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Látványetetés a marosvásárhelyi állatkertben

Értéket,
közösséget
teremtő Forgatag

Több ezren ünnepelték
a születésnapot

A becslések alapján naponta mintegy
tízezren fordultak meg a programokon, vasárnap pedig a rendezvényeken, valamint a zárókoncerteken
ötvenezer körül mozgott a résztvevők
száma.

____________4.
Szia Ágnes mesélő
képei
Bagoly lakta erdő, tenger parányi hajókkal, szénaboglyás falusi táj, pálmafás dzsungel és még sok más kedves,
izgalmas jelenet kel életre Szia Ágnes
filcből és egyéb természetes anyagokból, apró kellékekből született képein.

____________6.
Pálosok világa
a várban
Az egyetlen magyar alapítású és máig
működő férfiszerzetesrend történetét
mutatja be a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum Pálosok című vándorkiállítása, a tárlat első külföldi helyszínén
az év végéig látogatható.

____________7.
Robbanás egy
Tudor negyedi
tömbházlakásban
Fotó: Kopacz András

Szombaton több mint 3000-en, vasárnap pedig 3600-an látogatták meg a marosvásárhelyi állatkertet az 58. születésnapja alkalmából szervezett látványetetés hírére. Marosvásárhelyen az állatkert 1964. augusztus 23-án nyitotta meg
kapuit, pár kifutóval és néhány, a Kárpátokban élő befogott
vaddal. Az állatkert azóta sokat fejlődött, bővült, 2021. szep-

tember 22-étől Szánthó János a létesítmény igazgatója, akinek az a szándéka, hogy új koncepció szerint alakítja át az
intézményt.

Vajda György
(Folytatás a 4. oldalon)

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek

antireflexes lencse rendelése esetén.

A Rămurele utca 7. szám alatti lakásból egy férfit égési sérülésekkel kórházba szállítottak, a tűzoltók a tömbházból még 12 személyt lakoltattak ki.

____________11.

Láncszerűen adóztatnának
Antalfi Imola
A kormány várhatóan csütörtökön fogadja el az energiaár-kompenzálás referenciaelemeinek módosításáról szóló rendeletet. Virgil
Popescu energiaügyi miniszter közölte, hogy a felkészülési tervet,
szerda estig el is juttatják a döntéshozókhoz. Mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen módosításokat tartalmaz a végleges rendelet, ami az utóbbi időben eléggé megosztotta a kormánykoalíciós
pártokat. Ezek vezetői abban egyetértenek, hogy a lakossági támogatás ezen a télen is megmarad, bár arról még nincs döntés, hogy
az áramfogyasztásra vonatkozó jelenlegi határértékeket megtartjáke, ugyanakkor abban sem jutottak közös nevezőre, hogy milyen mértékben vessenek ki többletadót az energetikai vállalatokra. A
kormány ugyanis, arra hivatkozva, hogy szolidaritási alapot hoz
létre, „láncszerűen” vetne ki pluszadót a teljes energetikai ágazatra.
Az ebből befolyó összegek képeznék azt a szolidaritási alapot, amiből
finanszíroznák a lakosságnak, illetve a kkv-knak és más kategóriáknak az energiaár-kedvezményeket. Persze az állam már így is jócskán nyert az energiaárak növekedéséből, gazdasági elemzők mintegy
43 milliárd lejre becsülik az egész éves többletbevételt. Ez, úgy tűnik,
nem elég, hiába a pártvezérek, a szakminiszter megnyugtató kijelentései, miszerint az államkasszában megvan a szükséges pénz az árkompenzációs kiadások fedezésére, az új adóteher bevezetése arra
enged következtetni, hogy talán mégsem olyan rózsás a helyzet.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Hétvégén lesz a második Street Music Festival
A Nap kel
6 óra 42 perckor,
lenyugszik
20 óra 2 perckor.
Az év 244. napja,
hátravan 121 nap.

Ma EGYED és EGON,
holnap REBEKA és DORINA
napja.
REBEKA: héber eredetű, a jelentése bizonytalan.
DORINA: a Dorottya kicsinyítő képzővel önállósult beceneve.

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. augusztus 31.

1., csütörtök

Zápor, zivatar lehetséges
Hőmérséklet:
max. 25 0C
min. 14 0C

VALUTAÁRFOLYAM

1 EUR

4,8605

1 USD

4,8707

100 HUF

1,2016

1 g ARANY

267,9984

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

30. Alter-Native – véget ért
az előzsűrizés
Az előzsűri döntése értelmében 42 kisfilm versenyezhet
idén az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál nagydíjáért. A szemlét a 30. alkalommal szervezi meg a Maros
megyei MADISZ szeptember 28-a és október 2-a között,
a helyszín ezúttal is a Kultúrpalota lesz. A fesztivál idei kiadására összesen 841 rövidfilmet neveztek be, ezek közül
válogatta ki az előzsűri a versenyprogramba kerülőket. A
beválogatott filmek 17 országból származnak, a legtöbb
közülük – hét-hét – romániai, illetve francia gyártású, Magyarországot hat, Oroszországot öt, Észtországot pedig
négy film képviseli. Újdonság idén, hogy külön szekcióként
meghirdették a regionális filmek versenyét, amelyre kizárólag erdélyi alkotók nevezhettek be. A Schnedarek Ervindíjért kilenc rövidfilm versenyez, ebből hat kisjátékfilm, egy
animáció, kettő dokumentumfilm. Ezeket az alkotásokat a
kisteremben vetítik le, és kettő közülük a nagy versenyprogramba is bekerült. A beválogatott filmek listája hamarosan megtekinthető lesz a fesztivál megújult weboldalán,
a www.alternativeiff.ro-n.

Nemzetközi Erich Bergelkarmesterverseny
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, a Cadenza Music
Management (Olaszország) és a Maros Megyei Tanács
első alkalommal szervezi meg az Erich Bergel – erdélyi
származású világhírű karmester és tanár – emlékének
szentelt nemzetközi karmesterversenyt. A rendezvény
szeptember 2–8. között lesz a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

Új tagokat várnak a Borókához
A marosvásárhelyi Boróka néptáncegyüttes felvételt hirdet
3–14 éves gyermekek számára. A néptáncoktatás szeptemberben kezdődik, az életkornak megfelelően, egyedi
sajátosságokat is figyelembe véve, korcsoportok szerint,
a Maros Művészegyüttes próbatermében. Jelentkezni a
0751-013-707-es telefonszámon, illetve a Boróka néptáncegyüttes Facebook-oldalán lehet.

