennyi. És ezt csináljuk
már több mint ezer éve.
Nánó Csaba kolozsvári újságíró, író:

Ezer év kötelez

– Olyan családban nőttem fel, ahol nemzeti identitásunk
egy percig sem volt kérdéses. Abban a városban cseperedtem
felnőtté, amelyben Mátyás királyunk tekint féltve és őrzően
a Házsongárd irányába, az erdélyi magyarság egyik panteonjára. Én egy fél évszázada csodálkozom rá a hófödte bércekre, nemzetem ezer éve tapossa az utat a jövőnek, rakja
fészkét a megmaradásnak. Küzdelmes évszázadokat hagytunk a hátunk mögött, bizonytalan jövő áll előttünk. Ezer év
alatt megvetettük itt a lábunkat, hogy aztán idegen katonabakancsok bolygassák meg nyugalmunkat. Olyanok jöttek hívatlanul, akik megtagadják történelmünket, eltüntetik épített
örökségünket, kitépnék szánkból a nyelvünket, hogy por
lepje mindenkori létezésünket. Ledöntötték keresztünket a
Fellegváron, elidegenítették emlékeinket, beköltöztek épületeinkbe. Hol vagytok ti, hét vezérek, a sétányról? Hova lett
az utca elejéről a Kárpátok őre? És mi lett veled, nemzetünket
szerető Erzsébet királynénk? Szobraitok porba hulltak, mint
fejek a végső csatában.
De akkor sem
adjuk fel!
Az ezer év kötelez. Szent Istvánunktól örökölt
keresztény mivoltunk és nemzeti öntudatunk
nem lehet alku
tárgya, templomaink ma is állnak, a magyarság
él és alkot, még
ha olykor rabigába is akarják
kényszeríteni.
Meg lehet változtatni egy város
nemzetiségi öszszetételét, de nem
lehet kitépni az
ott lakók szívét.
Gyárakat, betonNánó Csaba
negyedeket lehet
építeni, el lehet vezetni a szőke Szamos vizét, akkor is itt vagyunk. Az élni és éltetni akarást nem lehetett, és nem lehet
megtörni. Tudjuk ezt ezer éve, és tervezünk még ezerre.
Aki beleroppant a harcba és elment, örökké visszavágyik,
aki maradt, az csöndben imádkozik. Mindenkit nem tudtak
elüldözni, a magból újra és újra kisarjad a fű, és a ledöntött
síremlékeket is mindig visszaállítjuk. Nincs olyan erős akarat,
mely népünket örökké eltüntetné. És a messziről jött ember
is minduntalan meglepődik: bizony még „vannak vidékek”,
ahol még értjük egymást, a remény nem üres szócséplés, és
a tenni akarásnak erős alapja van, még ha örök feltámadásra
is vagyunk ítélve. A hit tart életben, egy élhetőbb jövő csábítása, s minél kevesebben lettünk, annál összetartóbb lett a
nemzetünk.
Ma már mások az értékrendek, amelyeket más kultúrából
kényszerítettek ránk, de identitásunkat nem sikerült megtörni.
Maradtunk még néhányan, akik az ünnep napján vigyázban
állunk, ha elénekeljük a templomban a himnuszt, amikor valahol messze tőlünk felvonják a lobogót. Betolakodók előtt
sosem álltunk haptákba, de a Szózat hallatán, az államalapítás
ünnepén még kicsordul a könnyünk. Lehet, olykor titokban
énekelünk, de még erős a hangunk. Őrizzük magunkban a
nagyszerű múltat, és igaz hittel építjük a jövőt. Ez az igazi
örökség, amit ezer év ránk testált, amit a történelem szélvésze nem tudott elsodorni, amit őrzünk magunkban, amíg
élünk.

Berszán István

cében is természetes, hogy megemlékezünk az államalapítóról. De ahogyan másfélék vagyunk mi, emberek, úgy ünnepeinket is másféleképpen tartjuk meg. A római katolikus
testvérek körmenetet tartanak, felvonulnak a Szent Jobbal,
ünnepi misén vesznek részt. Általában mi, reformátusok,
1990 után tartjuk meg augusztus 20-át, jó az, ha éppen vasárnapra vagy előtte, esetleg utána való napra esik, de mindenképpen a legközelebbi vasárnap ünnepi istentiszteletet
tartunk. Meggyőződésem, hogy augusztus 20. üzenete nem
évülhet el.
Az ünnep István bátorságáról szól, aki hitt abban, hogy egy
maroknyi magyar itt, a Kárpát-medencében országot tud alapítani, és ezt az országot a Teremtőnek, a magyarok Nagyasszonyának felajánlva ez időben a hitre is bízta, tehát nem
csupán megmaradtunk, hanem hitben is megmaradtunk ezen
a tájékon. Ezt kell feleleveníteni, az eszünkbe vésni, és ebben
a hitben bizakodni, ezt a hitet megerősíteni, ez az ünnepnek
is az üzenete. Ez az az üzenet, amit mindenkinek, aki magát
magyarnak vallja, a szívébe kell vésnie. Szent István, aki felelős uralkodóként érezte és értette korát, nem hagyta, hogy
az események magukkal sodorják, hanem alakította a magyar
és az európai történelmet, szövetségeseinek megválogatásában is komoly iránymutatást adott, amikor azt mondta: „Ha
bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk!”.
Én úgy gondolom, hogy az ünnep méltóságát az adja meg,
ha a lényegről nem feledkezünk el, ami nem más, mint a tett,
a cselekedet, a szolgálat a közösségért, valamint az ősök tisztelete. Nem magasröptű szónoklatok kellenek, amelyek szépen hangzanak ugyan, de a cselekedetek egészen másról
árulkodnak. Imre herceghez írt intelmeiből talán a legfontosabbat felejtjük el: „Tartsd mindig eszedben, hogy minden
ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel
fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a
gyűlölség”.
Megmaradásunk záloga az ünnephez való ragaszkodásunk
és hűségünk lehet, érezzük át tehát ennek a súlyát augusztus
20-án. Akkor is, amikor kitűzzük a nemzeti lobogót, és akkor
is, amikor felcsendül az „Isten, áldd meg a magyart!”.
Én nem hiszek abban, hogy a nemzetünk és keresztyénségünk pusztulásra van ítélve. Éppen augusztus 20-a az a jeles
nap, amely kimondja, hogy a magyarságnak helye és hite van
a Kárpát-medencében. Nem olyan nép vagyunk, amelyet elhord a szél, hanem ezer éven keresztül itt éltünk, élünk, és itt
is fogunk élni.
Dr. Nagy Attila marosvásárhelyi főorvos, az orvostudományok doktora, költő:

Vissza az Intelmekhez

Berszán István középajtai református lelkipásztor, az
Erdővidéki Református Egyházmegye esperese:

Augusztus 20. üzenete nem évülhet el

Dr. Holló László

– Nemzetünk egyik legjelentősebb ünnepe Szent István
napja, augusztus 20. Ez lényegében egy folyamat volt, melynek révén a magyarság beilleszkedett Európába, és a 10. század kezdetére a középkori keresztény országok által, illetve
Dr. Nagy Attila
a pápaság részéről is elismert önálló, szuverén országgá vál– A zodiákus szerint augusztus 20. az oroszlán havának
tozott. Az esemény azért is óriási jelentőséggel bírt, mert szaegyik
utolsó napja. Bolyongása után a Nap hazaér: a fény, az
vatolta fennmaradásunkat, és legitimálta helyünket az európai
népek közösségében. Méltán nevezhetjük tehát egyik legna- öröm, a létezés – és ezután már folyamatos a ragyogás.
Ezeréves államiságunk ünnepe a nap, amikor minden
gyobb ünnepünknek, a három nemzeti ünnepünk (március
(Folytatás a 15. oldalon)
15., augusztus 20., október 23.) egyikének. A Kárpát-meden-
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Ezeréves államiságunk ünnepe Erdélyben
(Folytatás a 6. oldalról)
esztendőben újraolvasom Szent István államalapító királyunk
intelmeit fiához, Imre herceghez.
Messze megelőzve az akkori Európa népeit és nagyhatalmait, az Intelmek a tolerancia törvénykönyve.
És hogy miért is veszem kézbe évente?
Mert szüleim annak idején a kezembe adták, mert Marosvásárhelyen akkor még inkább toleránsak voltunk egymás
iránt, mert erre tanítottak a már vegyes ajkú Bolyai Farkas líceumban is.
A kettős mérce – bár kevesebbségiként velem is többször
éreztették –, a deviáns eszmék, a manipulatív machinációk
akkor még nem divatoztak.
A szülőföld, a család, a hit szabta meg viszonyulásainkat,
a sohasem ártani, de segíteni, gyógyítani a testet és a lelket –
maximalizmusunk a tolerancia jegyében nem ismert határt.
Hogy miért is olvasom újra és újra az Intelmeket?
Mert a mai Európánk sok helyütt mindennek az ellentéte.
S ha nem kaptunk volna olyan nevelést, amit továbbadnunk erkölcsi kötelesség is volt – az igazi szabadság lényegét
–, most talán belevesznénk ebbe a képmutató, konzumidióta,
gazember, háborúzó világba.
Szent Imre herceg nem érhette meg, hogy folytatni tudta
volna mindazt, amire apja óva intette őt.
De megértük mi, jelenvalók azt, hogy arra kényszerüljünk
naponként, hogy színt valljunk anélkül, hogy szégyenkeznünk kellene. És persze, az Intelmek szellemében cselekednünk: morális kötelességünk.
Kezdjük hát el, avagy folytassuk: együtt!
Kozma Albert bölöni unitárius lelkész:

Ezeréves államiságunk Európában
– Amikor ezeréves magyar államiságunkról vallunk, hitet
teszünk és emlékezünk, hozzá kell tegyünk még valami szellemi, lelki pluszt. Jelenlétünk Európában, a Kárpát-medencében jóval régebbi. Ha csak a Szent Istvántól számított 1022
évet emeljük ki, és csak erre vagyunk büszkék, kicsit hasonlítunk azokra a népekre, amelyek történelmük megírásakor
elvesznek belőle vagy hozzáadnak éveket vagy századokat,
ami már a legendák és mesék világába viszi el őket.
A magyar társadalmi élet és ünneprend egyik hiányossága
és adóssága, hogy nincs egy olyan ünnepünk, amikor legnagyobb valós őseiről (Árpád vezérlő nagyfejedelem, Attila
nagyfejedelem), az ő történelemformáló szerepükről (honfoglalás) és a magyarságot megtartó tetteikről (pozsonyi
csata, 907) emlékezik meg méltósággal az egész nemzet. Ezt
a korabeli, de napjaink magyar történetírása is valamilyen
megmagyarázhatatlan oknál fogva mellőzte, elkerülte, pedig
a dicső történelmi eseményt hűen és teljes nagyságban örökíti
meg Feszty Árpád monumentális festménye.
Azt kell elsősorban összeegyeztesse és kibékítse önmagában minden mai magyar keresztény, hogy dicső nemzet legyünk és maradjunk, hogy a kezdetektől minden nagy
fejedelmünk és királyunk hozzáadott egy mély gyökerekből
fakadó erkölcsi, szellemi és történelemformáló elköteleződést, munkát és lelkiséget.
Honfoglaló őseink fejlett kultúrát, fegyelmezett harcmű-
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vészetet és életmódot hoztak magukkal, és honosítottak meg
a Kárpát-medencében. Az ősök szellemének tiszteletét mindennél fontosabbnak tartva nem cseréltek esküt, sem zászlót,
sem népet, sem hazát.
Valljuk be, hogy Szent István Magyarország keresztény
alapokra helyezett, nyugati típusú királysággá alakítását és
államalapítását hajtotta végre. Az államalapítás ezen új formája a hit és a vallás nevében magyar belháborút eredményezett azokkal szemben, akik a magyarság jövőjét az ősi
jogrend és törvények alapján képzelték el.
Az új vallási, egyházi, társadalmi, politikai és gazdasági
berendezkedés évszázadokra előre meghatározta a magyarok
új kezdetű történelmét, amely a kereszténység nevében szembeszegült Európa védelme érdekében az összes keleti rokon
néppel, aminek köszönhetően sorban következtek be a vesztes csaták, az ország elfoglalása, és végül annak teljes feldarabolása.
Bölönben áll talán a környék egyedüli Nemzeti Összetartozás emlékműve. Mi is minden évben megünnepeljük augusztus 20-át, Szent István napját.
Az ünnepen méltón emlékezünk Szent István király mellett
a nekünk (is) hont szerző és megtartó őseinkre, akiknek szelleme és példája ma is az övékéhez hasonló küzdelemre és
tisztes helytállásra kötelez minket.

