
Ákosfalva folyamatosan és látványosan fejlődő község, a ha-
marosan elkezdődő munkálatok azonban egy ideig megter-
helik majd az ott élőket és az áthaladókat egyaránt. Hosszú 
távon viszont megéri az ideiglenes fejfájás, hiszen a község-
központ határában áthaladó, Ákosfalva és Harasztkerék kö-
zött pedig csomóponttal is rendelkező, Moldvába vezető 
autópálya Marosvásárhelytől Nyárádszeredáig tartó szaka-

sza jelentős fejlődést fog eredményezni a község életében. 
Minderről, ahogy egyebekről is, Osváth Csaba polgármesterrel 
beszélgettünk.  

Perben a villanyrendőrrel 

A hét végén ünnepelték a Kárpát-medencei magyarok államala-
pító Szent István király és az új kenyér ünnepét. És olyan események 
történtek, amelyek kiváltották a román nacionalisták felháborodását.  

Egyik ilyen volt, hogy augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen piros, 
fehér és zöld színekkel világították meg Brassóban a település nevét 
román nyelven megjelenítő betűket a Cenken. A brassói önkormány-
zat hivatalos Facebook-oldalán jelentette be szombaton, hogy a 
gesztus tisztelgés a magyar közösség és a magyar nemzeti ünnep al-
kalmából. Idén másodjára választotta a tisztelgésnek ezt a módját 
a város USR-s polgármestere. A szép gesztus a 6,5%-nyi magyar 
városlakónak szólt, ugyanis a 2011-es népszámláláson a közel 253 
ezer brassói közül 16.500-an vallották magukat magyarnak.  

Természetesen nem maradtak el a „nemzetféltő” kommentárok a 
gesztus miatt. Támadták Brassó polgármesterét, aki azt mondta, az 
önkormányzat megadja a tiszteletet a városban élő összes kisebb-
ségnek. 

Egy másik „felháborító” eset Kolozsváron történt, ahol a magyar 
zászló színeivel is kivilágítottak egy épületet a város központjában. 
Ráadásul közösségi oldalán Kolozsvár magyar alpolgármestere 
„Isten éltesse a kolozsvári magyarokat!” szavakkal köszöntötte a 
város magyar lakosságát. Azzal egészítette ki, hogy a kolozsvári 

(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Kaáli Nagy Botond

Népújság-sátor  
a várban 
A rendszerváltás forrongó hónapjai-
ban, éveiben fórum és támasz volt az 
itt élő magyar közösségnek. Bízunk 
benne, hogy ezt a szerepünket a mai 
napig sem vesztettük el. Az Önök visz-
szajelzéseire is számítva a lap munka-
társai az idei Forgatagon nemcsak 
tudósítóként lesznek jelen, hanem élő 
Népújságként az olvasókat foglalkoz-
tató kérdéseket vitatják meg a felkért 
szakemberekkel. 
____________2. 
Szent Istvánt  
ünnepelték  
Szentistvánon 
Államalapító Szent István királyunkra 
és máig kiható történelmi és politikai 
jelentőségű döntéseire emlékeztek 
szombaton Hármasfaluban. Az alka-
lomra egy kárpátaljai csapat is Mak-
falva községbe érkezett. 
____________4. 
Lezárult a Tamási 
125 fesztivál  
A Tamási Áron által írt, a fesztiválon 
bemutatott darabok varázsa abban 
rejlik, hogy cselekményük az általunk 
jól ismert székelyföldi környezetben 
játszódik, legyen szó szerelmes játék-
ról, tündérmeséről vagy drámáról.  
____________5.

Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

Számos munkálat kezdődik Ákosfalván 

Autópálya-csomópont  
és csatornahálózat 



 

IDŐJÁRÁS 
Záporeső,  
zivatar lehetséges 
Hőmérséklet: 

max. 29 0C 
min.  17 0C

Ma BENCE,  
holnap BERTALAN napja. 
BERTALAN:  görög-latin köz-
vetítéssel hozzánk érkezett ara-
meus név, jelentése: Ptolemaiosz 
(arameusul Tolmai) fia. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. augusztus 22.

1 EUR 4,8853
1 USD 4,8814

100 HUF 1,2023
1 g ARANY 272,2033

Szóbeliznek a pótérettségizők 
A pótérettségi írásbeli vizsgái a múlt héten lejártak, augusz-
tus 22–29. között a szóbeli kompetenciavizsgák zajlanak. 
Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusztus 31-
én, szerdán, a végső eredményeket szeptember 3-án, 
szombaton teszik közzé.  

Újra Szovátán a Maros Művész-
együttes 

Augusztus 25-én, csütörtökön 19 órától a Maros Művész-
együttes Szovátán, a telep központjában levő Petőfi téren 
felállított színpadon tart előadást, amelyen elsősorban me-
gyénk néptáncait mutatja be.  

Utolsó nyáresti moziélmény 
Egy éve indult a Csütörtök a múzeumban program. Ebből 
az alkalomból a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal minden augusztusi csütörtök 
estén 9 órától filmvetítésre várta az érdeklődőket a Művész 
moziba. 25-én a Valan – Az angyalok völgye című 2019-es, 
16 éven aluliaknak nem ajánlott thriller zárja a vetítések 
sorát (rendező: Bagota Béla). A jegy 12 lejbe kerül, és a 
Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népművészeti Osztá- 
lyának kiállításai is megtekinthetők vele a nyitvatartási idő-
ben.  

XXI. mezőmadarasi alkotótábor 
A Maros Mezőségi Művésztelep szervezésében 21. alka-
lommal nyitotta meg kapuit augusztus 18-án a mezőmada-
rasi nemzetközi képzőművészeti alkotótábor. Ez 
alkalommal tíz napon át 23 alkotó örökíti meg a mezőségi 
jellegzetes tájat, embereket. A tábor augusztus 27-én, 
szombaton szabadtéri kiállítással zárul. 

Eifert János fotótárlata a várban 
A marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában megtekinthető 
Eifert János Balogh Rudolf-díjas néptáncos, fotográfus, fo-
tóművész, fotóriporter és aktfotós Ars poetica című művész-
fotó-kiállítása. A tárlat szeptember 18-ig látogatható. 

Ügyes kezű gyerekek műhelye  
A Divers Egyesület Női Akadémia programja, a marosvá-
sárhelyi Ügyes Kezű Nők kézműveskör résztvevőinek se-
gítségével, augusztus 30. és szeptember 2. között a nyolc 
év fölötti gyerekeket kézművesműhelybe várja, ahol Lajos 
Anna, Tóth Csilla, Székely Lajos kézművesektől tanulják a 
nemezelés, gyöngyfűzés, papírfonás, fafaragás technikáját, 
valamint a textilfigurák, mágnesek és pompomállatkák ké-
szítésének csínját-bínját. A foglalkozásokra 10–14 óra kö-
zött kerül sor. Jelentkezni a 0265-311-727-es 
telefonszámon lehet. 

Büntettek a közlekedésrendészek 
Személyszállító kisbuszokat ellenőriztek hétfő reggel a ma-
rosvásárhelyi közlekedésrendészek egy országos akció ke-
retében. Az iratok átvizsgálásánál négy esetben talált 
hiányosságokat, és összesen 6200 lejre szabott ki pénzbír-
ságot a hatóság, egyebek mellett a lejárt műszaki vizsga, 
illetve a kötelező biztosítás hiánya miatt. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó   

23., kedd 
A Nap kel  

6 óra 30 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 19 perckor.  
Az év 235. napja,  

hátravan 130 nap.

Megyei hírek 

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.
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Megkötötték a vasúti közlekedés fejlesztését 
célzó, a nemzeti helyreállítási tervbe foglalt első 
és legfontosabb finanszírozási szerződést, amely 
az Arad, Temesvár és Karánsebes közötti 162 ki-
lométeres vasútvonal korszerűsítésére irányul – 
tudatta hétfőn a román állami vasúttársaság 
(CFR). 

A 8,77 milliárd lejes értékű szerződést Sorin Grindeanu 
miniszterelnök-helyettes, a közlekedési tárca vezetője és 
Ion Simu Alexandru, a CFR vezérigazgatója írta  
alá. 

A négy szakaszra osztott beruházás mindegyik szaka-
szára kijelölték már a kivitelezőt. A korszerűsítés során két-
vágányúsítják a teljes vonalat, lehetővé téve, hogy azon 
óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedjenek a vo-

natok. Megszüntetik, vagy felüljárókra cserélik a vasúti át-
kelőket, felújítják a pályaudvarokat, európai szabványok-
nak megfelelő, akadálymentesített peronokat alakítanak ki 
az utazóközönség számára, a nagyvárosokban pedig új 
megállókat hoznak létre, hogy minél több utas számára te-
gyék elérhetővé a vasúti közlekedést – részletezte a CFR 
közleménye. 

Románia számára 29,2 milliárd eurót különített el az Eu-
rópai Unió a koronavírus-járvány okozta gazdasági és tár-
sadalmi károk felszámolását célzó uniós pénzügyi 
csomagból. A 14,25 milliárd eurónyi vissza nem térítendő 
támogatás, illetve 14,94 milliárd eurós kedvezményes hitel 
felhasználását részletező román nemzeti helyreállítási és 
ellenállóképességi tervet (PNRR) tavaly szeptemberben 
hagyta jóvá az Európai Bizottság. (MTI) 

A helyreállítási alapból korszerűsítik  
az Arad–Temesvár–Karánsebes vasútvonalat 

Helikon-találkozó  
Marosvécsen 

Idén is megtartja hagyományos marosvécsi találkozóját 
a Helikon–Kemény János Alapítvány. Az augusztus 26-
án, pénteken 16 órakor kezdődő rendezvényen 16.15-
kor megnyílik a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet 
Szentimrei Judit 100 című emlékkiállítása, majd 17 órá-
tól Tamási Áron alakját, szellemiségét idézi meg Kilyén 
Ilka és Ritziu Ilka Krisztina a Tündökletes világ című iro-
dalmi összeállítással a Kemény-kastélyban. 27-én, 
szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a program, 
ekkor is a 125 éve született szépíróra és közéleti em-
berre emlékeznek a kastélyparkban. 11 órától koszorú-
zás lesz, majd két helikoni alkotó – 11.30-tól az 50 éve 
elhunyt Kádár Imre, 12.15-től a tavaly ötven éve elhunyt 
kastélytulajdonos, Kemény János – életének kevésbé 
ismert mozzanatairól kezdődik beszélgetés. 13 órakor 
levetítik Czigány Zoltán Kemény Jánosról szóló doku-
mentumfilmjét.  

Pro Etnica fesztivál Segesváron 
Idén újra megtartják Segesváron a Pro Etnica nyári et-
nikumközi fesztivált, melyre augusztus 25–28. között 
kerül sor. A XVIII. rendezvény színes programot ígér. A 
szervező Ifjúsági Etnikumközi Tanulmányi Központ 
Egyesület húsz hazai nemzetiség 600 képviselőjére és 
több mint tízezer látogatóra, nézőre számít. Az előadá-
sok, népviseleti parádé, kiállítások csütörtökön 15–22, 
pénteken 15–23, szombaton és vasárnap 10–22 óra kö-
zött zajlanak. A részletes program a proetnica.ro hon-
lapon olvasható. 

Búzaösszeöntő ünnepség  
Kutyfalván  

A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem és a Székely 
Szívek Tarisznyája adománygyűjtő program keretében 
a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szerve-
zet augusztus 28-án, vasárnap  11 órától búzaössze-
öntő ünnepséget szervez a kutyfalvi Degenfeld-kastély 
udvarán. Az összeöntést követően a református új ke-
nyér ünnepe  alkalmából szabadtéri istentiszteletre és 
úrvacsoraosztásra kerül sor, utána kulturális program 
és közös ebéd lesz.  

RENDEZVÉNYEK

Népújság-sátor 
a várban

Íme egy kis ízelítő:  
Augusztus 25., csütörtök 
14 óra: Lesz-e élelmiszerválság Romániában? – meghí-

vott Fazakas Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesü-
lete-Maros elnöke. Szerkesztő: Vajda György  

15 óra: A vadvédelem – meghívott dr. Borka-Vitális Le-
vente, egzotikus állatok szakállatorvosa, a Vets4Wild ál-
latvédő egyesület tagja. Szerkesztő: Vajda György  

16 óra: „Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az  
élet…” – meghívott Hints Zoltán, a marosvásár- 
helyi Rocksuli igazgatója. Szerkesztő: Vajda  
György  

17 órától: Az agrárium kihívásai – meghívott dr. Nyá-
rádi Imre-István, a Sapientia EMTE dékánhelyettese, az 
agrármérnöki szak tanulmányi felelőse. Szerkesztő: Vajda 
György  

Augusztus 26., péntek 
11 óra: Ukrajnai háború – Kali István. Szerkesztő: Ka-

rácsonyi Zsigmond  
15 óra: Megszólal a múlt – meghívott Ötvös Koppány, a 

Maros Megyei Múzeum igazgatója. Szerkesztő: Vajda 
György  

16 óra – Miről ír az újság? – meghívott Spielmann Se-

bestyén Mihály művelődéstörténész. Szerkesztő: Karácso-
nyi Zsigmond  

17 óra: Kit/mit óv a ketrec? – meghívott Szánthó János, 
a Marosvásárhelyi Állatkert igazgatója. Szerkesztő: Vajda 
György  

Augusztus 27., szombat 
11 óra: Újságírók a présben. Szerkesztő: Karácsonyi 

Zsigmond  
15 óra: Hegyre fel!… de hogyan? – meghívott Kovács 

Róbert, a Maros Megyei Speciális Barlangi és Hegyimentő 
Szolgálat vezetője. Szerkesztő: Vajda György  

16 óra: Fiatalok a közéletben – meghívott ifj. Szepessy 
László, a Maros Megyei Magyar Diáktanács életre hívója 
és Szabó Szabolcs, a szervezet tiszteletbeli elnöke. Szer-
kesztő: Nagy-Bodó Szilárd  

17 óra: Félidőben – a városvezetés dilemmái. Szer-
kesztő: Karácsonyi Zsigmond  

Augusztus 28., vasárnap 
11 óra: A bőrrákszűrés fontossága – meghívott dr. Gás-

pár Réka bőrgyógyász szakorvos. Szerkesztő: Menyhárt 
Borbála  

12 óra: Nyugdíjasgondok. Szerkesztő: Mezey Sarolta  
(karácsonyi)

A régió legrégebbi, folyamatosan megjelenő napilapja a Népújság. Idén már 
74 éves lett, és bizony az „átkosban” őt is sújtotta a kényszerű névváltoztatás. 
Vörös Zászlóként próbált, a propagandagépezet éberségét kijátszva, króni-
kása lenni a tartományból megyévé zsugorodott közösség mindennapjainak. 
A rendszerváltás forrongó hónapjaiban, éveiben fórum és támasz volt az itt 
élő magyar közösségnek. Bízunk benne, hogy ezt a szerepünket a mai napig 
sem vesztettük el. Az Önök visszajelzéseire is számítva a lap munkatársai az 
idei Forgatagon nemcsak tudósítóként lesznek jelen, hanem élő Népújságként 
az olvasókat foglalkoztató kérdéseket vitatják meg a felkért szakemberekkel. 
A program folyamatosan gazdagodik, esetenként változhat. 