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

Szeptember 2. és 4. között ismét
hangosak lesznek Marosvásárhely utcái, hiszen újra megszervezik a tavaly nagy sikernek
örvendett marosvásárhelyi utcazene-fesztivált. A háromnapos
rendezvény öt helyszínen zajlik
majd: a Bolyai utcán, a Színház
téren, a George Enescu utcában,
a Rákóczi lépcső környékén, illetve a Vár sétányon. Ez utóbbi
helyszínen az érdeklődőknek
arra is lesz lehetőségük, hogy
különböző, utcán kapható ételeket (street food) próbáljanak ki.

Nagy-Bodó Szilárd

A marosvásárhelyi utcazene-fesztivál plakátja

Jánosi Zsolt főszervező elmondta,
hogy az első rendezvény is nagyon sikeres volt, hozzávetőlegesen 10.000
ember vett részt, az idei esetében is az
a cél, hogy az emberek jól érezzék magukat a fesztiválon.
Jánosi Zsolt úgy fogalmazott, hogy
tavaly az emberek még nem tudták,
hogy mire számíthatnak, de mivel sikerült egy pozitív összképű eseményt
megalkotni, a szervezők bíznak abban,
hogy idén összeségében többen fognak
részt venni.
Az idei fesztiválon a központban
egy karnevál jellegű rendezvény lenne.
Emellett lesznek olyan helyszínek is,
ahol különféle programokat fognak
szervezni, továbbá a zenészeknek
megadják azt a szabadságot, hogy bármelyik utcasarkon elkezdhetnek zenélni, ezzel is meglepve az arra
járókat.
A tavalyival ellentétben idén ered-

ményesebb volt a helyi tehetségek felkeresése, és jobb partnerségeket tudtak
kötni; a Népművészeti Iskola is beszállt a projektbe, és több tanár, valamint diák is részt vesz, kulturális
intézményekben dolgozó munkatársak
szintén ott lesznek – nyomatékosította
Jánosi Zsolt. A főszervező fontosnak
tartja, hogy lehetőséget adjanak a helyi
tehetségeknek, ezáltal is segítve a pályájukat.
A marosvásárhelyi utcazene-fesztivál idén is ingyenes rendezvény lesz,
de ettől függetlenül szükség van
anyagi forrásokra, hogy a hangosítást
és a fellépők honoráriumát tudják fedezni. A főszervező úgy fogalmazott,
hogy az esemény költségvetése csak a
rendezvény napjára lesz végleges, ezúton is köszönetet mondott a támogatóknak, helyi vállalkozóknak és az
önkormányzatnak. Hozzátette, több
mint 30 fellépőre számítanak.

Forrás: Az esemény Facebook-oldala

Az esemény kapcsán fontos tudnivaló, hogy pénteken 16 órától lezárják
a George Enescu utcát, 16.30-tól pedig
a Bolyai utcát is. A programok 17 órától kezdődnek. Jánosi Zsolt beszámolt
arról is, hogy a Színház téren újdonsággal készülnek, ami nem más, mint
egy beszélgetéssorozat, amely pénteken 12 órakor kezdődik. Naponta
három beszélgetést fognak szervezni,
különféle témákban, mint például gazdaság, közélet, de az előadókkal is
lesznek beszélgetések angol nyelven.
Jánosi Zsolt úgy összegzett, hogy
kortól, nemtől és etnikumtól függetlenül mindenkinek lesz megfelelő program. Egyaránt várják a családosokat, a
tinédzsereket és az idősebbeket is. A
főszervező úgy fogalmazott, hogy az
idei utcazene-fesztiválon látványos és
izgalmas, ugyanakkor minőségi kulturális produkciókat lehet majd megtekinteni.

Ma kezdődik a Mikházi Szabadegyetem
Szeptember elsején, ma délután Mikházán megnyitja kapuit a III. Mikházi Szabadegyetem. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és a budapesti Hagyományok Háza
által szervezett Mikházi Szabadegyetem családias hangulatú szakmai fórum, ahol az etnográfiával és hagyományőrzéssel foglalkozó szakma elméleti és gyakorlati szakemberei a mindennapi munka során tapasztalt kérdéseket,
problémákat vitatják meg. Ez okból szeptember 2–3-án
délelőtt 10 órától egész napos programkínálattal várnak
minden érdeklődőt. A gyerekeknek gyerekfoglalkozásokkal, népi gyerekjátékokkal készülnek, a felnőttek pedig
szakmai fórumokon vehetnek részt, a rendezvényre plenáris előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, szekcióülésekkel, interaktív műhelyfoglalkozásokkal, gyakorlati

bemutatókkal és szórakoztató programokkal is várják a
szakmabelieket és az érdeklődőket.
Az esemény nyitónapján nyílik meg Domján Józsefnek,
a színes fametszés világhírű mesterének kiállítása, születésének 115., halálának 30. évfordulója alkalmából. A programsorozat esti műsoraira laikus, a népzenét és néptáncot
kedvelő érdeklődőket is várnak.
Pénteken, szeptember 2-án este 8 órától Táncvarázs –
Válogatás az erdélyi néptáncok gyöngyszemeiből című
folkműsorát mutatja be a Maros Művészegyüttes a Csűrszínházban. Szombaton, szeptember 3-án 20.30-tól tartja
Népzenétől Karádyig című koncertjét a Heveder zenekar
és Márdirosz Ágnes. Az est táncházzal folytatódik, ahol a
Heveder muzsikál.

Tankönyveket gyűjtenek
A marosvásárhelyi Shopping City és a World Vision elindította Empty Classroom című programját, amelynek keretében a hátrányos helyzetű gyerekek számára gyűjtenek
könyveket és tanfelszereléseket. Mint közlik, a legfrissebb
statisztikák szerint a hazai 15 évesek 44%-a nem érti meg
az olvasott szöveget, tíz vidéki iskolából négyben, valamint
tíz községből hatban nincsen könyvtár, mindezek mellett a
vidéken használt tankönyvek nagyon régiek és elhasználtak. Ezen szeretnének változtatni a gyűjtést szervezők: au-

gusztus 31. és szeptember 21. között várják a NEPI Rockastle kilenc hazai bevásárlóközpontjában, köztük a marosvásárhelyi Shopping Cityben kialakított helyszínre
mindazokat, akik új vagy használt, de jó állapotú, 0-12.
osztályos tankönyveket, tanfelszereléseket szeretnének
adományozni. A kampány célja több mint 10.000 gyereken
és 500 tanáron segíteni ez évben. A tavalyi hasonló rendezvényen 18 megye 24 iskoláján, 7768 gyereken tudtak segíteni.

