
Ragyogó napsütésben szaporodtak csütörtök délben a For-
gatag-sátrak a marosvásárhelyi vár udvarán. A szervezők 
mellett az első látogatók is birtokba vették az óriáspárnákkal 
csalogató zöldövezetet: kisgyermekes szülők, „unokázó” 
nagyszülők, programfüzetet lapozgató párok figyelték a va-
sárnap estig tartó rendezvénysorozat előkészületeit.  

Délután a város egykori arcát felidéző, Vásárhely anno című fotóki-
állítás megnyitójával hivatalosan is elkezdődött a forgatagos program. 
Az Azopan Fotóarchívum anyagából született tárlaton – melynek szer-
vezője a Visit Maros – Szente Katalin, a Marosvásárhelyért Egyesület el-
nöke, Péter Ferenc megyei tanácselnök, Soós Zoltán polgármester és 
Szőcs Edgár, az Azopan egyik alapítója szólt a jelenlevőkhöz. 

Bár a lacikonyha már délben „üzemelt”, a Vár sétányon végignyúló 

Megszavazták  
a katolikus  
iskola újbóli  
létrehozását 
Az iskola a szeptember 5-én kezdődő 
tanévben önálló státus nélkül, a Bolyai 
Farkas líceum alegységeként folytatja 
tevékenységét, miután a létrehozását 
elrendelő 2018-as miniszteri rendele-
tet a legfelsőbb bíróság májusban ér-
vénytelenítette. 
____________3. 
Mentőöv egy ma-
gáncégtől Dicső-
szentmártonban  
Kérdésünkre Moroianu Cosmin cégve-
zető kifejtette, hogy a régi szállítócég, 
a TAR Rt. buszvezetőit átvették és 
foglalkoztatják, így azok a buszsofőrök 
sem maradtak állás nélkül, akik a 
nyugdíjkorhatár küszöbén vannak, az 
új szállítócég ugyanis értékeli a régi 
sofőrök tapasztalatát és szorgalmát. 
____________4. 
Harmadízben  
Mikházán 
A Hagyományok Háza és az Erdélyi 
Hagyományok Háza Alapítvány har-
madik alkalommal rendezi szabad-
egyetemét Mikházán szeptember 
2–3-án. A találkozó megálmodói egy 
családias hangulatú szakmai fórum-
nak szánják, ahol a szakma elméleti 
és gyakorlati szakemberei a minden-
napi munka során tapasztalt kérdése-
ket és problémákat közösen 
vitathatják meg.  ____________5.
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A sport tisztaságáért  

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat – az évek során sokadjára – 
az összes illetékes romániai fórumnál szóvá tette az elmúlt napokban 
a sportlelátókon tapasztalt magyarellenes megnyilvánulásokat. Is-
mételten felkérte a Román Labdarúgó Szövetséget, intézkedjen, hogy 
hasonló esetek többé ne fordulhassanak elő.  

Ugyanakkor, a tavalyi tapasztalatból kiindulva – amikor az 
UEFA-t is megkereste, jelezve a romániai fociban tetten érhető fo-
lyamatos gyűlöletbeszédet, amire azt a választ kapta, hogy az ügy 
nem tartozik a hatáskörükbe –, újból felhívta az UEFA figyelmét, 
hogy a Román Labdarúgó Szövetség nem tesz érdemi lépéseket, hogy 
a székelyföldi csapatok – köztük a Sepsi OSK – civilizált körülmé-
nyek között játszhasson, anélkül, hogy folyamatosan idegengyűlölő 
incidenseknek legyenek kitéve. Kérte, emlékeztessék a Román Lab-
darúgó Szövetséget (is), hogy mindannyiuk feladata a sport tiszta-
ságának védelme.  

Hogy mi történt? Több minden. A Steaua szurkolói gyalázták a 
magyarokat, olyan jelszavakkal, hogy „megvédik az országot a sze-
paratista magyar csapatoktól”, és még sokkal durvább magyarelle-
nes üzenetekkel. Több alkalommal félbe kellett szakítani néhány 
percre meccseket a magyarellenes rigmusok és Magyarország gya-
lázása miatt.  

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)

Forgatagos pörgés a marosvásárhelyi várban 

Tárlatnyitó és kézművesvásár
Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Búzaösszeöntő ünnep 
 A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros szerve-
zete augusztus 28-án, vasárnap 11 órától tartja A magya-
rok kenyere – 15 millió búzaszem és a Székely Szívek 
Tarisznyája adománygyűjtő program keretében az új ke-
nyér ünnepét és a búzaösszeöntő rendezvényt a kutyfalvi 
Degenfeld-kastély kertjében. Az eseményen szabadtéri is-
tentisztelet, úrvacsoraosztás és kulturális program is lesz.  
Felújított iskolában kezdik  
a tanévet Csittszentivánon 
Teljes, külső-belső felújításon esett át a csittszentiváni ál-
talános iskola, melynek utolsó munkálatait a napokban fe-
jezik be – tájékoztatott Bodó-Előd Barna, Mezőpanit 
község polgármestere. A projektet uniós alapból a Regio-
nális Operatív Program (POR) keretében és az önkor-
mányzat hozzájárulásából valósították meg. Az iskolások 
és pedagógusok az új tanévre vehetik birtokba a korszerű 
iskolát.  

Oldtimer fesztivál  
A régi gépkocsikat népszerűsítő Oldtimer Egyesület au-
gusztus 25. és 28. között tartja az European Oldtimer & 

Youngtimer Fesztivált a kerelőszentpáli Timulazu kem-
pingben. Pénteken cserealkatrészeket lehet vásárolni, 
cserélni. Az esemény programja a 
https://www.facebook.com/events/622702565651995/?ref
= newsfeed elérhetőségen tanulmányozható. Szeptember 
11-én a Beszterce-Naszód megyei felújított paszmosi Te-
leki-kastélyhoz látogatnak el, ahol kiállítják a tagok régi 
járműveit.  

XXI. mezőmadarasi alkotótábor 
 A Maros Mezőségi Művésztelep szervezésében 21. alka-
lommal nyitotta meg kapuit augusztus 18-án a mezőma-
darasi nemzetközi képzőművészeti alkotótábor. Tíz napon 
át 23 alkotó örökíti meg a mezőségi jellegzetes tájat, em-
bereket. A tábor augusztus 27-én, szombaton szabadtéri 
kiállítással zárul. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata 78. 
évadának első produkciójával a 
Vásárhelyi Forgatag aprónépét 
szólítja meg.  

Augusztus 28-án, vasárnap déli 12 
órától a várban zajló Csicsergő családi 
és gyerekprogramok keretében a tár-

sulat legújabb Csodaházikó-műsorát, 
a Benő Kinga színművész vezetésével 
készült, Weöres Sándor ismert versére 
utaló Kutya-tár című produkciót lát-
hatják a kis nézők és felnőtt kísérőik. 
Szereplők: Bálint Örs, Benő Kinga, 
Csíki Szabolcs, Ferenczi H. István, 
Fodor Piroska, Kiss Bora, Korpos 

András, Nagy Dorottya. A gyermek-
műsor megtekintése ingyenes. To-
vábbi részletek a Tompa Miklós 
Társulat honlapján (www.nemzetiszin-
haz.ro), Facebook- és Instagram-olda-
lán, valamint a Vásárhelyi Forgatag 
honlapján és közösségi oldalán talál-
hatók. (nszi) 

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

Forgalomkorlátozás a Forgatag miatt  
A 9. Vásárhelyi Forgatag zavartalan lebonyolítása érdeké-
ben augusztus 24-étől, szerdától 29-én, hétfőn reggel 8 
óráig az Avram Iancu és a Nicolae Iorga utca közötti sza-
kaszon a felfelé vezető irányban, valamint a Nicolae Iorga 
utcától a Kőrösi Csoma Sándor-szobor melletti parkolóig 
korlátozzák a forgalmat. 26-án, pénteken 18 órától 29-én 
hajnali 6 óráig az Enescu utcában, 27-én, szombaton dél-
előtt 10 órától 29-én 6 óráig a központban és a szomszé-
dos utcákban nem lehet gépkocsival közlekedni. 

Nemzetközi Erich Bergel- 
karmesterverseny 

 A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, a Cadenza Music 
Management (Olaszország) és a Maros Megyei Tanács 
első alkalommal szervezi meg az Erich Bergel – erdélyi 
származású világhírű karmester és tanár – emlékének 
szentelt nemzetközi karmesterversenyt. A versenyre, kor-
határ nélkül, bármilyen nemzetiségű zenész benevezhe-
tett. A rendezvény szeptember 2–8. között lesz a 
marosvásárhelyi Kultúrpalotában.  

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 techni-
káját, valamint a textilfigurák, mágnesek és pomponállat-
kák készítésének módját. A foglalkozásokra 10–14 óra 
között kerül sor. Jelentkezni a 0265-311-727-es telefon-
számon lehet. 

Halálos baleset Disznajón 
Csütörtökön hajnalban súlyos közúti baleset történt Disz-
najón. A főúton egy személygépkocsi a hídfőnek csapó-
dott, lesodródott az úttestről, s beborult a sáncba. Az 
ütközésnek egy halálos áldozata is van, egy 55 éves férfi, 
akit egy órán át élesztettek a rohammentősök, azonban 
belehalt a sérülésekbe. A másik két áldozatot – egy 41 
éves férfit és egy 31 éves nőt – a helyszínen ellátták. A 
mentés ideje alatt a forgalmat egy sávra korlátozták – tá-
jékoztatott a katasztrófavédelmi felügyelőség.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma IZSÓ,  
holnap GÁSPÁR napja. 
GÁSPÁR:  ószövetségi név, 
lehetséges, hogy perzsa ere-
detű, ekkor jelentése: kincset 
megőrző. 

26., péntek 
A Nap kel  

6 óra 34 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 14 perckor.  
Az év 238. napja,  

hátravan 127 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. augusztus 25.
1 EUR 4,8756
1 USD 4,8751

100 HUF 1,1940
1 g ARANY 272,7882

IDŐJÁRÁS 
Részben napos 
Hőmérséklet: 

max. 31 0C 
min.  13 0C

Megyei hírek 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
24, 15, 5, 8, 34 + 14 NOROC PLUS:  4 2 0 7 6 8

39, 16, 35, 37, 33, 30 SUPER NOROC:  3 2 8 9 1 7

48, 39, 21, 27, 30, 9 NOROC:  2 7 5 0 5 5 6

RENDEZVÉNYEK

A Tompa Miklós Társulat gyermekműsora a Forgatagon 
Csodaházikó – Kutya-tár

Augusztus 26., péntek: 
* 16.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: Sellemberki 

CSC 1599 – Galaci SC Oţelul (2. liga, 4. forduló) 
* 18.45 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: FC Voluntari 

– Kolozsvári FCU (Szuperliga, 7. forduló) 
* 21.00 óra, M4 Sport: Újpest FC – Paks FC (NB I, 5. 

forduló) 
* 21.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: Aradi UTA – 

Universitatea 1948 Craiova (Szuperliga, 7. forduló) 
Augusztus 27., szombat: 
* 11.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: Bukaresti Di-

namo 1948 – Dési Unirea (2. liga, 4. forduló) 
* 18.30 óra, M4 Sport: Kecskeméti TE – Zalagerszegi 

TE FC (NB I, 5. forduló) 
* 19.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: Petrolul 52 Plo-

ieşti – CS Mioveni (Szuperliga, 7. forduló) 
* 20.45 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – Puskás Akadé-

mia FC (NB I, 5. forduló) 
* 21.45 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK – Bukaresti Rapid 1923 (Szuperliga, 7. 
forduló) 

Augusztus 28., vasárnap: 
* 11.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: FK Csíksze-

reda – Bodzavásári Gloria (2. liga, 4. forduló) 
* 13.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: CFC Argeş Pi-

teşti – Chindia Târgovişte (Szuperliga, 7. forduló) 
* 18.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: Kolozsvári 

CFR 1907 – Konstancai FCV Farul (Szuperliga, 7. forduló) 
* 18.30 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Budapest Hon-

véd (NB I, 5. forduló) 
* 21.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: Bukaresti 

FCSB – Nagyszebeni Hermannstadt (Szuperliga, 7. for-
duló) 

Augusztus 29., hétfő: 
* 18.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: Újszentesi 

CSC – Bukaresti CSA Steaua (2. liga, 4. forduló) 
* 21.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: CSU Craiova 

– Botosáni FC (Szuperliga, 7. forduló) 

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések  
a televízióban 

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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Pontosítás 
A Marosvásárhelyi Állatkert születésnapi ünnepsé-

gével kapcsolatos, Az új koncepció jegyében című írá-
sunkban tévedés történt, a rendezvényt augusztus 27-én, 
szombaton tartják, és nem vasárnap, mint az tévesen 
megjelent. Az elírásért olvasóink elnézését kérjük. 



A jogvédő szolgálat felhívja a figyelmet, hogy nem el-
szigetelt esetekről van szó, pár héttel korábban Ploieşti-
en szidták a magyarokat a Petrolul – Sepsi találkozón, 
de még a Dési Unirea tábora is kitette az „Erdély román 
föld” és „Székelyföld nem létezik” feliratokat Csíksze-
reda csapatának látogatásakor. 

A magyarellenesség fő oka a Budapestről jött támo-
gatások, illetve az ezek nyomán elkönyvelt sikerek – ál-
lítják szakértők.  

A jogszolgálat nem hagyta, nem hagyhatta szó nélkül 
az ismétlődő és erősödő magyarellenes megnyilvánulá-
sokat. Felhívta az UEFA figyelmét, hogy vegye komolyan 
a jelzéseket, hiszen feladata a sport tisztaságának vé-
delme. És nemcsak neki, hanem a Román Labdarúgó 
Szövetségnek is, és akár Kolozsvár polgármesterének is, 
aki az ominózus meccsen szótlanul, szobormereven hall-
gatta az ultrák mocskolódását.