Egy külföldön élő orosz egykori 
parlamenti képviselő szerint az 
eddig kevéssé ismert földalatti 
orosz partizánmozgalom, a Nem-
zeti Köztársasági Hadsereg (NRA) 
hajtotta végre szombaton azt a 
pokolgépes merényletet, amely 
végzett a Kreml-párti Darja Dugi-
nával, Alekszandr Dugin naciona-
lista politikai gondolkodó lányával 
– derül ki Ilja Ponomarjov vasár-
nap esti, kijevi nyilatkozatából. 

A politikus elmondása szerint az NRA 
földalatti partizánmozgalom Oroszor-
szágban, amely a Putyin-rendszer meg-
döntésére törekszik. 

Dugina autóját szombat este robban-
tották fel Moszkvában. Orosz kommen-
tátorok Ukrajnát tették felelőssé a 
merényletért, Kijev azonban kategoriku-
san tagadja, hogy köze lett volna a tör-
téntekhez. Az Egyesült Államok Dugint 
és Duginát is szankciókkal sújtotta az 
Ukrajna elleni agresszióban játszott sze-

repük miatt. Az ukrajnai háborúval kap-
csolatos álhírek terjesztése miatt Duginát 
a brit kormány is büntetőintézkedésekkel 
sújtotta. 

Ponomarjov szerint az NRA az elmúlt 
hónapokban már több akciót hajtott  
végre Oroszországban. „A múlt éjjel je-
lentős esemény történt Moszkvában, 
amely új fejezetet nyit a Putyin elleni 
orosz ellenállás történetében. Újat, de 
nem az utolsót” – mondta a politikus az 
Utro Fevralja nevű, általa Kijevben ala-
pított ellenzéki tévécsatorna vasárnap 
esti műsorában. 

Ponomarjov szerint orosz „partizá-
nok” készek további hasonló akciókra a 
Kremlhez köthető ismert célpontok, ál-
lami tisztviselők, oligarchák és a bizton-
sági szervek tagjai ellen is. 

Az egykori orosz parlamenti képvi-
selő az általa megnevezett NRA kiáltvá-
nyát is felolvasta, melyben a szervezet 
hatalombitorlónak és háborús bűnösnek 
nyilvánítja az orosz elnököt, aki „testvér-

gyilkos háborút robbantott ki a szláv 
népek között, és értelmetlen, biztos ha-
lálba küldi az orosz katonákat”. 

„Egyeseknek szegénység és koporsó 
jár, másoknak paloták. Ez a rendszer lé-
nyege. Hiszünk abban, hogy a jogfosztott 
népeknek joguk van felkelni a zsarnokok 
ellen. Megbuktatjuk és elpusztítjuk Pu-
tyint” – olvasta fel Ponomarjov az NRA 
nyilatkozatát. Az NRA azt állítja, hogy 
nem támad civileket, Dugina viszont sze-
rintük apja „hűséges társa” és az ukrajnai 
„népirtás” támogatója volt. 

Ponomarjov 2007-től 2016-ig volt az 
Állami Duma baloldali képviselője. 
2014-ben egyedüliként szavazott a Krím 
annektálása ellen, majd egy amerikai uta-
zása alkalmával kitiltották a saját hazájá-
ból. 2019 óta ukrán állampolgár. Az 
Ukrajna elleni orosz támadás megindulá-
sát követően alapította az Utro Fevralja 
tévécsatornát és Rozpartizan nevű Teleg-
ram-csatornát, ahol oroszországi háború-
ellenes megmozdulásokról ad hírt. (MTI) 

RMDSZ kezdeményezésére jelentek meg a román triko-
lór színei mellett a magyar nemzeti színek is a Béke téri 
Diákművelődési Ház épületén.  

Ha még ez sem lett volna elég, egyszerre lobbantak 
fel az őrtüzek augusztus 20-án este Kovászna megye 28 
településének legmagasabb pontjain.  

Csodák csodája, mégsem ezekre reagált – amint vár-
ható lett volna – a notórius feljelentő, a székelyföldi ma-
gyar feliratokkal és székely zászlókkal állandó perben 
álló volt újságíró, jelenleg az AUR színeiben mandátu-
mot szerzett parlamenti képviselő. 

Felháborodását ezúttal az váltotta ki, hogy Nagysza-
lontán a város jelzőlámpáira magyarul és románul (és 
angol nyelven) is ki van írva: meg kell nyomni a gom-
bot, hogy a lámpa zöldre váltson. Sőt, a magyar felirat 
van felül. Emiatt a politikus perrel fenyegette meg a 
város RMDSZ-es polgármesterét. Nem úszta meg a 
Bihar megyei prefektus sem, szolgaléleknek nevezte, 
mert eltűri ezt a „törvénytelenséget”, ahelyett, hogy 
lépne az ügyben.  

A nacionalisták minden „törvénytelenségre” azonnal 
reagálnak. A „nem létező” Székelyföld ezúttal meg-
úszta, de a választások közeledtével minden bizonnyal 
sok hasonló perre számíthatunk. 

Hárman haltak meg közúti  
balesetben 

Egy háromtagú család valamennyi tagja életét vesz-
tette egy hétfő reggeli közlekedési balesetben, amely 
az Olt völgyében történt, a 7-es országúton, Szeben 
és Vâlcea megye határán. A Szeben megyei rendőr-
ség sajtószóvivője, Elena Welter elmondta, egy Vâl-
cea felé tartó személyautó vezetője egyelőre 
ismeretlen okból áthajtott járművével a szemközti 
sávba, ahol frontálisan ütközött egy teherautóval. A 
balesetben a személyautót vezető 34 éves férfi, 31 
éves felesége, valamint 1 éves és 3 hónapos gyer-
mekük is életét vesztette. (Agerpres) 

Őrült száguldozás  
A Szeben megyei rendőrség vasárnap jelezte, hogy 
a Déva–Nagyszeben menetirányban a 270-es kilo-
méternél kihelyzett Trucam sebességmérő készülék 
adatai szerint egy 35 éves férfi 243 kilométer/órás se-
bességgel hajtott (a megengedett maximális sebes-
ség 130 km/óra) vasárnap, röviddel dél után. A 
doborkai (Szeben megye) férfi nem állt meg a közle-
kedési rendőr jelzésére, és mintegy 16 kilométert ha-
ladt még, amíg sikerült megállítani. A rendőrök szerint 
a sofőrnek nem volt bekapcsolva a biztonsági öve, 
és két kiskorút szállított a kocsiban gyermekbizton-
sági rendszer (gyermekülés vagy ülésmagasító) nél-
kül. A férfi jogosítványát 150 napra bevonták, és 3480 
lejes bírságot kapott – derül ki a rendőrség közlemé-
nyéből. (Agerpres) 

Pótérettségi 
Ezen a héten zajlik a pótérettségizők nyelvi és digitális 
kompetenciáinak felmérése. Hétfőn és kedden a jelent-
kezők román nyelvi, 24-én anyanyelvi, 25-én digitális, 
26-án és 29-én pedig idegen nyelvi kompetenciáikat 
mérik fel. Az írásbeli vizsgák óvások előtti eredményét 
augusztus 31-én délig teszik közzé. Az óvásokat aznap 
12 és 18 óra között lehet benyújtani, akár írásban, akár 
online. A végleges vizsgaeredményeket szeptember 3-
án ismertetik. A vizsgák a nyári megméretésnél alkal-
mazott szabályok szerint zajlanak. A sikeres érettségi 
feltétele tantárgyanként minimum 5-ös osztályzat és 
legkevesebb 6-os átlag. (Agerpres) 

Nőtt az aszály sújtotta  
termőföldek területe 

Az ország 34 megyéjéből származó adatok szerint 
402.981 hektárra nőtt hétfőre az aszály sújtotta ter-
mőföldek területe Romániában – tájékoztatott a me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium. A 
közlemény szerint a szárazság 206.705 hektár búzát 
és tritikálét, 33.235 hektár árpát, zabot és rozst, 
31.714 hektár repcét, 74.973 hektár kukoricát, 34.341 
hektár napraforgót, 5213 hektár szóját, 866 hektár 
borsót, 6737 hektár takarmánynövényt és 8986 hek-
tár egyéb növényt érint. (Agerpres) 

Több mint 1,2 millió személy 
lépte át a román államhatárt  

Összesen több mint 1.250.000 román és külföldi ál-
lampolgár lépte át Románia határát az elmúlt három 
nap, mintegy 316 ezer járművel – tájékoztatott hétfőn 
a határrendészet. A Magyarországgal közös határ-
szakaszon levő átkelők voltak a legforgalmasabbak 
a be- és kilépőoldalon egyaránt, itt összesen 588 
ezer személy lépte át a határt 182 ezer járművel. 
Ugyanakkor nem engedtek be az országba 30 kül-
földi állampolgárt, mert nem tettek eleget a belépési 
feltételeknek, 37 román állampolgárt pedig a törvényi 
előírásokra hivatkozva, különböző okokból nem en-
gedtek ki Romániából. (Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Perben a villanyrendőrrel

Egy volt orosz képviselő szerint orosz partizánok 
ölték meg Darja Duginát

A NATO-nak el kell végeznie a dol-
gát, vagy Szerbia lesz kénytelen 
megvédeni a Koszovóban élő 
szerb kisebbséget – közölte Alek-
sandar Vucic szerb elnök vasár-
napi rendkívüli sajtótájékoz- 
tatóján.  

Mint mondta: a koszovói szerb ki-
sebbség felfüggeszti a munkáját mindad-
dig, amíg nem születik 
kompromisszumos megoldás Szerbia és 
Koszovó között, és a koszovói albánok 
nem hagynak fel a szerbek „üldözésé-
vel”.  

A Koszovó és Szerbia közötti kapcso-
lat július végén vált ismét feszültté, ami-

kor Pristina úgy döntött, a szerbek szá-
mára kilépő és belépő dokumentumokat 
állítanak ki a koszovói határon, valamint 
a szerb rendszámtáblával rendelkezők-
nek a Koszovóba történő belépéskor 
ideiglenes koszovói táblát kell igényel-
niük. A koszovói miniszterelnök au-
gusztus elsejétől akarta bevezetni az 
intézkedést, az Egyesült Államok köz-
benjárására azonban szeptember elsejére 
halasztotta a szabályozás bevezetését. A 
hír hallatán a koszovói szerbek úttorla-
szokat állítottak fel a határállomások kö-
zelében, később azonban eltávolították 
őket.  

Csütörtökön egy év kihagyás után a 

két fél ismét tárgyalóasztalhoz ült, hogy 
a kapcsolat normalizálásáról tárgyalja-
nak, ám nem sikerült megegyezésre jut-
niuk. 

„Amennyiben nem áll le a koszovói 
szerbek üldözése, a szerb politikusok el-
hagyják a koszovói intézményeket” – 
közölte Aleksandar Vucic. Mint mondta: 
a szerbek kompromisszumos megoldásra 
törekednek, de a koszovói fél eddig nem 
mutatott erre hajlandóságot.  

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függet-
lenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta 
sem hajlandó elismerni, és továbbra is 
saját, déli tartományának tartja a többsé-
gében albánok lakta területet. (MTI)

Koszovói konfliktus 

Csehországnak az az érdeke, hogy 
végre sikerüljön megállítani az 
orosz imperializmust és minél ki-
sebb veszteségekkel vészelje át 
az ukrajnai háborút – jelentette ki 
Petr Fiala cseh miniszterelnök a 
nagykövetek éves értekezletének 
megnyitásakor hétfőn Prágában.  

A kormányfő leszögezte: a mostani  
féléves cseh európai uniós elnökség ide-
jén Prága erőfeszítéseket tesz annak ér-
dekében, hogy nagyobb nemzetközi 
nyomás alá helyezzék Moszkvát, s 
ugyanakkor nagy figyelmet szenteljenek 
Ukrajna újjáépítése előkészítésének.  

A cseh diplomácia előtt álló legna-
gyobb kihívás Fiala szerint a példa nél-
küli energiaválság megoldása. 
„Csehországnak feltétlenül át kell alakí-

tania az úgynevezett energiamixét, és 
meg kell teremtenie energiafüggetlensé-
gét” – húzta alá a kormányfő. Felszólí-
totta a diplomatákat, hogy a következő 
időszakban az energia kérdése legyen te-
vékenységük középpontjában. A cseh 
diplomatáknak nemcsak új energiaforrá-
sokat kell keresniük, hanem olyan beru-
házásokat is, amelyek hozzájárulnának a 
cseh gazdaság korszerűsítéséhez és át-
alakításához.  

Petr Fiala kijelentette, hogy az energi-
ahordozókat és a nyersanyagokat Orosz-
ország fegyverként használja az Európai 
Unió ellen. „Ezért összeurópai megoldá-
sokra van szükség, s ez nagy próbája lesz 
kölcsönös szolidaritásunknak” – muta-
tott rá a miniszterelnök. Úgy vélte: „ha 
csak az Európai Unió egyetlen tagja is 

lényegi problémákba ütközik, akkor fo-
kozatosan a többiek is beesnek a szaka-
dékba”.  