RENDEZVÉNYEK

laló program támogatásával. A részletekre a későbbiekben visszatérünk.

Meddig érhetett az ének? A rendszerváltások előtti határon túli magyar könnyűzene – ezzel a címmel szerveznek
konferenciát szeptember 8–9-én Marosvásárhelyen az
1989 előtti határon túli magyar könnyűzenei életről, zenekarokról, koncertekről, lemezekről, helyszínekről. A többek
között könyvbemutatóval és kerekasztal-beszélgetéssel is
gazdagított, több helyszínen sorra kerülő eseménysorozaton részt vesz Debreczeni Ferenc, az Omega dobosa is, a
konferenciát a Hangőr Egyesület, a beatkorszak.blog.hu
és a Marosvásárhelyi Rocksuli szervezi az NKA Hangfog-

ber 5-én 18 órakor Baróthi Ádám tárlatának megnyitójával
kezdődik, amit interaktív beszélgetés követ A képzőművészet jelene és jövője címmel. A programok között szerepel
rajzfilmvetítés, irodalmi est, könyvbemutató, konferencia,
panelbeszélgetés a városfejlesztésről. A gálaest szombaton, szeptember 10-én 19 órától lesz a művelődési ház
nagytermében, vasárnap, szeptember 11-én szabadtéri
tevékenységekkel, majd este 9 órától Keresztes Ildikó
koncertjével zárul az idei Szászrégeni Magyar Napok
programsorozata.

Konferencia a rendszerváltás előtti Szászrégeni Magyar Napok
Szeptember 5. és 11. között tartják meg Szászrégenben a
könnyűzenéről
Magyar Napokat. A rendezvénysorozat hétfőn, szeptem-
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Az oktatási törvényre és szociális kérdésekre
összpontosít az RMDSZ
A tanügyi törvény megfelelő változatának az elfogadtatása, a családok támogatása, az energiaárkompenzáció és a kisebbségi
törvény lesznek az RMDSZ parlamenti frakcióinak a kiemelt témái
a csütörtökön kezdődő parlamenti
ülésszakon – nyilatkozta Kelemen
Hunor, a szövetség elnöke a Maszol.ro portálnak a szenátusi és
képviselőházi frakció keddi szatmárnémeti tanácskozása után.

A miniszterelnök-helyettesi tisztséget
is betöltő Kelemen Hunor az egyik legfontosabb őszi prioritásként az oktatási
törvény módosítását említette. Felidézte:
a koalíció vállalta, hogy a tervezetet néhány héten belül a kormány, majd a parlament elé terjeszti.
A politikus hozzátette: olyan oktatási
törvényt szeretnének elfogadtatni, amely
a minőségi, kiszámítható, versenyképes oktatás mellett biztosítja az anya-

nyelvi oktatás kereteit is. Ugyancsak elsődleges feladatként határozták meg az
energia folyamatos drágulását kompenzáló intézkedéseket. Kelemen Hunor a
háztartások és a legsérülékenyebb társadalmi kategóriák, valamint a támogatásra
szoruló ipari ágazatok megsegítését tartotta a legfontosabbnak. „Biztos, hogy
marad a háztartási fogyasztóknak a 0,68
lejes díjszabás kilowattóránként havi száz
kWh-s fogyasztásig”, jelentette ki az
RMDSZ elnöke, hozzátéve, a felső határérték fölötti árról még zajlanak a tárgyalások a koalícióban.
Az RMDSZ elnöke kiemelte: tervezik
bevezetni a fával vagy fa alapú tüzelőanyaggal fűtők állami támogatását is,
mert nem tartják méltányosnak, hogy
csak azok jussanak támogatáshoz, akik
gázzal vagy villanyárammal fűtenek.
Kelemen Hunor a kisebbségi törvénytervezet elfogadtatását is az ülésszak kiemelt témájának tartotta. Kijelentette: erről

egyeztetések következnek a koalíciós
partnerekkel.
A politikus arra is kitért, hogy újabb javaslatokat készülnek benyújtani a parlamentben az RMDSZ tavaly őszi
kongresszusán elfogadott családtámogatási programjából. Hozzátette azonban,
hogy az ukrajnai háború alapvetően megváltoztatta a körülményeket, ezért a terveket is újra kell fogalmazni. „Nekünk
továbbra is az a célunk, hogy a családokat, a családalapítást támogassuk, keressük meg a támogatások fenntartható
formáját, és ha lehetséges, ezeket minél
nagyobb mértékben kössük jövedelemhez
is” – idézte Kelemen Hunort a Maszol.ro
hírportál.
A politikus hozzátette: a koalíció tagjaként az RMDSZ is prioritásnak tekinti a kormány egyéb kiemelt céljait.
Ezek között a büntető és a büntetőeljárási törvénykönyv módosítását említette. (MTI)

Elutasították a magyar állam támogatásával épített
óvoda használatba vételét
Bánffyhunyad önkormányzati testülete szerdai ülésén elutasította
a magyar állam támogatásával
felépített óvoda ingyenes használatba vételéről szóló határozattervezetet.