Nem időszerű  
a kormányátalakítás 

Nicolae Ciucă szerdán Suceaván kijelentette, hogy 
jelenleg „nem időszerű” a kormányátalakítás. Ezt a 
miniszterelnök azzal indokolta, hogy a kormány most 
a téli időszakra való felkészülésre összpontosít. Em-
lékeztetett ugyanakkor arra, hogy a kormányátalakí-
tás az ő kizárólagos hatásköre, és ha szükségét 
látja, tárgyalni fog róla a koalíciós pártok vezetőivel. 
(Agerpres) 

Elkezdődhet a jövőre esedékes 
magyarországi pápalátogatás 
előkészítése 

Elkezdődhet a jövőre esedékes magyarországi pá-
palátogatás előkészítése, miután a katolikus egy-
házfő magánaudienciáján megerősítette, hogy 
szándékában áll a látogatás – mondta el a magyar 
köztársasági elnök csütörtökön Rómában a közmé-
diának. Novák Katalin közölte, hogy 40 perces ma-
gánaudiencián járt a katolikus egyházfőnél. A 
találkozónak három fő témája volt: a jövő évben ese-
dékes magyarországi pápalátogatás, az ukrajnai há-
ború és a családok támogatása. A köztársasági 
elnök elmondta, hogy a találkozón átadott egy hiva-
talos meghívólevelet Ferenc pápának, és kérte, 
hogy jövőre látogasson el Magyarországra. A fő-
pásztor megerősítette, hogy szándékában áll Ma-
gyarországra látogatni, így elkezdődhet a 
pápalátogatás előkészítése – tette hozzá. (MTI) 

Visszafizetik a kirótt bírságokat 
November közepéig igényelheti vissza a kifizetett 
bírság összegét az a 28 ezer állampolgár, akit a ko-
ronavírus-járvány miatt bevezetett PLF (Passenger 
Locator Form) digitális adatlap kitöltésének elmu-
lasztása miatt 2021 decembere és 2022 márciusa 
között bírságoltak meg a hatóságok – írta csütörtö-
kön a Hotnews.ro hírportál. A lap az egészségügyi 
minisztériumtól megtudta: valójában 236.607, a jel-
zett időszakban külföldről érkezett utast bírságoltak 
meg a hatóságok 452 millió lej értékben az adatlap 
kitöltésének elmulasztása miatt, túlnyomó többségük 
azonban nem fizette be a büntetést. A kifizetett PLF-
büntetést a lakcím szerinti önkormányzat adóhivata-
lától személyesen, meghatalmazott által vagy 
interneten – az úgynevezett digitális adófiókban 
(SPV) – lehet visszaigényelni november 15-ig. Aki 
nem fizette be a PLF miatt kiszabott büntetést, 
annak semmit sem kell tennie, tartozását automati-
kusan törli az adóhatóság. Az önkormányzatoknak 
másfél hónapos határidőt szabott meg a bírság visz-
szafizetésére a miniszteri rendelet. (MTI) 

Októberben ismét Filmtettfeszt 
A Filmtett Egyesület október 5. és 16. között szervezi 
meg a Filmtettfeszt erdélyi magyar filmszemle 22. ki-
adását – közölte szerdán az egyesület. Két hosszú 
hétvégén, október 5. és 16. között ismét az előző év 
legjobb magyar játékfilmjeivel, erdélyi és magyaror-
szági dokumentumfilmekkel, díjazott magyar kisjá-
ték- és animációs filmekkel, kultikus klasszikusokkal 
és népszerű gyerekfilmekkel tér vissza az erdélyi ve-
títővásznakra a Filmtettfeszt. A rendezvénysorozat 
központja a szokásos módon Kolozsvár, ahol októ-
ber 5. és 9. között tartanak filmvetítéseket. Emellett 
azonban 18 erdélyi városban és két községben is 
lesznek vetítések. Idén is megszervezik a fesztivál 
versenyprogramját, a Filmgaloppot, amelyre fikciós 
rövidfilmekkel lehetett jelentkezni. A nevezett filmek 
előválogatása megtörtént, a versenyben maradt al-
kotásokat szakmai zsűri rangsorolja. A program 
részletei fokozatosan elérhetővé válnak a következő 
hetekben a Filmtettfeszt.ro honlapon – közölték a 
szervezők. (MTI) 

Ország – világ 

A sport tisztaságáért 
(Folytatás az 1. oldalról)

A marosvásárhelyi tanács megszavazta  
a katolikus iskola újbóli létrehozását

A marosvásárhelyi önkormányzati tes-
tület csütörtök délutáni ülésén megsza-
vazta az iskolahálózat struktúrájának 
módosítását, és ezen belül a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum  ismételt létrehozását. 

A vonatkozó törvény értelmében a 
határozatot szeptember elsejéig kellett 
elfogadni ahhoz, hogy a 2023–2024-es 
tanévtől ismét önálló intézményként 
működhessen a római katolikus  
líceum. 

Az iskola a szeptember 5-én kezdődő 
tanévben önálló státus nélkül, a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum alegységeként 
folytatja tevékenységét, miután a létre-
hozását elrendelő 2018-as miniszteri 
rendeletet a román legfelsőbb bíróság 
májusban érvénytelenítette. 

A 23 tagú önkormányzati testületben 
15-en szavaztak a határozat elfogadá-
sára. Az RMDSZ képviselői mellett a 
PNL és a POL képviselői támogatták a 
város jegyzője által is kedvezően véle-
ményezett határozatot. A Pro Románia 
Párt és a Népi Mozgalom Párt képviselői 
a jogi bizottság negatív véleményezésére 
hivatkozva a döntés elhalasztását kezde-
ményezték. Az ülést élőben közvetítették 
a városháza közösségi oldalán. 

A városi tanács annak a megállapo-
dásnak a módosításáról is határozott, 
amely értelmében a Római Katolikus 
Státus (a római katolikus egyház va-
gyonkezelője) a következő tanévre a Bo-
lyai Farkas líceumra ruházza át azokat az 
épületeket, amelyekben eddig a katoli-
kus gimnázium működött. 

Az iskola bejegyzési folyamatát azért 
kellett immár harmadik alkalommal új-
raindítani, mert a legfelsőbb bíróság 
május 3-án kimondott jogerős ítéletében 
érvénytelenítette a II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Teológiai Líceum lét-
rehozását elrendelő miniszteri rendeletet. 
A 2014 óta működő iskolát azért kellett 
2018-ban miniszteri rendelettel újra lét-
rehozni, mert korábbi megalapításában a 
korrupcióellenes ügyészség (DNA) tör-
vénytelenséget látott, és vádat emelt Ta-
mási Zsolt iskolaigazgató és Ştefan 
Someşan volt főtanfelügyelő ellen. A per 
vádiratát a bíróság visszaküldte kiegészí-
tésre a vádhatóságnak, és a kiegészítés 
azóta sem történt meg, de az iskola ellen 
indított perek az intézmény megszűnésé-
hez vezettek. 

A lakosság többsége még mindig követi  
az ukrajnai háború fejleményeit 

Tízből hat román állampolgár még 
mindig figyelemmel kíséri az ukrajnai 
fejleményeket, hat hónappal a szomszé-
dos országban kitört háború után is – 
derül ki az IRES felmérésének szerdán 
közzétett adataiból. 

A közvélemény-kutatás szerint a há-
ború fejleményeit követő romániaiak 
aránya márciushoz képest közel 20 szá-
zalékponttal, februárhoz képest pedig 12 
százalékponttal csökkent. 

Az ukrajnai eseményeket figyelem-
mel kísérő személyek több mint negyede 
(28 százaléka) naponta többször tájéko-
zódik a fejleményekről, legfeljebb na-
ponta egyszer 33 százalékuk, hetente 2-3 
alkalommal 24 százalékuk, hetente egy-
szer 12 százalékuk. Mintegy 80 százalé-
kuk említette információforrásként a 
hazai tévécsatornákat és a honlapokat, 
10 százalékuk elsősorban a külföldi té-
véadókon követi az ukrajnai híreket. A 
közösségi oldalakról a válaszadók 27 
százaléka tájékozódik. 

A megkérdezettek 21 százaléka a ba-

ráti köréből, 18 százaléka a családtagja-
itól szerzi az információkat az ukrajnai 
eseményekről. Egynegyedük azt állítja, 
hogy nem követi a háború fejleménye- 
it. 

Majdnem minden harmadik megkér-
dezettben (30 százalék) félelmet ébreszt 
a szomszédos országban zajló fegyveres 
konfliktus. A megkérdezettek 13 száza-
léka aggodalmat és szorongást, 8 száza-
léka szomorúságot, 14 százaléka 
együttérzést, szánalmat vagy szolidari-
tást társít az ukrajnai háborúhoz. 

A háború első napjaihoz képest kissé 
csökkent a lakosság félelme attól, hogy 
a konfliktus átterjed Romániára. A feb-
ruári IRES-felmérés válaszadóinak  
70 százaléka tartott Románia orosz meg-
szállásától. Augusztusban még  
mindig 61 százalék osztotta ezt a félel-
met. A megkérdezettek közel egyne-
gyede (23 százalék) úgy véli, hogy ez 
meg fog történni – derül ki a felmérés-
ből. 

A közvélemény-kutatás szerint a ro-

mániaiak továbbra is bíznak abban, hogy 
a NATO képes lesz megvédeni a keleti 
szárny tagországait egy orosz támadással 
szemben, a válaszadók háromnegyede 
(75 százaléka) bízik az észak-atlanti ka-
tonai szervezetben. Minden ötödik romá-
niai azonban ennek ellenkezőjét 
gondolja. 

Hat hónappal a háború kezdete után a 
romániaiak közel fele (47 százaléka) úgy 
véli, hogy az ukrajnai katonai konfliktus 
még egy évig tart, míg 17 százalék sze-
rint legalább 5 évig fog tartani. Optimis-
tább a válaszadók több mint negyede (29 
százaléka), akik még mindig úgy vélik, 
hogy a háborúnak az év végére vége 
lesz. 

Míg a románok 65 százaléka szerint 
az Ukrajna elleni orosz támadás igazol-
hatatlan, addig 31 százalékuk ennek el-
lenkezőjét gondolja. 

Az IRES kérdőíves felmérése augusz-
tus 17-23. között készült 1155 fős min-
tán, 2,9 százalékos hibahatárral. 
(Agerpres)

Közel ötven százalékon áll a felmérésekben az olasz 
jobboldal egy hónappal a választások előtt 

A szeptember 25-i parlamenti válasz-
tások előtt egy hónappal végzett közvé-
lemény-kutatásokban az Olasz Testvérek 
(FdI), a Liga és a Hajrá, Olaszország! 
(FI) jobboldali szövetsége megközelíti 
az ötven százalékos támogatottságot, és 
a felmérések szerint az olaszokat minde-
nekelőtt saját anyagi helyzetük érdekli. 

A legfrissebb adatokat az AdnKronos 
hírügynökség közölte a Demopolis inté-
zet felmérései alapján szerda este. 

A számok azt mutatják, hogy a legna-
gyobb párt az FdI, Giorgia Meloni veze-
tésével. A párt 24 százalékon áll, 
megelőzve a 22,6 százalékkal szereplő 
balközép Demokrata Pártot (PD). 

Más felmérésekben az FdI megköze-
líti a 25 százalékot, miközben a PD alig 
lépi túl a húszat. 

A közvéleménykutatók között abban 
teljes az egyetértés, hogy ha most lenné-
nek a választások, az FdI, a Liga és az 
FI, valamint más kisebb jobboldali pár-
tok alkotta szövetség nyerne. A koalíció 
ereje a felmérések többségében túllépi a 

49 százalékot, de az óvatosabb mérések 
szerint is 46-48 százalék között teljesít. 

A PD vezette baloldali szövetség har-
minc százalékon áll. 

A harmadik legnagyobb párt a Matteo 
Salvini vezette Liga, a Demopolis adatai 
szerint 14,5 százalékkal. A Silvio Berlus-
coni vezette FI túllépi a tíz százalékot. 

Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) tá-
mogatottsága 11 százalék körüli értéket 
mutat.  

Az új centrum – amelyet a Carlo Ca-
lenda vezette Akció párt és a Matteo 
Renzi vezette Élő Olaszország (IV) ho-
zott létre – nem éri el az öt százalékos tá-
mogatottságot. 

A Demopolisnak nyilatkozók 67 szá-
zaléka mondta azt, hogy elmegy sza-
vazni, ami az öt évvel ezelőtti parlamenti 
választások részvételi arányához képest 
6 százalékpontos csökkenést mutat. A 
szavazásra jogosultak ötöde bizonytalan-
nak vallja magát. 

Az Emg intézet szerint tíz olaszból 
hatot az ország gazdasága mellett min-

denekelőtt saját anyagi helyzete foglal-
koztat. Az nyeri a választást, aki meg 
tudja nyugtatni a lakosságot a növekvő 
inflációval és rezsiköltségekkel szemben 
– nyilatkozta Fabrizio Masia, az Emg 
képviselője. 

Szeptember 25-én több mint 50 millió 
olaszt várnak az urnákhoz. Ez lesz az 
első alkalom, hogy a 18 év felettiek a 
képviselőház mellett a szenátus tagjait is 
megválaszthatják, mivel mostanáig a fel-
sőházi mandátumok odaítélésében csak 
a 25 év feletti választók vehettek részt. 

A 2018-as választási reform szerint a 
mandátumok harmadát az egyéni jelöl-
tek között, kétharmadát arányos rend-
szerrel osztják szét a pártokra leadott 
voksok alapján. A 2020-ban bevezetett 
reform értelmében a következő parla-
mentnek a korábbi 945 helyett csak 600 
tagja lesz. 

A pártoknak a bejutáshoz túl kell lép-
niük a 3 százalékos küszöböt, a pártszö-
vetségeknek pedig a tíz százalékot. 
(MTI) 
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Több mint 110 millió éves dinoszaurusznyomokat találtak 
egy kiszáradóban lévő folyó medrében Texasban, az amerikai 
állam dinoszauruszokról elnevezett nemzeti parkjában. A Di-
noszaurusz-völgyi Állami Park (Dinosaur Valley State Park) 
szerdai közleménye szerint a súlyos aszály nyomán a szárazzá 
vált folyómeder több pontján is találtak a földtörténeti őskor-
ból, körülbelül 113 millió évvel ezelőttről származó nyomo-

kat. Ezek közül több a Sauroposeidonhoz tartozik, egy élő-
lényhez, amelynek a magassága nagyjából 18 méter lehetett, 
súlya pedig 44 tonna – nyilatkozott a park szóvivője a CNN 
televíziónak. Ezenkívül sok lábnyomot találtak az Acrocant-
hosaurustól is, amelynek kifejlett példányai „csak” 4,5-5 méter 
magasak voltak, súlyuk pedig „csupán” 7 tonnát nyomott. 
(MTI)

Szenzációs dinoszauruszleletet „köszönhet”  
Texas a szárazságnak 



A gond csupán az, hogy egye-
lőre a mérleg nyelve az 
anyagi veszteség felé billent. 
Május 26-án írták alá azt a 
szerződést, amellyel a dicső-
szentmártoni közszállítást 
közvetlen tárgyalásos megbí-
zással működtetheti egy új 
szolgáltató, a TLT Trans 
Urban Târnăveni Kft., azt kö-
vetően, hogy április 23-án a 
régi közszállítási vállalat be-
szüntette tevékenységét, a 
környék lakossága pedig 
buszjáratok nélkül maradt. Az 
új szállítócég vezetőjével,  
Moroianu Cosminnal a gazdasági 
helyzetről, illetve a jövőbeli 
tervekről beszélgettünk.  

A dicsőszentmártoni közszállítás 
óriási nehézségét gondolkodás nél-
kül, fiatalos lendülettel és biztos 
családi háttérrel oldotta meg a je-
lenlegi cégvezető. Amint értesült a 
tarthatatlan helyzetről, családtagjai 
kíséretében elindult Németor-
szágba, személyszállításra alkalmas 
autóbuszokat vásárolni. Elbeszélése 
szerint az idő rövidsége miatt az 
úton keresgélték az eladó járműve-
ket, és mire Németországba értek 
volna, le is foglalták az öt darab 
Euro 5 típusú autóbuszt. Az első 
útjuk, a Dicsőszentmártonig leszál-
lított autóbuszok üzemanyag- és já-
rulékos költsége több mint hatezer 
euróba került. Előny, hogy a jármű-
park számára biztosítva volt a meg-
felelő hely a küküllődombói 
egykori téglagyár területén, amit évekkel ezelőtt a családfő újrahasz-

nosító és feldolgozóüzem számára 
vásárolt meg. A közszállítás terén 
különösebb tapasztalattal nem ren-
delkeztek, de egy taxiscég működ-
tetéséhez megfelelő engedély 
birtokában belevágtak ebbe a hiány-
pótló tevékenységbe. A dicsőszent-
mártoni önkormányzattal való 
kapcsolatról kérdezve megtudtuk, 
hogy kiemelt anyagi támogatásban 
ugyan nem részesítették őket, de 
legalább nem gördítettek akadályo-
kat a közszállítási tevékenységük 
elindítása elé.  
Tanulmány helyismeret nélkül? 