Az Európai Unió Tanácsának szava-
zási szabályaival kapcsolatban a cseh 
kormányfő elmondta: a mostani kon-
szenzusos döntéshozatal ugyan gyakran 
hosszadalmas, de ha megszületik az 
egyezség, akkor a megegyezés szilár-
dabb. Fiala nem tartaná szerencsésnek, 
ha a konszenzusos döntéshozatal elve lé-
nyegesen módosulna. 

Mikulás Bek európai ügyekért felelős 
miniszter júniusban bejelentette, hogy 
Csehország elnöksége alatt kérdőíveket 
küld ki a tagállamoknak, hogy megtudja, 
milyen területen tudják elképzelni a kon-
szenzusos döntéshozatal helyett a több-
ségi szavazást. (MTI) 

Prága érdeke „az orosz imperializmus megállítása”
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A Pegasus kémszoftvert gyártó izraeli NSO Group  
meneszti 100 dolgozóját, és távozik Salev Hulio, a 
cég vezérigazgatója is – jelentette a Haarec című 
újság vasárnap. 

A visszalépett vezérigazgató, a három alapító egyike, a lap 
szerint vevőt keres a következő időszakban a cégre. 

Hulio helyét Jaron Sohat, az eddigi operatív igazgató veszi 
át a megfogyatkozott NSO élén, amely mintegy 750 munka-
vállalója közül körülbelül 100-at – a személyzet mintegy 13 
százalékát – teszi utcára. 

A nehéz helyzet oka, hogy amerikai és izraeli állami tiszt-
viselők tiltakozása miatt meghiúsult az amerikai L3Harris 
Technologies nevű védelmi vállalkozással tervezett üzlet. Az 
NSO az idei évet várhatóan 150 millió dolláros bevétellel 
zárja, de súlyos pénzügyi helyzetbe került, mert az Egyesült 
Államok Kereskedelmi Minisztériuma tavaly novemberben 
feketelistára tette, miután kiderült, hogy néhány afrikai állam 

a Pegasus programmal kémkedett az amerikai külügyminisz-
térium tisztviselői után Afrikában. 

Az NSO sikertelenül próbált lekerülni az Egyesült Államok 
feketelistájáról, és ezért néhány hónappal ezelőtt a cég meg-
kezdte a cég eladását az L3Harris amerikai biztonsági válla-
latnak, amely amerikai entitássá tette volna, és ezzel 
lekerülhetett volna a listáról. 

Korábban a Project Pegasus, egy oknyomozó újságíró-kon-
zorcium, amelynek része a párizsi székhelyű Forbidden Sto-
ries civil szervezet és a Haaretz újság is, számos jelentésben 
azt állította, hogy a Pegasus kémszoftverrel visszaéltek szerte 
a világon. 

A kibervédelmi szakma több vezetője arra figyelmeztetett 
a lapban, hogy ha Izrael nem engedélyezi az új megállapodá-
sokat, akkor több vállalat bezárja kapuit, még több alkalma-
zottat elbocsátanak, és állításuk szerint Izrael nem lesz jelentős 
tényező a kiberfegyverek piacán. (MTI) 

Feketelistán a Pegasus kémszoftvert gyártó  
izraeli NSO vállalat 



Államalapító Szent István ki-
rályunkra és máig kiható tör-
ténelmi és politikai 
jelentőségű döntéseire emlé-
keztek szombaton Hármasfa-
luban. Az alkalomra egy 
kárpátaljai csapat is Makfalva 
községbe érkezett. 

Az ünnepi istentiszteletre hagyo-
mányosan a székelyszentistváni re-
formátus templomban került sor, 
ahol Kiss Dénes lelkész a bátorság-
ról, erőről, áldozavállalásról és kül-
detésteljesítésről beszélt. Szent 
Istvánnak nagy döntéseket kellett 
meghoznia: a pillanatnyi dicsőség 
vagy népe letelepítése és az ország-
alapítás érdekében cselekszik, a 
német-római császári hűbérese 
lesz, a római vagy bizánci egyház-

nak enged? A nehéz döntéseket első 
királyunk meghozta: nem császá-
roktól vagy egyházaktól várt védel-
met, hanem koronáját Máriának 
ajánlotta fel, ezért maradhatott meg 
az országa minden körülmények 
között. 

Szombatfalvi József nyugalma-
zott unitárius esperes olyan figyel-
meztetésről beszélt, amit elítél 
Európa: A királyt tiszteljétek! Ő a 
nagy királyok közé emeli azokat a 
nem koronás főket is, akik nemzet-
megtartó, cselekvő vezetői népünk-
nek. Nagy ajándék egy népnek, ha 
hiteles vezetője van, és ez ma külö-
nösen nagy ajándék a magyarság-
nak – hangoztatta. Szent István 
reálisan mérte fel a veszélyeket és a 
változtatások szükségességét, ő je-
lölte ki számunkra a helyes útirányt, 
ezért nem sodortak el a történelem 
zivatarai. A kérdés, hogy milyen ki-
látásaink vannak most, amikor 
veszni kezd Szent István öröksége, 
amikor megrokkan a magyar lélek 
ereje. Amikor a keresztény erkölcs 
életfája ledőlni látszik, csak az a 
nemzet fog tovább élni, amelynek 
van életereje. „Ne a sír, hanem az 

élet felé meneteljünk!” – figyelmez-
tetett a lelkész. 

„Minket nem lehet megtörni!” 
„Az évezredes Szent-István-i 

akaratot ünnepelni gyűltünk össze, 
ami egyben tartott minket itt, a Kár-
pát-medencében. Reménykedése-
ink, imáink nem voltak 
hiábavalóak, hiszen még mindig itt 
vagyunk, azon a helyen, ahová a 
Teremtő őrként állított, hogy vi-
gyázzuk a világnak ezt a kicsiny 
szegletét, a Székelyföldet. Vigyáz-
zuk a hegyeinket, a Kis-Küküllő 
mentét, községünket, és vigyázzuk 
egymást, akik még megmaradtunk 
székelynek, magyarnak határon 
innen és túl. Szükség van erre a vi-
gyázó erőre, mert bizony újra em-
bert próbáló idők jönnek” – 
hangzott el Vass Imre makfalvi pol-
gármester felszólalásában. A Szent 

Korona védelme alatt Magyaror-
szág a rázúduló veszedelmek elle-
nére megőrizte hitét, tenni akarását 
és lelkierejét, mert a magyarságnak 
és a székelységnek küldetése van a 
világban, hogy Istenbe vetett töret-
len hittel őrt álljon ott, ahol szüle-
tett. Minket nem lehet megtörni, és 
mindennek eljön egyszer az ideje, 
ahogy Székelyföld önrendelkezése 
is eljön egyszer, csak küzdeni kell 
érte minden nap kitartóan és egysé-
gesen – hívta fel a figyelmet Vass 
Imre. 

„Mi, a határon túli magyarság 
vagyunk Magyarország rejtett 
lángja” – jelentette ki a Székely 
Nemzeti Tanács elnöke. Amikor mi 
a hangunkat hallatjuk augusztus 
20-án, tesszük ezt azzal a szándék-
kal, hogy lássa és értse a világ: a 
mai Magyarország határai nem 
esnek egybe a nemzet határaival. 
Tesszük ezt azzal a szándékkal is, 
hogy önmagunkban, de a világ ma-
gyarjaiban is tudatosítsuk: tisztá-
ban vagyunk saját fe- 
lelősségünkkel, amely ránk hárul 
Szent István örökségének őrzésé-
ben. Ez az örökség a magyar kul-
turális örökség és minden 

Kárpát-medencei magyar. 
Ezeket őrizni, megvédeni 
és utódainknak tovább- 
adni a mi felelősségünk – 
fűzte hozzá ki Izsák Ba-
lázs. 

Helyet kapott itt  
a szent család 

Az ünnepségen Cseke 
Péter írodalomtörténész 
Tamási Áron írásművé-
szetének titkairól érteke-
zett, majd Szabó Réka 
szavalta el Szent István 
imáját. A költeményt au-
gusztus 20-ára írta Tiha-
nyi Tóth László 1995-ben, 
és másodszor hangzott el 
most a szentistváni temp-
lomban. A tizenkét éve 
működő Szent István Utó-
dai nevű helyi hagyo- 

mányőrző csoport az alkalomhoz 
illő műsort adott elő, majd koszorú-
kat helyeztek el a szent királynak a 
templomkertben levő szobránál. A 
mellszobrot 25 éve állították fel, Er-
dély első ilyen jellegű szabadtéri al-
kotása Sánta Csaba munkáját 
dicséri. Hármasfalu az az egyetlen 
település, ahol a szent királyi család 
mindhárom tagjának köztéri szobra 
áll, ugyanis 20 éve Csókfalván 
Szent Imre hercegnek, tizenöt éve 
Atosfalván Boldog Gizellának állí-
tottak emléket. A mostani ünnepsé-
gen jelen volt Simorka Sándor 
szobrász, valamint a Budapesti 
Népfőiskolai Szövetség elnöke, 
Nagy Júlia, akiknek a község a két 
utóbbi szobrot köszönheti. 

Otthon nem ünnepelhettek, 
eljöttek ide 

Az ünnepségen jelen volt a kár-
pátaljai Tiszacsoma küldöttsége is. 
A templomban a kis Jancsik Félix 
versben tolmácsolta Kárpátalja üze-
netét, majd a szabadtéri rendezvé-
nyen színpadra lépett a Borsika 
néptánccsoport is. Makfalva község 
évek óta támogatja a kárpátaljai te-
lepülés gyermekeit karácsonyi sze-
retetcsomagokkal, a legutóbbi 
jótékonysági bál bevételét is a tisza-

csomaiaknak szánták, de jobbnak 
látták, ha egy erdélyi kirándulást 
szerveznek belőle, mintha a kész-
pénzt adnák át nekik – tudtuk meg 
Vass Imre polgármestertől. A két te-
lepülés vezetői a magyarországi 
Kétpón ismerkedtek meg, és a cso-
maiaknak már volt szerencséjük 
Makfalvára látogatni, ahonnan ka-
rácsony előtt élelmiszer- és édes-
ségadományokat kaptak a 
gyermekeik a járvány előtt – 
mondta el lapunknak a kárpátaljai 
település polgármestere. Kovács 
Szvetlana hangsúlyozta: a háborús 
helyzet miatt idén minden augusz-
tus 20-i nyilvános rendezvény el-
maradt náluk, ezért is látták jónak, 
hogy Erdélybe jöjjenek. A néptánc-
csoportjuk népszerű otthon, a ma-
gyarországi testvértelepüléseiken is 
felléptek, de a gyerekek még soha-
sem jártak itt. Mivel a településük 
nem rendelkezik busszal, és pénz-
alapja sincs egy ilyen út finanszíro-
zására, a csapat gyalog kelt át az 
ukrán–magyar határon, ahonnan a 
makfalviak szállították el őket. Szí-
vesen jött mindenki, jól érezték ma-
gukat, csodálatos helyeken 
kirándultak, amiért nagyon hálásak 
a makfalviaknak – magyarázta el az 
elöljáró. 

Máig létező örökséget hagyott ránk 
Szent Istvánt ünnepelték Szentistvánon

Szent István szobránál tisztelegnek a községbeliek Fotó: Gligor Róbert László 

A tiszacsomaiak idén Hármasfaluban ünnepelték Szent István napját

Az alkalomhoz méltó műsort adott elő a Szent István Utódai hagyományőrző csoport
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Teleki-séták és Teleki-kama-
rakiállítás a tékában, Könyv-
udvar és könyvbemutatók a 
várban, könyves gyerekfog-
lalkozások és könyvajánlók, 
városismereti vetélkedő és 
Könyvturi – címszavakban így 
írható le a 2022-es Tékafor-
gatag, melyet az idén is a Te-
leki Téka Alapítvány szervez 
partnerei segítségével, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő és 
a Maros Megyei Könyvtár tá-
mogatásával. 

A sétákra a Teleki Sámuel- 
emlékév keretében kerül sor, ked-
den 17 órától sáromberki Teleki-ki-
rándulás lesz, szerdán 18 órától a 
marosvásárhelyi Teleki-emlékek 
megtekintésére szervezett séta indul 
a könyvtár kapuja elől Orbán János, 
a Maros Megyei Múzeum művé-
szettörténésze vezetésével. Csütör-
tökön a Teleki Téka rejtett tereibe 
lehet ismét bekukkintani, 12 órától 
a gyerekeket, 18 órától pedig a  
felnőtteket várják az idegenvezető 
könyvtárosok. A már koráb- 
ban meghirdetett sáromberki  

sétára sajnos beteltek már a  
helyek. 

Kedden (augusztus 23.) kamara-
kiállítás nyílik a Teleki Tékában Te-
leki Sámuel és a szabadkőművesség 
címmel, a könyvtár egész éves mi-
nikiállítás-sorozatának befejező ré-
szeként. A kiállítás szeptember 3-ig 
látogatható hétköznapokon 10.00–
18.00, szombaton 10.00–16.00 óra 
között.  

Péntektől kezdődően a Tékafor-
gatag programjai is kiköltöznek a 
várba, a Könyvudvar előtti Tékate-
rasz előtt kiadók könyvbemutatói, 
könyves gyerekfoglalkozások, ol-
vasókörök, könyves podcastek és 
Facebook-oldalak ajánlói váltakoz-
nak péntek délutántól vasárnap dél-
utánig.  

Pénteken 14 órától Szászgáspár 
Imola (Maros Megyei Könyvtár) 
várja a gyerekeket különleges me-
sehallgatásra. 15 órától Kádár An-
namária és Bota Melinda, a Kult 
Fesztivál főszervezői beszélgetnek 
Kádár Annamária Valódi példaké-
pek. Hősök és antihősök a minden-
napokban című könyvétől 

elindulva. 17 órától izgalmas alko-
tófoglalkozás várja a kíváncsiakat a 
Szabó Eszter által vezetett Okulusz 
olvasóklubban. 

Szombaton 10 és 14 óra között a 
11–16 éves gyerekeket várjuk a 
város különböző tereit felkutató, 
pontgyűjtős vetélkedőre. A kaland a 
Könyvudvartól indul, a csapatok-
nak itt kell regisztrálniuk. 