A testületben csak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség három képviselője szavazott igennel a tervezetre.
A többség azt a kitételt kifogásolta, hogy
az épületben magyar tannyelvű óvodai
és bölcsődei csoportoknak kell működniük.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) helyi
elnöke, Oana Goga kezdeményezésére a
testület elfogadott egy olyan módosító
javaslatot, hogy a jól felszerelt új épületben két magyar és két román nyelvű
óvodai csoport, valamint egy magyar
bölcsődei csoport működjön, de mivel az
épületet a városnak felajánló református
egyház jelen levő képviselője nem tudott
az egyház nevében nyilatkozni arról,
hogy elfogadja-e ezt a változatot, a javaslatot végül a beterjesztő visszavonta.
A végső szavazáson az RMDSZ
három képviselője szavazott az óvoda
használatba vételére, hatan (a PSD és a
Nemzeti Liberális Párt, a PNL képviselői) ellene, és hárman (a Mentsétek Meg
Romániát Szövetség képviselői és egy
független) tartózkodtak. Részt vett az
ülésen Csoma Botond parlamenti képvi-

selő, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke,
aki határozottan elutasította az elkülönülés és a szegregáció vádját. Egy, a szegregáció elleni oktatási minisztériumi
rendeletből olvasta fel, hogy a kisebbségek csoportjainak, osztályainak, oktatási
intézményeinek a létrehozása nem minősül szegregációnak. Példaként említette,
hogy Kolozs megye más román többségű városaiban, mint például Szamosújváron vagy Tordán a helyi önkormányzati testület megszavazta az önálló
magyar tannyelvű oktatási intézmények
létrehozását. Úgy vélte, hogy egyes helyi
politikusok olyan témával keltettek etnikai feszültséget a városban, amelynek
nem kellene már gondot okoznia 2022ben.
Búzás Fekete Mária alpolgármester
azzal érvelt, hogy a magyar állam támogatásával lehetőséget kapott a város a református egyháztól arra, hogy javítson
az oktatás helyzetén. Arra kérte a tanácsosokat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Hozzátette: nagy igény van a
városban a bölcsődei helyekre, amikor
kérvényezték az újabb bölcsődei csoportot, azonnal beteltek a helyek.
A határozat ellen érvelő Oana Goga
(PSD) és Mariana Stinga (PNL) azt hangoztatta, hogy a városban vegyes intézményekben van biztosítva a román és a
magyar gyermekek anyanyelvű oktatása,

Elhunyt Mihail Gorbacsov
Hosszan tartó betegség után, életének 92. évében
kedden elhunyt Mihail Gorbacsov, a két világrendszer közötti hidegháború vérontás nélküli lezárásához döntő mértékben hozzájáruló reformer politikus,
a Szovjetunió első és utolsó elnöke, a Szovjetunió
Kommunista Pártjának utolsó főtitkára.

Halálhírét az orosz hírügynökségek a moszkvai Központi
Klinikai Kórházra hivatkozva közölték. A volt államfőt a sajtóértesülések szerint várhatóan a felesége, Raisza mellé fogják
eltemetni a moszkvai Novogyevicsje-temetőben. A kérdésben
a család dönt majd. Jóllehet hazájában az emberek többsége a
Szovjetunió összeomlásával és az azt követő káosszal kapcsolja
össze nevét, életútja és tettei alapján a világ más részein megbecsült, történelmi jelentőségű személyiségként ismerik el.
Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly májusban, Gorbacsovhoz a 90. születésnapján intézett üzenetében lakonikusan azt
üzente a politikusnak, hogy „joggal tekintik azon ragyogó és
rendhagyó személyiségek, a korunk kiemelkedő államférfijai
alkotta csillagkép részének, akik jelentős hatást gyakoroltak a
hazai és a világtörténelem menetére”. Emellett méltatta a társadalmi és felvilágosító, valamint a nemzetközi humanitárius
projektekben vállalt tevékenységét.
Mihail Gorbacsov 1985 és 1991 között volt a Szovjetunió
Kommunista Pártjának főtitkára, és 1988 és 1991 között, háromféle titulussal, az ország államfője is. Az ő nevéhez kötődik a peresztrojka (átépítés) és a glasznoszty (nyilvánosság)
jelszavával meghirdetett reformpolitika, az alkoholkorlátozás
és a szovjet csapatok afganisztáni csapatkivonása. Kulcsszerepe volt a hidegháború lezárásában, a német újraegyesülésben, a Varsói Szerződés katonai blokk feloszlatásában, a
fegyverkorlátozásban és a Szovjetunió széthullásában is.

és nem kívánatos a gyermekek elkülönítése.
Az ülésen Marius-Iosif Ciota, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR)
önkormányzati képviselője terjesztett elő
kompromisszumos módosító javaslatokat, ezeket azonban leszavazta a testület.
A képviselő a többi között azt kezdeményezte, hogy legalább az a magyar bölcsődei csoport kezdhesse a tanévet az új
épületben, amelyik beiskolázásáról döntöttek, de amelyik számára máshol nincsen hely.
A magyar állam támogatásával a református egyház által épített új óvodát
július 17-én avatták fel. A 300 millió forintból felépített kétszintes épületben
négy óvodai és egy bölcsődei csoport
számára alakítottak ki helyet. Az önkormányzati testület határozata elengedhetetlen ahhoz, hogy az épületben az állami
oktatási rendszer keretében működjön
óvoda és bölcsőde, állami fizetést kapjanak az intézmény alkalmazottai, és az
önkormányzat fedezhesse az épület
fenntartási költségeit.
A Kalotaszeg „fővárosának” számító,
9300 lakosú Bánffyhunyadon közel 30
százalék a magyarok aránya, a város
vonzáskörében azonban magyar többségű falvak találhatók. A városban csak
vegyes oktatási intézmények működnek. (MTI)

Gorbacsov 1990-ban megkapta a Nobel-békedíjat. 1993ban részese volt a Novaja Gazeta című lap megalapításának,
és ő birtokolja a lap részvényeinek 10 százalékát. Maga az ünnepelt több nyilatkozatot adott a kerek évforduló alkalmából,
amelyekben egyebek között közvetlen találkozót sürgetett Putyin és Joe Biden amerikai elnök között, azt hangoztatta, hogy
a peresztrojka elvezetett a szabadsághoz és a totalitárius rendszer lebontásához, a glasznosztyot pedig reformok előfeltételének és mozgatórugójának nevezte.
A szovjet elnöki tisztéről való lemondásának 30. évfordulóján a RIA Novosztyi hírügynökségnek, már az Oroszország
és a Nyugat között megnövekedett feszültség légkörében,
azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy arrogánsan,
öntelt és képmutató módon viselkedett a hidegháború lezárását
követően.
„Hogyan lehet egyenrangú kapcsolatokat kiépíteni, ha az
Egyesült Államok és a Nyugat helyzetbe került?” – vetette fel
a szónoki kérdést a veterán politikus. „A hidegháború győztesének nyilvánították magukat”, és győztesként a Nyugat úgy
döntött, hogy egy „új birodalmat” épít fel. Gorbacsov szerint
ez vezetett a NATO bővítéséhez.
A VCIOM állami közvélemény-kutató intézet tavaly, a politikus jubileumi születésnapja alkalmából közölt felmérése
szerint az oroszok 51 százaléka gondolta úgy, hogy Gorbacsov
tevékenysége több kárt okozott az országnak, mint amennyi
hasznot hozott. Ez azt jelenti, hogy öt év alatt azoknak az
aránya, akik negatívan ítélték meg a volt pártfőtitkár-elnök tevékenységét, 10 százalékponttal csökkent. 32 százalék szerint
egyformán hozott jót és rosszat is, 46 százalék szerint a volt
vezető valószínűleg egy szűk csoport érdekei szerint cselekedett, és csak 7 százalék gondolta azt, hogy a társadalom egészének érdekeit tartotta szem előtt. 13 százalék szerint a
többség érdekében cselekedett. (MTI)
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Ország – világ
Aszály sújtotta termőföldek
Az ország 35 megyéjéből származó adatok szerint
450.198 hektárra nőtt szerdán az aszály sújtotta termőföldek területe Romániában – tájékoztatott a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium. A
közlemény szerint a szárazság 206.815 hektár búzát
és tritikálét, 112.542 hektár kukoricát, 54.129 hektár
napraforgót, 33.316 hektár árpát, zabot és rozst,
31.714 hektár repcét, 7.670 hektár szóját, 864 hektár borsót érint. Maros megyéből egyelőre nem jelentettek aszálykárokat. (Agerpres)