A tanácsadó cég azonban, amely 
elkészítette az engedélyezéshez 
szükséges járatvonalakat és költség-
vetést, elég nagyot tévedett, amikor 
úgy gondolta, hogy Borzásra, az 
iparnegyedbe naponta csupán 16 
óráig kell szállítani az utasokat, 
majd este 11 órakor fordulhat egyet 

egy járat. Ez az utasokat, ingázókat 
elégedetlenséggel tölti el, mert 
sokan 17 órakor jönnek ki egyik-
másik cégtől, ezért a régi rend sze-
rinti óránkénti járat mindenképp 
indokolt volna. És egyébként is 
sokan vették igénybe. Remélhető-
leg sikerül ezt is korrigálni az ön-
kormányzat által megrendelt 
tanulmányban, és akként lehet majd 
módosítani a szállítási engedélyt. 
Egyelőre négy vonalon közleked-
nek a buszok a Küküllődombó – 
Botorka, Küküllődombó – Szőke-
falvi negyed, Csüdőtelke – Dicső-
szentmártoni Polgármesteri Hivatal 
között és a December 1. utca – Bá-
bahalma útvonalakon. Az üzem-
anyag drágulása miatt az elmúlt 
hónapok mérlege szerint egyelőre 
veszteséges ez a vállalkozás. Ádá-
most és Szőkefalvát egyelőre nem 
vonták be a dicsői közszállítás út-
vonalhálózatába, de újabb buszokat 

és engedélyeket terveznek besze-
rezni, annak érdekében, hogy Ádá-
most is kiszolgálhassák, a Lidl 
bevásárlóközpont elé terveznék a 
végállomást. Ugyanakkor iskola-
kezdésre Szászbogács – Vámosgál-
falva – Szőkefalva érintésével a 
dicsőszentmártoni volt kémiai líce-
umig bővítenék az útvonalakat.  

Kérdésünkre Moroianu Cosmin 
cégvezető kifejtette, hogy a régi 
szállítócég, a TAR Rt. buszvezetőit 
átvették és foglalkoztatják, így azok 
a buszsofőrök sem maradtak állás 
nélkül, akik a nyugdíjkorhatár kü-
szöbén vannak, az új szállítócég 
ugyanis értékeli a régi sofőrök ta-
pasztalatát és szorgalmát. Bérlete-
ket az új szolgáltató, a TLT Trans 
Urban Târnăveni székhelyén, az 
Avram Iancu utca 270. szám alatt – 
a küküllődombói végállomással 
szembeni épületegyüttes – lehet 
váltani.  

Mentőöv egy magáncégtől Dicsőszentmártonban  
A közszállítás egyelőre megoldva…

Kitüntették Nemes Gyulát

Találkozzon az Erdély TV műsor- 
vezetőivel a Vásárhelyi Forgatagon! 

A hétfőn és kedden Gyergyóremetén 
lezajlott rendvédelem-történeti kon-
ferencia keretében két elismerésben 
is részesült a nagyernyei Nemes 
Gyula történész. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság 
(SZBMRTT), Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa és Gyergyóremete önkor-
mányzata közös szervezésében került sor az 
Erdély XIX–XX. századi magyar rendvé-
delme című tudományos konferenciára. A 
magyarországi tudományos társaság a 38. 
ülését rendezte, de ez volt az első, amelyet 
a határokon kívül tartott meg, Erdélyben is 
az első ilyen esemény volt. Célja a rendvé-
delmi kutatások népszerűsítése, illetve az 
ezen a téren tevékenykedő határon túli ku-
tatók elismerése.  

Hétfőn Laczkó-Albert Elemér, Gyergyó-
remete polgármestere, prof. dr. Csikány 
Tamás dandártábornok, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem tudományos rektorhelyet-
tese, dr. Lukács Bence Ákos, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa vezető kon-
zulja, valamint dr. Parádi József nyugalma-
zott ezredes, az SZBMRTT elnöke nyitotta 
meg a konferenciát, az üdvözlőbeszédek 
után került sor Nemes Gyula kutatási érde-
meinek elismerésére, és ezúttal az 
SZBMRTT felvette őt a soraiba. Nemes 
Gyula az SZBMRTT-től érdemérmet vett át, 
majd a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közös-
ségtől csendőrérdemkeresztet kapott a csendőr-
ség történetének kutatásában és közkinccsé 
tételében elért eredményeiért. A kétnapos kon-
ferencián számos előadás hangzott el az egykori 
magyar rendvédelem (rendőrség, csendőrség, 
vízügyőrség, pénzügyőrség, büntetés-végrehaj-
tás stb.) erdélyi vonatkozásairól, többek között 
Nemes Gyula a „kis magyar világ” korabeli er-
délyi magyar csendőrökről tartott előadást, a 
konferencia végén pedig bemutatták a Népem 
biztonságát őrzöm című könyvét, amely az egy-
kori Maros-Torda vármegyei, mai Maros me-
gyei magyar csendőrök életútját ismerteti.  

Erdélyben csak három rendvédelem-történeti 
kutatóról van tudomása a szakmának, Nemes 

Gyula mellett Lőrinczi Dénes sepsiszentgyörgyi 
történész a csendőrség háromszéki, dualizmus 
korabeli vonatkozásait kutatja, míg Magyarósi 
Sándor hadtörténész a háromszéki népőrség 
múltjával foglalkozik. 

Kérdésünkre Nemes Gyula elmondta: nagy 
megtiszteltetés volt számára, hogy meghívást 
kapott és előadást is tarthatott a neves rendez-
vényen, történészi tevékenysége csúcsának 
tartja, hogy a tudományos társaság felvette a so-
raiba, és értékelte a rendvédelem-történet terén 
kifejtett kutatását. „A kitüntetések megerősíte-
nek abban, hogy jó úton járok, de ugyanakkor 
köteleznek is a kutatás folytatására” – mondta 
el lapunknak. (GRL) 
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Fotók: Nagy Tibor 

Szer Pálosy Piroska 

Közönségtalálkozót szervez az 
Erdélyi Magyar Televízió augusz-
tus 28-án, a 9. Vásárhelyi Forga-
tag vasárnapján. 

A marosvásárhelyi várban kialakított 
Dumatéren sorakozik fel az Erdély TV 
műsorvezető csapata augusztus 28-án, 
vasárnap 18 órától a 9. Vásárhelyi For-
gatag utolsó napján. Jelen lesz Antal 
Joós Erika, Farkas István, Jakab Péter 
Emese, Ambrus Laura, Csatlos Tünde, 
Kányádi Orsolya és Balázs Attila, vala-
mint a beszélgetés moderátora, Bodó 
Előd Barna, Mezőpanit község polgár-
mestere, aki az Erdély TV egykori mű-
sorvezető-szerkesztője is. 

A közönségtalálkozón részt vevők a 
televíziózás kulisszatitkairól, az Erdély 
TV hírműsorának és magazinműsorai-
nak gyártási tapasztalatairól, illetve az 
őszi tervekről fognak beszélgetni. A va-
sárnapi eseményen a nézők, a követők 
és szimpatizánsok személyesen is talál-

kozhatnak kedvenc műsorvezetőikkel, 
és kérdéseket intézhetnek hozzájuk. Szó 
lesz a hétköznapokon 19 órától jelent-
kező híradóról, a politikai-közéleti mű-
sorok közül a 24Pluszról és a 
Metszetről, a magazinműsorok közül 
pedig a Mozaik, a Nőszemközt, a Kul-
túrcsepp, illetve a Hitélet képviselteti 
magát, de az Erdély TV műsorkínálatát 
gazdagító többi műsor és rovat kapcsán 
is feltehetnek majd kérdéseket a részt-
vevők. 

Az Erdély TV a Vásárhelyi Forgata-
gon szervezett váltómaratonon is részt 
vesz augusztus 26-án, pénteken. A 
Menyhárt Panna, Bodoni Emese, Sik-
lódi Csaba, Trella Gyopár és Ambrus 
Laura alkotta öttagú csapat 18 órakor 
csatlakozik a váltómaratonhoz, és a for-
gatagos szélforgót a Kövesdomb – Ró-
zsák tere – Bolyai-tető – Ştefan cel 
Mare utca – Pandúrok sétány útvonalon 
viszi magával. (közlemény) 

Két kitüntetést is kapott hétfőn Nemes Gyula 
Fotó: Nemes Kincső Regina

kézművesvásár a tárlatnyitó után rajtolt. 
A vásár első látogatói között volt a 
város és a megye elöljárói mellett Pa-
taki András, művészetért és közösségi 
művelődésért felelős magyarországi he-
lyettes államtitkár.  

A 9. Vásárhelyi Forgatag hivatalos 
megnyitóünnepségét a Nemzeti Szín-
házban tartották, ahol a Magyar Állami 
Népi Együttes Idesereglik, ami tovatűnt 
című előadásának bemutatójára is sor 
került. A darab Tamási Áron Énekes 
madár című színműve alapján készült, 
az író üzenetét a jelenbe ültetve tolmá-
csolja. 

Szintén csütörtökön tartották meg a 
Rákóczi-lépcsőfutást és a Forradalom 

utca 8. szám alatti Borudvarban is elin-
dult az élet. Ide a Forgatag minden nap-
ján 17 órától 23 óráig várnak mindenkit, 
aki finom borokat inna, szereti a népze-
nét, és jó társaságra vágyik. 

Csütörtök este a várbeli koncertfor-
gatag is elkezdődött. A Petőfi Kulturális 
Ügynökség rendezvénye, az Eleven 
Költők Társaságának verskoncertje in-
dította a zenei élmények sorát, ezt kö-
vetően a 4Street koncertezett a 
várszínpadon.  

A hét végén megannyi helyszín és 
programpont igyekszik emlékezetessé 
tenni a vásárhelyiek nyárbúcsúztatóját, 
a kínálatban a kiscsoportos óvodásoktól 
a tizenéves és középkorú korosztályon 
át az idősebb generációkig mindenki ta-
lálhat kedvére valót.

Tárlatnyitó és kézművesvásár
(Folytatás az 1. oldalról)



Szeptember első hétvégéjén 
rendezik meg Mikházán a már 
hagyománnyá vált szabad-
egyetemet. A szervezők érde-
kes programokkal  várják az 
érdeklődőket az egész Kár-
pát-medencéből és a diaszpó-
rából. 

A Hagyományok Háza és az Er-
délyi Hagyományok Háza Alapít-
vány harmadik alkalommal rendezi 
szabadegyetemét Mikházán szep-
tember 2–3-án. A találkozó megál-
modói egy családias hangulatú 
szakmai fórumnak szánják, ahol a 
szakma elméleti és gyakorlati szak-
emberei a mindennapi munka során 

tapasztalt kérdéseket és problémá-
kat közösen vitathatják meg. Elsőd-
leges célnak tekintik a 
hagyományőrzés terén kipróbált 
gyakorlatok egymásnak való bemu-
tatását, és egyben tanácsadást gya-
korlati kérdésekben is. A rendezők 
nyolc szekcióba szervezték a közös 
munkát.  

A programban a népi kézműves-
ség kerül a középpontba. Többek 
között gyerek- és felnőttfoglalkozá-
sok, képzések és szakkörök, vásá-
rok, népi motívumok mai 
feldolgozása, múzeumi gyűjtemé-
nyek, kiállítások és az azokból ins-
pirálódó tárgytervezés, népi 

iparművészeti minősítések, pályá-
zatok szerepelnek a napirenden. 

A fotó-videó szekcióban érdekes 
előadásokkal és filmvetítéssel vár-
ják az érdeklődőket, akik technikai, 
fotókompozíciós kérdéseikre is vá-
laszt kaphatnak. 

A gyermekfoglalkozások szekci-
óban olyan témákról hangzanak el 
előadások, és rendeznek interaktív 
műhelyfoglalkozásokat, mint az öl-
beli játékok, a zenés-táncos-mesés 
komplex gyermekfoglalkozások, a 
dramatikus népszokások és a népi 
gyermekjátékok. 

A szabadegyetem népmese szek-
ciójában a résztvevők együtt kere-
sik a választ arra az aktuális 
kérdésre: hogyan is mondjuk a nép-
mesét a 21. században? 

Napjainkban nem valósulhat 
meg népi kultúra témájában szerve-
zett szakmai fórum, ahol a népzene 
ne kerülne terítékre, ebben a mik-
házi program sem lesz kivétel. 
Szakmai előadások mellett kerek- 
asztal-beszélgetés, hangképzés-
népdaloktatás is színesíti az ese-
ményt. Néptánc-táncház 
szekcióban – egy kerekasztal-be-
szélgetés keretében – egyebek mel-
lett a táncházmozgalom 
aktualitásait, a táncházszervezés 
pozitívumait, a néptánc és a szín-
ház kölcsönhatását vitatják meg.  

Esténként értékes programok 
várják az egybegyűlteket: a Heve-
der zenekar és a Maros Művész-
együttes is színpadra lép. Minden 
estét az elmaradhatatlan táncház 
zárja. 
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Harmadízben Mikházán 
A Hagyományok Háza és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szabadegyeteme

Augusztus 23-án tartják a to-
talitárius diktatúrák áldozata-
inak európai emléknapját, 
arra emlékezve, hogy 1939-
ben ezen a napon írták alá a 
Molotov-Ribbentrop-paktu-
mot. Az MTVA Sajtóarchívu-
mának összeállítása: 

A sztálini Szovjetunió és a hitleri 
Németország közvetlenül a máso-
dik világháború kitörése előtt kötött 
az egész világot megdöbbentő meg-
nemtámadási szerződést. A szovjet 
vezető, Joszif Sztálin azután döntött 
a kommunista mozgalmat is erköl-
csi válságba sodró megállapodás 
mellett, hogy kudarcot vallottak a 
nyugati hatalmakkal a kölcsönös 
biztonsági garanciákról folytatott 
tárgyalásai, miközben a tábornoki 
karban végzett tisztogatás miatt 
meggyengült Vörös Hadsereg a 
Távol-Keleten harcban állt Japán-
nal. A kiegyezés a Lengyelország, 
majd Nyugat-Európa lerohanását 
már eldöntő német Führernek, 
Adolf Hitlernek is kapóra jött, aki 
így akadálytalanul vihette végbe az 
agressziót. 

Az 1939. augusztus 23-án 
Moszkvában Vjacseszlav Molotov 
szovjet külügyi népbiztos és Joa-
chim von Ribbentrop német kül-
ügyminiszter által Sztálin 
jelenlétében aláírt dokumentum 
azonnal életbe is lépett. A hét cikk-
ből álló, tíz évre kötött egyezmény-
ben a felek kötelezték magukat, 
hogy tartózkodnak „az egymás 
ellen irányuló minden erőszakos 
ténykedéstől, minden támadó cse-
lekménytől és minden támadástól, 
akár külön, akár más hatalmakkal 
együtt”. A szerződésnek titkos zára-
déka is volt, amely német és szovjet 
érdekszférákra osztotta fel Kelet-
Európát, a háború kitörése után 
ennek alapján zajlott le a területi 
osztozkodás. A titkos kiegészítő 
jegyzőkönyv meglétét – amelynek 
szövegét Nyugaton már 1946-ban 
közzétették – a Szovjetunió egészen 
a gorbacsovi peresztrojkáig tagadta. 