akkor az életvitelemmel, a munkámmal vagy egyszerűen
csak a hozzáállásommal, a kiállásommal. Azzal, hogy úgy
próbálok élni, hogy leríjon rólam: magyar vagyok és keresztyén. Azzal, hogy írásaim – vagy más jellegű munkáim – is
ezt igazolják. Azzal, hogy ország-világ előtt vállalva az identitásom, részt veszek elsősorban a Történelmi Vitézi Rend
által szervezett magyar nemzeti vagy keresztény-keresztyén
jellegű rendezvényeken, de több esetben a mások által szervezetteken is. Azzal, hogy feladatot, megbízást, szolgálatot
vállalok a nemzet, az egyház ügyének előmozdításáért folyó
közérdekű, közösségi munkában.
Nemzetünket, népünket több mint két és fél ezer éves Kárpát-medencei jelenléte, történelme alatt nagyon sok megpróbáltatás, viszály, idegen megszállás, támadás, identitásromboló, nemzetiségtipró intézkedés érte, mégis – mindezek dacára – sikerült megmaradnia, és ebben a térségben a mai
napig többséget alkotnia. Köszönhető ez többek közt – augusztus 20-a kapcsán – több mint ezeréves államalapításunknak, kereszténységünknek is.
De köszönhető a mindenkori nemzetféltő, nemzetvédő elődeinknek, akiket a „balsors tépett” – mégis megmaradtak.
Köszönhető annak, hogy annyi tehetségtelen, nemzetáruló
vezető mellett sikerült és sikerül néhány olyant is választani,
aki szívvel-lélekkel kiáll, és harcol nemzetünkért, kereszténységünkért.
Utoljára, de nem utolsósorban köszönhető annak, hogy
megfogyva bár, de van utánpótlás, van nemzetét és kereszténységét vállaló, féltő ifjú nemzedék.
Adja a Mindenható, hogy ez így legyen a jövőben is! Maradjunk meg annak, aminek a Jóisten teremtett: embernek és
magyarnak. Istenfélő keresztény-keresztyénnek. Itt, a
Kárpát-medencében. Itt, Erdélyben. Itt, a Székelyföldön.

Nemes Gyula nagyernyei helytörténész:

Maradjunk meg embernek és magyarnak!
– Radnóti Miklós verse jut eszembe: „Nem tudhatom,
hogy másnak (…) mit jelent, nekem” augusztus 20-a, akárcsak március 15., október 23. vagy akár más magyar, székely
ünnepek, a közösséghez való tartozás gondolatát, érzését jelentik.
Magyar keresztyénnek vallom magam, és azon belül székely reformátusnak. Ezért úgy érzem, hogy nemzetépítő,
nemzetvédő, egyházalapító, hitvalló felmenőink, őseink iránti
becsületbeli kötelességem mindent, ami „magyar nemzeti”
vagy keresztény-keresztyén, lehetőségeimhez, tehetségemhez
mérten támogatni, és ha ünnep, akkor megünnepelni.
Ha ezt anyagi javakkal nem áll módomban megtenni,

Magyarország állami ünnepe
Augusztus 20. államalapító Szent István király ünnepe, nemzeti ünnep,
Magyarország hivatalos állami ünnepe, egyben az új kenyér ünnepe. Az
MTVA Sajtóarchívumának összeállítása az ünnep történetéről:

Az egyik legrégibb magyar ünnep a keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam ezeréves folytonosságának emléknapja.
I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. E napon hívta
össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott
törvénynapot, élete végén a beteg király ezen
a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ezen a napon halt meg. Az
uralkodóról halála után augusztus 15-én emlékeztek meg, ünnepét Szent László király
tette augusztus 20-ára, mert 1083-ban ezen a
napon emelték oltárra István király relikviáit
a székesfehérvári bazilikában, ami a szentté
avatásával volt egyenértékű. Szent István király ünnepének megtartásáról már az 1222.
évi Aranybulla első pontja is rendelkezett.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382)
kezdve egyházi ünnepként élt tovább ez a
nap. István kultusza Európa-szerte elterjedt,
de a királyt az egyetemes egyház nevében
csak 1686-ban nyilvánította szentté XI. Ince

pápa, ünnepnapja szeptember 2. lett. A pápa
azt is elrendelte, hogy Buda töröktől való
visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ minden évben emlékezzen meg
Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes
egyház 1969 óta augusztus 16-án (egy nappal
Nagyboldogasszony napja után) tart.
XIV. Kelemen pápa 1771-ben csökkentette
az egyházi ünnepek számát, és a Szent Istvánnap megülése is kimaradt az ünnepek közül.
Mária Terézia szinte ugyanekkor – a pápa
hozzájárulásával – elrendelte, hogy a szent király ünnepe, augusztus 20. Magyarországon
nemzeti ünnep legyen, és a naptárakba felvétessék. A királynő ugyancsak 1771-ben Raguzából (Dubrovnik) Bécsbe, majd Budára
vitette István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot,
amelyet ettől kezdve minden év augusztus
20-án körmenetben vittek végig a városon. A
legenda szerint István ereklyéjét 1083-as
szentté emelésekor épen találták meg koporsójában. A tatárjárás vagy a török idők alatt
elveszett, majd 1590 körül a raguzai dominikánus kolostorban találtak rá. A Szent Jobbot,
amelynek ereklyetartóját 1862-ben készítették, a második világháború végén a Szent
Koronával együtt nyugatra menekítették,
és 1945. augusztus 18-án vitték haza.