Módosították az adóeljárási
törvénykönyvet
A kormány szerdán jóváhagyta az adóeljárási törvénykönyvet módosító rendeletet, amely egyebek
mellett előírja, hogy az adóhatóság (ANAF) közzéteszi azoknak az adóhátralék nélkül jogi személyeknek a listáját, amelyek időben bevallották és
kifizették az adójukat – számolt be a kabinet ülése
után Dan Cărbunaru. A kormányszóvivő tájékoztatása szerint a szerdán elfogadott rendelet egyszerűsíti és az OECD ajánlásaihoz igazítja az adóeljárás
előírásait. Hozzátette, hogy a jogszabály elsőrendű
célja az adófizetők és az adóhatóság közötti kapcsolat egyensúlyának megteremtése. Példaként említette, hogy ezentúl az ANAF közzéteszi azoknak az
adóhátralék nélkül jogi személyeknek a listáját, amelyek időben bevallották és kifizették az adójukat.
Cărbunaru közlése szerint a rendelet lehetőséget teremt arra is a vállalkozásoknak, hogy részletekben
fizessék ki a héát, a jövedéki adót vagy a vámilletéket a Román Vámhatóságnak. (Agerpres)

Duplájára nőtt a gázolajtámogatás a gazdáknak
Több mint kétszeresére emelkedett a gázolajár-támogatás keretösszege a mezőgazdászoknak a
2022-es évre – a támogatás növeléséről szerdán
döntött a kormány. 817 ezer lesz a keretösszeg a júliusban elfogadott 337 ezerhez képest, több mint
kétszeresével emelték meg tehát ezt a támogatást.
„Az állami támogatást visszatérítés formájában
nyújtja az állam, és a gázolaj jövedéki adójának
csökkentésére vonatkozik. Mindig jól jön ez a segítség, hiszen enélkül sok mezőgazdasági vállalkozás
ellehetetlenülne, különösen a mostani válsághelyzetben, amikor az árak az egekbe szöktek” – tájékoztatott Barabási Antal Szabolcs, a mezőgazdasági
minisztérium RMDSZ-es államtitkára. Az igényléseket a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökséghez (APIA) lehet benyújtani, elektronikusan vagy postai úton. (RMDSZ-tájékoztató)

Az euróövezetben rekordmagas
az infláció
Az euróövezetben a fogyasztói árak rekordmértékben, 9,1 százalékkal nőttek augusztusban éves öszszevetésben – közölte az unió statisztikai hivatala
(Eurostat) szerdán előzetes adatként. Az elemzők 9
százalékos éves inflációval számoltak augusztusra
a júliusi 8,9 százalék után. Az infláció már több mint
a négyszerese az Európai Központi Bank (EKB) 2
százalékos céljának. Az élelmiszer- és energiaárak
nélkül számított maginfláció augusztusban éves bázison 4,3 százalék volt a júliusi 4 százalék után, magasabb az elemzői várakozások átlagában
szerepelt, a júliusival megegyező 4 százaléknál. Az
energiahordozók ára 38,3 százalékkal nőtt tavaly augusztushoz képest, azonban az áremelkedés üteme
valamelyest lassult a júliusi 39,6 százalék után. Az
élelmiszerek, az alkohol és a dohányáruk árnövekedése 10,6 százalék volt a júliusi 9,8 százalék után,
miközben az iparcikkek 5 százalékkal (júliusban 4,5
százalékkal), a szolgáltatások pedig 3,8 százalékkal
(júliusban 3,7 százalékkal) drágultak. (MTI)

Láncszerűen
adóztatnának
(Folytatás az 1. oldalról)
(Mellesleg az energiavállalatok nehezményezik, hogy a
kormány – bár a törvényes előírások 45 napos határidőt
szabnak meg – nem utalta ki teljes mértékben a nekik
járó összegeket.)
Valahogy mindig gyanakodva hallgatjuk, amikor szolidaritási alapokat emleget a kormány, ebből sohasem a
kisember nyer, arra gondolunk, hogy az energiaágazat
újabb megadóztatását megint a fogyasztókon hajtják
majd be. Mint ahogy az energiaár liberalizációja is balul
sült el, csak épp a fogyasztók nem nyertek rajta. (Egyébként is, a mindenféle köztes szolgáltatókkal aláírt szerződésekben foglalt árak mintha nem is lennének, az
emberek pedig nem értik, hogy ilyen mértékű szerződésszegés hogyan lehetséges...)
Csütörtökön tehát véglegesítik az energiaár-kompenzálásra vonatkozó rendeletet, amit a kormány szerint
2025-ig tartanának érvényben. Közbe beékelődik a
2024-es választás, ami menet közben még hozhat változásokat...
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Több ezren ünnepelték a születésnapot
(Folytatás az 1. oldalról)
Mivel nem kerek évforduló volt,
az állatkert vezetősége nem rendezett különösebb eseményt (sz.m.: a
Forgatag is elég sok programot kínált a marosvásárhelyieknek), ezért,
mondhatni szerényebb körülmények között, előre meghirdetett
program alapján lehetett részt venni
a látványetetésen. Ez fölöttébb izgalmasnak tűnő esemény volt egyes
látogatók számára, ugyanis más alkalmakkor az állatok a kifutó árnyékában pihennek, vagy kevésbé
intenzív tevékenységet folytatnak,
mint az „ösztönös”, de az állatkerti
körülmények között irányított etetéskor.
A legnagyobb attrakció a nemrég
megnyitott gyűrűsfarkú makik kifutójában volt, ahol egész közel lehetett kerülni a barátságos állatokhoz,
de az oroszlánok húsmarcangolása
is sok látogatót vonzott, akik közül
sokan még este is részt vettek az
etetésen, arra gondolva, hogy azért
mégsem jó akár egy szafarin is rács