Mindez csak elodázta az össze- 
csapást: Hitler, miután már nem fe-
nyegette a kétfrontos harc veszélye, 
1941. június 22-én hadüzenet nél-

kül megtámadta a Szovjetuniót, a 
Molotov-Ribbentrop-paktum hatá-
lyát vesztette. 

A náci Harmadik Birodalom 
1945-ben megsemmisült, de a szov-
jet érdekszférába került kelet- és 
közép-európai országokban kom-
munista diktatúrák épültek ki, ame-
lyek különböző formában, az 
elnyomás eltérő módozataival egé-
szen az 1990-es évek elején bekö-
vetkezett rendszerváltásig fenn- 
álltak. 

2008 júniusában az Európa lelki-
ismerete és a kommunizmus cím-
mel Prágában megrendezett 
nemzetközi konferencián Václav 
Havel volt cseh államfő így fogal-
mazott: „Európa rendkívüli felelős-
séget visel a nácizmusért és a 
kommunizmusért, azért a két totali-
tárius rendszerért, amely ezen a 
földrészen jött létre”.  A tanácsko-
zás résztvevői, majd szeptemberben 
az Európai Parlament (EP) magyar, 
észt, brit, német és lett képviselői 
azt javasolták, hogy augusztus 23-
át, a Molotov-Ribbentrop-paktum 

aláírásának napját nyilvánítsák a to-
talitárius rendszerek áldozatainak 
emléknapjává. 

Az EP 2009 áprilisában fogadott 
el erről állásfoglalást. Az Európai 
Unió igazságügyi miniszterei 2011. 
június 10-én, a magyar EU-elnök-
ség alatti utolsó ülésükön lengyel, 
magyar és litván kezdeményezésre 
közös állásfoglalásban emlékeztek 
meg a totalitárius rendszerek által 
elkövetett bűncselekmények áldo-
zatairól. A dokumentum emlékezte-
tett a totalitárius rezsimek 
áldozatainak emléknapjára, és fel-
kérte a tagállamokat: vizsgálják 
meg, hogy saját országuk történel-
mének és sajátosságainak fényében 
milyen módon történjen a megem-
lékezés. 

Az emléknapot először 2011-ben 
tartották meg. A soros EU-elnök 
Lengyelország fővárosában, Varsó-
ban egy uniós kormányzati szintű 
konferencián abban egyeztek meg, 
hogy több országot átfogó hálózatot 
állítanak fel a totalitárius rendszerek 
kutatására. A platform októberi, 

prágai alakuló ülésén született meg-
állapodást 13 ország 19 intézete írta 
alá, Magyarországot a Terror Háza 
Múzeum képviseli az együttműkö-
désben. 2012-ben az európai emlé-
kezetintézetek vezetői Budapesten 
írtak alá közös nyilatkozatot egy eu-
rópai múzeum létrehozásáról, mely-
nek feladata a kommunista, a 
nemzetiszocialista és egyéb totali-
tárius rendszerek működésének és 
bűneinek bemutatása. 

2018 júniusában Orbán Viktor 
miniszterelnök avatta fel Óbudán a 
szovjet megszállás (a kommunista 
diktatúra) áldozatainak emlékmű-
vét. 2019-ben az emléknapon több 
európai közszolgálati televízió mu-
tatta be a varsói székhelyű Emléke-
zet és Szolidaritás Európai Hálózata 
(ENSR) kezdeményezésére készült, 
az európai totalitárius rendszerek 
nevében elkövetett erőszak és ül-
döztetés elszenvedőinek sorsát fel-
idéző rövidfilmeket, ezek egyike az 
1956-os magyar forradalom legfia-
talabb áldozata, Mansfeld Péter em-
lékét idézte. 

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja

Gyermekfoglalkozás

Szakmai beszélgetés  Fotó: archív

Mikháza kiválasztása is szimbolikus, hiszen a település az erdélyi 
magyar kultúra egyik bölcsője: a Felső-Nyárád menti „Szentföld” 
központjában a ferencesek 1636-ban építették fel első kolostorukat. 
A rend élén olyan kiváló tudósok álltak, mint Kájoni János, a Canti-
onale Catholicum és a róla elnevezett kódex szerzője. A rend a tanítás 
terén is úttörő volt, a kolostorban indult el az az iskolai oktatás, amely 
később a marosvásárhelyi katolikus iskolában vált példaértékűvé. A 
település számos neves szülötte öregbítette Mikháza hírnevét: Kacsó 
Sándor újságíró, aki gazdag életpályáján többek között a Brassói 
Lapok és a Romániai Magyar Szó főszerkesztőjeként vállalt felelős-
séget az erdélyi magyarságért, és Széllyes Sándor, aki a legendás Szé-
kely Népi Együttes vezéralakjaként ápolta szülőföldjén, és vitte el ősei 
kultúráját a nagyvilágba. 

Információk: http://ehh.ro/index.php/hu/hirek/99-mikhazi-szabadegye-
tem-2022
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Augusztus 23-tól szeptember 22-
ig a Nap a Szűz jegyében jár. Telő-
félben van az év harmadik negyede. 
A gabonaaratás vége felé közeleg. 
A magok szétszóródnak, föld alá 
kerülnek, hullanak az érett gyümöl-
csök. A nyár büszke egésze dara-
bokra hull. Lágyabban süt a nap, 
hamarabb sötétedik, a vándormada-
rak készülődnek. 

Hat hónap alatt a csírából termés 
lett. A következő fél év a várako-
zásé lesz. 

Az állatöv hatodik jegyének jel-
képe a búzakalászt tartó Szűz: lány 
és nő, szerető és anya, aki világra 
hozza, elveszíti és újraszüli gyer-
mekét. A termőföld az, ami szűzen 
marad, a termés betakarításától a ta-
vasz megtermékenyítő leheletéig. 

A legrégibb mítoszokban is ott 
van már a Szűz, aki egy istentől kü-
lönös körülmények között különös 
gyermeket hoz majd a világra, s ez 
a gyermek valamilyen erőszak kö-
vetkeztében meghal, de egy idő 
múlva feltámad. Az elmúlás és új-
jászületés regéje ez – az ember is 
újból és újból létrehozza önmagát. 

Rege. A halhatatlanná lenni akaró 
emberről. Az ősember is rájött már 
arra, hogy minden újszülött ha-
landó, de továbbviszi azt a képessé-
get, hogy megismételje ember 
voltát, hogy új embert hozzon a vi-
lágra. 

Az ógörög Démétér, a fájdalmas 
Földanya, a házasság, az anyaság 
védelmezője, az aratás istennője 
testvére volt Zeusznak, Poszeidón-
nak és Hadésznek. Soha nem volt 
férjnél, de sok gyermeket szült. 
Amikor Zeusztól született lányát, 
Perszephonét Hadész elrabolta, s az 
alvilág királynőjévé tette, a szépsé-
ges Démétér elhatározta, hogy nem 
megy vissza az Olümposzra, hanem 
a földön fog bolyongani, s mindad-
dig nem engedi, hogy a magok ki-
csírázzanak, amíg vissza nem kapja 
lányát. Démétér elcsúfította magát, 
öreg lett, s a föld kihűlt, terméketlen 
lett. Végül megegyeztek: kilenc hó-
napra visszakapja Perszephonét, de 
a tél három hónapját ma is lent tölti 
a lány Hadész birodalmában. 

A halandóság és halhatatlanság 
titka, az élet rendjével való megbé-
kélés ősrégi meséje ez. 

Kedves, virágokat szedni jöttünk 
a kertbe. 

Tudod, mennyi virág, hány tearó-
zsa, mely 

Hajad díszíti, hány szerelmes 
rózsa kelyhe  

Pusztul nyaranta el? 
 
Szél támad, szárukat vadul tépi-

cibálja. 
A rózsák szirma az utak sarába 

hull. 
Ó kedves, szedd le mind, hisz ál-

maink virága 
Holnapra megfakul. 
 
És tedd vázába mind; az ajtókat 

bezárjuk, 
S gyászolva holt napunk, bá-

gyadt-kegyetlenül 
Nézzük majd kínjukat, míg sze-

relmi haláluk 
Lassan beteljesül. 
 
Virágszüret. A ma éppen 142 

éve, 1880. augusztus 26-án született 
Guillome Apollinaire versével – 
Rónay György fordításában – in-
dulok utolsó augusztusi sétámra, 
kedves Olvasóm. Ha időd engedi, 
tarts velem. 

 
Szép önzőm, lám, a kert kopár, 

díszét leszedték. 
Elszállt a pilleraj, más virágok 

után, 
S eztán a szomorú kertbe éjjeli 

lepkék 
Látogatnak csupán. 
 
S profán szobánk ölén a sok virág 

kiszenved. 
Rózsáink szirmukat elejtik csen-

desen. 
Ó sírj!... Minden virág, amely el-

hervad, egy-egy 
Elhaló szerelem! 
 
Tengerparti történettel indulok 

tovább. 
Egy kisgyerek kagylóval a ten-

ger vizét egy gödröcskébe iparko-
dott átmeríteni. Az arra járó 
Ágoston megkérdezte tőle, mit 
művel? A kisfiú bátran megfelelt: 
látod, a tenger vizét akarom ide át-
önteni. Gondolod, hogy ez sikerül? 
– kérdezte a püspök. Miért ne hin-
ném, te is hiszed, hogy felelni 
tudsz arra, amire még senki sem 
tudott. Sokkal könnyebb nekem a 

tenger vizét e lyukba merítenem, 
mint az embernek Isten lényét ki-
fürkészni. Szent Ágoston megér-
tette a példázatot. És amint írja 
Bálint Sándor Ünnepi kalendári-
umában, „Amint házába hazaérke-
zett, egy könyvhöz sem nyúlt többé, 
mert a gyermektől többet tanult, 
mint a hiú és üres könyvekből”. 
Ágoston egyházatya, a philosophia 
perennis, vagyis a keresztény filo-
zófiai gondolkodás – a szemlélő-
dés és az aktív élet, a vita 
contemplativa és vita activa egyez-
tetője – alapító nagymestere Kr. u. 
430-ban, augusztus 28-án lépett át 
a halhatatlanságba. 

Augusztus 29. a magyar fotográ-
fia napja. 1840-ben e napon a Ma-
gyar Tudós Társaság ülésén Vállas 
Antal matematikus bemutatta, mi-
ként lehet képet alkotni a fénysuga-
rak segítségével fényérzékeny 
nyersanyagon; Magyarországon ez 
volt az első, nyilvános rendezvé-
nyen készült dagerrotípia. 

„A fényképek különösen izgatnak 
– vallom én is Szakonyi Károllyal. 
–  (…) a kemény táblájú, drapp 
vagy zöldesbarna műtermiek; a ké-
sőbbi korokból pedig az amatőr fel-
vételek. Sokszor jobban lekötnek, 
mint egy-egy könyv; szép vagy ke-
serves történeteket tudnak elmon-
dani. A fényképezés feltalálásával 
nagy csoda jött létre: a technika 
csaknem a művészet helyébe lép – 
létrehozza az absztrakciót, de úgy, 
hogy a természetes valóság is min-
denestül érvényesül. 

Idődarabok vannak elrabolva, el-
orozva, kiragadva, megszerezve és 
megmentve a fényképeken az elmú-
lástól. Idődarabok tájakkal és em-
berekkel – ahogy a szem és a gép 
lencséje rátekint a világra. 

Olyan egyszerűen és olyan gaz-
dagon. 

Nézem a régi fényképeket. A fele-
déstől mentett kincseket. A megku-
porgatott valóságot, az összecsent 
életet. A visszaidézhető arcokat, 
gesztusokat, házakat, udvarokat, 
egy diófát, heverésző kutyát, elha-
gyott csónakot a vízen, röptében 
lencsevégre kapott madarat, ablak-
ban nyíló virágot…” – veszem az 
idézetet a Régi fényképek című írá-
sából. 

Mikor megszületett Csezmiczei 
János, 588 évvel ezelőtt, 1434.  

augusztus 29-én, a dagerrotípia még 
nem létezett. Bár elődje, a camera 
obscura már igen. Az optikai fény-
képezőgép is a camera obscura mű-
ködésén alapul. A fényképezés 
előtti időkben mint rajzolási segéd- 
eszközt és mint fizikai és csillagá-
szati eszközt tartották számon. Ibn 
al-Hajszam már 997-ben leírta az 
Opticae thesaurus című könyvé-
ben. A reneszánszban sokakat fog-
lalkoztatott – így Leonardo da 
Vincit is – ez a bárki által elkészít-
hető, egyszerű optikai eszköz. 
Csezmiczei Janus Pannonius név-
vel vonult be a reneszánsz kultúr-
történetbe. 

 
Én, aki nyílegyenest törtem  

sudarammal az égnek, 
Seprem most leborult lomboza-

tommal a port. 
Nem külső, idegen terhek ros-

kasztanak engem, 
Önnön termésem húzza le bús fe-

jemet. 
Társaimat viharos villámok dön-

tik a földre, 
Rám ez a dús termés hozza a 

szörnyü halált. 
Ép volnék ma is én, ha nem önt 

el a százszoros áldás; 
Mind az enyém a gyümölcs, mely 

ime porba terít. 
Nincs más hátra: a balta setét 

vasa vágja el éltem, 
S máglyák lángjai közt pusztulok 

el megadón. 
Jobb a diófának: termése miatt 

verik őt le, 
Engem a termésem súlya tör 

össze maga. 
(…) Bárcsak durva fagyok per-

zselték volna le szirmom, 
Amikor ifju tavasz csalta ki bim-

baimat! 
Vagy letarolták volna a vad sze-

lek a be sem érett, 
Zsenge bogyót, sűrűn nőtt, buja 

kincseimet! 
Meddő árnyam várna csak arra, 

ki lankad a hőtől, 
S nem másért, csak ezért tisztelik 

úgy a platánt. 
(…) És te, ki erre kerülsz, ágast 

állítni ne restelj 
Csüggő gallynak, emeld helyre a 

dűlt terebélyt, 
(…) Rakj hát holmi karót e sze-

gény ágaknak alája, 
Szednivaló is akad, újra ha erre 

kerülsz... 
 
A roskadozó gyümölcsfája bizta-

tás a mindenkori értékek megmen-

tésére, egyben bő termés ígéretét 
hordozza így nyár végi hűvösödő 
időben, az őszi nagy betakarítások 
előtt, amikor még melegít híven a 
nap, de már nem éget. 

 
Tűz, melegíts, ne égess 
Égő sebet szivemre; 
Nap, ne vakíts, világíts, 
Nem nézek a szemedbe. 
 
Asszony, puhácska száddal 
Csókolj, ne a fogaddal; 
Ki önnön sírod ásod 
Ember, ne ránts magaddal. 
 
Virág, maradj az ágon, 
Megvárom a gyümölcsöd 
Nem rugdalok markodba 
Végzet, lazítsd a görcsöd. 
 
Így fohászkodik Karinthy Fri-

gyes Ősz című versében a sorshoz. 
A két évvel azelőtti stocholmi agy-
daganatműtétje után – betegségével 
kapcsolatos élményeiből írta Utazás 
a koponyám körül című regényét –, 
84 éve, 1938. augusztus 29-én halt 
meg, 51 éves korában. Micsoda ne-
meslelkűség, ahogy a halál árnyé-
kában másokért fohászkodik: 

 
Élet, mindenki éljen 
S ne tudja meg, miért él; 
Ígérd már másnak, Isten, 
Amit nekem igértél. 
 