Ma Budapesten, a Szent István-bazilikában
őrzik.
Az 1848-49-es szabadságharc leverése
után hosszú ideig nem tarthatták meg az ünnepet, mert Szent István a független magyar
állam jelképe volt. Amikor 1860-ban ismét
megünnepelhették a napot, az valóságos nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867. évi kiegyezés
után az ünnep visszanyerte régi fényét, 1891ben I. Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította
augusztus 20-át, 1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte, hogy ezen a napon címeres
zászlóval lobogózzák fel a középületeket.
A két világháború között az ünnep kiegészült a Szent István-i, azaz a Trianon előtti
Magyarország visszaállítására való folyamatos emlékezéssel, emlékeztetéssel. Az 1938.
augusztus 18-án, Szent István halálának 900.
évfordulója alkalmából Székesfehérváron
összeülő Országgyűlés (a kihelyezésre egy
négy nappal korábban alkotott törvény adott
lehetőséget) az 1938. évi XXXIII. törvénnyel
augusztus hó 20. napját Szent István király
emlékezetére nemzeti ünnepnek nyilvánította.
A második világháború után augusztus 20át egyházi ünnepként csak 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan, az akkor több százezer
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embert vonzó Szent Jobb-körmenetet a következő évben már betiltották. A kommunista
rendszer az ünnep vallási és nemzeti tartalmát
nem vállalta, de teljes megszüntetését sem
látta célszerűnek, inkább változtatott rajta. A
munkaszüneti napnak megmaradt, szekularizált ünnepet először az új kenyér ünnepének
nevezték el, majd új, szocialista államalapításként 1949. augusztus 20-ára időzítették a
szovjet mintájú alkotmány hatályba léptetését. 1949 és 1989 között augusztus 20-át az
alkotmány napjaként ünnepelték, 1950-ben
az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a
Magyar Népköztársaság ünnepévé nyilvánította.
A rendszerváltozással felelevenedtek a régi
tradíciók, 1989 óta ismét megrendezik a
Szent Jobb-körmenetet. Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek –
március 15., augusztus 20., október 23. –
közül Szent István napját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé.
A 2012. január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus
20-át. Ezen a napon rangos állami kitüntetéseket adományoznak, ekkor adják át többek
között a 2011-ben újraalapított Magyar Szent
István-rendet, a legmagasabb állami kitüntetést.
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A természet kalendáriuma (DXXVI.)
Kiss Székely Zoltán
Nézem a képet. A kitömött fajdkakason az
utolsó simításokat végzi a mester. Szemüvege
csillogása elárulja, hogy meg van elégedve a
művel. (Mindig a természethez hű ábrázolásért tört lándzsát. Jól emlékszem, milyen
mindenre odafigyelő pontossággal tervezték
meg az ő felügyeletével a görgényszentimrei
kastélyban kialakított – ma már sajnos nem
látogatható – vadászati múzeum táróinak
utolsó részleteit is.)
Műhelye ott volt a szászrégeni ferde torony alatt, a kanyarban. Rég, 1968-ban jártam
először benne. Biológiatanárnőnk, Kisgyörgy Eleonóra intézte el, hogy meglátogathassuk a hírneves tömőmestert. Éppen a
„Kárpátok géniuszának” preparált egy medvebőrt, s közben megmutatta, hogyan kell
egy fogoly bőrét lefejteni.
Aztán évtizednyi idő is eltelt, mikor –
1976-ban – a Faragói-tónál találkoztam vele.
A természetvédelmi terület kialakításán fáradoztunk. (Sajnos, a tó halastórendszer tagjaként halódik manapság.) Madarászok,
malakológus, ökológus, s jómagam botanikusként. Ravaszdin csábított Pista bácsi:
– Zoli fiam, miért nem madarakkal foglalkozol? Könnyebb az, mint növényeket számlálgatni. Látod, azt mondom, hogy most két
tucat vadliba húzott át felettünk. Senki sem
tudja ellenőrizni, valóban annyian voltak-e.
De ha te azt mondod, hogy itt puhafüvet (a
Kárpát-medence legritkább orchideafaját fedeztem fel ott) találtál, azt jövő ilyenkor is
számonkérhetik rajtad – huncutkodott. Ő
maga a pontosságáról volt híres, datált megfigyelései tették Európa-szerte ismert ornitológussá.
Eltelt másfél évtizednyi idő, 1991-ben harmadszor hozott össze vele a sorsom, a Kelemen-havasokban. A kialakítandó nemzeti
park felmérését kezdtük el. Legendás motorbiciklijével érkezett. (Régi, második világháborús német oldalkocsis gép, amiről perc
alatt lekapta az oldalkocsit, s úgy indult úttalan útjain a meredek lejtésű völgyekben.)
Mikor a feltáró tábor befejeztével régeni lakásába invitált, levitt a pincébe, s megmutatta
a polcokon sorjázó különlenyomatokat, amelyeket otthoni és külföldi szaktekintélyek
küldtek el neki. – Itt vannak a botanikai dolgozatok, én kevésbé használom őket. Válogass közöttük, neked még hasznodra
lehetnek. – Néhány adatot fel is használtam.
Ma is őrzöm azokat.
Mint ahogy emlékét is. Szombath Zoltán
szép és izgalmas esszéje a Facebookon másfél hónapja emlékeztetett rá, hogy éppen egy
évszázaddal ezelőtt született, 1922. július 30án, Szászrégenben Kohl István ornitológusmuzeológus, Erdély utolsó autodidakta
tudósa – ahogy azt dr. Sárkány-Kiss Endre
megfogalmazta. – Élete során 123 tudományos munkája jelent meg, de még kiadatlan…
a madárvédelem népszerűsítésére írt novellái, és az utókor feladata az is, hogy a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményét és
szakkönyvtárát megőrizze – írta 1998-ban,
halálakor.
Augusztus 15., Nagyboldogasszony napja,
nyolcadába Szent István napja is beleesik,