nélkül találkozni az állatok királyával.
Tánya és Helga, a két elefánt is
gyúrta magába a szénát, és kezelte
vastag bőrét ormányával, láthatóan
nem is zavartatta magát a körülötte
álló nyüzsgés miatt.
A Duna-deltára emlékeztetően
nagy zsivajt csaptak a gödények, s
az emuetetés is érdekes volt, hiszen
ritka látvány tájainkon – még az állatkertekben is – az Ausztráliában
őshonos madár. Érdekes volt a fehér
tigrisek éjszakai etetése is, hiszen a
nagymacskafajták éjszaka aktívabbak, így az állatkert két különleges
lakója is reflektorfénybe kerülhetett
ezúttal.
Nemcsak az etetés volt látványos: a látogatók bepillanthattak a
gondozók mindennapi munkájába
is. A „születésnapozók” azt is láthatták, hogy az elmúlt időszak után
lépésről lépésre megújul az állatkert, ahova érdemes elmenni, egy
kicsit elvonulni a zajos mindennapokból, és közelebb kerülni – a ter-

mészet részeseiként – az állatokhoz,
a természethez.
A környezetromboló tevékenység miatt egyre inkább felértékelődik az állatkertek, a vadasparkok
szerepe, hiszen állatvédő, fajfenntartó, környezetvédelmi vagy akár
kutatóközpontokká válnak azzal a
céllal, hogy megőrizzék, konzerválják a természetet, a vadvilágot. Ezt
az üzenetet próbálta tolmácsolni
ezzel a rendezvénnyel is a marosvásárhelyi állatkert.

Fotók: Kopacz András

Ennyi embert eddig még nem sikerült megmozgatni

Értéket, közösséget teremtő Forgatag
Több szempontból is rekordott
döntött a vasárnap lezárult 9.
Vásárhelyi Forgatag, hiszen
ennyi embert, mint idén, még
soha nem sikerült megmozgatni. A becslések alapján naponta mintegy tízezren fordultak meg a programokon,
vasárnap pedig a rendezvényeken, valamint a zárókoncerteken ötvenezer körül
mozgott a résztvevők száma.

Menyhárt Borbála
A hatnapos rendezvényen mintegy negyven partnerintézmény
közreműködésével több mint háromszáz program várta a forgatagozókat, idén volt a leggazdagabb a
színházi kínálat is, és a legtöbb fiatalhoz is most ért el a rendezvény –
összegezték a hatnapos esemény
részleteit tegnapi sajtótájékoztatójukon a Forgatag szervezői.
Öröm és hála – talán ezek a legtalálóbb szavak arra, amit a napokban lezajlott 9. Vásárhelyi Forgatag
szervezői éreznek a rendezvény lejártával – mutatott rá Jakab Orsolya
főszervező. Mint mondta, az idei kiadás talán a legsikeresebb volt, hiszen ilyen sok embert eddig még
soha nem sikerült megmozgatni
Marosvásárhelyről, Maros megyéből, Erdélyből. Becsléseik alapján
naponta tízezer egyéni látogató fordult meg az egyes programokon,
szombaton és vasárnap pedig rekordot döntött a forgatagozók száma, a
vasárnapi rendezvényeken és a zárókoncerteken mintegy ötvenezren
vettek rész. Ugyanakkor külön

öröm számukra, hogy idén a román
ajkú lakosság is szép számban vett
részt a rendezvényen, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy
minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektettek a kétnyelvűségre, valamennyi program magyar és
román nyelven is elérhető volt.
– A Forgatag kapcsán minden
évben elmondjuk, hogy nem egy
fesztivál vagyunk, hanem egy családi rendezvény, és ezt a jellegét
talán idén sikerült leginkább kiteljesíteni, a várbeli miliő, a biztonságos és zárt környezet, a színes tér,
amit sikerült odavarázsolni, a számtalan program, amit az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány a
Folkudvarban, valamint a Forgataghoz csatlakozó partnerszervezetek a
Csicsergőben kínáltak, igen vonzó
környezetet teremtett a családok
számára. A célunk az, hogy értéket,
közösséget, közösségi érzést teremtsünk, és úgy érezzük, hogy
pénteken, szombaton és vasárnap ez
a családi jelleg, ez a közösségi érzés
kiteljesedett – értékelt a főszervező.
Hozzátette, a legnagyobb kihívást
továbbra is az anyagi források előteremtése jelenti a szervezők számára, és a jelenlegi gazdasági
helyzetet, illetve az előrejelzéseket
látva előrevetíthető, hogy a jövő
évi, évfordulós 10. Forgatagot szűkösebb forrásokból kell majd megszervezniük, de reményét fejezte ki,
hogy a támogatóik segítségére a továbbiakban is számíthatnak majd.
Idén a Vásárhelyi Forgatag mintegy
1,3 millió lejes költségvetésből valósult meg, ennek hetven százalékát
magyarországi pályázati források-