Nem akarom halandóságra emlé-

kezve befejezni mai sétámat, hanem 
egy születéssel. 

123 évvel ezelőtt, 1899. augusz-
tus 31-én született Érdi Krausz 
György geodéta, a területtartó ve-
tület kidolgozója. 1942–45-ben a 
Honvéd Térképészeti Intézetben, 
1958–60-ban a Kartográfiai Válla-
latnál dolgozott. Egyik kezdemé-
nyezője 1956-ban a Társadalom- és 
Természettudományi Ismeretter-
jesztő Társulat (TIT) Űrhajózási 
Bizottsága, majd a Műszaki és Ter-
mészettudományi Szövetségek 
(MTESZ) Asztronautikai Szakosz-
tálya megalakításának, melynek 
1964–72-ben ügyvezető titkára 
volt. Az űrhajózás terén a mestersé-
ges holdak megfigyelésére is alkal-
mas, külföldön is bevezetett 
csillagászati számítótáblázat, a Na-
vicard megalkotása fűződik a nevé-
hez. 

 
Maradok kiváló tisztelettel.  
Kelt 2022-ben, szűz havának ne-

gyedik napján 

Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma (DXXVII.) 

Hány szerelmes rózsa kelyhe pusztul nyaranta el?

„Ágast állítni ne restelj csüggő gallynak”



Szokás, hogy ha egy ember elér egy 
bizonyos életkort, megkérdik tőle: ha 
újrakezdhetné, ugyanazt tenné, amit 
addig? Induljunk ki abból, hogy ilyen 
újrakezdési lehetőség nincs. Ami 
pedig nincs, arról fölösleges beszélni 
– ezt már annak idején jó Könyves 
Kálmánunk is megmondta. Ha nem is 
pont így, de a lényege ez volt. Akkor 
hát minek bajmolódni vele?  
Bakó Zoltán átlépett a hetedik X-be – 
ahogy ő mondja: „…vagy nyolca-
dikba…, a jófene tudja, tény, hogy be-
töltöttem a hetvenet… Nos, ilyenkor 
illik számvetést készíteni – mondják”. 
Azonban Bakó Zoli nem ezt mondja. 
Szerinte számvetést akkor készít az 
ember, ha ki készül lépni az addigi ál-
lapotából, mondjuk az életből. Zoli vi-
szont egyáltalán nem készül az 
életből kilépni, tudja: ez nem tőle 
függ. Maradjunk hát ennyiben: Bakó 
Zoltán belépett a „hetvenkedők” tá-
borába. Papírforma szerint negyvenöt 
évet dolgozott a sajtóban. Ki-ki 
döntse el, ez sok vagy kevés. Az aláb-
biakban vele beszélgetünk.  

– Azért volt néhány megálló a hetven év 
alatt…  

– Néhány? Rengeteg! Az élet csupa meg-
állókból áll. Hogy azok kellemesek-e vagy 
nyomasztóak, netán kényelmetlenek, ismét 
nem tőlünk függ. Egyszerűen vannak. Nos, 
látod, ezekről érdemes beszélni. Az egyik – 
nyilván nem az első – az volt, amikor ’73-ban 
a helyi lap (Vörös Zászlónak hívták akkor) 
riportpályázatot hirdetett. Beneveztem, mert 
adott volt a lehetőség. Meg különben is, 
annak ellenére, hogy történésznek készültem, 
már motoszkált bennem a gondolat, hogy én 
inkább a sajtóban… A pályázat egyik része 
egy tetszőlegesen megválasztott témájú riport 
megírása volt. Estefelé nekifogtam megírni, 
otthon, a konyhaasztalon, aztán eszembe ju-
tott, hogy várnak a Fecskében (ez Vásárhely 
egyik emblematikus cukrászdája volt, kábé a 
mai Grand szálló helyén) a haverok, hát fel-
álltam az asztaltól, azzal, hogy a pokolba is, 
abból a harmincvalahány pályázóból nem 
pont én leszek a legjobb, és indulni készül-
tem. Ekkor lépett be a házba édesapám. Hová 
megyek – kérdezte, s mi van azokkal a papí-
rokkal az asztalon? Mondom – tekeregni, a 
papírok meg egy megkezdett riport oldalai. – 
Fiam, ha az ember valamibe belekezd, azt fe-
jezze is be, mert ez a dolgok rendje – mondta. 
Én meg visszaültem, és befejeztem a riportot. 
Olyan két hét múlva hirdettek eredményt. 
Első díjat nyertem, így lettem – kerülőutak 
nélkül – újságíró. Ma is úgy érzem, az apám-
nak köszönhetem. 

 – Mitől vagy te olyan jó ember? 
– Nem hinném, hogy jó ember lennék. 

Vagy legalábbis jobb, mint a sokévi országos 
átlag. Vagyok, mint minden ember… Az, 
hogy esetleg több bennem az empátia, együtt- 
érzésre való hajlam, mint az emberek többsé-
gében, valahogy genetikailag vonszolódott 
utánam. Meg úgy, hogy kitűnő, valóban jó 
emberek vettek körül. De ez nem az én érde-
mem, hanem az övék. Vagy a sorsé? Emlék-
szem, 1974-ben, amikor az első egyetemi év 
után – mert az első díj feljogosított, hogy fel-
vételizzek az ország akkor egyetlen sajtófa-
kultására – hazakerültem a laphoz a kötelező 
szünidős gyakorlatra, az első szakmai felada-
tom az volt, hogy segítsek lehordani az irodai 
bútorokat a másodikról az első emeletre. Köl-
tözött a szerkesztőség. Taszigáltuk a böhöm 
nagy íróasztalokat, nyögtünk nagyokat a súly 
alatt, és egyszer csak megszólal az asztal túl-
oldalán lihegő: – Te kolléga, tegeződjünk, 
mert ha rosszul nyomod, így könnyebb lesz 
lecseszni téged. Szédültem a nagy megtisz-
teltetéstől. Az a kolléga a te édesapád volt, 
Nagy Ferenc, pontosabban Nagyferi. Később 

tanultam meg, hogy az embert nem a nagy nö 
meg a nagy fö teszi. Őt mindenki szerte a me-
gyében Nagyferiként ismerte, Nagy Ferenc-
ként szinte senki. Ma már állítom: az akkori 
szerkesztőség tagjaitól tanultam szakmát, 
emberi tartást, empátiát, a közösségi szellem 
becsülését. Sajnos, ma már alig hárman-né-
gyen élnek még közülük. Szívesen sorolnám 
fel név szerint valamennyit, de félek, kifelej-
tenék egyet-kettőt, azt meg nem venném a 
szívemre.  

– Voltak fiaskók, ballépések, tévedések, 
fura történések, mert hát ilyen egy szerkesz-
tőség élete…  

– Voltak dögivel. Az emberek állandóan 
azt mondták: Hazudtok az újságban, semmi 
nem úgy van, ahogy írjátok (na jó, ha úgy 
tudják, miért veszik meg az a lapot…). 
Egyébként nem hazudtunk. Egy alkalommal, 
amikor egy ilyen kritizáló nekem szökött, 
kézen fogtam, s elvittem az egyik Küküllő 
menti községbe a tsz elnökéhez (tsz = mező-
gazdasági termelőszövetkezet). Kérdem az 
elnököt: Mennyi a búza hektárhozama? 
Mondja. És a törökbúzáé? Mondja. Na, 
mennyit írtunk mi? – kérdem a reklamálót. 
Tényleg ennyit – mondja. S akkor…? Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy az ötödik 
pohár almapálinka után ismét megkérdeztem 
az elnököt a hektárhozamokról. „Hát olyan 
feleforma annak, amit az előbb mondtam” – 
somolygott huncutul. Mellesleg mindkettő, 
az elnök meg a reklamáló is barátom volt. 
Hát ilyen időket éltünk akkor.  

Egy alkalommal a Flacăra című lap utolsó 
oldalán megjelent egy hír, miszerint megta-
lálták a falba rejtett Kájoni-kódexet. Más for-
rás akkor nem lévén, „elloptam” a hírt, 
elkövetvén azt az óriási hibát, hogy nem je-
löltem meg a hír forrását. Persze Păunescu 
mester embereinek fogalmuk sem volt arról, 
hogy számunkra mit jelent a kódex – ezért is 
tördelték az utolsó oldalra –, szerintük az ügy 
lényege, hogy elvitték a fővárosi történelmi 
múzeumba restaurálás végett. Halványlila se-
gédfogalmuk sem volt arról, hogy Kájoni 
mester a mikházi kolostorban élte le élete egy 
részét. Nálunk, az akkori Vörös Zászlóban a 
második oldali esemény rovatban kapott he-
lyet a hír. Másnap veszettül cseng a telefon, 
a főszerkesztőnőt – akkorra már az igen jó 
tollú Incze Gábort kiebrudalták a főszerkesz-
tőségből – berendelik a megyei pártbizottság-
hoz. Azt sejtettük, hogy baj van, de hogy 
mi…? Amikor visszatért a vörös szőnyegről, 
egyenesen hozzám rontott be azzal, hogy 
Zoli, maga honnan vette a Kájoni-hírt? Ma 
már csak sejtem, hogy ő maga sem hallott túl 
sokat Kájoni Jánosról meg az ő kódexéről. 
Bárányszelídséggel közlöm vele, hogy a Pă-
unescu kartárs lapjából. Némi keresgélés után 
meg is találom a lapot, s mutatom neki, hogy 
ímé… Kitépte a kezemből, s elviharzott. 
Mint kiderült, vissza a pártbizottságra, iga-
zolni magát (no nem engem). Az önigazolás 
eredményéről imígyen értesültem: – Zoli, 
maga nem tudta, hogy Păunescutól nem sza-
bad semmit átvenni?! Csak mellesleg: addig 
ő sem tudta… Mondom, nem tudtam, nekem 
Ceauşescu elvtárs bizonyára elfelejtett szólni, 
hogy már nincsenek jó viszonyban Păunes-
cuval. Később tudtam meg, hogy tényleg ösz-
szementek. No, ezt is megúsztam. 

– De voltak mulatságos esetek is… 
– Voltak. Bár ezek is csak a végén tűntek 

mulatságosnak, miután kiderült, hogy még-
sem rúgnak ki. A nyolcvanas évek közepe-
vége felé sok üvegházkomplexum átállt a 
zöldségtermesztésről virágkertészetre. Keve-
sebbe került a fűtés… A Grand szálló mellett, 
ott, ahol most virslis szendvicset és forró ku-
tyát árulnak, volt egy mészárszék. Épp egy 
olyan napon tértem be, amikor volt benne hús 
(általában nem volt). Kérek egy kiló sertés-
combot, mire a mészáros: de kell venni hozzá 
legalább egy szál szegfűt. Mondom, mi nem- 
igen szoktuk a disznócombot szegfűvel ké-
szíteni, ha volna talán majoránna vagy eset-

leg kakukkfű, netán rozmaring… Nem volt. 
Aznap írtam egy jegyzetet az árukapcsolás-
ról, ami akkor is tilos volt. A végén szerényen 
megjegyeztem, hogy legközelebb a virágüz-
letben csak akkor szolgáljanak ki szegfűvel, 
ha vásárolok hozzá két kiló nyakas karajt. 
Másnap már megint állt a bál. Ezt úgy úsztam 
meg, hogy Lajos Anti kollégám megsúgta 
nekem annak a törvénynek a számát, ami 
tiltja az árukapcsolást. Volt egy rovatom, ami-
nek az volt a címe: Hová menjünk a hét 
végén? A végére szoktam tenni egy-egy étel-
receptet is. Egyik alkalommal valamilyen 
szabadban készíthető rostonsültreceptet vág-
tam be, ami így kezdődött: „Végy 2,5 kiló ka-
rajt”… Akkor már jegyre volt a hús. Szóval 
egy öttagú család havi húskvótája ment volna 
rá az én csodás receptemre. Ezt úgy úsztam 
meg, hogy kézügyben tartottam a romániai 
kiadású receptkönyvet, ahonnan a szöveget 
vettem. Amikor elővettek – mert elő –, kinyi-
tottam a könyvet, s mutattam: itt van, nem én 
találtam ki. A szerencsém az volt, hogy a 
könyvet olyan két évvel korábban adták ki…  

– Mostanság mivel foglalkozol? 
– Olvasok, amikor van mit, tévézek, ami-

kor van mit nézni, megpróbálok odafigyelni 
a világ dolgaira, és néha beszélgetek a bará-
taimmal, akik sajnos egyre kevesebben van-
nak. Nem a barátság van fogyóban, hanem az 
életek. Elköltöztem Vásárhelyről, úgy érzem, 
ez a város már nem az, amit megszoktam, 
amit szerettem, és amelyikért olykor még ölre 
is mentem volna. Ja igen: negyedévenként 
szerkesztem a Magyarörmény Élő Örökség 
című lapot. Édesapám Erzsébetvárosban szü-
letett, amit 115 évvel ezelőtt, amikor ő a vi-
lágra jött, még jórészt örmények laktak. 
Egyszer azt mondta nekem: – Aki Erzsébet-
városban született, nem létezik, hogy ne le-
gyen benne legalább egy fikarcnyi örmény. 
Remélem, belém is szorult egy fikarcnyi ma-
gyarörmény valahonnan. Bár hivatalosan 
nem bizonyított.  

– Milyennek látod a mostani sajtót? 

– Nem szeretnék senkit bántani. De az, 
amit ma sajtónak neveznek… hát az nem az, 
amit én annak tudtam. Az írott sajtónak, a la-
poknak mostanság egyre jobban csökken a 
példányszáma. És én nem hiszem, hogy az 
elektronikus konkurencia miatt. Sajnálattal 
tapasztalom, hogy a mai újságíróknak nincs 
általános műveltségük, ami pedig egy újságí-
rónál elengedhetetlen. És ez érvényes az írott, 
beszélt és „nézett” sajtóra egyaránt. Nem 
tudom, hogy honnan jönnek ezek a fiatalok, 
de úgy tűnik, nem iskolából. Vagy legalábbis 
nem olyan iskolából, ahol az általános mű-
veltséget osztják. Más. Úgy rémlik, az infor-
mációikat a piaci kofáktól szerzik be. Nincs 
bajom nekem a kofákkal, Isten ments, de nem 
ők az információk hivatalos forrásai.  

A terepjárás immár kiveszett az újságírói 
gyakorlatból. Pedig ott kinn, „az élet sűrűjé-
ben” lehet felmérni a valóságot. Csak ott va-
lósulhat meg a költői igény: az igazat mondd, 
ne csak a valódit. Valamikor, még sakál ko-
romban (sakál = újságíró-gyakornok) úgy 
esett, hogy a mezőgazdasági rovathoz osztot-
tak be. Néhány nap múlva mindkét kolléga 
kiesett – szabadság, betegség –, egyedül kel-
lett tartanom a frontot. Két napig ügettem te-
repre, aztán megsokalltam. Támadt egy 
mentőötletem. Százlépésnyire volt a szer-
kesztőségtől a telefonpalota, átmentem, s kér-
tem a telefonos kisasszonytól az egyik község 
téeszirodáját. Beszéltem a főmérnökkel, 
aztán kértem egy másik falut. Ott az elnökkel 
purparléztam. Harmadjára kértem a kisasz-
szonytól egy újabb falut… Amikor azzal is 
végeztem, s mentem fizetni, szánakozva né-
zett rám: ha előre szól, hogy három falut akar, 
behoztam volna egymás után, várakozás nél-
kül… Ő nem tudta, hogy én „terepen va-
gyok”, ezért nem használhattam a 
szerkesztőségi telefont. Ha megtudták volna, 
hogy én dróton megyek terepre, talán a lába-
mat is eltörték volna. De hát ez egy múlt kor 
története, mára talán már érthetetlen is.  