Szombaton 11 órakor kezdődnek 
a kiadók könyvbemutatói, Spiel-
mann Mihály – Diamantstein 
György Időtárával indítunk. A szer-
zőpárossal Lázok Klára, a Teleki 
Téka főkönyvtárosa és Király Ist-
ván, a Mentor Könyvek kiadó veze-
tője beszélget. 12 órától Márton 
Evelin legújabb regényéről, a Far-
kashabról beszélget a szerzővel 
Gálfalvi Ágnes, a Lector kiadó 
igazgatója. 13 órától az Erdélyi Mú-
zeum Egyesület marosvásárhelyi 
vonatkozású kiadványait mutatja 
be, és a szerzőkkel beszélget Bíró 
Annamária, a kiadó vezetője. 14 
órától a Garabontzia Kiadó szerve-
zésében kerül sor Szabó Szidónia 
Mernéd-e? című könyvének bemu-
tatására. Ugyancsak a Tékaterasz ad 
otthont 15 órától a Petőfi Kulturális 
Ügynökség Ha bármit lehetne.  

A KMI program szerzőinek 2022. 
évi antológiája könyvbemutatójá-
nak.  

15 órától a bemutatókkal párhu-
zamosan a Tékaterasz melletti zöld 
területen a gyerekek a Teleki Téka 
és a Bethlen Alapítvány könyves 
gyerekfoglalkozásán vehetnek 
részt. 

Vasárnap 10 órától kiemelten fi-
gyelmükbe ajánljuk az Ajánlunk 
egy jó könyvet! című beszélgetést. 
Beszélgetnek és könyvet ajánlanak 
a Kalot olvasókörök, az Anya olvas 
Facebook-oldal, az Okulusz és a 
Gemma könyves kávézó működte-
tői és résztvevői. A beszélgetést 
Lázok Klára, a Tékaforgatag szer-
vezője vezeti. 11 órától a Gemma 
könyves kávézó programja követ-
kezik, Imre Eszter Litera Szabad-
napló díjas szerzővel A 
csillagvölgyi patikus felesége című 
kötetről beszélget Daray Erzsébet, 
a Gemma boltvezetője. 12 órától a 
Kriterion kiadó egyik friss kiadvá-
nyáról, Charles Boner Erdély ter-
ményei és népe című kötetéről 
Csortán Ferenc fordítóval beszélget 
László Lóránt, a Teleki Téka 
könyvtárosa és H. Szabó Gyula, a 
kiadó vezetője. 13 órától a Petőfi 

Kulturális Ügynökség szervezésé-
ben kerül sor Zsille Gábor Tranzit 
Felvidék, illetve 14 órától Fekete 
Vince Halálgyakorlatok c. kötetei-
nek bemutatására.  

15 órától Bartha Katalin Ágnes 
Egy nemzetiségi könyvkiadó a dik-
tatúra évtizedeiben (1969–1989). 
Beszélgetés a Kriterion munkatár-
saival című munkáját (Polis 
Könyvkiadó – Nemzeti Kisebbség-
kutató Intézet) mutatja be Demény 
Péter író. 

16 órától az Anya olvas csoport 
szervezésében a könyves Face-
book-csoport nyári podcastjét, Gár-
donyi Géza Ida regénye című 
művének kibeszélőjét hallgathatják 
meg élőben. 

Ugyanakkor aki csak heverne és 
olvasna, esetleg használt könyvek-
ből ingyenkönyvtárt gyűjtene, 
annak a Könyvterasz háromnapos 
Könyvturiját ajánljuk. A Teleki 
Téka kapuja alatti nyitott könyves-
polcra évek óta hozzák be megunt, 
de értékesnek tartott könyveiket a 
marosvásárhelyiek, ezekből a For-
gatagon is lehet majd válogatni. A 
Könyvturi a Tékaforgatag prog-
ramjai idején működik.  
(közlemény)

Vasárnap este a Soproni Pe-
tőfi Színház és a Zentai Ma-
gyar Kamaraszínház ko- 
produkciójával, Tamási Áron 
– Szarka Gyula Ördögölő Jó-
zsiás című zenés tündérjáté-
kával zárult a mikházi 
Csűrszínházban a Tamási 125 
fesztivál. Az augusztus 17-én 
kezdődő fesztivált a Tamási 
Áron születésének 125. évfor-
dulójára szentelt emlékév 
jegyében szervezték a Ma-
gyarság Háza, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., a Ma-
gyar Kormány Nemzetpoliti-
kai Államtitkársága és a 
Forrás Színház támogatásá-
val. A házigazda a Csűrszín-
házi Egyesület volt.  

Bár a kiválasztott időpont miatt 
kétséges volt a közönségsiker, kö-
szönhetően Tamási Áron színdarab-
jainak, az elhozott produkcióknak 
és az előadóknak, meg a „hely szel-
lemének”, telt házasok voltak az 
előadások. A színházi produkciókat 
kiegészítette  a Tamási Áron életét 
bemutató képkiállítás, Barabás 
László–Bálint Zsigmond Összenéz-
tünk, értettük egymást című köny-
vének bemutatója és Szarka Gyula 
Tücsöklakodalom című, gyerekek-
nek szóló mesekoncertje, valamint 
a Vajdasági Magyar Versmondók 
Egyesületének előadása.  

Amint a megnyitón is elhangzott, 

a Tamási Áron által írt, a fesztiválon 
bemutatott darabok varázsa abban 
rejlik, hogy cselekményük az álta-
lunk jól ismert székelyföldi környe-
zetben játszódik, legyen szó 
szerelmes játékról, tündérmeséről 
vagy drámáról. Az első világhábo-
rút, majd az országváltást átélt író 
karakterei által kimondott szavai 
most is aktuális üzenetet hordoz-
nak. A megmaradásról, a szülőföld 
és a természet szeretetéről, az igaz-
ságról, a hűségről, a becsületről 
szólnak. Ezek nélkül nehéz lett 
volna akkor – és talán most is – 
fennmaradni, megmaradni a viharos 
történelmi időkben. A színdarabok 
nyelve pörgő, ízes, azt a „furfangos 
székely” észjárást tükrözi, amely 

ma is jellemző a Kárpátok lábánál 
évszázadok óta őrséget vállalók 
gondolkodásában, életszemléleté-
ben. S talán mindezekhez a legjob-
ban Mikháza, a Csűrszínház talál, 
ahol a környezet miatt valahogy 
másként hangzanak a színpadon ki-
mondott gondolatok.  

Szélyes Ferenc színművész, a 
Csűrszínházi Egyesület elnöke el-
mondta, tavaly kereste meg őt Pa-
taki András, a Soproni Petőfi 
Színház igazgatója, és azt javasolta, 
hogy a nagy székely író születésé-
nek 125. évfordulójára Mikházán is 
rendezzenek fesztivált. A soproniak 
évek óta visszatérő vendégei a 
Csűrszínházi Napoknak, Szélyes 
Ferenc és Szélyes Andrea-Natália 

közel egy évtizede a magyarországi 
színház közreműködői. Ennek a 
kollaborálásnak az eredményeként 
született meg a mikházi fesztivál 
gondolata. Majd felvették a kapcso-
latot A. Szabó Magdával, a Tamási 
Közalapítvány elnökével, aki öröm-
mel vállalta a fesztivál szervezését, 
támogatását.  

– Öt nap után elmondhatom, 
hogy sikeres volt ez az összefonó-
dás. Míg az elején egy kicsit kétel-
kedtem abban, hogy az esemény 
közelében levő gazdag kulturális 
kínálat – Marosvásárhelyi Napok, 
Kolozsvári Magyar Napok, Nyá-
rádmenti Fesztivál, majd a Forga-
tag – miatt kevesebb néző lesz, 
mint a Csűrszínházi Napokon szo-
kott lenni, örömmel tapasztaltam, 
hogy telt házas előadások voltak. 
Sokan eljöttek a visszatérő vendé-
geink közül, de voltak olyanok is, 
akik először jártak itt. Természete-
sen ehhez hozzájárult az is, hogy 

ingyenes volt a belépés. Színvona-
las előadásokat láthattak az érdek-
lődők, ami elég széles skálán 
felvonultatta mind Tamási műveit, 
mind a színházművészeti formá-
kat, hiszen volt klasszikus előadás, 
táncszínházi produkció, néptánc-
cal ötvözött dramatizálás, végül 
egy musicalnek is beillő zenés-
táncos mesejáték, így igazán gaz-
dag volt a kínálat. Pataki András 
ezúttal nemcsak rendezőként, jó 
barátként, hanem a magyarországi 
Kulturális és Innovációs Miniszté-
rium helyettes államtitkáraként is 
mellénk állt. Megígérte, hogy jö-
vőre, a Csűrszínház fennállásának 
20. évfordulójára segít abban, 
hogy méltón megünnepeljük ezt a 
két évtizedes vidéki színházcsiná-
lási időszakot – mondta Szélyes 
Ferenc, aki megköszönte a közön-
ségnek, hogy ilyen nagy létszám-
ban megtisztelte  jelenlétével a 
fesztivál előadásait.  

Teleki Téka a Forgatagon 

Az Ördögölő Józsiás előadás  Fotók: Vajda György 

A pannók Tamási Áron életét mutatták be

Balról jobbra: Demcsák Ottó, Pataki András, Szélyes Andrea-Natália

Lezárult a Tamási 125 fesztivál  
A huszadik évfordulóra készül a Csűrszínház 

Vajda György



– Van néhány fontos téma, ami a 
település életét illeti, hiszen jelentős 
összegeket sikerült szereznünk kü-
lönböző projektekre: például a tisz-
títóállomással rendelkező 
csatornahálózatra Ákosfalván, Nyá-
rádszentbenedeken és Harasztkeré-
ken, aminek a megvalósítási ára 
közel negyvenmillió lej. Ez tartal-
mazza a tisztítóállomást és a három 
falu csatornázását, a pénz a fejlesz-
tésügyi minisztériumtól érkezik. A 
licit tudomásom szerint már lejárt, 
a közbeszerzési folyamat is véget 
ért, a szerződés aláírására készülőd-
nek, nagyon reméljük, hogy ebben 
az időszakban nem óvja meg senki. 
Az állomás Ákosfalva községnek a 
legalacsonyabb pontján, a vasút 
mellett, az országút bal oldalán épül 
majd fel. A terv szerint a vízellátás 
legnagyobb részt gravitációs mód-
szerrel folyik majd, átemelő és fék-
pumpákat csak oda szerelünk be, 
ahol erre szükség van. 

Tudom, hogy nagy felháborodás 
lesz a községben, mert sok munka 
kezdődik hamarosan, ezeket felso-
rolom: elkezdődik az autópálya-épí-
tés, amely erősen érinti Ákosfalvát, 
Harasztkereket és Kisgörgényt is, 
mert a pálya a Vécke pataka mel-
letti szakaszon halad majd, és 
Ákosfalván csomópont is épül, hi-
szen a nemzetközi utat össze kell 
kötni az autópályával. De minden-
nek ára van, és hosszú távon meg-
éri: a községen és a Nyárádmentén 
áthaladó forgalom nagymértékben 
csökken, a látogatottság, turizmus 
pedig nő. Ez egy két-három évig 
tartó munkafolyamat lesz, amely 
forgalomeltereléssel is jár, az e célra 
kiválasztott területeket kibérelik a 
pályaépítők, majd a pálya elkészül-
tével azokat eredeti állapotukban 
visszaadják a tulajdonosoknak. Ez 
az autópálya felgyorsított eljárással 
épül, az itteni szakasz 25 kilométer-
nyi, a marosvásárhelyi csomópont-
tól Nyárádszeredáig tart, és a 
majdani 8-as autópálya része, 
amely Jászvásárig vezet. A napok-
ban készítették el a környezetvé-
delmi hatástanulmányt, amelyet 
jóvá is hagyott az illetékes hatóság, 

hogy a pályával kapcsolatos többi 
tanulmány is elkészülhessen. Infor-
mációim szerint novemberig el kell 
készülnie a megvalósíthatósági ta-
nulmánynak, és körülbelül a jövő 
év derekáig készen kell legyen a 
terv, és meg kell történnie a közbe-
szerzésnek is. A közbeszerzést a ter-
vezéssel és a munkálattal egy 
csomagban hirdetik meg, hogy az 
idő ne húzódjon fölöslegesen. 
Mindez azért, mert az Országos 
Helyreállítási és Rezilienciatervből 
származó támogatásból megvaló-
suló pályaszakasznak 2026 végére 
el kell készülnie, és átadásra kell 
kerülnie. A minket érintő, hangtom-
pító falakkal, vadvezetőkkel ellátott 
szakasszal egy időben egy szintén 
25 kilométeres szakaszt a Jászvásár 
melletti Ungheni-ből is elindítanak, 
a pályaépítés valahol középen zárul 
majd, amikor az épülő szakaszok 
összeérnek. Az embereknek tudniuk 
kell, hogy a jelenből építjük a jövőt, 
de nem felejtjük a múltat sem, és 
egy ilyen csomópont kiépülése az 
elkövetkező időkben hatalmas fej-
lődést hoz majd a környék életében. 
Mi erre már gondoltunk, és az új te-
lekrendezési tervbe belefoglaltunk 
olyan területeket, amelyeken helyet 
tudunk adni különböző beruházá-
soknak. Azért, hogy az emberek 

megkapják jogos kárpótlásukat a ki-
sajátított területekre, elkezdtük az 
állami támogatású, ingyenes, szin-

tetikus telekeléseket a leendő autó-
pálya nyomvonalán Kará- 
csonyfalvától Backamadarasig. A 
hivatal szakemberei a kataszteri hi-
vatallal közösen eddig közel 150 

hektárra szóló, körülbelül 400 bir-
toklevelet állítottak ki, amelyek már 
elkészültek, csak a besorolásokat 
várjuk. Továbbra is kérjük a lakos-
ságot, hogy legyen rugalmas, mert 
a kárpótlásnál a telekkönyv és a tu-
lajdonjog nagyon fontos. Az ingye-
nes telekeléseket az elkövetkező 
időszakban is folytatjuk, éljenek 
vele! 