Fotó: Menyhárt Borbála

ból, illetve helyi és megyei önkormányzati, valamint helyi mecénások támogatásának köszönhetően
sikerült előteremteni.
Molnár Imola programigazgató
rámutatott, ezúttal is két nagy pillér
köré szerveződtek a programok, az
egyiket az újdonságok, a nem szokványos ötletek képezték, a másodikat pedig a hagyományos, már
bejáratott programpontok.
A szervezők egyik fontos célként
tűzték ki idén a fiatal korosztály
megszólítását, hogy ők is magukénak érezzék a Forgatagot, annak a
hangulatát. Tematikus bulit is szerveztek számukra, ami sikeresnek
bizonyult, a napközbeni programkínálatban pedig több, a fiatalokat érdeklő és érintő témában került sor
kerekasztal-beszélgetésekre szakemberekkel, például a globális felmelegedésről, környezetvédelemről, film-, illetve rajzfilmrendezésről, a 18 évet betöltött fiatalok jogi
helyzetéről, valamint az egyes füg-

gőségek, illetve a szexuális nevelés
is szerepeltek a fiataloknak szóló tematikában. Emellett az Egészségforgatagon külön sátor volt, ahol
bizalmas környezetben feltehették
az ott lévő szakembereknek a kényesebb kérdéseiket is. Az újdonságok kapcsán Molnár Imola elmondta, idén először sikerült
együttműködni a fiatalok tehetséggondozásával foglalkozó Mathias
Corvinus Collégiummal, valamint a
Petőfi Sándor Kulturális Intézettel,
amelyek számos érdekes programponttal tették színesebbé a Forgatag
kínálatát.
A szokványos programok most is
rendkívül népszerűnek bizonyultak,
ilyen a Csicsergő Családi Udvar,
ahol az apróságoktól a nagyobb
gyerekekig mindenki talált kedvére
valót, valamint régi partnernek számít a Forgatagon a Teleki Téka,
amelynek munkatársai gazdag irodalmi programkínálattal örvendeztették meg a kultúrakedvelő

látogatókat, érdekes beszélgetéseket szerveztek, de facebookos olvasóklubok személyes találkozására is
lehetőséget teremtettek.
Ugyancsak hagyományos programpont a Maros Művészegyüttes
által szervezett folknap, amelyen az
amatőr néptáncegyüttesek mutatkoztak be a közönségnek, valamint
tánc- és népdaloktatás is zajlott.
Molnár Imola hozzátette: a színházi programok igen gazdagra sikeredtek, keddtől vasárnapig minden
nap egy vagy több színházi produkcióra várták a közönséget, a marosvásárhelyi Spectrum Színház a
budapesti Nemzeti Színházzal
együttműködve öt előadást is bemutatott Marosvásárhelyen, ugyanakkor először játszott városunkban a
Komáromi Jókai Színház, Berecz
András egyéni előadására is sokan
voltak kíváncsiak, vasárnap pedig a
marosvásárhelyi Tompa Miklós
Társulat színészeinek közkedvelt
gyerekelőadásától, a Csodaházikótól volt hangos a vár udvara.
A sajtótájékoztatón jelen volt Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke is, aki
a népművészeti programok koordinátoraként kiemelte, számukra a
jövő a legfontosabb, ezért a fiatalokra összpontosítanak. A kézműves-foglalkozások: fafestés, fafaragás, gyöngyfűzés, nemezelés,
szövés, agyagozás, azaz a régi mesterségek mind jelen voltak a várbeli
kínálatban, ezáltal próbálják a hagyományos népi kultúrát éltetni és
megismertetni a fiatalabb nemzedékkel. Az élőszavas népmesemondás is igen népszerűnek bizonyult,
a mesemondók maradandó élményt
kínáltak nemcsak a gyerekeknek,
hanem a felnőtteknek is – összegzett elégedetten az alapítvány elnöke.
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Szerkesztette: Antalfi Imola

Sikeres kisdiákok

Támogatást várnak a szelektív hulladékgyűjtéshez
Népes részvétellel tartott vetélkedőn végzett a rendkívül
értékes országos második helyen a marosvásárhelyi George Coşbuc Általános Iskola
IV. C osztálya. A British Council által a környezettudatos
iskolai nevelés témában meghirdetett romániai versenyen
92 iskola 8443 tanulója 70
projekttel vett részt. MolnárKovács Emese alsó tagozatos
pedagógus 14 kisdiákja –
köztük négy sajátos igényű
gyermek – fél évig tartó kitartó munkával szervezte be
tanulótársait a szelektív hulladékgyűjtésbe.

Bodolai Gyöngyi
Erőfeszítéseiket és eredményüket
értékelte és jutalmazta a nemzetközi
kulturális és oktatási lehetőségekre
szakosodott brit szervezet, a British
Council romániai képviselete. A pályázatokat értékelő zsűriben neves
szakemberek mellett Nagy-Britannia romániai nagykövete, az országos díjátadó ünnepségen a British
Council és a Brit Nagykövetség
képviselői is részt vettek.
– Nagyon büszke vagyok tanítványaimra, köztük a négy csapatkapitányra (Ambrus Kitti Adrienn,
Balázs Imola Emma, Jánosi Kende
Kevin és Oltean Andrea Éva), akik
folyékony román nyelven mutatták
be iskolatársaiknak osztályunk, a
IV. C Környezettudatos gondolkodással megváltoztatjuk a világot
című projektjét – nyilatkozta Molnár-Kovács Emese tanítónő.
– Miből állt a felkészülés, a tevékenység? – tettem fel a kérdést,
amelyre válaszként örömmel ismertette diákjai munkáját.
– A fő célunk az volt, hogy iskolánkban meghonosítsuk a szelektív
hulladékgyűjtést. A munkát azzal
kezdtük, hogy természetismeretórán csoportokat szerveztünk, amelyek három-négy diákból álltak. Ezt
követően különböző módszerekkel
megfigyeltük, hogy iskolánkban
milyen újrafelhasználható anyagok
keletkeznek nagyobb mennyiségben. Tanítványaim arra a következtetésre jutottak, hogy műanyag- és
papírhulladékból gyűl a legtöbb.