Kohl István munka közben

kiemelkedő időszaka az évnek. Az Érdy-kódexben ezt olvashatjuk:
„Gellért tanácsának intéséből akkoron
kele föl, hogy az Szűz Máriát ez Magyarországban Bódogasszonynak avagy ez világnak
nagyasszonyának hívnák. Szent István királ
es ez szegény Bódogasszony országának nevezé…”
Az Emese-szimbólum érteti meg Szent István és az Árpád-ház Boldogasszony-kultuszát, az országnak az ő oltalmába ajánlását,
mintegy a pogány anyaközpontú világkép továbbélését is.
Szent István a pogányisten-királyság és az
Isten kegyelméből származó uralkodói méltóság határán áll. Az archaikus mondavilágot
idézi az öregedő király életének ismert mozzanata: éjnek idején akarják megölni. Ez a
szándék talán a királygyilkosság pogány kultuszából maradt meg. Az utód örökölni
akarja az ő bölcsességét, mágikus szentségi
erejét, tapasztalatát. Feltételezhetjük, hogy
István király nemcsak keresztényi irgalmasságból bocsátott meg az életére törőnek,
hanem azért is, mert még ismerte az ősi áldozati hagyományt. A krónikákból tudjuk,
hogy a honfoglalók az új haza határán feláldozták Álmost. Negyvennapi pihenés után
rendezett négynapi áldomás után megölték.
Ezt a pogány fejedelmi karizmát nemcsak
Árpád, hanem hitük szerint minden ivadéka
örökölte.
István koronakérését a sokat vitatott Hartvik-krónika beszéli el a legszínesebben, mindenki számára közérthetően fogalmazva meg
Szent István életében és cselekedeteiben a
Gondviselés szándékát. István Asztrikot
küldi Szilveszter pápához Rómába koronáért és áldásért. Hasonló kéréssel fordult Mátyás is, a lengyelek fejedelme, a pápához.
„De az Úr ismervén övéit, ki az apostolok
által az apostoli rendbe jelölt kettő közül Mátyást választá ki az apostoli szám betöltésére,
ő inkább választottját, Istvánt méltatta a földi
korona jutalmára, hogy később a boldogabb
örök koronával ékesítse. A meghatározott
napon, mikor a kész korona a lengyelek vezérének küldendő lett volna, megelőző éjjel a
pápának látomásában az Úr angyala megjelent, és szóla néki: holnap az első órában ismeretlen nemzet követei érkeznek hozzád, kik
vezérük számára királyi koronát kérendnek
apostoli áldással. A koronát tehát vezérüknek, amint kéri, minden tétovázás nélkül
ajándékozd oda. Tudd meg, hogy az a királyi
név dicsőségével élete érdemeiért őt illeti…”
A moldvai csángók körében a Bákó melletti Lujzikalagorban az 1950-es években
jegyezte le Kallós Zoltán az alábbi balladás
éneket, amelyet a középkori igricgyakorlat
ihletett:
Magyar István Király,
Országunk istápja,
Felköté a kardját,
Vevé trombitáját.
Hogy gyűljenek össze
Az ő gyermekei,
Az ő gyermekei,
Hadbéli fiai.

Mintha a Tejút költözött volna közelebb…

Kiment ajtójába,
Udvarába lépett,
Hangozá keletre,
S nap szentületére,
Össze is gyűlének.
Fegyver alá tette,
S háborúba indult
Dusmány eleibe.
A csángók mindmáig Szent István országának nevezik Magyarországot. A Csángóföld egyik legrégibb faluja Kickófalva.
Templomának korábbi védőszentje, egyúttal
a falu névadója Szent István magyar király. A
település neve korábban Steckófalva volt, a
Steckó pedig az István név szlávos becéző
alakja. Bákó környékén Pusztina és Gajcsána
templomát is Szent István király tiszteletére
szentelték. A Szent István-napi búcsút a magyar egyházban elfogadott naptári ünnepén,
augusztus 20-án ülik meg mindmáig. Templomaikat Szent István királyt ábrázoló szobrok, képek díszítették. Domokos Pál Péter
1932-ben a kickófalvi templomban még látta
a főoltár főszobrát és egy elég nagy festményt: mindkettő Szent István magyar ki-

rályt ábrázolta. Jancsó Lajos öregdeák (kántor) örömmel mutatta meg neki magyar
nyelvű énekeskönyvét, Kájoni János Cantionale Catholicumának harmadik kiadását
(1805).
Az 1991-es pápalátogatásra érkezett moldvai magyarok Budapesten a Magyar Nemzeti
Múzeumban templomi áhítattal állták körül
a Magyar Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. …Szent István király, könyörögj a
moldvai magyarságért! kéréssel köszöntek el
tőle. Útban hazafelé egy 62 éves, nyolcgyerekes szitási (Bákó m.) asszony így beszélt
öröméről: „Mikor ott, tudja-e kend, abba a
nagy palotába néztük a Szent István koronáját, higgye el kend, én sok koronát láttam, úgy
folytak a könnyeim a szememből. A boldogságos örömből többször es sírva fakadtam”
– idézem Lukács Lászlót az Ezer év gyöngye: A magyar történeti néphagyomány köréből című könyvéből.
Vissza a természethez, vissza a gyökerekhez.
A ma megbomlott világában figyelmeztetően dobban Alain Delon szava:
„Hosszú és rendkívül szép életem volt egy
olyan világban, amely, eleinte legalábbis,
normálisnak tűnt. rendkívül aggaszt, hogy
hova tart ez a kicsavart világ, kifordulva a
természetesség és a normalitás tengelyéből.
…kérem, a nagy Jaroslav Hašek (Švejk, a
derék katona írója) szavaival: – Emberek,
legyetek éberek, kirántják a szőnyeget a lábatok alól, és elveszik az utolsó jogot, hogy
istenítsék az emberi természetet!”
Tűzijáték. Mintha a Tejút költözött volna
közelebb…
Augusztus 20-án újból történetmesélő tűzijáték lesz Budapesten, a Duna fölött. Remélem, sokan fogjuk látni – élőben s a
televízió képernyőjén sok csángó is. Tavaly
a mese a honfoglalásról szólt, az idén felidéződik az azóta eltelt idő. Tavaly is vezérmotívum volt az élő természettel szoros
kapcsolatot ápoló őseink világa. Idén, remélem, a mese fonalából felsejlik, hogy itt, a
Kárpát-medencében ember és természet egységet alkot, akár mint Kohl Pista bácsi munkásságában. Természetesség és normalitás,
amit a francia filmszínész csak remélni mer.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022-ben, egy nap híján Szent Istvánkor
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Fogyasztási hitelek

Miért szükséges az uniós szabályok frissítése?
Az európai parlamenti képviselők támogatják a fogyasztási hitelekre vonatkozó uniós szabályok frissítését,
hogy védjék a fogyasztókat az új digitális buktatóktól és a nehéz gazdasági
helyzettől.