Kérjük tehát a lakosság türelmét, 
mert egy időben indul el a csatorná-
zási munkálatok sora, az autópálya 
építése, Szentbenedeken, Ákosfal-
ván és Cserefalván pedig a vízháló-
zat kiépítése, utóbbi az Aquaserv 
irányításával, szerződéskötés előtt 
állunk. E három településen halad 
át a fővezeték, a többi nyárádmenti 
település az Aquaserv egy másik 
projektjéhez tartozik. A bodoni 
tetőn lesznek a víztornyok, onnan 
érkezik majd az ivóvíz. Harasztke-
réken külön víztorony épül, a falu 
fekvése miatt. 

Csatornahálózat  
Székelyvajában és Göcsön is 

Szintén a fejlesztésügyi minisz-
tériumhoz tettünk le kérelmet a 
Göcs és Székelyvaja csatornaháló-
zatának kiépítéséhez szükséges tá-
mogatásra. Ezt jóváhagyták az 
Anghel Saligny-programon keresz-
tül. Ennek a megvalósítási értéke 
19.277.752 lej. Ebből a miniszté-
rium 18 millió lejt küldött, a külön-

bözetet a helyi tanács fedezi. Erre is 
felkészültünk, az önrészt nekünk 
kell kigazdálkodnunk, ha ezt nem 
tudjuk fedezni, sikertelen lesz a be-
ruházás. Ezzel együtt az ákosfalvi 
csatornázási projektben öt falu sze-
repel. A készülő tisztítóállomás ka-
pacitása az egész községet 
megbírja, plusz ötven százalék. 
Külön projektek, külön beruházók, 
külön vállalkozók végzik ezeket a 
munkálatokat, így nem lehet a csa-
tornát egy helyre tenni a vízzel vagy 
fordítva. Több munkafázisra kerül 
sor, többszörös munkálat folyik 
majd az emberek kapuja előtt, kér-
jük, hogy viseljék türelemmel, hi-
szen a törvény értelmében a 
kivitelező a munkálatok lejártával 
mindent vissza kell állítson az ere-
deti állapotba.  

Kisgörgényben és Cserefalván a 
csatornahálózattal kapcsolatos ta-
nulmányok és dokumentációk elké-
szültek, várjuk a lehetőséget, hogy 
milyen formában hívhatjuk le a tá-
mogatásokat. A tervezést, kialakí-
tást az állam szervei vagy mi 
biztosítjuk, kivéve Cserefalvát, ahol 
nincs meg a szükséges gravitációs 
esés, így azt a karácsonyfalvi háló-
zattal kapcsolják össze. A község-
beli csatornahálózati munkálatok 

esetében a maximális megvalósítha-
tósági idő a szerződés megkötésétől 
számított 3 év, a vízhálózati mun-
kák esetében pedig 15 hónap.  

Szökőkút és park  
a régi iskola helyén 

Az útkereszteződés mellett volt 
egy iskolánk, amely tönkrement és 
egy több mint egyéves procedúra 
után sikerült lebontanunk. Ahhoz, 
hogy az iskolát lebontsuk, többszö-
rös választ kellett kapnunk Buka-
restből, miközben a bontási kérelem 
beadásával egy időben felépítettünk 
és teljesen felszereltünk egy vado-
natúj iskolát, amelyben a napközi és 
az óvoda is helyet kap. Lebontottuk 
ugyan, de nem számítottunk arra, 
hogy mennyire megnyílik a tér, így 
terveztünk oda egy szép zöldöveze-
tet sétálójárdákkal, nagy szökőkút-
tal, öntözőberendezéssel, automata 
fűnyíróval, parkolókkal. Itt is elkez-
dődött a munka, a hivatal munka-
csoportja végzi a községből érkező 
önkéntesekkel együtt, akiknek ez-
úton is köszönjük a segítséget.  

Várják mindazokat,  
akik a községbe költöznének 

Ami a népszámlálást illeti, kide-
rült, hogy Ákosfalva község lakos-
sága egy kisebb falu népességével 
nőtt. A népszámlálást meghosszab-
bították, és különböző települése-
ken tesztelésképpen újra- 

számolnak. A mi esetünkben Szé-
kelyvajában lesz újraszámolás, 
amelyen azt ellenőrzik, hogy csúsz-
tak-e be hibák az adatlapok kitöl-
tése során. Mert hibák voltak, 
községszinten nagyon kevesen töl-
tötték ki az adatlapot helyesen azok 
közül, akik segítség nélkül tették 
ezt. Körülbelül 700-an küldték be 
tévesen. Ákosfalva csupán pár ki-
lométerre fekszik Marosvásárhely-
től, sokan beköltöztek, sok család 
elnépesedett, a tíz-tizenegy év le-
forgása alatt ez magától értetődő, 
mert a község sokat fejlődött, így 
aki jó környezetre, folyamatosan 
fejlődő településre kívánna köl-
tözni, annak javasolom, hogy min-
ket keressen. Ráadásul minden 
beruházásnál számít a lakosság lé-
lekszáma – nemrég jártam Székely-
csókában, a faluba vezető út 
leaszfaltozására nem hívhattunk le 
pénzt a kormánytól, mert nincs 
meg az ehhez szükséges lélekszám. 
De felfigyeltünk egy norvég alap-
ból származó támogatásra, amelyet 
sikerült megszereznünk, és már az 
út modernizálásának tervezésénél 
tartunk. Jelenleg köves út vezet a 
faluba, amelyben egy holland segít-
séggel általunk felújított iskola is 
található. 

Szerkeszti: Kaáli Nagy Botond
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Az autópálya ákosfalvi szakaszának nyomvonala

Az épülő park Fotók: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Osváth Csaba polgármester

Autópálya-csomópont és csatornahálózat 



Halep rontott

Mbappé 9, Lewandowski  
44 másodperc alatt talált be 

Simona Halep egy helyet rontott 
múlt heti világranglistás helyezésé-
hez képest, így az e heti jegyzéken a 
hetedik pozíciót foglalja el, derült ki 
a hivatásos női teniszezők világrang-
listájának hétfői frissítését követően. 

A romániai teniszező helyet cse-
rélt a rangsorban a fehérorosz Arina 
Szabalenkával, aki múlt héten az elő-
döntőig jutott a cincinnati tornán. Si-
mona Halep az első fordulóban 
aratott győzelmét követően sérülés 
miatt visszalépett a folytatástól ezen 
a viadalon. 

A többi román teniszező közül 
Irina Camelia Begu tartja 34. helyét 
a világranglistán, Sorana Cîrstea 
pedig két pozíciót javítva jelenleg a 

38. A WTA-világbajnokságon való 
részvételért zajló pontversenyben 
Halep továbbra is a negyedik helyen 
áll.  

A magyar játékosok közül Bondár 
Anna egy helyet visszacsúszva az 
56. A szintén top 100-as Udvardy 
Panna három helyet javítva a 78., 
míg Gálfi Dalma maradt a 91.  

Múlt héthez képest a Halep/Sza-
balenka helycsere az egyetlen válto-
zás a tízes élbolyban. Az első helyet 
továbbra is a lengyel Iga Swiatek 
foglalja el, őt az észt Anett Kotaveit 
és a görög Maria Szákari követi. A 
vasárnap Cincinnatiben tornagyőztes 
francia Caroline Garcia 18 helyet ja-
vítva a 17. pozíciót foglalja el.  

A világfutball két sztárcsatára is 
karriercsúcsot állított fel vasárnapi 
bajnoki fellépésén: a kezdést köve-
tően Kylian Mbappénak 9,  Robert 
Lewandowskinak pedig 44 másod-
perc kellett ahhoz, hogy bevegye a 
rivális kapuját. 

Ilyen gyorsan korábban még egyi-
küknek sem sikerült a gólszerzés, rá-
adásul a Paris Saint-Germaint erősítő 
világbajnok Mbappé végül három ta-
lálattal vette ki részét a Lille felett 
aratott 7-1-es idegenbeli diadalból, 
míg az FC Barcelona lengyel táma-
dója második spanyol bajnokiján 
duplával kezdte meg a góltermelést 
új együttesében, amely vendégként 
verte 4-1-re a Real Sociedad alaku-
latát. 

Lewandowski egyszersmind azért 
is emlékezetes vasárnapot tudhat 
maga mögött, mert aznap ünnepelte 
34. születésnapját. A lengyel váloga-

tott támadó korábbi egyéni gyorsa-
sági gólrekordját 2016 óta tartotta: az 
az évi Európa-bajnokságon Portugá-
lia nemzeti együttese ellen 1 perc 40 
másodperc elteltével szerzett gólt – 
írta hétfői értékelésében a labdarúgás 
történetével és statisztikáival foglal-
kozó nemzetközi szervezet (IFFHS). 

Mbappé csúcsára kitérve az 
IFFHS kiemelte: a franciák sztárjáté-
kosának egészen pontosan 8,3 má-
sodpercre volt szüksége, hogy hálóba 
találjon. Ez nem pusztán egyéni re-
kordot jelent, hanem egyben a máso-
dik leggyorsabb gólt is a francia 
bajnokság históriájában. Nálánál is 
hamarabb Michel Rio volt eredmé-
nyes, aki a Caen futballistájaként 7,9 
másodperc elteltével szerzett gólt a 
Cannes ellen 1992. február 15-én. 

A 23 éves Mbappénak a vasárnapi 
volt a negyedik mesterhármasa 
ebben a naptári évben. 

A Budapest Honvéd hátrányból for-
dítva 2-1-re nyert az újonc Vasas otthoná-
ban a magyar labdarúgó NB I negyedik 
fordulójának vasárnapi játéknapján.  

A szakadó esőben kezdődött mérkőzés 
első perceiben a vendégcsapat játszott 
mezőnyfölényben, de a 11. percben a ko-
rábbi Honvéd-játékos Hidi Patrik lapos, 
nem túl veszélyes beadását Szappanos 
senkitől sem zavartatva beütötte a saját 
kapujába. A gól után kiegyenlített me-
zőnyjáték zajlott a pályán komolyabb 
helyzet nélkül, mígnem a Honvéd szinte 

a semmiből egyenlített: ezúttal Dombó 
mért el egy beadást, a kezei között to-
vábbcsúszó labdát Zsótér visszakanalazta 
a kapu elé, Ennin pedig öt méterről az 
üres kapuba lőtte azt. A szünetig mindkét 
kapus bemutatott egy-egy nagy védést, de 
az állás nem változott. 

A fordulás utáni első negyedórában 
egyik kapu sem forgott veszélyben, a két 
szakvezető így cserékkel próbált frissí-
teni. A változtatások a kispestieknek jöt-
tek be, ugyanis Ennin jobb oldali 
megindulása, majd centerezése után 

Lukic 12 méterről a felső sarokba lőtt 
bombagóljával megszerezték a vezetést. 
A hazaiakat edző Kuttor Attila hármas 
cserével igyekezett változtatni a mérkőzés 
képén, de csapata hiába próbálkozott az 
egyenlítéssel, a betömörülő és jól záró 
Honvéd-védelmen a lefújásig nem talált 
fogást. 

A kispestieknek ez volt az első győzel-
mük az új idényben, míg az angyalföldiek 
három döntetlen után először nem szerez-
tek pontot. A Honvéd 2012 óta először tu-
dott nyerni a Fáy utcában.

Angyalföldön szerezte meg első győzelmét a Honvéd 
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Zubkov után Petrjak is a Sahtar Donyeckhez igazolt 
Ivan Petrjak a Sahtar Donyeck labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. Az ukrán 

klub közösségi oldalán jelentette be, hogy szerződtette a MOL Fehérvár FC 28 éves szél-
sőjét, akivel négy évre szóló megállapodást kötött. 

Petrjak 2018 nyarán a donyeckiektől került Magyarországra, és a bajnoki aranyérmes 
Ferencváros egyik kulcsjátékosa lett. A szurkolók részéről nagy felháborodást keltett, 
amikor egyéves kölcsönszerződésének lejártát követően az Üllői útról a nagy rivális Fe-
hérvárhoz szerződött. A játékos a székesfehérvári alakulattal bajnoki ezüst- és bronzér-
mesként végzett. 

A Sahtar honlapján kiemelte: az ötszörös válogatott Petrjak magyar klubjaiban összesen 
160 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 34-szer volt eredményes és 38 gólpasszt adott. 

A Sahtar két héttel ezelőtt igazolta le Petrjak honfitársát, Olekszandr Zubkovot. A do-
nyecki nevelésű támadó 2019 nyarán került a Ferencvároshoz, és végig az Üllői úton sze-
repelt. Az ukrán Szerhij Rebrov vezetőedző tavaly nyári távozását követően azonban a 
korábbi alapembernek számító Zubkovnak már csak kiegészítő, majd epizódszerep ju-
tott. 

Eredményjelző 
* NB I, 4. forduló: ZTE FC – Kisvárda Master Good 1-3, Vasas FC – Budapest Honvéd 

1-2, Puskás Akadémia FC – Kecskeméti TE 1-1. 
* NB II, 5. forduló: MTK Budapest – Budafoki MTE 4-1, Kolorcity Kazincbarcika SC 

– HR-Rent Kozármisleny 1-0, FC Ajka – Aqvital FC Csákvár 1-0, BFC Siófok – Szom-
bathelyi Haladás 2-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Dorogi FC 2-0, Tiszakécskei 
LC – Nyíregyháza Spartacus FC 1-0, Soroksár SC – ETO FC Győr 0-0, Szentlőrinc – 
Békéscsaba 1912 Előre 2-2, Gyirmót FC Győr – Credobus Mosonmagyaróvár 3-1. Az él-
csoport: 1. MTK Budapest 13 pont, 2. Kazincbarcika 12, 3. Gyirmót 10. 

* 2. liga, 3. forduló: Temesvári Politehnica – Brassói FC 0-0, Dési Unirea – Jászvásári 
CSM Politehnica 1-2, Concordia Chiajna – Újszentesi CSC 2-2, Unirea 04 Slobozia – 
Bukaresti Metaloglobus 1-0, Nagybányai Minaur – Temesvári Ripensia 1-1, Bodzavásári 
Gloria – CSM Slatina 1-1, Bukaresti Progresul 1944 Spartac – Sellemberki CSC 1599 1-
2, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Bukaresti Dinamo 1948 2-0, Galaci SC Oţelul – 
Konstancai Unirea 3-2. Az élcsoport: 1. Sellemberk 9 pont (7-1), 2. Slobozia 9 (6-1), 3. 
Galac 7. 