– Zoli, köszönjük a beszélgetést.  

Erdélyi arcok 
Számvetés pedig nincs

Nagy-Bodó Tibor 
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket szeptember 8-áig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 

Az AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK (2.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Fülöp Éva,  
Marosvásárhely, Épít k sétány 

Szabó Irma,  
Marosvásárhely,  C. D. Gherea u. 
A pályázati rejtvény megfejtése: 

BECK; COLIGNY; ALBERT; VITÉZ; ORDÓDY; ESTERHÁZY; 
HÉRICS; MIKES 

Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  
a 0265-268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
az augusztus 19-i 

számból: 
 

Ikrek:  
Guinigi 
 
Skandi:  
Mindenki olyan kalap-
pal köszön, amilyen 
van neki.
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B

R
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R
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Szerkeszti: Kiss Éva 1012.

K

E
VÍZSZINTES: 1. A szólás els  része. 9. Vajdasági magyar író (Nándor). 10. Burkolt 

értelmet felfog. 11. Ilyen emberre vonatkozik a szólás. 16. Ördögi lakhely. 18. Római 
négy. 19. Német Alajos. 20. Nemesgáz. 21. Mennyei. 22. Mivel. 23. Pára! 24. Szintén. 
25. El idéz. 26. Ezen a helyen. 27. Indoeurópai nyelvcsalád. 29. Zsinóros férfikabát. 31. 
Kicsinyít  képz . 32. Nála lentebbi helyen. 34. Dolgozik a mozdony. 36. Az iszlám má-
sodik kalifája. 38. A tantál vegyjele. 39. Kipling egyik kígyója. 41. 52 köves játék. 43. 
Vízen szállítás módja. 45. Esküv  utáni lakoma. 47. Olasz és német gépkocsijel. 48. John 
Wayne egyik filmje. 50. Id  el tti. 51. Egy (angol). 

FÜGG LEGES: 1. Nagyon öreg. 2. Melyik személy? 3. Francia futballista (Ray-
mond). 4. Olimpiai bajnok tornászn  (Henrietta). 5. … Uris, az Exodus írója. 6. Nem 
mozog. 7. Vonalzóféle. 8. Koordinátarendszer kezd pontja. 12. Egy …, egy halálom 
(szólás).  13. Rövidnadrág. 14. Peremek nélküli szita! 15. Is, székelyesen. 17. Szemét, 
mocsok. 19. A szólás befejez  része. 20. Kezdésre, indulásra biztató szó. 21. 
Feszít eszközzel rögzít . 23. Termést betakarító. 25. Régi korszakból való. 27. Hamis. 
28. Attól kezdve! 30. Latin és. 32. Zamat. 33. Szándékozó. 35. Ahogy, amikor. 37. Mo-
hamed népe. 40. Edénytartó eszköz lehet. 42. Gondolat, eszme. 44. Vármaradvány. 45. 
Kacat. 46. Román bástya. 49. Énekl hang. 50. Kilogramm (röv.). 51. Oda-vissza férfinév. 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro

1

M

B
Wladyslaw  

Stanislaw Reymont 
Nobel-díjas lengyel 

írótól idézünk  
a f sorokban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Hamvas Béla egyik 
regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18 R
19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28  29 30

31



2022. augusztus 26., péntek __________________________________________  SZÍNES VILÁG _______________________________________________  NÉPÚJSÁG 17 

A Magyar Szent István-rend és idei kitüntetettjei 
Novák Katalin köztársasági 

elnök a legmagasabb magyar állami 
kitüntetést, a Magyar Szent István-
rendet adta át augusztus 20-án Mik-
lósa Erika Kossuth-díjas 
operaénekesnek és Rofusz Ferenc 
Kossuth-díjas rajzfilmrendezőnek, 
a nemzet művészének. Az MTVA 
Sajtóarchívumának összeállítása a 
kitüntetés történetéről: 

Kutatások szerint Koptik Odo dö-
mölki apát már az 1741-es ország-
gyűlésen javasolta egy Szent 
Istvánról elnevezett nemesi lovag-
rend létrehozását. Esterházy Ferenc 
gróf – akkor Moson megye főis-
pánja, 1762-től magyar kamarai fő-
kancellár – 1760-ban nyújtott be 
részletes javaslatot az uralkodónak 
civil érdemrend létrehozására, az 
1757-ben alapított Katonai Mária 
Terézia-rend mintájára. Esterházy 
újabb tervezetét Mária Terézia 1764. 
február 20-án fogadta el, és Ester-
házyt nevezte ki az alapítandó rend 
kancellárjává. A döntés hátterében 
az lehetett, hogy a királynő 1764 jú-
niusára országgyűlést hívott össze, 
amelyen a hadiadó emelését szerette 
volna elérni, s e gesztussal a rendek 
jóindulatát igyekezett elnyerni. 

A Szent István-rend (Insignis 
Ordo Sancti Stephani) alapítására a 
királynő legidősebb fia, József fő-
herceg – a későbbi II. József – római 
királlyá történő koronázásának nap-

ján, 1764. május 5-én került sor, és 
másnap már megtörténtek az első 
adományozások. A rend magyar jel-
legének hangsúlyozása érdekében a 
királynő a jeles alkalomra magyar 
viseletben jelent meg, kíséretét kizá-
rólag magyar nemesek alkották, és 
fontos szerepet játszott a ceremó-
nián a magyar testőrség. A rend ün-
nepe augusztus 20-a, Szent István 
király emléknapja, nagymestere az 
uralkodó lett, latin nyelvű jelmon-
data így szólt: „publicum meritorum 
praemium”, azaz a köz szolgálatá-
ban szerzett érdemek jutalma. 

Az alapszabály a rend tagjainak 
számát százban határozta meg 
három osztályban: 20 nagykeresz-
tes, 30 parancsnok és 50 kiskeresz-
tes, e számba az egyházi tagokat 
nem számították bele. A kitüntetést 
csak férfiak kaphatták (az egyetlen 
kivétel az alapító Mária Terézia 
volt), az első két osztályban a kitün-
tetés elnyeréséhez négy generációra 
visszamenőleg kellett nemesi szár-
mazást igazolni, bár ettől kivételes 
esetben eltekintettek. A nagyke-
reszttel belső titkos tanácsosi, a pa-
rancsnoki kereszttel grófi vagy 
bárói rangot, a kiskereszttel bárói 
rangot lehetett kérelmezni. 

A három osztály jelvénye nagy-
ságban eltérő aranyszegélyű, sötét-
zöld zománcos kereszt volt, fölötte 
a magyar királyi korona képével, a 

nagykereszthez csillag is járt. A ke-
reszt középpajzsa kerek, vörös zo-
máncos, benne a koronás zöld 
hármas halmon fehér kettős kereszt 
áll, jobbról M.T., azaz M(aria) 
T(eresia) kezdőbetűk arany szín-
ben. A középpajzsot arany szegélyű 
karikagyűrű fogja körbe, benne a 
rend jelmondata. A jelvényt az első 
osztályban jobb vállon átvetett váll-
szalagon, a második osztályban 
nyakon, a harmadikban gomblyuk-
ban viselték. A rendnek külön öltö-
zete (vörös bársonyruha, vörös 
tafotával bélelt és hermelinnel sze-
gélyezett zöld bársonymente és kó-
csagtollas vörös bársonykalap) is 
volt. A tagság nem volt örökölhető, 
a jelvényt és a ruhát a kitüntetett ha-
lála után vissza kellett szolgáltatni. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia 
1918-as felbomlása után a Szent Ist-
ván-rend megszűnt, újjáalapítását a 
független Ausztria és Magyarország 
közötti vita gátolta arról, hogy 
Mária Terézia osztrák főhercegnő-
ként, német-római császárnéként 
vagy magyar királynőként volt-e 
alapító. 1938-ban, az Anschluss 
(Ausztria német bekebelezése) után 
Horthy Miklós kormányzó rendel-
kezett a Magyar Királyi Szent Ist-
ván-rend adományozásáról, és 
átvette a rend nagymesteri tisztsé-
gét, de a felújított rendet csak né-
hány alkalommal adományozták. 

A kitüntetéssel elsősorban pol-
gári szolgálatokat ismertek el, poli-
tikusok, diplomaták, hivatalnokok 
és a 19. században már művészek és 
tudósok is megkaphatták. (A le-
genda szerint Arany János vissza-
utasította a kiskeresztet, sőt válaszul 
írta volna A walesi bárdokat – a va-
lóságban a költeményt 1857-ben 
írta, és tíz évvel később, a kiegyezés 
után kapta a kitüntetést, amelyet 
jobb meggyőződése ellenére, bará-
tai unszolására elfogadott, de nem 
köszönt meg.) Az elismerést proto-
kolláris és külpolitikai okokból is 
osztották, így a listán szerepel a sza-
badságharcot leverő Windisch-
Grätz herceg, a megtorlást vezénylő 
Haynau, avagy 1938 után Hermann 
Göring, a náci Harmadik Birodalom 
egyik vezetője és Joachim von Rib-
bentrop külügyminiszter. 

A Szent István-rendet 1946-ban, 
a köztársaság kikiáltásakor szüntet-
ték meg, majd 2011-ben a 2011. évi 
CCII. törvénnyel megújították. Az 
ismét a legmagasabb magyar állami 
kitüntetésnek számító Magyar 
Szent István-rend a Magyarország 
érdekében tett legkiemelkedőbb, 
különleges érdemek, kimagasló 
életművek, nemzetközi téren szer-
zett jelentős értékek elismerésére 
szolgál. A kitüntetést 2013-tól au-
gusztus 20-án adományozza a köz-
társasági elnök (aki tisztségénél 

fogva maga is kitüntetett). A Ma-
gyar Szent István-rendnek nincse-
nek osztályai, nők is megkaphatják, 
de a jelvény ugyanolyan, mint 
Mária Terézia korában volt. 

A legmagasabb állami kitüntetést 
2013-ban Egerszegi Krisztina ötszö-
rös olimpiai bajnok úszó és Lámfa-
lussy Sándor (1929-2015) 
közgazdász, bankár, az „euró atyja”, 
2014-ben Kertész Imre (1929-2016) 
Nobel-díjas író és Rubik Ernő Kos-
suth-díjas építészmérnök, feltaláló, 
2015-ben Polgár Judit olimpiai baj-
nok nemzetközi sakknagymester és 
Eötvös Péter Kossuth-díjas zene-
szerző-karmester, 2016-ban Marton 
Éva Kossuth-díjas operaénekes és 
Makkai Ádám (1935-2020) Kos-
suth-nagydíjas és Kossuth-díjas 
költő, nyelvész, 2017-ben Erdő 
Péter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek és Vásáry Tamás 
Kossuth-díjas zongoraművész, kar-
mester, 2018-ban Demény Pál 
György demográfus, 2019-ben 
Roska Botond neurobiológus kuta-
tóorvos, 2020-ban Szemerédi Endre 
Abel- és Széchenyi-díjas matemati-
kus, 2021-ben Lovász László Abel-
díjas, Széchenyi-nagydíjas 
matematikus, valamint Vizi E. Szil-
veszter Széchenyi-nagydíjas és Szé-
chenyi-díjas orvos, farmakológus, a 
Magyar Tudományos Akadémia ko-
rábbi elnöke vehette át. 

Miklósa Erika 
Miklósa Erika 1970. június 9-én született 

Kiskunhalason. Kezdetben a sportban jeles-
kedett: versenyszerűen hétpróbázott, remény-
teljes magasugró volt, de egy sportbaleset 
véget vetett atlétikai karrierjének, így kedv-
telésből az éneklés felé fordult. A gimnáziumi 
tanulmányaival párhuzamosan zene- és ének- 
órákra járt, a zeneiskola hat osztályát két év 
alatt végezte el, majd a szegedi konzervató-
riumban folytatta tanulmányait. 

Tizenkilenc évesen egy apróhirdetés nyo-
mán jelent meg énektanárával, Berdál Valé-
riával az Operaházban egy próbaéneklésen. 
Mozart A varázsfuvolájából az Éj királynőjé-
nek áriáját, az operairodalom egyik legnehe-
zebb koloratúrszoprán áriáját énekelte, s 
minden idők legfiatalabb magánénekesének 
szerződtették az intézményhez. 1991-ben A 
varázsfuvola Papagenájaként debütált, Sze-
geden egy Mozart-énekversenyt nyert meg a 
védjegyévé vált Éj királynője áriával. 

A világhírű szoprán énekes, Hamari Júlia 
felfigyelt rá, s 1992-ben meghívta a brüsszeli 
Mester és a jövő elnevezésű koncertjére. Még 
ebben az évben elindult nemzetközi pályafu-
tása: Mannheimben mutatkozott be A varázs-
fuvola Éj királynőjének szerepében, amellyel 
csakhamar meghódította a világ összes jelen-
tős színpadát Londontól Párizsig, München-
től New Yorkig, és ő lett a legkeresettebb 
művész ebben a szerepben, amelyet mára 
több mint ötszázszor énekelt. A Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola konzervatóriuma 
után, 1996-ban külföldön képezte magát: 
előbb a philadelphiai Academy of Vocal Arts, 
majd a milánói Scala ösztöndíjasaként. 

1999-ig volt tagja a Magyar Állami Ope-
raháznak, ahol szopránszerepek sorát éne-
kelte és énekli azóta is, A denevér Adéljától 
a Rigoletto Gildáján keresztül a Szöktetés a 
szerájból Constanzajáig. A világ legjelentő-
sebb operaházaiban lépett fel, 2004-től ál-
landó szereplője a New York-i Metropolitan 
operaháznak. A fajsúlyos szerepek mellett 
előszeretettel szerepel vígoperákban is, pél-
dául Adele grófnőként Rossini Ory grófjában, 
amelyben a Szegedi Nemzeti Színházban, 
legutóbb pedig a Malmöi Operában énekelt. 
Az opera műfaja mellett szívesen kalandozik 
a musical, az operett világába is; számos exk-
luzív gálakoncert főszereplője, lemezein a 
klasszikus áriák mellett több műfajban rögzí-
tett dalokat. A budapesti Operaházban szín-
padra lépett a West Side Story Mariájaként is, 
a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon 2016-
ban Verdi Traviatájának főszerepében debü-
tált. 2016 januárjában különleges esttel 
ünnepelte pályafutása kezdetének 25. évfor-
dulóját az Erkel Színházban. 

A zene mellett fontos számára a sport és az 

egészséges életmód – 2013-ban teljesítette a 
New York-i maratont –, a tehetséggondozás, 
a jótékonyság és a környezetvédelem ügye. 
Pályája során bejárta a világot, lakóhelye a 
Fejér megyei kisközség, Bakonykúti. 2011-
ben az önkéntesség magyarországi nagykö-
vete volt, a következő évben kiérdemelte a 
Nemzetközi Fair Play Bizottság díját, 2016-
ban öt évre a magyar tehetség nagykövetének 
nevezték ki. 