hogy nyújtsanak tájékoztatást annak érdekében, hogy a hitelt felvevők összehasonlíthassák az ajánlatokat, és megalapozott
döntéseket hozhassanak. A fogyasztóknak 14
nap áll rendelkezésükre a hitelszerződéstől
való elállásra, és a kölcsönt idő előtt visszafizethetik, ezzel is csökkentve a költségeket.

gyományos adatokat használó új módszereivel.
A jelenlegi szabályok nem védik kellően
a túlzott eladósodásnak kitett fogyasztókat.
Ráadásul a szabályok nincsenek harmonizálva a tagállamok között.

nyezi, hogy egyre többen vesznek fel hitelt,
a digitalizáció által pedig új szereplők és termékek jelentek meg a piacon, köztük például
a közösségi finanszírozású hitelalkalmazások.
Manapság egyszerűbb és elterjedtebb kis
hiteleket felvenni az interneten – ezek azonban drágának vagy alkalmatlannak bizonyulhatnak. Foglalkozni kell továbbá az
információ digitális közzétételének, valamint
a fogyasztók hitelképességének AI-rendszereket (mesterséges intelligencia) és nem ha-

A belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottság képviselői július 12-én fogadták el a
jelentésüket az új szabályokról.
A javasolt szabályok szerint a fogyasztóknak közvetített hitelezői információknak átláthatóbbnak kell lenniük, és lehetővé kell
tenni, hogy minden lényeges tudnivaló könynyen hozzáférhető legyen bármilyen eszközön, beleértve a mobiltelefont is.
A képviselők hangsúlyozták, hogy a hitelreklámoknak nem szabad hitelfelvételre ösztönözniük az eladósodott fogyasztókat, és

Tízből hat fogyasztó szembesült
pénzügyi nehézségekkel
Miért van szükség változtatásokra?
A nehéz gazdasági helyzet azt eredmé- a koronavírus-válság kezdete óta
A szabályokat 2008-ban fogadták el, és

Mózes Edith

időszerű a frissítésük, hogy megfeleljenek a
jelenlegi körülményeknek a fogyasztási cikkek és szolgáltatások vásárlásához nyújtott
kölcsönök. Gyakran használják autók, háztartási cikkek és készülékek, valamint utazások
finanszírozására.
A mostani uniós szabályok – a fogyasztási
hitelekről szóló irányelv – célja az európaiak
védelme és az EU fogyasztási hitelpiacának
támogatása. A szabályok a 200 eurótól
75.000 euróig terjedő fogyasztási hitelekre
vonatkoznak, és megkövetelik a hitelezőktől,

egyértelmű üzenetet kell tartalmazniuk arról,
hogy a hitelfelvétel pénzbe kerül.
Annak megállapításához, hogy a hitel
megfelel-e az adott személy szükségleteinek
és lehetőségeinek, a képviselők szerint olyan
információkra lenne szükség, mint az aktuális kötelezettségek vagy a megélhetési költségek, de a közösségi médiát és az
egészségügyi adatokat nem szabad figyelembe venni.
A képviselők szerint az új szabályoknak
150.000 euróig terjedő hitelekre kell vonatkozniuk, és minden ország a helyi feltételek
alapján dönti el a felső határt. Szabályozni
akarják az egyre gyakoribb folyószámlahiteleket és a hiteltúllépést, de szerintük az országoknak kell eldönteniük, alkalmazzák-e a
fogyasztási hitelszabályokat egyes hitelekre,
például a 200 euróig terjedő kis hitelekre
vagy a három hónapon belül visszafizetendő
kölcsönökre.
A Parlament egy jövőbeli plenáris ülésen
szavaz a jelentésről, ezt követően kezdődhetnek a tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal a szabályok végleges szövegéről.
(Forrás: az Európai Parlament honlapja
– Hírek, aktualitások)

Kijev már nem cáfolja,
hogy Ukrajna áll
a krími támadások mögött
Oroszország szabotázsról beszél, Ukrajna már burkoltan
elismeri a Krímben lévő orosz
katonai bázis elleni támadásokat.

Az elmúlt napokban robbanások
sorozata semmisítette meg a feketetengeri támaszponton lévő orosz
harci repülőgépeket.

3000 embert kellett evakuálni
Zelenszkij ukrán elnök kedd esti
beszédében óvatosságra intette a
térség lakóit. „Az, hogy az emberek
sorban kelnek át a Kercsenszkij
hídon, hogy a Krímből Oroszországba menjenek, azt bizonyítja,
hogy a terrorállam polgárainak abszolút többsége kezdi megérteni,
vagy legalábbis megérezni, hogy a
Krím nem való nekik” – mondta.
A félszigetről eddig körülbelül
3000 embert kellett evakuálni.

Az ENSZ nukleáris
ellenőröket szeretne
bejuttatni az erőműbe
Csütörtökön Antonio Guterres
ENSZ-főtitkár, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Zelenszkij elnök
találkoztak Ukrajnában, hogy tárgyaljanak a múlt hónapban az
ENSZ és Törökország közvetítésével megszületett gabonaszállítási
megállapodásról, valamint a délkelet-ukrajnai zaporizzsjai atomerőművet ért támadásokról.
Ukrajna és Oroszország egymást
vádolja az Európa legnagyobb
atomerőművének közelében történt
incidensek miatt.
Az ENSZ nukleáris ellenőröket
szeretne bejuttatni az erőműbe egy
esetleges nukleáris katasztrófa elkerüléséért. (Euronews)

Befejeződött
a Gheorghe Şincai utca felújítása
Sok év után teljesen megújul a Şincai utca. A víz- és szennyvízvezetékeket kicserélték, új aszfalt koptatóréteget öntöttek, a járdákat és a
zöldövezeteket helyreállították.
Jelenleg a Traian Moşoiu és a Szabadság utca korszerűsítésén dolgoznak a környéken.
A Bel- és Külkapcsolatok Osztály
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJAST. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon vagy a cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt. (66696-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és NŐI SZEMÉLYZETET a töltödébe. Tel. 0744-644-026. (23170)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244200. (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 e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro (66695)
CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TETŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT
stb. Tel. 0774-574-527. (16755)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT, VILLANYSZERELŐT és/vagy ALAPFOKÚ VILLANYSZERELŐI TUDÁSSAL
RENDELKEZŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Életrajzot az
angajez.el@gmail.com e-mail-címre várunk. (p.-I)
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ PROFI SOFŐRT alkalmazunk 7,5 tonnás kamionra. Követelmények: B, C kategóriás jogosítvány, orvosi és pszichológiai bizonylat, erkölcsi bizonyítvány, atestat,
tachográfkártya. Tel. 0721-872-118. (p.-I)