Az NB I állása 
1. Kisvárda            4         2         2          0         10-6        8 
2. Ferencváros       2         2         0          0         5-0          6 
3. Kecskemét        4         1         3          0         3-2          6 
4. Paks                   3         1         2          0         7-5          5 
5. Puskás AFC      4         1         2          1         4-3          5 
6. ZTE                   3         1         1          1         3-4          4 
7. Honvéd             4         1         1          2         5-9          4 
8. Fehérvár FC      3         1         0          2         4-6          3 
9. Debrecen           3         0         3          0         4-4          3 
10. Vasas               4         0         3          1         4-5          3 
11. Újpest              3         0         2          1         2-4          2 
12. Mezőkövesd    3         0         1          2         3-6          1 

Jegyzőkönyv 
Magyar labdarúgó NB I, 4. forduló: Vasas FC – Buda-

pest Honvéd 1-2 (1-1) 
Budapest, Új Illovszky Stadion, vezette: Bognár. 
Gólszerzők: Hidi P. (11.), illetve Ennin (33.), Lukic 

(65.). 
Sárga lap: Gomis (45+1.), Bocskay (76.), Ennin (90+3.). 
Vasas FC: Dombó – Hinora (Szalai, 83.), Szivacski, 

Hidi P., Otigba, Silye – Szilágyi (72. Hidi M.), Berecz, 
Márkvárt (72. Géresi), Radó (56. Ihrig-Farkas) – Holender 
(72. Cipf). 

Honvéd: Szappanos – Szabó A. (52. Doka), Prenga, Cir-
kovic, Tamás – Bocskay, Gomis (82. Mitrovic), Zsótér – 
Kocsis (52. Jónsson), Lukic (89. Traoré), Ennin. Az angyalföldi Szivacski Donát (hátul) és a kispesti Richlord Ennin. 

Fotó: MTI/Illyés Tibor 

Kozák Luca ezüstérmes 100 gáton
Kozák Luca 12.69 másodperces országos 

csúcsbeállítással ezüstérmet nyert 100 méter gáton 
vasárnap este a müncheni multisport Eb keretében 
zajló atlétikai Európa-bajnokság zárónapján. 

A magyar sprinter kiemeltként vett részt a ver-
senyen, a szombati előfutamban így nem kellett 
rajthoz állnia. A vasárnapi program nyitányán az 
elődöntőben nagyszerű futással 12.69-re javította 
saját országos rekordját, és a második helyen, ma-
gabiztosan került a döntőbe. 

Kozák elődöntős formája biztató volt a fináléra, 
amelyben ugyanakkor az elődöntőben őt legyőző 
lengyel Pia Skrzyszowska mellett a holland Na-
dine Visser és az európai ranglistavezető brit 
Cindy Sember is esélyesebb volt nála. 

A döntőben Kozák ismét jól rajtolt, és végig ki-
váló ritmusban futott, a legnagyobb riválisok 
közül pedig csak Skrzyszowskát nem tudta maga 
mögött tartani, aki 12.53 másodperces eredmény-
nyel nyert, Kozák pedig ismét 12.69-cel ért célba 
a második helyen. A harmadik a 200 méteren 
arany-, 100-on ezüstérmes Mujinga Kambundji 
testvére, a svájci Ditaji Kambundji lett, s nagy 
meglepetésre Visser és Sember is lemaradt a do-
bogóról. 

A 26 éves Kozák karrierje eddigi legnagyobb 
sikerét aratta, ma-
gyar atléta elő-
ször futott döntőt 
100 méter gáton 
világversenyen. 

Kozák máso-
dik helye révén 
három éremmel 
zárta a magyar at-
létacsapat az Eb-
t. Halász Bence 
ugyancsak ezüs-
töt nyert kala-
pácsve té sben , 
míg Madarász 
Viktória bronzot 
szerzett 35 kilo-
méteres gyalog-
lásban. 

Eredményjelző 
Atlétikai Európa-bajnokság, női 100 m gát, Eu-

rópa-bajnok: Pia Skrzyszowska (Lengyelország) 
12.53 másodperc, 2. KOZÁK LUCA 12.69, 3. Di-
taji Kambundji (Svájc) 12.74. 

Kicsit elvitte a verseny a döntőben 
Az első futást jobbnak érezte, a döntőnek szoro-

sabb volt a vége – értékelte a versenyt Kozák Luca. 
„A fináléban a második-harmadik-negyedik-ötödik 
helyen sokan voltunk. Az elődöntőben és a döntő-
ben is jól jött, hogy Pia (Skrzyszowska) mellett 
futok, mert ő nagyon jó gátas, nagyon jó ritmust 
fut, és az volt a célom, hogy ne maradjak le tőle. A 
táv második fele nekem mindig jobban sikerül, ott 
mindig rá tudok még tenni. A döntőben kicsit elvitt 
a verseny, de nem baj, mert kétszer ugyanazt az 
időt megfutni szerintem nagyon jó teljesítmény. 
Úgy érzem, hogy már ma bennem volt a 12.65, és 
még nincs vége a szezonnak, még van pár verseny, 
bízom benne, hogy tudok még javulni néhány szá-
zadot. El nem tudom mondani, hogy mennyit jelent 
ez az ezüstérem a jövőre nézve!“ – fogalmazott. 

Fotó: Kozák Luca közösségi oldala 



A hagyományteremtés jellemzi ezt az évet a mező-
madarasi lakosok számára. Az idén először szerveztük 
meg a Madaras nevű települések gyerektáborát, majd 
a minifoci-bajnokságot. Most az idősek kerültek ref-
lektorfénybe. Kacsó Mihály kezdeményezésére és 
szervezésében az önkormányzat támogatásával idén 
először került sor a 70 éves mezőmadarasiak kortárs-
találkozójára.  

Az esemény augusztus 14 én, vasárnap reggel 9 
órakor az ünnepeltek köszöntésével kezdődött a Pa-
taky-Ágotha Általános Iskolában, abban az intéz-
ményben, ahol anno ők is tanultak, termeit 
benépesítették. 

A táblán a következő igevers és biztatás fogadta a 
kortársakat:  

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és 
könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel ké-
réseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden 
értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gon-
dolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:6-7) 

Nagy örömet okozott a találkozó, hiszen többségük 
sok évtized után láthatta újra egymást, megoszthatták 
egymással életük alakulását, örömüket, bánatukat.  

Az iskolai találkozás után községünk református 
templomában hálaadó ünnepi istentisztelet követke-
zett. Az egybegyűltek hálát adtak eddigi életükért, és 

kérték a Jóisten segít-
ségét, hogy áldja meg 
őket egészséggel, 
hosszú élettel. A kor-
társak megemlékez-
tek azokról is, akik 
már nem vehettek 
részt az eseményen. 
Emlékükre és tiszte-
letükre az ünnepi is-
tentisztelet végén 
koszorút helyeztek el 
a faluban lévő emlék-
helynél. 

A találkozó a kul-
túrotthonban folyta-
tódott, és közös 
ünnepi ebéddel ért 
véget. 

Kovács Ilona  
polgármester 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Augusztus 14-én, vasárnap hála-
adó istentiszteletre került sor Vadas-
don, abból az alkalomból, hogy 
újrafedték a helyi református temp-
lomot, új harangot öntettek, külső 
tatarozási munkálatokat végeztek a 
templomhajón, új köntöst kapott a 
parókia épülete, és teljes átrende-
zést, funkcióváltást eszközöltek a 
lelkészi lakás és a gyülekezeti ház 
udvarán. 

A hálaadó istentiszteleten az ige-
hirdetést Tordai István Levente vé-
gezte, a vadasdi református 
egyházközség lelkipásztora, aki  
alapigéül a Zsoltárok 26,8.12 igéjét 
választotta: „Uram, szeretem háza-
dat, ahol laksz, dicsőséged lakóhe-
lyét. Lábam biztos talajon  

áll, áldom az Urat a gyülekezet-
ben”. 

Az ünnepi istentiszteletet a helyi 
ifisek szavalatai és énekei tették szí-
nesebbé. Verset mondott Bodoni 
Andrea és Nemes Dávid. 

Meghívottként jelen volt Csalóka 
Zoltán ny. esperes, Kiss Károly volt 
vadasdi lelkész, Veress Gergely, 
Havad község polgármestere és Ve-
ress László, a Küküllői Református 
Egyházmegye egykori főgondnoka, 
jelenleg egyházmegyei tanácstag, a 
Magyar Arany Érdemkereszt 2021-
es kitüntetettje. 

Köszöntőbeszédet mondott Ku-
tasi Dezső főgondnok, Veress Ger-
gely, Csalóka Zoltán és Kiss 
Károly. Székely Ferenc az 1885-87 

között épült templomhajó és az 
1899-1900-ban épült torony törté-
netét ismertette, kiemelve a magyar 
közösségekre napjainkban jellemző 
összetartozás fontosságát és építő 
erejét.  

A jelenlévők, vetített képek által, 
betekintést nyerhettek az elmúlt 
három év fontosabb gyülekezeti 
eseményeibe: kirándulások, köz-
munka, építés, szépítés, imahét, 
gyerekfoglalkozások stb.  

A kiadásokat, pályázat révén, a 
magyar és a román kormány finan-
szírozta, ezenkívül a gyülekezeti 

tagok jelentős összeggel és példás 
hozzáállással járultak hozzá a mun-
kálatok elvégzéséhez. A templom-
hajó tetejére felszerelt új gömbbe 
egy írást helyeztek el, amely a mos-
tani munkálatokról ad hírt az utó-
kornak. Ebbe beírták azon 
egyháztagok nevét, akik részt vet-
tek az épület kifedésénél, és a jelen-
legi presbitérium tagjaiét is.  

Az ünnepség a magyar és a szé-
kely himnusz eléneklésével, és a 
helyi kultúrotthonban elfogyasztott 
közös ebéddel zárult.  

Székely Ferenc 

Hálaadó istentisztelet Vadasdon 

Hetvenévesek kortárstalálkozója  
Mezőmadarason 

Örömmel tapasztalom, hogy – 
lassan bár, de – halad a munka. 
Most nem a Posta utca és a Szent-
györgyi utca csatlakozásánál lévő 
építészeti remekműre gondoltam, 
mert azt legalább hat hónapja rakos-
gatják-vakargatják, s nem is a két-
nyelvű utcanévtáblák felrakására 
utaltam, mert annak a késése már 
években mérhető. Közlekedési 
ügyekben tapasztaltam némi javu-
lást: betömtek valahány, lavór nagy-
ságú gödröt és kicserélték néhány 
szemafornál a világítótesteket.  

A környék utcáit járva észrevet-
tem három javítani való hibát, köz-
lekedéssel kapcsolatos mindahány. 
Annyit tudok segíteni, hogy elmon-
dom: hol és mit kellene kijavítani.  

1. A Kós Károly utcában, a Gát 
(régi neve Soós Pál; román neve 
Zăgazului) utcával való keresztező-
désben lévő STOP-tábla cseréjét 
ajánlom, ui. úgy ’elfáradt’, hogy 
időnként lefekszik. Egy-egy jótét 
lélek megpróbálja talpra állítani, de 
az oszlop tövén lévő betonbucka… 
stb. Ki kell cserélni!  

2. A Novi 7. negyedi piacnál lévő 
zebránál a szemafort mostanában 
cserélték, ám a jó szándékú szere-
lők nem tudták, hogy a járda mel-
letti forgalmi sávban suhanó 
magasabb rakterű teherautók egy-
egy ’pofonnal’ mindig elfordítják a 
gyalogosok átkelését szabályzó 
lámpatestet. Ha egy létrára állva 
reggelente valaki visszapofozná a 
helyére, délutánra megint csáléra 
állna. Vagy a felfüggesztésén kel-
lene változtatni, vagy az árnyékoló 
két ’ereszt’ kellene levenni, mert 

azok lógnak be az utca fölé. Meg-
billent állapotban a kenyérüzlet 
előtt várakozók nem látják jól, hogy 
a piros ég-e vagy a zöld.  

3. Szerintem ez a legfontosabb, 
ezt még az iskolakezdés előtt kell 
megoldani! A Művészeti Líceum 
oldalán, a főtér sarkán lévő szema-
fornál meg kell változtatni a prog-
ramozást. Elmondom, mi a baj. A 
fények váltakozásának ciklusa 
olyan, hogy a Szentgyörgyi utcából 
a Petőfi tér, a főtér és a jobbra térő, 
harmadik sáv zöld fénye után a 
belső kettő pirosra vált, a járda mel-
letti sáv öt másodpercig még vil-
logó zöldet kap. Ezt kell 
megszüntetni, itt van a balesetve-
szély! Ugyanis a villogó zöld fény 
megszűnte után egy-egy autó veze-
tője úgy gondolja, hogy ő még át 
tudna slisszolni, ám közben a zeb-
rán (a Köpeczi–Teleki Háztól a pos-
tapalota felé) haladó gyalogosok 
kapnak zöldet, s nem nézvén balra 
– „nekem zöldem van, tehát mehe-
tek!” gondolattal –, lelépnek a jár-
dáról. (Az autó zöldjének 
megszűnése és a gyalogosok zöld-
jének beindulása között fél másod-
perc van. Ha.) Életveszélyes a hely, 
s nem érdemes a villogó zöldet öt 
másodpercre meghagyni, ui. az a 
sáv a legkisebb forgalmú, így leg-
fennebb egyetlen autó tud(na baj 
nélkül) átmenni, ám a gázolás rizi-
kója óriási. 

Kérem a városi közlekedést fel-
ügyelő/irányító szerveket, hogy minél 
hamarabb orvosolják a bajokat!  

Köszönettel:  
Kuszálik Péter  

Segíthetek? 

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.   

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.  
A levélírók minden esetben tüntessék fel  

telefonszámukat és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Manapság már mindenre van program az 
okostelefonokon, és csupán egy kattintásba 
kerül, hogy letöltsük. Azonban ezeknek egy 
része nem biztonságos, mert vagy valamilyen 
vírust tartalmaz, amely lassítja az eszközt 
vagy ellopja az adatokat. Sokan hiszik azt, 
hogy a gyárilag telepített alkalmazás üzletek-
ből – Google Play Store, App Store – tölti le 
a programokat, nem kerülhet bajba. Azonban 
nem ennyire egyszerű a helyzet. 