Művészetét számos díjjal ismerték el: 
1991-ben Európai Kultúra díj, Zürich; 1993-
ban Pro Opera Lyrica-díj, 1998-ban a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét ve-
hette át, 2006-ban Liszt Ferenc-díjjal tüntet-
ték ki, 2008-ban a Magyar Művészetért Díj 
birtokosa lett. 2012-ben átvehette a Kossuth-
díjat „az operairodalom szoprán szerepeinek 
emlékezetes, magával ragadó megformálásá-
ért, a világ legjelentősebb operaszínpadait is 
meghódító, közönségét itthon és külföldön 
egyaránt fantasztikus zenei élménnyel meg-
ajándékozó előadóművészetéért”. Ugyanabban 

az évben Prima Primissima Díjat kapott. 
1999 óta Kiskunhalas, 2010 óta Budapest 
díszpolgára. Az utóbbi években a Virtuózok 
című klasszikus zenei televíziós tehetségku-
tató egyik zsűritagja. 2020-ban beválasztot-
ták a Halhatatlanok Társulatának tagjai közé, 
2021-ben Dohnányi Ernő-díjban részesült. 

 
Rofusz Ferenc 

Rofusz Ferenc 1946. augusztus 19-én szü-
letett Budapesten. Már általános iskolásként 

érdeklődött a rajzfilmek iránt, a Dési Huber 
Istvánról elnevezett rajzkörbe és a Ferenczy 
szakkörbe járt. A Mafilmnál szerzett díszlet-
festői és trükkfilmrajzolói tapasztalatokat, 
1968-ban került a Pannónia Filmstúdióhoz, 
ahol fázisrajzolóként, kulcsrajzolóként, ani-
mátorként, majd társrendezőként dolgozott. 
Közreműködött a Gusztáv, a Mézga család, a 
Kérem a következőt! című népszerű soroza-
tok elkészítésében, s részt vett a János vitéz 
című egész estés rajzfilm munkálataiban. 
Rajzfilmrendezői diplomáját 1971-ben vette 
át, első önálló rajzfilmjét 1974-ben A kő cím-
mel készítette Nepp József ötlete alapján. 

Két év munka után 1980-ban született A 
légy című, négyperces animációs rövidfilmje, 
amely több fesztiválon is díjat nyert, 1981-
ben pedig – első magyar alkotásként – Oscar-
díjat kapott a legjobb animációs rövidfilm 
kategóriában. Az alkotás egy légy életének 
utolsó pár percét mutatja be, a világot az ő 
szemén keresztül látjuk egészen addig, míg 
agyon nem csapják. 

1982-ben elkészítette a Holtpont, majd két 
évvel később a Gravitáció című rövidfilme-
ket (utóbbi ötlete tíz éve foglalkoztatta). 

1984-ben Németországba került, ahol rajz-
filmstúdióknak dolgozott, filmeket készített. 
1988-ban Kanada legnagyobb stúdiójához 
(Nelvana) hívták, s családjával a tengeren-
túlra költözött, Fly Films nevű torontói stú-
diójában 1991-től reklámfilmeket, 
videoklipeket és játékfilmekhez speciális 
rajzfilmeffektusokat készített. 

2002-től ismét Magyarországon él. A 
Tüzet szüntess című nyolcperces animációs 
filmje háborúellenes állásfoglalás a gyer-
mekek védelmében. 2004-ben készült el a 
Szerencsi, fel című európai uniós ismeretter-
jesztő produkciója, a következő évben mutat-
ták be a Kutyaélet című alkotását, majd a 
Réka meséi című népszerű könyvsorozat 
nyomán a gyermekbetegségekkel foglalkozó 
kötetekből animációs tévésorozatot készített. 
2011-es Ticket című kilencperces animációja, 
amely egy ember életét követi nyomon a szü-
letéstől a halálig, újra hagyományos háttéra-
nimációs technikával készült. A Hoppi mesék 
című tévésorozata óvodás korú gyermekek-
nek szól. 

2018-ban befejezett festményanimációja, 
amely négy évtizedig foglalkoztatta, Leo-
nardo da Vinci Az utolsó vacsora című alko-
tását eleveníti meg. A 11 perces alkotás 
vegyes technikával készült: 3D animációval 
(a 8 ezer rajzot digitálisan készítették és szí-
nezték) és élőfilmes részlettel. Az alkotás itt-
hon és több külföldi nemzetközi 
filmfesztiválon is díjat nyert, 2019 szep- 
temberében a legjobb animációs rövidfilm 
díját kapta az Argentínai Nemzetközi Keresz-
tény Filmfesztiválon. Animált Bosch-inter-
pretációja, amely A gyönyörök kertje 
triptichon Pokol-szárnyának jelenetein ala-
pul, 2022-ben a Szépművészeti Múzeum 
Bosch-kiállításának megnyitását megelőző 
időszakban készült el a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatásával. A mintegy kétper-
ces kisfilm a tervek szerint a jövőben kiegé-
szül a teljes triptichon jeleneteivel, hogy 
megszülethessen a 6-8 perces végeredmény, 
amelynek minden másodperce 12 rajzot tar-
talmaz. 

A rendező munkáiból több életmű-kiállí-
tást is rendeztek. Rofusz Ferenc művészete 
elismeréseként 1982-ben megkapta a Balázs 
Béla-díjat, 1985-ben a Filmkritikusok díját, 
2006-ban átvehette a FilmJus által alapított 
produceri díjat. Tanított a Budai Rajziskolá-
ban, 2010-től a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem címzetes egyetemi tanára. 2011-ben 
Kossuth-díjjal tüntették ki az életet és annak 
értelmét kutató, nemzetközileg is nagyra be-
csült animációs és rajzfilmrendezői munkás-
ságáért. 2012-ben a Magyar Művészetért 
Díjban részesült, 2016-ban a szolnoki nem-
zetközi képzőművészeti filmfesztivál életmű-
díját kapta, 2017-ben az Oscar-díjat odaítélő 
amerikai filmakadémia (AMPAS) tagja lett, 
így ő is szavazhat az Oscar-jelöltekről és -dí-
jakról. 2018-ban a Nemzet Művésze díjban, 
2019-ben Tony Curtis-díjban, 2021-ben 
Prima Díjban részesült. 2022-ben a Magyar 
Filmakadémia Egyesület életműdíjával tün-
tették ki. (MTI) 

Rofusz Ferenc, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar rajzfilmrendező és Miklósa Erika Kos-
suth- és Liszt Ferenc-díjas magyar koloratúrszoprán opera-énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, mi-
előtt átvették a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Szent István Rendet Novák Katalin köztársasági elnöktől a 
nemzeti ünnepen a Sándor-palotában 2022. augusztus 20-án. MTI/Máthé Zoltán 



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BE-
ÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-
638. (66289-I) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256-I) 
DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu 
utca 21/A szám alatt. Tel. 0265/265-112. (16891-I) 
CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TETŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST, 
ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT stb. Tel. 0774-574-527. (16755-I) 
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT, VILLANYSZERELŐT és/vagy ALAPFOKÚ VIL-
LANYSZERELŐI TUDÁSSAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Életrajzot az 
angajez.el@gmail.com e-mail-címre várunk. (p.-I) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 
AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (23175-I) 
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és NŐI SZEMÉLYZETET a töltödébe. Tel. 0744-644-026. 
(23170-I) 
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJAST. Érdeklődni a 0756-128-310-es te-
lefonszámon vagy a cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt. (66696-I)
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A marosvásárhelyi Boróka néptáncegyüttes felvételt hirdet 3–14 éves 
gyerekek számára. A néptáncoktatás szeptemberben kezdődik, életkornak 
megfelelően, egyedi sajátosságokat figyelembe véve, korcsoportokra 
osztva. A próbák helyszíne a Maros Művészegyüttes próbaterme.  
Adjunk igazi értéket gyerekeinknek!  
Jelentkezését a 0751-013-707 telefonszámon, illetve a Boróka 
néptáncegyüttes Facebook-oldalán várjuk. 

Szabó Szidónia: Mernéd-e? 
A fenti című, a Garabontzia könyvkiadónál megje-

lent kötetet augusztus 27-én, szombaton mutatják be 
a Forgatag keretében a Tékateraszon, a várudvarban, 
14 órakor. 

A szerző, Szabó Szidónia pszichoterapeuta szakem-
ber, hipnoterapeuta-képző és szupervizor, többféle 
pszichoterápiás forma ismerője: klinikai hipnózis, re-
laxáció és ericksoni pszichoterápia, pszichodráma, 
pszichoszexológia, kognitív viselkedésterápia. Az Eu-
rópai Hipno-pszichoterápiás Egyesület (EAHP) tisz-
teletbeli tagja. Ezenkívül esszénus mesteri címmel 
rendelkezik, számtalan spirituális képzésen vett részt, 
ezoterikus beavatásokban részesült. 

„Vannak dolgok, amelyeket tudsz, de nem tudod, 
hogy tudod. Amikor tudni fogod azt, amiről még nem 
tudod, hogy már tudod, akkor megváltozol.” (Milton 
H. Erickson) Egy nap Erickson talált a falujában egy 
elveszett lovat. Miután kissé összebarátkozott vele,  
felült a hátára, és hazavitte. A hálás gazda megkér-
dezte: – Honnan tudtad, hogy az enyém a ló? – Én nem 
tudtam. A ló tudta. Én csak segítettem neki, és hagy-
tam, hogy hazamenjen – válaszolta Erickson. Így mű-
ködik a pszichoterápia is – mondta Erickson a 
későbbiekben tanítványainak.  

Ez történne egy nukleáris támadás 
után – ezzel a címmel írt cikket az Eu-
ronewsben Nicole Lin Chang szabadú-
szó újságíró.  

Az ukrajnai orosz invázió és a növekvő ge-
opolitikai feszültségek közepette az atomhá-
borútól való félelem miatt sokan felteszik a 
kérdést: mit jelentene egy nukleáris konflik-
tus az emberiség számára? 

 
Nemcsak a közvetlen áldozatok 
száma lehet riasztó 

Amerikai kutatók szerint nemcsak a köz-
vetlen áldozatok száma lehet riasztó, hanem 
a hosszabb távú következmények is. Akár öt-
milliárd ember is éhen halhat. 

Bármilyen nukleáris konfliktusnak renge-
teg pusztító következménye lenne, a közvet-
len robbanásokban bekövetkező 
halálesetektől kezdve a sugárzás és a környe-
zetszennyezés elhúzódó hatásaiig. 

A Nature Food című folyóiratban hétfőn 
közzétett új kutatás szerint azonban a közvet-
len áldozatok száma eltörpülne a későbbi glo-
bális éhínség okozta haláleseteké mellett, 

amit a Napot eltakaró, az éghajlati rendsze-
reket és az élelmiszertermelést megzavaró 
hatalmas mennyiségű korom okozna. 

Az amerikai Rutgers Egyetem klímakuta-
tói hat lehetséges nukleáris háborús forgató-
könyv hatásait térképezték fel. 

Az USA és Oroszország közötti teljes körű 
nukleáris háborúban a legrosszabb forgató-
könyv szerint két év alatt több mint ötmilliárd 
ember halna éhen. Még egy viszonylag ki-
sebb konfliktus India és Pakisztán között is 
világméretű éhínséghez vezetne. 

Egy nukleáris háborúban a városokra és 
ipari területekre irányuló bombák tűzviharo-
kat indítanának el, nagy mennyiségű kormot 
juttatva a felső légkörbe, ami globálisan el-
terjedne, és gyorsan lehűtené a bolygót – ál-
lítják a kutatók. Ez megzavarná a Föld 
éghajlatát, ami hatással lenne a szárazföldi és 
óceáni élelmiszertermelési rendszerekre. 

Még egy viszonylag kis léptékű háború 
India és Pakisztán között is azzal járna, hogy 
a konfliktust követő öt éven belül a termés-
hozamok mintegy 7 százalékkal csökkenné-
nek. Mindkét ország nukleáris arzenálja 

hasonló méretű, és a világ kilenc atomfegy-
verrel rendelkező országa közül a két ország 
azon maroknyi csoportba tartozik, amely nö-
veli nukleáris robbanófejkészletét – állítja az 
Amerikai Tudósok Szövetsége (FAS). 

Eközben egy teljes körű nukleáris háború 
esetén az Egyesült Államok és Oroszország 
között, amelyek a becslések szerint együtte-
sen a világ nukleáris készletének 90 százalé-
kát birtokolják, a harcok utáni három-négy 
évben a termelés mintegy 90 százalékkal 
csökkenhetne.  

 
Megsemmisülne az ózonréteg 

A kutatók olyan enyhítő tényezőket is fi-
gyelembe vettek, mint például az állatokkal 
etetett növények emberi táplálékként való fel-
használása vagy a háztartási élelmiszerhulla-
dék csökkentése, de arra a következtetésre 
jutottak, hogy az ilyen jellegű beavatkozások 
nem akadályoznák meg, hogy a világ nagy 
részén éhínség legyen, különösen nagyobb 
konfliktusok után. 

A terméscsökkenés a közepes és magas szé-
lességi fokokon fekvő országokban lenne a leg-
súlyosabb, beleértve az olyan nagy exportőr 
országokat, mint Oroszország és az Egyesült 
Államok, ami exportkorlátozásokat idézhetne 
elő, és súlyos zavarokat okozhatna az importtól 
függő afrikai és közel-keleti országokban. 

„A jövőbeni munka még részletesebbé 
teszi a termésmodelleket” – mondta Lili Xia, 
a tanulmány vezető szerzője, a Rutgers Egye-
tem Környezet- és Biológiai Tudományok Is-
kolájának adjunktusa. „Például az ózonréteg 
a sztratoszféra felmelegedése miatt megsem-
misülne, ami több ultraibolya sugárzást ered-
ményezne a felszínen, és meg kell értenünk, 
hogy ez milyen hatással van az élelmiszerel-
látásra” – tette hozzá. 

 
Megoldás hosszú távon csak az 
atomfegyverek betiltása lehet  

„Ha léteznek nukleáris fegyverek, akkor 
azokat be lehet vetni, és a világ már többször 
is közel került a nukleáris háborúhoz” – 
mondta Alan Robock, a tanulmány társ- 
szerzője, a Rutgers Egyetem Környezettudo-
mányi Tanszékének klímatudományi  
professzora. Szerinte az atomfegyverek  
betiltása az egyetlen hosszú távú megol- 
dás.  

„Az ötéves ENSZ-szerződést a nukleáris 
fegyverek betiltásáról 66 nemzet ratifikálta, 
de a kilenc nukleáris állam közül egyik sem. 
Munkánk egyértelművé teszi, itt az ideje, 
hogy ez a kilenc állam meghallgassa a tudo-
mányt és a világ többi részét, és aláírja ezt a 
szerződést” – magyarázta Alan Robock.  
(Euronews) 

Hogyan érzékelik a romániaiak 
az éghajlatváltozást? 

A BBTE részéről dr. Adina-
Eliza Croitoru, a Földrajz Kar 
professzora, a karon működő 
Fenntartható Fejlődés Kuta-
tóközpont munkatársa kap-
csolódott be abba a mintegy 
2200 fős mintán végzett ku-
tatásba, mely azt vizsgálta, 
hogy Románia lakosai hogyan 
érzékelték az éghajlatválto-
zást, miben látták a hatásait, 
és mekkora jelentőséget tu-
lajdonítottak neki 2020 tava-
szán, a kijárási korlátozások 
idején. A kutatás olyan válto-
zókat is figyelembe vett, mint 
a megkérdezettek neme, 
életkora, iskolai végzettsége, 
illetve lakókörnyezete (vidék, 
város). A tanulmány nemcsak 
nemzeti léptékben, hanem 
regionális bontásban (NUTS 
2-es fejlesztési régiók szint-
jén) is vizsgálta a kérdést. 