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

ELADÓ egyszobás földszinti tömbházlakás, összesen 50 m2, a Dózsa
György utca 189/B szám alatt. Tel. 0773381-254, 8-20 óra között. (16662)

ADÁSVÉTEL

KIADÓ egy szoba tömbházlakásban
egy személy számára, azonnal beköltözhető. 500 lej/hónap + garancia.
Tel. 0771-677-830. (16793-I)

ELADÓ 20 ár beltelek Agárdon. Tel.
0752-708-718. (16528-I)

VESZEK régi képeket, képkereteket,
antik bútorokat, porcelántárgyakat
stb. Tel. 0731-309-733. (16405-I)
ELADÓ kabinos 4x4-es traktor, eke,
utánfutó, tárcsa, vetőgép, permetezőgép,
gallytörő, szőlőprés. Minden jó állapotban
van. Tel. 0754-531-053. (mp.)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (16170-I)

ELADÓ kitűnő állapotban levő krémszínű ülőgarnitúra. 1300 lej. Tel.
0751-756-844. (16856-I)
ELADÓ egy 45 éves Skoda S100 autó
200.000 km-ben, műszaki engedéllyel,
minden illeték kifizetve, négy új gumival,
új akkumulátorral, sok cserealkatrésszel.
Tel. 0743-211-281. (16857)
ELADÓ egy kihúzható, hatszemélyes
ebédlőasztal három kárpitozott székkel.
Tel. 0743-211-281. (16857)
ELADÓ 100-120 kg-os disznó, 15 lej/kg.
Tel. 0742-491-626. (16869)

LAKÁS
GARZONLAKÁS kiadó. Tel. 0744694-380. (16810-I)

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16675)
ELADÓ ház Dózsa György községben, a
61. szám alatt: 2 szoba, konyha, 5 ár
udvar, 15 ár kert. Tel. 0746-089-456,
0752-349-775. (16847)
ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömbházlakás a Dózsa György utcában, a
Mokka mellett. Irányár: 58.000 euró, alkudható. Tel. 0755-309-832. (16849-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást Marosvásárhelyen. Tel. 0744645-348. (16849-I)
ELADÓ ház Petelében. Érdeklődni a
0747-840-610-es telefonszámon. (16861)
ELADÓ
ház
Ákosfalván
ellátva
mindennel, ami egy lakáshoz kell. Tel.
0742-491-626. (16869)

ELADÓ magánház a Kövesdombon:
öt szoba, konyha, fürdő, pince, udvar.
Érdeklődni délután 15–17 óra között.
Tel. 0742-836-711. (16873-I)

TÁRSKERESÉS
EGYEDÜLÁLLÓ, kellemes megjelenésű, 64 éves, nem dohányzó, alkoholt nem fogyasztó, lakással
rendelkező férfi hozzá illő, kötelezettség nélküli élettársat keres. Leveleket
várok a szerkesztőségbe „Toto” jeligére. (16619-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, zsindelytető készítését, javítását,
cserépátforgatást, ácsmunkát, meszelést, vakolást, teraszkészítést,
csatornajavítást, széldeszkák javítását, festését. Tel. 0749-798-244.
(16831-I)
CÉG
10%
kedvezménnyel
vállal
építkezési
munkát,
háztetőjavítást,
cserépforgatást, tetőcserét, kültéri-beltéri
munkát, kerítéskészítést stb. Tel. 0774997-597. (16755)

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

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

VÁLLALUNK bármilyen építkezési
munkát, szigetelést, meszelést, tetőjavítást, bádogosmunkát, kapuk, kerítések hegesztését, bármilyen kis
javítást. Adunk anyagot akármilyen
munkához. Vállalunk sürgős munkálatokat is. Tel. 0767-763-947, András.
(16780)

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

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

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (16828-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, festést, meszelést, szigetelést, bármilyen kis javítást. Tel.
0742-344-119. (16829-I)
FA KIVÁGÁSÁT és kerttakarítást
vállalok. Tel. 0770-621-920. (16755)

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel.
0740-708-157. (15723-I)

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépészeti, monofázisú, háromfázisú. Tel.
0740-708-157. (15723-I)

ÖRÖKBE FOGADOK két szimpatikus macskakölyköt, egy törpe növésű
fajkutyakölyköt. Ha kell, megfizetem.
Tel. 0741-047-489, 0759-468-705.
(16799-I)
KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0750-124-248. (16756)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz megyek. Tel. 0740-527-205.
(16806)

FESTÉST, vakolást, csempézést,
parkettezést, ajtószerelést vállalok.
Tel. 0749-564-921, 0771-393-848.
(16854)

56 ÉVES nő munkát vállal, takarítást,
beteggondozást. Tel. 0770-663-571.
(16871)

IDŐS személy gondozására asszonyt
keresünk. Tel. 0740-065-415, 0722283-669. (16868)

VÁLLALOK építkezési munkát. Tel.
0741-352-972. (16875-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus 21-én a nagyteremei születésű TAKÁCS
FERENCZ
marosvásárhelyi
lakosra halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (16841)

„Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet.”
Szomorú szívvel emlékezünk
PÁLFY JULIANNÁRA halálának első évfordulóján.
Szerettei. (16845)

Nem az a fájdalom, amitől
könnyes lesz a szem, hanem
az, amit magunkban hordozunk némán, csendesen, mert
elmentetek
tőlem,
és
itthagytatok.
Elköszönni,
búcsúzni nem volt alkalom. Az
idő múlása nem feledteti
hiányotokat. Célunk egy volt,
a családi szeretet, amit csak a
kegyetlen
halál
tudott
szétválasztani. Marad az örök
fájdalom.
Szomorúan emlékezem 2002.
és 2005. augusztus 20-ára,
amikor itthagyott a feleségem,
ERZSÉBET
és
a
fiam,
JENŐKE. Nyugodjatok békében! A bánatos férj és apa,
Tamás Gyula. (16859)