A mobil működését optimizáló, a rendszer 
tisztaságáért felelős alkalmazások ugyanis 
pont az ellenkezőjét teszik annak, mint amit 
a reklámokban lát a gyanútlan felhasználó. A 
McAfee kiberbiztonsági vállalat kutatói sze-
rint egyes rendszeroptimizálásra vagy rend-
szertisztításra kifejlesztett programok éppen 
az ellenkezőjét teszik a feladatuknak, azaz 
kéretlen reklámokkal árasztják el a telefono-
kat, ezáltal pedig lelassítják a működését, és 
még a tárhelyből is fogyasztanak, természe-
tesen ezt is kéretlenül.  

A Google Play, azaz az android operációs 
rendszert futtató telefonok áruházának szám-
lálója szerint már 7 millió telepítésen is túl 
voltak azok a kártékony alkalmazások, ame-
lyek vírust tartalmaztak. Ezek kéretlen reklá-

mokkal árasztották el a telefont, ebből ková-
csolva bevételt a fejlesztőknek. 

A Bleeping Computer a McAfee vizsgála-
tára hivatkozva arról számol be, hogy az 
ilyesfajta kártékony programokat a laikus fel-
használók jóformán nem érhetik tetten, hi-
szen folyamatosan változtatják a nevüket és 
az ikonjukat. Nem egy olyan esetről tudni, 
amikor a program ikonja úgy nézett ki, mint 
a beállításoké vagy a Google Play Store-é. 

A kutatók számításai szerint a vírust tartal-
mazó alkalmazás különböző neveken több 
mint hétmillió alkalommal volt letöltve a 
Play Áruházból. Arra is van magyarázat, 
hogy hogyan tudott így elterjedni. Az okot a 
Facebooknál kell keresni, hiszen a fejlesztők 
több hirdetési kampányba fektettek be, ezek 
szerint nem alaptalanul. A közösségi média 
révén rengeteg új letöltésre, ezáltal pedig óri-
ási profitra tettek szert. 

A McAfee a következő programokról ál-
lapította meg, hogy kártékonyak: Junk Cle-
aner, EasyCleaner, Power Doctor, Super 
Clean, Full Clean, Fingertip Cleaner, Quick 
Cleaner, Keep Clean, Windy Clean, Carpet 
Clean, Cool Clean, Strong Clean és Meteor 
Clean. Az említett programokat a Google 

már törölte a Play Áruházból, de azon fel-
használók, akik korábban letöltötték, to-
vábbra is az okostelefonjukon tárolhatják 
őket. Mindenképpen érdemes megszabadulni 
tőlük, és a jövőben odafigyelni arra, hogy 
milyen alkalmazást töltünk le a hivatalos 
áruházakból is, mert nem kizárt, hogy víru-
sosak.  

Védekezés gyanánt első lépésben érdemes 
megnézni az adott alkalmazás értékelését, 
vagy ha egy olyan programról van szó, ame-
lyik túl sokat ígér, méghozzá ingyen, akkor 
nem árt különböző fórumokon is utánaol-
vasni, hogy valóban azt nyújtja-e, ami a rek-
lámokban szerepel. Az esetek többségében 
nem találunk pozitív véleményeket. 

A YouTube-ot mint videómegosztó platfor-
mot ma már senkinek nem kell bemutatni, hi-
szen mindenki hallott róla, sőt minden 
bizonnyal nézett is olyan videót, amely erre a 
felületre volt feltöltve. Az elmúlt években fo-
lyamatosan bővült a lehetőségek tára, egyrészt 
megjelent a YouTube Premium, ami lehetővé 
teszi, hogy reklámmentesen is élvezzük a tar-
talmakat, illetve hogy zenehallgatás közben 
tudjuk kikapcsolni a kijelzőt. Emellett napról 
napra több tartalmat érhetünk el a felületen. Ter-
mészetesen vannak semmitmondó videók is, de 
az érdekes témákat boncolgató, ismerettágító 
videók aránya is nőtt az utóbbi években. Így 
most már ránk, felhasználókra van bízva, hogy 
mit nézünk meg, és mennyi időt töltünk a felü-
leten. 

Nemrég felröppent egy hír, hogy új funkcióval 
bővül a YouTube, ez pedig nem más, mint a be-
lenagyítás, avagy ismertebb nevén a zoom. Arról 
van szó, hogy a felhasználó két vagy három ujját 

ráhelyezi a videóra, és belenagyít. Egyelőre még 
nem elérhető ez a funkció, amely egyébként a te-
lefonok galériájából is ismerős lehet, hiszen ott 
is ezzel a pinch-to-zoom lehetőséggel nagyítjuk 
ki a képeket. Tehát pont úgy fog működni a Yo-
uTube-on a közelítés, mint a telefonunkon tárolt 
képek esetében. 

A funkció egyelőre demóként érhető el, és 
szeptember elsejéig próbálgathatják az érintettek, 
akik az alkalmazás profilbeállítások részénél ta-
lálnak erre egy kapcsolót. Az így szerzett fel-
használói visszajelzések alapján fog dönteni a 
YouTube, hogy jelen állapotában vezeti be a 
megoldást, vagy még csiszol rajta, hogy tökéle-
tes legyen. A videómegosztó platform egyelőre 
nem közölte, hogy mindenki számára elérhető 
lesz-e a funkció, vagy csak azoknak, akik előfi-
zettek a Premiumra. Azonban gyanítható, hogy 
főleg az elején csak azok fogják megkapni a kö-
zelítés lehetőségét, akik anyagilag hozzájárulnak 
a felület működéséhez. 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Több mint hétmillió ember telefonján van olyan program,  
amelynek nem kellene ott lennie

Android-vírus, illusztráció Forrás: hvg.hu

YouTube-ikon, illusztráció Forrás: YouTube

Álomfunkció érkezik a YouTube-ra

Egyre jobban érzékel-
jük a globális felmelege-
dés hatásait, mind többen 
akarnak tenni azért, hogy 
megfékezzék a folyama-
tot. Úgy fest, az emberek 
kezdenek ráébredni arra, 
hogy nem jó irányba 
halad a világ, és hogy 
gyorsan és hatékonyan 
kell tenni valamit annak 
érdekében, hogy megvéd-
jük a Földet. 

A globális felmelege-
dés elleni küzdelem két pillérre épül, 
az egyik az, hogy lehetőleg ne kerül-
jön több üvegházhatású gáz a lég-
körbe, másrészt, hogy a légkörben 
levő szén-dioxidot valamiképpen ki-
vonják onnan. Az előbbivel kapcso-
latban az amerikai Berkley Egyetem 
mérnökei álltak elő újdonsággal. A 
szakemberek a melamin nevű aromás 
szerves vegyületet használták erre a 
célra. Az Interesting Engineering 
arról ír, hogy egy olyan sokoldalú és 
széles spektrumban használható eljá-
rásról van szó, amelyet egyebek mel-
lett az autók kipufogójába is be 
lehetne építeni. Arról nem is be-
szélve, hogy az anyag könnyen és ol-
csón beszerezhető. A tesztek azt 
mutatják, hogy a füstgázelegyből 
csaknem három perc alatt sikerült a 
teljes szén-dioxid-mennyiséget ki-

vonni. Tehát az új, melaminra épülő 
szerkezet a fémorganikus vegyülete-
ket tartalmazó rendszereknél hatéko-
nyabban és olcsóbban köti meg a 
szén-dioxidot. Ha ez nem lenne elég, 
az is egy mellette szóló érv, hogy az 
előállítása jóval egyszerűbb és kör-
nyezetkímélőbb. 

A Berkley Egyetem mérnöke,  
Haiyan Mao szerint a munka során 
szempont volt az olcsóság, illetve az, 
hogy a szén-dioxidot hatékonyan tud-
ják kiszűrni és tárolni. Arról egyelőre 
nincs információ, hogy a rendszernek 
van-e esélye szélesebb körben elter-
jedni, valamint vannak-e negatív mel-
lékhatásai. Ehhez további tesztekre 
van szükség, de a jelen állás szerint bi-
zakodásra adhat okot, hogy létezik egy 
olcsó, hatékony és széles skálán hasz-
nálható rendszer. 

Szűrő, amely három perc alatt 
megköti a szén-dioxidot

Károsanyag-kibocsátás, illusztráció  Forrás: blikk.hu
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Az Amazonason 480 éve hajóztak végig  
először 

Négyszáznyolcvan éve, 1542. augusztus 
24-én érte el az Atlanti-óceánt Francisco 
Orellana spanyol konkvisztádor, aki először 
hajózta végig az Amazonast. A világ legna-
gyobb folyója a nevét is neki köszönheti, 
mivel beszámolója szerint útja során 
magas, világos bőrű és hosszú hajú nők tá-
madtak rá, akik a görög mitológia női har-
cosaira emlékeztették. Az MTVA 
Sajtóarchívumának összeállítása: 

Az Amazonas a Föld legbővizűbb és (a Nílus 
után) második leghosszabb folyója. Vízgyűjtő te-
rülete Dél-Amerika negyven százalékára terjed ki, 
a Föld felszíni édesvizeinek ötöde az Amazonas-
medencében található. A folyó a perui Andokban 
ered, átszeli Kolumbiát és Brazíliát, majd 6760 ki-
lométerrel távolabb az Atlanti-óceánba torkollik, 
eközben mintegy száz nagyobb mellékfolyó ömlik 
bele, ezek közül tíz a világ 25 legnagyobb vízho-
zamú folyója közé tartozik. Földünkön itt a legna-
gyobb a faji változatosság, de a hatalmas esőerdők 
az ember tevékenysége folytán gyors ütemű pusz-
tulásnak indultak. 

A folyón elsőként végighajózó Francisco de 
Orellana 1511 körül született Spanyolországban, az 
Újvilágba rokona és barátja, az Inka Birodalmat 
meghódító Francisco Pizarro hívására hajózott át. 
A hadjáratban egyik szemét elvesztette, a győzelem 
után a mai Ecuador területén fekvő, általa alapított 
Guayaquil kormányzója lett. 

Pizarrót az inkák mérhetetlen gazdagsága elle-
nére sem hagyta nyugodni Eldorado legendája, 
ezért fivére, Gonzalo Pizarro vezetésével expedí-
ciót szervezett az Aranyváros és a bennszülöttek 
által emlegetett hatalmas fahéjfaerdők felkutatá-
sára. A Quitóból 1541 februárjában útra kelő, mint- 
egy kétszáz spanyol konkvisztádor és több ezer te-
herhordó között ott volt Orellana is. Az Andok jég-
gel borított hegycsúcsain való átkelés, majd a 
hegység keleti oldalának alattomos lejtői megtize-
delték a katonákat, az indián vezetők pedig sorra 
szöktek el. Élelmük gyorsan fogyott, idővel már a 
lovak és a kutyák húsára is ráfanyalodtak. 

Több heti szenvedés után elérték a Rio Napót, az 
Amazonas egyik mellékfolyóját, de sem aranyat, 
sem fahéjt nem találtak. Pizarro ekkor azzal bízta 
meg Orellanát, hogy 57 emberrel egy helyben 
ácsolt hajón induljon lefelé a folyón élelmet ke-
resni. Az újabb expedíciónak tagja volt Gaspar de 
Carvajal domonkos rendi szerzetes is, a kalandos 
utazás krónikása. Orellana egy hét múlva végre ba-
rátságos indiánokkal találkozott, élelmet is szerzett, 
de a víz erős sodrása miatt nem tudott visszafor-
dulni. A mindhiába várakozó Pizarro végül dolga-
végezetlenül hazaindult, és alig 80 embere maradt, 
mire visszavergődött Quitóba. 

A magára maradt Orellana egy újabb, nagyobb 
hajót épített, amellyel 1542. február 11-én elérték 
az Amazonast. Hetekig hajóztak az egyre nagyobb 

folyón, miközben folyamatosan zaklatták őket a 
part mentén élő indiánok. Az amazonok általi ne-
vezetes támadás 1542. június 24-én érte őket – a tu-
dósok ma úgy vélekednek, hogy egy helyi indián 
törzs harcosait nézhették nőnek. Az élelmet a na-
gyobb falvakban kérték, a kisebb falvakban, ame-
lyeket fel is égettek, elvették, és közben egyre 
lejjebb jutottak a folyón. A torkolatot, a nyílt ten-
gert 4750 kilométer megtétele után, 1542. augusz-
tus 24-én érték el. A tengeri áramlatokkal felfelé 
hajóztak Dél-Amerika partjai mentén, és Trinidadot 
délről megkerülve szeptember 11-én érkeztek meg 
Venezuela partjaihoz. A kalandos út során – szinte 
hihetetlen módon – csak 11 embert vesztettek, 
nyolcan betegségben, hárman az összetűzésekben 
haltak meg. 

Orellana visszatért Európába, hogy benyújtsa 
igényét az általa felfedezett, Új-Andalúziának el-
nevezett terület kormányzóságára. Először Lissza-
bonban kötött ki, ahol azonnal felajánlották neki, 
hogy portugál zászló alatt térjen vissza. A kérdés 
ezzel nemzetközi jelleget öltött, mert a világot a 
spanyolok és a portugálok között felosztó tordesil-
lasi szerződés alapján az Amazonas torkolata por-
tugál, míg a folyam nagy része spanyol birtoknak 
minősült. Orellana az ajánlatot visszautasítva Mad-
ridba ment, ahol csodás földekről és mesés gazdag-
ságú településekről szőtt meséi megragadták V. 
Károly király képzeletét. Az uralkodó 1544. február 
18-án kinevezte Új-Andalúzia kormányzójának 
azzal a megbízatással, hogy vegye birtokba a terü-
letet, és alapítson két várost. (A felfedező által leírt 
termékeny földekről sokáig azt gondolták, hogy 
csak a képzeletében léteztek. A legújabb régészeti 
feltárások szerint azonban az Amazonas mentén va-
lóban éltek törzsek, amelyek kiváló öntözőrend-
szert építettek ki, virágzó településeket hoztak 
létre, de civilizációjuk kihalt, valószínűleg az eu-
rópaiak által behurcolt betegségek miatt.) 