Kutatások bizonyítják (Bacha et 
al. 2021; Sullivan and White, 
2020), hogy azok a közösségek, 
amelyek közvetlenül támaszkod-
nak a természeti erőforrásokra (ha-
lászok, mezőgazdászok vagy 
favágók), intenzívebben tapasztal-
ják az éghajlatváltozás hatásait, 
mint a városokban élő, a természeti 
erőforrásokat csak közvetetten 
igénybe vevő csoportok. Az éghaj-
latváltozással kapcsolatos percep-
ciók vizsgálata azért különösen 
aktuális Románia vonatkozásában, 
mert az európai országok közül itt 
a legmagasabb a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak aránya (21,2%).  

A kutatás eredményei nemzeti 
léptékben azt mutatják, hogy az ég-
hajlatváltozást tényként fogadják el 
az ország lakói, még ha úgy is 
érzik, hogy a média és a különböző 
érdekcsoportok eltúlozzák a jelen-
tőségét. A megkérdezettek jelentő-
sebb hányada a kiterjedt 
erdőirtásokat, az urbanizációt, az 
ipart és általában az antropogén 
(emberi) tevékenységeket tette fe-
lelőssé a klímaváltozásért. A leg-
több válaszadó regionális szinten 
az éghajlatot melegebbnek és szá-
razabbnak érzékelte, mint 15-20 
évvel korábban, véleményük sze-
rint a hótakaró mélységének és a 

csapadékmennyiségnek a csökke-
nése, valamint a hőhullámok gya-
koriságának növekedése az 
elsődleges jelzői a klímaváltozás-
nak, ami egyébként összhangban 
áll a tudományos megfigyelések-
kel. 

Finomabb (nemi, életkori, regio-
nális) bontásban is vannak izgal-
mas következtetések. A 
Délkelet-romániai fejlesztési régió 
válaszadói döntően a Fekete-tenger 
és Duna-delta biológiai sokfélesé-
gének csökkenésében érzékelték az 
éghajlatváltozás legfőbb hatását. A 
nők az éghajlatváltozás hatásai 
közül általában több tényezőt érzé-
keltek, mint a férfiak, ugyanígy a 
vidékiek a városi lakossághoz ké-
pest. A fiatalabb nemzedék (18 és 
29 év közöttiek) inkább az erdőir-
tásokat nevezte meg az éghajlatvál-
tozás kiváltó okaként, míg a 
biológiai sokféleség csökkenése és 
a vízkészletek elapadása jellem-
zően inkább a 30 és 44 év közötti 
korosztály (70%), a vidékiek 
(73%), valamint a magasan képzett 
személyek (71%) körében váltott ki 
aggodalmat. A tengerszint csökke-
nése miatti aggodalom a korosz-
tályi skálán fölfele haladva egyre 
csökkent, míg a 18–29 évesek 
11%-ánál jelent meg, a 65 év felet-
tieknek már csak 1%-át aggasz-
totta. A folyóvizek és tavak 
vízszintcsökkenésének az átlagos-
nál jóval nagyobb a láthatósága az 
Északnyugat-romániai (65%), a 
Nyugat-romániai (62%), valamint 
a Délnyugat-romániai (62%) fej-
lesztési régiókban. A járványok 
gyakoribbá válása nagyjából egy-
forma mértékben foglalkoztatott 
minden korcsoportot, regionális 
bontásban azonban az Északnyu-
gat-romániai (53%) és Délnyugat-
romániai (49%) fejlesztési régiók 
lakóit az átlagosnál jobban nyugta-
lanította. 

Ez az első statisztikai módsze-
rekkel végzett elemzés, amely or-
szágos és regionális szinten is 
vizsgálja a problémát, és az egyet-
len olyan tanulmány, amely a 
Covid-19-világjárvány idején vizs-
gálta az éghajlatváltozással kapcso-
latos észlelést Romániában. 

Egy nukleáris konfliktusnak  
Pusztító következménye lenne



ADÁSVÉTEL 

ELADÓK: 1 m-es lemezhajlító gép, 1 
m-es csatornahajlító, lemezhajlító fe-
délnek, 20 l-es pálinkafőző, hangle-
mezek. Tel. 0365/739-137, 
0772-178-396, 9–19 óra között. 
(16878-I) 

VESZEK régi képeket, képkereteket, 
antik bútorokat, porcelántárgyakat 
stb. Tel. 0731-309-733. (16405-I) 

ELADÓ egy 45 éves Skoda S100 autó 
200.000 km-ben, műszaki engedéllyel, 
minden illeték kifizetve, négy új gumival, 
új akkumulátorral, sok cserealkatrésszel. 
Tel. 0743-211-281. (16857) 

ELADÓ egy kihúzható, hatszemélyes 
ebédlőasztal három kárpitozott székkel. 
Tel. 0743-211-281. (16857) 

ELADÓ két 25 literes üvegkorsó. Tel. 
0770-195-034. (16908) 

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

LAKÁS 

ELADÓ 2 szobás, nagy előszobás 
tömbházlakás Marosvásárhelyen, a 
Kövesdombon. Tel. 0755-682-791.  
(-I) 

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

ELADÓ ház Dózsa György községben, a 
61. szám alatt: 2 szoba, konyha, 5 ár 
udvar, 15 ár kert. Tel. 0746-089-456, 
0752-349-775. (16847) 

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

ELADÓ ház, istálló 6 ár udvarral Eheden, 
a 75. szám alatt. Kis javítást igényel. Ára 
5.500 euró. Tel. 0365/422-022, 0743-855-
404. (16898) 

ELADÓ garzon a Tudorban, a Rămu-
rele utcában. Tel. 0742-198-536. 
(16904-I) 

ELADÓ magánház Marosvásárhe-
lyen, a központhoz közel, egyedül az 
udvaron: 3 szoba, előszoba, konyha, 
éléskamra, fürdőszoba, pince. Tel. 
0744-620-522, 16 óra után. (16923-I) 

GARZONLAKÁS kiadó. Tel. 0744-
694-380. (16927-I) 

ELADÓ ház központban, a Görbe utca 
16. szám alatt: 4 szoba (egyik szuterén, 
gázzal, meleg vízzel), kívül-belül felújítva, 
200 m2, garázzsal. Tel. 0744-573-699. 
(16910) 

ELADÓ vagy kiadó kétszobás lakás, 
45 m2, téglaépítésű tömbházban, 
magasföldszinten, közel Marosvásár-
hely központjához. Érdeklődni a 
0744-563-612, 0743-827-068 telefon-
számon. (16936-I) 

TÁRSKERESÉS 

EGYEDÜLÁLLÓ, kellemes megjele-
nésű, 64 éves, nem dohányzó, sze-
szes italt nem fogyasztó, lakással 
rendelkező férfi hozzá illő, kötelezett-
ség nélküli élettársat keres. Leveleket 
várok a szerkesztőségbe „Toto” jeli-
gére. (16619-I) 

ELVESZETT 

ELVESZETT a marosvásárhelyi Helyi 
Közszállítási Vállalat által kiadott 83743-
as szériaszámú menetlevél (foaie de par- 
curs). Semmisnek nyilvánítjuk. (16935) 

MINDENFÉLE 

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok. 
Tel. 0750-124-248. (16756) 

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

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

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

FA KIVÁGÁSÁT és kerttakarítást vál-
lalok. Tel. 0770-621-920. (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, ereszcsatorna-
szerelést, sürgős javításokat, külső 
munkálatokat is. Tel. 0759-570-885. 
(16880)  

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmun-
kát, festést, meszelést, szigetelést, 
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, sür-
gős 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: tetőfedést, tetőjavítást, 
zsindelytető készítését, javítását, cse-
répátforgatást, ácsmunkát, mesze-
lést, vakolást, teraszkészítést, 
csatornajavítást, széldeszkák javítá-
sát, festését. Tel. 0749-798-244. 
(16831-I) 

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(16918-I) 

56 ÉVES NŐ munkát vállal, házvezetést, 
beteggondozást. Tel. 0770-663-571. 
(16920) 

SZERETŐ gazdinak két aranyos, egy 
hónapos kiscicát (egy nőstény és egy 
kandúr) ajándékozok, kétnapos ko-
ruktól én neveltem őket. Csak macs-
kát szeretőknek! Tel. 0744-573-699. 
(16911) 

MEGEMLÉKEZÉS 
 
 
„A múltba visszanézve valami 
fáj, valakit keresünk, aki nincs 
már. Temető csendje ad  
neki nyugalmat, szívünkben 
emléke örökre megmarad.” 
Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk id. SÁNDORHÁZI 
HORST ALEXANDERRE 
halálának első évfordulóján.  
Szerettei. (16845-I) 
 
 
 
Fájó szívvel emlékezünk 
augusztus 30-án JÁNOSI 
LEVENTÉRE halálának 14. 
évfordulóján. Bánatos szülei. 
(16897) 
 
 
 
Fájó szívvel emlékezünk 
augusztus 26-án az 
Amerikában 47 éves korában 
tragikus hirtelenséggel 
elhunyt  ifj. SOÓS ÁRPÁD volt 
analitikus mérnökre halálának 
9. évfordulóján. Emlékét 
szívünkben őrizzük. Bánatos 
édesanyja, gyerekei: Pika és 
Tímea. (16901-I) 
 
 
 
ISZLAI ISTVÁN PISTA, a 
Bőrgyár volt műszerész 
mestere, szerető férj, drága jó 
Édesapám emlékének 
szentelem a Bernády házbeli 
fotókiállításomat halálának 
tizedik évfordulóján.  
Szívünkben hordozunk 
mindhalálig. Vigasztalhatatlan 
felesége, Irmus és leánya, 
Iszlai-Seiler Éva. (sz-I) 
 
 
 
Nagy szeretettel emlékezünk 
augusztus 26-án VERDES 
ZOLTÁNRA halálának 15. 
évfordulóján. Emléke örökké 
él szívünkben.  Szülei, 
testvérei, nagyszülei. (16925-I) 
 
 
 
Kegyelettel emlékezünk 
elhunyt TANÁRAINKRA és 
volt OSZTÁLYTÁRSAINKRA. 
A Papiu Ilarian Líceum esti 
tagozatának 1962-ben végzett 
11C osztálya nevében Csoma. 
(16926-I)  
 
 
 
Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk a 
mezőkölpényi BORSA 
ILONÁRA (Zsuzsi), akinek 
augusztus 26-án van halála 
27. évfordulója. Emlékét 
örökké őrzi két leánya és azok 
családja.  
Nyugodj békében, drága jó 
ÉDESANYÁNK! (16930-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Szomorú szívvel vettem tudo-
mást a kibédi DÓSA  
ANNUSKA haláláról. Őszinte 
részvétem az általa nagyon 
szeretett gyermekeinek és 
unokáinak. Nemes szíve értük 
dobogott egy életen át. Adjon 
az Úr békés pihenést elfáradt 
testének! Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!  
Makkai Irma. (16922-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!

Nem vársz már minket ragyogó 
szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel, de egy 
könnycsepp a szemünkben 
érted él, egy gyertya az aszta-
lon érted ég, s bennünk él egy 
arc, egy végtelen szeretet, amit 
tőlünk soha senki el nem vehet. 
Telnek a hónapok, múlhatnak 
az évek, szívből szeretünk, s 
nem felejtünk téged már ötödik 
éve,  

RÁCZ VILMA  
született Gyebnár. 

Bánatos férje, két unokája és 
dédunokája. (16898)

„Elmentem tőletek, nem tudtam 
búcsúzni, 
nem volt időm arra, el kellett in-
dulni.  
Szívetekben hagytam emlékem 
örökre,  
ha látni akartok, nézzetek az 
égre.” 
Ezen a napon nehezebb a szó, 
erősebben marcangol a hiány 
fájdalma, jobban keresünk.  
A gyász fájdalmával, de elmúlni 
nem tudó szeretettel és az örök 
életbe vetett hittel emlékezünk 
halálának harmadik évforduló-
ján 

BÉRES ZOLTÁNRA.  
Szerettei. (16903-I) 

A múltba visszanézve valami 
fáj, valakit keresünk, aki nincs 
már. Temető csendje ad neki 
nyugalmat, szívünk fájdalma 
örökre megmarad. 
Fájó szívvel emlékezünk 
augusztus 27-én  

FRUNZA ILONÁRA  
szül. Szőcs 

halálának 4. évfordulóján.  
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  
Emlékét őrzi férje, Péter, fia, 
lánya és családjuk. (16895-I) 

Te már ott vagy, ahol nincs 
fájdalom, sírodra szálljon áldás 
és nyugalom. Álmod a földben 
legyen csendes, Isten 
őrködjön pihenésed felett.  
Szomorú szívvel gondolunk 
drága kincsünkre, 

ZOLYOMI DÁNIEL ZSOLTRA 
halálának harmadik évforduló-
ján.  

Szerettei. (p-I) 

Sírig tartó fájdalommal 
emlékezem augusztus 26-án 
egyetlen, drága jó 
gyermekemre, a marosugrai  

FENISER BÜKKÖSI 
ANNAMÁRIÁRA 

halálának 7. évfordulóján.  
Fájó szívem fel-felzokog 
érted, örökké szeretlek, nem 
feledlek téged. Életem egén 
fényes csillag voltál, 
itthagytál engem, még csak 
nem is szóltál. Elmentél egy 
szép nyári napon. Azóta 
szívemben nincs más, csak 
fájdalom.  
Örök a hangod, a sok szép 
szavad, szereteted, mosolyod 
örökre megmarad. Nyugodjál csendesen!  

Szerető édesanyád. (16916-I) 
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Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága 
testvér, szerető édesapa, rokon, volt munkatárs, jó  
szomszéd és segítőkész barát,  

PAÁL (PÁLL) ZSOLT ISTVÁN 
életének 62. évében augusztus 23-án hirtelen elhunyt.  
Temetése pénteken, augusztus 26-án 14 órakor lesz a  
marosvásárhelyi református temetőben.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!  
Gyászoló szerettei. 
Tisztelettel kérünk mindenkit, koszorú helyett egy szál  
virággal búcsúzzanak. (16909-I) 

ELHALÁLOZÁS



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) 
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A Marosvásárhelyi Állatkert  
 
1964. augusztus 23-án nyitotta meg kapuit a látogatók 

előtt.  
A „születésnap” alkalom arra, hogy mindezt előtérbe helyezzék. Az állatkert-létesítés 

ünnepét augusztus 27-én 9 órától éjfélig (12 óráig) tartják, lehetőséget teremtve a látoga-
tóknak, hogy közelebb kerüljenek az állatokhoz, megfigyeljék a viselkedésüket. Több ki-
futóban látványetetés lesz két alkalommal is, a következő program szerint: 11 órától a 
gyűrűsfarkú makik kifutójánál, 12-kor az oroszlánnál, 14-től a rózsás gödénynél, 15-től a 
galléros páviánnál, majd délután 5-től ismét a gyűrűsfarkú makiknál, 18 órakor a kétpúpú 

tevénél, 19-kor 
az emunál, 20 
órakor az ázsiai 
elefántnál, 21 
órakor újra az 
oroszlánnál, 22 
órakor a bengáli 
fehér tigriseknél 
lehet követni az 
etetést.  

Várják az ér-
deklődőket a 
Marosvásárhelyi 
Állatkertbe au-
gusztus 27-én, 
megünnepelni 
létesítésének év-
fordulóját. 