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még.
Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva
semmit,
hatnak tovább.”
(Kosztolányi Dezső)
Szomorú szívvel és örök
szeretettel emlékezünk
dr. MÁRTHA IVOR urológus
főorvosra, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnokára halálának tizenötödik évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. (16864-I)
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Fájó szívvel emlékezünk id.
OLÁH LÁSZLÓRA halálának
21. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Fia és családja. (16862-I)

Fájó
szívvel,
szeretettel
emlékezünk
drága
édesanyánkra,
a
marosugrai
SZÁSZ IRMÁRA halálának
második évfordulóján. Szép
emlékét örökké szívünkben
őrizzük. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerető gyermekei és azok
családja. (16867)

Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus 20-án TÖVISSI
LÁSZLÓRA halálának 34.
évfordulóján. Csendes nyugalma fölött őrködjön sírig
tartó
szeretetünk.
Szép
emlékét és szeretetét szívünkben őrizzük. Nyugodj
békében! Szerettei. (16872-I)

ELHALÁLOZÁS
Megtört szívvel tudatjuk, hogy
Édesanyánk,
SZÉKELY MÁRIA MAGDOLNA
szül. Márkus
életének 95. évében ez év április
21-én elhunyt. Drága halottunk
temetése augusztus 19-én 13
órakor lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (p-I)

Fájó szívvel búcsúzunk
FERENCZI MARIETTA
tanárnőtől.
A volt 4-es számú iskola
baráti köre. (16866)

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a drága jó férj, szerető
édesapa, nagytata, após, rokon,
jó szomszéd és jó barát, a lövétei
születésű
ANDRÁS PÁL
út- és hídépítő üzemmérnök
2022. augusztus 11-én, életének
73. évében örökre itthagyott.
Drága halottunkat augusztus 24én, szerdán 10 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosszentgyörgyi új temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle szerető lánya, fiai,
menye és három unokája. (-I)

Vigasztalásul:
„Az szeret, aki utadba nem áll,
Az szeret, aki tudja, ha menni muszáj,
Az szeret, aki majd elenged téged,
Az szeret, aki könnyezve ért meg.”
(M. Kunze)
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
TÖRÖK PIROSKA
életének 80. évében, egy küzdelmes és becsületben eltöltött
élet után 2022. augusztus 18-án 2.43 órakor csendesen megpihent. Az élet nehézségeit méltósággal és türelemmel küzdötte le, és nem adta meg magát soha. Életét Beethoven
szavai jellemzik: „az ember hivatása, hogy megismerje az
igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót és cselekedje a
legjobbat”.
Súlyos, de rövid földi szenvedéséért adjon neki áldott nyugalmat a temető csendje. Minden könnycseppünk nyugtassa
álmát. Nyugalomra 2022. augusztus 20-án de. 11 órakor a
marosszentgyörgyi sírkertben (a Nagykórház mögött), római
katolikus szertartás szerint helyezzük. „Aludj fényekkel
együtt, ragyogj álmokkal együtt.”
Enikő, Csaba és Ibolya. (76796)
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Alkalmazunk értékesítési tanácsadót
Az ideális jelölt profilja
Szereted az értékesítést és a kapcsolattartást az ügyfelekkel? Az a típus
vagy, aki nem adja fel, amíg meg nem találja az ügyfélnek megfelelő
megoldást?
Könnyen átlátod, hogyan működnek az építőipari gépek, és milyen
munkát lehet velük végezni? Csábítanak a kihívások, és szeretnél egy
modern munkarendszerű szervezetben dolgozni, amely személyes és
szakmai fejlődésre ösztönöz?
Akkor... nálunk a helyed!
A munkahely a Leroy Merlin üzletben van.
A munkavégzés két műszakban történik: két ledolgozott nap, majd két
szabadnap.
Munkaköri leírás
Csapatunkba várunk, a következő feladatokkal:
• tanácsadás az ügyfeleknek a megfelelő felszerelés kiválasztásában;
• a cég termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása az ügyfeleknek,
és azok népszerűsítése;
• az előnyös feltételek megtárgyalása a vállalati szabályzatnak megfelelően;
• a kijelölt értékesítési cél elérése;
• bérleti szerződések felkínálása és megkötése;
• számlák elkészítése és értékük beszedése;
• a gépek tesztelése és ellenőrzése szállításkor és átvételkor;
• az eszközállomány hatékony kezelése.
Ha szeretnél csatlakozni csapatunkhoz, és rendelkezel
a következőkkel:
• közép- vagy felsőfokú végzettség;
• műszaki termékek és szolgáltatások értékesítésében szerzett tapasztalat (előny);
• angol nyelv ismerete és számítógép-kezelési ismeretek (előny);
• az ügyfelek igényeihez igazított megoldások megtalálásának képessége;
• jó értékesítési, prezentációs és tárgyalási készség;
• ügyfél- és eredményorientáció;
• készen állsz a több műszakos munkavégzésre,
a következőket kínáljuk Neked:
• motiváló fizetés
• prémiumok az egyéni teljesítményért;
• teljesítményfüggő kiegészítő juttatások (étkezési utalvány, üdülési
utalvány, magán-egészségbiztosítás);
• a közlekedési bérlet elszámolása;
• tanfolyamok és tréningek személyes és szakmai fejlődésre;
• modern digitális infrastruktúra, szabványosított digitális kommunikációs munkaeszközök minden szinten (okostelefon, laptop, irodai
eszközök és alkalmazások stb.);
• a munkapont a Leroy Merlin üzlet előtti téren van;
• fizetett születésnapi szabadnap.
Ha szeretnél gyorsabban végigmenni a toborzási folyamaton, további részletekért keress meg Whatsappon vagy telefonon:
0747-288-101 vagy e-mailen: dorin.laurentiu@mateco.ro
Szeretnél egy újabb lépést tenni a karrieredért?
Velünk sikerrel járhatsz – your better way up!
Minden pályázatot objektíven és bizalmasan elemzünk.
Jelentkezz most, és mi azonnal felvesszük Veled a kapcsolatot! (66810-I)