A magát hatalmas adósságokba verő Orellana 
második expedíciója 1545 májusában indult Spa-
nyolországból, de ezt a vállalkozást már nem kí-
sérte szerencse. Négy hajója közül kettő már 
odafelé hajótörést szenvedett, az Amazonas fő fo-
lyását nem találták meg a hatalmas torkolatban, 
embereit éhség és betegségek tizedelték. A kétség-
beesett és legyengült konkvisztádor az indiánokkal 
vívott csaták közepette, 1546 novemberében halt 
meg, életben maradt társai visszatértek Panamá- 
ba. 

Részben Orellana utazása ihlette Werner Herzog 
rendezőt az Aguirre, Isten haragja című filmjének 
elkészítésére és Steven Spielberget az Indiana 
Jones-sorozat eddigi utolsó, A kristálykoponya ki-
rálysága című darabjának megrendezésére. Érde-
kesség, hogy egy brit férfi, Orellana késői utóda 
nemrégiben teljes hosszában végiggyalogolta a ha-
talmas folyamot, a túra két és fél évet, 859 napot 
vett igénybe. (MTI)

 
Folyik  

a Szabadság 
utca  

felújítása 
 
 

A régóta elhanyagolt környé-
ket a Hadsereg tér munkálatai-
val kezdtük rendbe tenni 
februárban, most folytatjuk a 
Szabadság utca korszerűsítésé-
vel, jelenleg az úttest koptatóré-
tegét cserélik azon a szakaszon.  

 
Köszönjük a megértésüket és 

a türelmüket! 
 
 

A bel- és külföldi  
kapcsolatok osztálya 

A Lánchíd alapkövét 180 éve  
helyezték el 

Száznyolcvan éve, 1842. augusztus 24-én helyezte el József 
nádor a pest-budai Lánchíd alapkövét. Az MTVA Sajtóarchívu-
mának anyaga: 

A reformkorban Pest fejlődése, gazdasági központtá válása, a forgalom 
növekedése halaszhatatlanná tette az állandó összeköttetés megteremtését a 
Duna két partja között. A „Dunától kettészakított haza s annak szívének ösz-
szeforrasztását” Széchenyi István gróf szorgalmazta legjobban. A „legna-
gyobb magyart” személyes okok is késztették a Hídegylet 1832. évi 
megalapítására: 1820 telén a jégzajlás miatt nem tudott átkelni a folyón, egy 
hétig volt kénytelen Pesten vesztegelni, és lekéste apja temetését. A megva-
lósítás azonban egyre késett, viták folytak arról, hogy boltozott kőhidat avagy 
kevés pillérű függesztett lánchidat építsenek-e, a hatóságok pedig attól tar-
tottak, hogy a hídpillérek növelik az áradások és jégzajlások veszélyét. 

Az országgyűlés az 1836. évi XXVI. törvénycikkben intézkedett „egy ál-
landó hídnak Buda és Pest közötti építéséről”. A híd építése részvényes tár-
saság feladata lett, a munkát az Országos Küldöttség felügyelte. A testület 
elnöke, Széchenyi csak a görög származású Sina György bankár (róla min-
tázta Jókai Mór Az arany ember főhősét, Tímár Mihályt) anyagi és erkölcsi 
támogatását tudta a vállalkozáshoz megszerezni. Sina hívta Pestre William 
Tierney Clark angol mérnököt, akinek Marlow-ban, a Temze fölött ma is álló 
lánchídját Széchenyi is megtekintette 1832-ben. Az angol mérnök három híd-
tervet mutatott be, ezek közül 1838-ban a mai Gresham-palota helyén állt 
neoklasszikus Nákó-ház vonalában épülő 380 méter hosszú, háromnyílású 
változatot fogadták el. A hely kiválasztása nem volt szerencsés, mert a híd 
Budán a Várhegynek szaladt, ezért kellett 1857-ben megépíteni az Alagutat. 

A nemzet nevében József nádor, a részvénytársaság nevében Sina által 
aláírt szerződést az 1840. évi XXXIX. törvénycikk iktatta törvénybe. Ez ki-
mondta, hogy a Lánchíd egymérföldes körzetében 90 évig újabb hidat nem 
lehet építeni, hogy az átkelésért mindenkinek hídvámot kell fizetnie, az így 
befolyt pénz pedig a részvénytársaságot illeti. Ha ennek költségei megté-
rültek, és a híd állandó fenntartásához elegendő összeg összegyűlt, a híd a 
nemzet tulajdonába kerül és ingyenessé válik rajta az átkelés. 

Az építkezés vezetésére a tervező névrokonát, Adam Clarkot kérték fel. 
Az alapozáshoz cölöpsorral védett ideiglenes földgátat használtak, a pillérek 
és a hídfők helyéről kikotorták a kavicsot, a közöket vízzáró agyaggal töl-
tötték ki és leástak a teherbíró talajig. Az első cölöpöt 1840. július 28-án 
verték le, az alapkövet a pesti hídfő alapgödrében 1842. augusztus 24-én 
tette le ünnepélyesen József nádor. A szlavóniai fenyőfából készült cölöpök 
leveréséhez darabonként 400 ütésre volt szükség, a munkával két év alatt 
végzett mintegy nyolcszáz munkás. 

A pillérek, hídfalak 1847 júliusára elkészültek. A vasöntvényeket és a lán-
cokat Angliából rendelték, a láncokat úszóállványokról, a parton elhelyezett 
gőzgép, csigasorok és görgők segítségével emelték helyükre. 1848. július 18-
án az utolsó beemelendő elemet tartó csigasor vonólánca leszakadt, magával 
ragadva a munkahidat. A balesetben egy munkás meghalt, a munkát csónakból 
szemlélő Széchenyi maga is a Dunába esett, de ki tudott úszni a partra. 

A még átadás előtt lévő hídon 1849. január 1-jén haladt át az első kocsi: 
Bónis Sámuel országos biztos Kossuth rendeletére a Szent Koronát mene-
kítette Debrecenbe. Néhány nappal később aztán a kereszttartókra fektetett 
fapallókon 70 ezer osztrák katona és 270 ágyú kelt át Pestre a hídon. 1849 
májusában, Buda ostroma idején a Várat védelmező Hentzi tábornok utasí-
tást adott a Lánchíd felrobbantására, de a tervről értesülő Adam Clark vízzel 
árasztatta el a híd legsebezhetőbb pontjának számító lánckamrákat. Ezután 
az útpályán helyeztek el lőporos hordókat, s amikor ezek felrobbantása a 
döntő honvédroham alatt nem sikerült, a halálosan megsebesült Hentzi he- 
lyére lépő Alnoch ezredes elkeseredésében közvetlen közelről dobta égő 
szivarját a lőporba. Ő életét vesztette, de a híd szerencsére csak kisebb ká-
rokat szenvedett. 

A kijavított hidat 1849. november 20-án avatták fel. Az ünnepség a levert 
szabadságharc után komor hangulatban zajlott, hiszen a hidat megálmodó 
Széchenyi idegösszeomlása után már a döblingi elmegyógyintézet lakója 
volt, a hídon pedig elsőként a Magyarországot teljhatalommal kormányzó, 
az aradi vértanúkat kivégeztető, gyűlölt Julius von Haynau haladt át. Más-
naptól mindenki használhatta a hidat, aki megfizette a hídvámot. A felhaj-
tókat 1850 óta őrzi a Marschalkó János által faragott négy kőoroszlán, 
amelyeknek a városi legendával ellentétben igenis van nyelvük. 

Az 1870-ben az állam tulajdonába került Lánchíd az 1873-ban egyesített 
Budapest és az egész ország jelképe lett, átadásának fél évszázados jubile-
umán kapta a Széchenyi Lánchíd nevet. Az 1913-15-ben megújított hidat 
és pesti lánckamráját a második világháború végén, 1945. január 18-án a 
visszavonuló németek felrobbantották. Az 1948-49-es újjáépítés során a pil-
lérek kapuzatait kibővítették, a hídfőket kiszélesítették, a vámszedő házakat 
elbontották, a budai hídfőbe a villamos-aluljáró mellé gyalogos-aluljárót, a 
pesti hídfőbe villamos-aluljárót építettek. Az újjáépített hidat 1949. novem-
ber 20-án, száz évvel az első hídavatás után adták át ünnepélyesen, Rákosi 
Mátyás jelenlétében. 

A főváros első állandó hídját 1973-ban, majd 1986 és 1988 között újítot-
ták fel, akkor új díszvilágítást is kapott. Azóta újabb műemléki felújítása 
vált szükségessé, a munkálatok a tervek szerint Budapest 150. születésnap-
jára, 2023-ra fejeződnek be. (MTI) 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (16170-I) 

LAKÁS 

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

ELVESZETT 

ELVESZTETTEM Hegedűs Carolina 
névre szóló autóbuszbérletem. 
Semmisnek nyilvánítom. (16897) 

MINDENFÉLE 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz megyek. Tel. 0740-527-205. 
(16806) 

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

CÉG 10% kedvezménnyel vállal épít-
kezési munkát, háztetőjavítást, cse-
répforgatást, tetőcserét, kültéri-beltéri 
munkát, kerítéskészítést stb. Tel. 
0774-997-597. (16755-I) 

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

VÁLLALUNK ács-, bádogosmunkát, 
Lindab-lemezzel fedést, cserépfedést, 
tetőmosást, festést, eresz-csatorna 
szerelést, sürgős javításokat, külső 
munkálatokat is. Tel. 0759-570-885. 
(16880)  

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-
munkát, festést, meszelést, szigete-
lést, bármilyen kis javítást. Tel. 
0742-344-119. (16829-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Fülöp Hunor.  
(16828-I) 

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

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

VÁLLALUNK bármilyen építkezési 
munkát, szigetelést, meszelést, tető-
javítást, bádogosmunkát, kapuk, ke-
rítések hegesztését, bármilyen kis 
javítást. Adunk anyagot akármilyen 
munkához. Vállalunk sürgős munká-
latokat is. Tel. 0767-763-947, András. 
(16780) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

tést mindenféle anyagból, bádogos-

munkát, -javítást, bármilyen 

építkezési munkát és sürgős javí-

tást, meszelést. Készítünk kerítést, 

kaput vasból és javítunk vaskaput. 

Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. 

Tel. 0759-638-257, Miklós.  

(16609-I) 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-

tást, zsindelytető készítését, javítá-

sát, cserépátforgatást, ácsmunkát, 

meszelést, vakolást, teraszkészítést, 

csatornajavítást, széldeszkák javítá-

sát, festését. Tel. 0749-798-244. 

(16831-I) 

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 

0752-849-226. (16895) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 23-án a magyarbükkösi  
id. ZILAHI KÁROLY volt buszso-
főrre halálának 10. évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, fia, lánya, 
menye, veje és az unokák. Nyu-
godjon csendesen! (16706-I) 

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk a drága édesapára, 
az ákosfalvi VARGA ÁRPÁDRA 
halálának 20. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (p-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 

 

Megrendült szívvel tudatjuk, 

hogy a szeretett testvér,  

SZABÓ ILONA  

szül. Molnár 

hosszú betegségben augusztus 

18-án elhunyt. Temetése augusz-

tus 23-án 13 órakor lesz a búza-

házi temetőben. Nyugalma 

legyen csendes!  

Emlékét őrzi testvére és családja. 

(16896-I) 

 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS  

Megrendülten értesültünk 

munkatársunk, Szász Ferenc 

ÉDESANYJA elhunytáról. 

Együttérzésünket fejezzük ki a 

gyászoló családnak. 

Nyugodjon békében!  

Az Imatex Rt. vezetősége és 

munkaközössége. (66714-I) 

 

Fájó szívvel értesültünk kedves 
sógorunk, ANDRÁS PÁL 
hirtelen haláláról. Szeretett, 
drága testvérünk és sógorunk, 
Hajni és Pali, emléke örökké 
élni fog szívünkben. 
Nyugodjanak békében! 
Búcsúzik Irmus és Lehel 
családjukkal. (p-I) 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik SZÉKELY 
MÁRIA MAGDOLNA temetésén 
megjelentek, részvétet 
nyilvánítottak. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család. (p-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (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, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(66256) 

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT, VILLANYSZE-
RELŐT és/vagy ALAPFOKÚ VILLANYSZERELŐI TUDÁSSAL 
RENDELKEZŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Életrajzot az 
angajez.el@gmail.com e-mail-címre várunk. (p.-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TE-
TŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT 
stb. Tel. 0774-574-527. (16755) 

A DSU MURES KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz napelemrögzítő 
termékeket gyártó részlegére, Marosszentgyörgyre. Követelmények: 
felsőfokú műszaki vegzettség, angol-, román- és magyarnyelv-isme-
ret. A tapasztalat előnyt jelent. Bővebb információ a cég székhelyén 
vagy a 0265/319-971, 0746-834-223 telefonon kérhető hétfőtől pén-
tekig 8-16 óra között. Az önéletrajzukat beküldhetik augusztus 26-ig 
a következő e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro (66695) 

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és NŐI SZEMÉLYZE-
TET a töltödébe. Tel. 0744-644-026. (23170-I) 

AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420.  
(23175-I) 

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐ-
KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 
0723-244-200. (sz.-I) 

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Maros-
vásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 
0265/265-112. (16891-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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• 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   - 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, - 0740-083-077 

  hidegtálak készítése - 0365/404-664 

• Prefektúra - 0265/266-801 

• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 

• Aquaserv: 

- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  

- közönségszolgálat - 0265/208-888 

- központ - 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.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet 
megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet 
azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de 
nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják 
eljövetelét.” (2 Tim 4: 7-8)  
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édes-
anya, drága jó testvér, rokon, a mezőbándi születésű 

KOTROCZÓ JUDIT 
született Gálicz 

nyugdíjas gyógyszerésznő  
életének 71., házasságának 42. évében hosszas betegség 
után csendesen eltávozott közülünk. Drága halottunkat au-
gusztus 24-én, szerdán 15 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a kovásznai temetőben, református szertartás szerint. 
Részvétnyilvánítás augusztus 23-án, kedden 19 órától. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csendes!  

Gyászoló szerettei. (p-I)  
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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 meg-
felelően; 
• 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 tapasz-
talat (előny); 
• angol nyelv ismerete és számítógép-kezelési ismeretek (előny); 
• az ügyfelek igényeihez igazított megoldások megtalálásának ké-
pessége; 
• 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 kommu-
nikációs 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, to-
vábbi 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) 