A IV. C osztály

Ebből kiindulva úgy döntöttünk,
hogy tanintézményünkben ennek a
kettőnek a szelektív gyűjtését szervezik meg.
Plakátokat terveztek és készítettek, hogy népszerűsítsék az ötletet.
A következőkben a végzős nyolcadikosok kivételével felkeresték az
iskola 21 osztályközösségét, ötöthatot minden csoport. Az oktatási
nyelvtől függően magyarul vagy románul ismertették a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, a gyűjtés
módját, és bemutatót tartottak az újrafelhasználható papír- és műanyaghulladékokról. A tevékenység
három hetet tartott, egy hetet az előkészület, kettőt az iskola tanulóival
végzett munka tett ki: az előkészítős
B csoport, valamint minden évfolyam A és B osztályában zajlott a
népszerűsítés. A programban 471 diák, 12
alsó és 10 felső tagozatos tanár, 8 osztályfőnök és iskolánk két
biológia szakos tanára
vett részt.
– Hogyan foglalná
össze a diákok munkájának az eredményét?
–A szelektív papírés műanyaggyűjtésről
21 poszter készült, a
plakátokat szétosztották az osztályokban, és
21 magyar és román
nyelvű ismertetőt tartottak a projektről. A
Bioeel cégtől támogatásként kapott dobozokból 22 papírnak és
22 műanyagnak való
szemétgyűjtő edény
készült el a 22 osztálynak. A háromhetes tevékenység idején 50 kilogramm papír és 20
kilogramm műanyag gyűlt össze. A
meghirdetett kiállításra 190 rajz és
120 fénykép készült.
– Milyen hatással volt az osztály
tanulóira a közösen vállalt és végzett munka?
– Szeretném hangsúlyozni, hogy
mind a 14 tízéves gyermek három
hónapon át kitartóan dolgozott, a
projekt különböző szakaszaiban
igazi csapatmunkát végeztek. A
népszerűsítés során a román tannyelvű osztályokban románul tar-

tották az ismertetőt, hogy meggyőzzék diáktársaikat a szelektív gyűjtés
fontosságáról, ily módon a valós
helyzetben való használattal is fejlesztették román nyelvi ismereteiket. A négy roma származású,
sajátos nevelési igényű gyermek a
többiekhez hasonlóan kapcsolódott
be a munkába, így sikerélményben
volt részük, mert nem az akadémiai
tudásra épült a projekt, hanem mindennapi élethelyzetben kellett helytállniuk. Integráló terv volt, amivel
egyrészt a gyermekek fejlődését
lehet elősegíteni, miközben a környezetvédelem mindennapi gyakorlatát is megtapasztalhatták.
A hulladékkal teli zsákokat rendszeresen megmértük, lejegyeztük a
súlyukat, és közben megtanultak
grafikont és táblázatot készíteni.

Munka közben

Nagyon jólesett a kis- és nagyobb diákok kitartása, és hiszek
abban, hogy ezek a gyermekek
folytatni fogják, mert az igazi változás tőlük indulhat el. A projekt
hozzájárult annak a két fontos tulajdonságnak a fejlesztéséhez, ami a
mai gyermekekből a leginkább hiányzik: az egyhangúság elviselése
és a kitartás.
– A pályázatkiírás szerint a diákoknak szóló projektet a British
Council által a pedagógusoknak
tartott angol nyelvű képzés kellett
megelőzze.

Készen vannak a gyűjtőedények

Hetente segítettek a zsákokat az autómba betenni, mert hazavittem,
hogy a házam elől a megszokott
időpontban elvigyék a szelektíven
gyűjtött szemetet. Nagyon örvendtem annak, hogy három hét után,
amennyit a projekt tartott, nem
hagyták abba, és iskolánk diákjai a
tanév végéig folytatták a szelektív
gyűjtést. Így eleget tettem ígéretemnek, és saját pénzből minden osztálynak megvásároltam a megígért
két asztalitenisz-ütőt és három labdát, a kisebb osztályoknak a színes
krétát.

– A vetélkedőt valóban egy kétnapos online tanárképző program
vezette be Klímapolitika az oktatásban címmel, amelyet februárban
tartottak. Ennek célja a figyelem
felhívása volt az éghajlatváltozásokkal kapcsolatos kérdésekre, és
eszközök biztosítása pedagógusoknak és diákoknak a klímatudatosság
és cselekvés tantermi gyakorlatba
való beépítéséhez, új módszerek
megismeréséhez az éghajlatváltozás elleni fellépésre.
A Klímapolitika az oktatásban
tanárképzéshez tartozott, hogy a
részt vevő tanár diákjaival együtt
jelentkezzen egy, a programban
megismert tevékenységgel a Helyi
klímaakció az iskolákban megmérettetésre. Ettől függött, hogy részesül-e a kiképzést bizonyító
oklevélben vagy sem.
– Tudom, hogy nem ez az első
környezetvédelmi program, amelyben Molnár-Kovács Emese tanítónő diákjaival együtt sikeresen
vesz részt. Hogyan, kinek a hatására alakult ki az érdeklődése a
téma iránt? Hogyan sikerült a különböző iskolákban, ahol tanított,
megszerettetni a gyermekekkel a
környezettudatos viselkedést?
– Már a középiskola befejezése
óta aktív környezetvédő vagyok, a
Focus Öko Centernél kapcsolódtam
be ebbe a tevékenységbe dr. Hajdú
Zoltán és felesége, Erzsébet révén.
Kezdetben a Marosvásárhelyi 4-es
Számú Általános Iskola diákjaival
jártunk a központ által szervezett te-

Fotók: Molnár-Kovács Emese

vékenységekre, a Liviu Rebreanu
Általános Iskola pedagógusaként a
Carbon Detektívek nemzetközi
programban való részvételért kaptam első díjat. Bukaresti diákjaimmal az Ady Endre Líceum
tanítónőjeként a bukaresti közlekedés okozta levegőszennyeződést, a
közlekedés zsúfoltágának enyhítési
lehetőségeit tanulmányoztuk a
CO2nnect program keretében, amiért a legmagasabb elismerésben részesültünk.
Állandó partnerei vagyunk a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek,
Kiss Réka oktató rendszeresen tartott órát diákjaimnak, kirándulni voltunk,
megtekintettük a madármenhelyet.
Fel vagyok iratkozva
különböző környezetvédelmi honlapokra, szinte
állandó jelleggel tanulmányozom a különböző pályázatokon való részvétel
lehetőségét, mert egyre inkább meggyőződésemmé
válik, hogy a mi nevelésünktől is függ, milyen
környezetben fognak élni
gyermekeink, tanítványaink. Ők ugyanis még fogékonyak, formálhatók, alakíthatók a környezettudatosság irányába.
Nagy elégtétel számomra is, hogy diákjaimnak is sikerül átadni ezt az
érdeklődést, amit nyertes pályázatok igazolnak. Ami a jelenlegi osztályomat, a IV. C-t illeti, a
csoportvezetők mellett a többi tíz
diák is megérdemli, hogy megemlítsem a nevüket: Demeter István,
Fülöp Paula, Hampucz Larisa Daniela, Lukács Alex, Mucui Krisztina, Nagy-Zorgel Márk, Sipos
Anita, Suciu Erik, Török Hunor,
Zsigmond Izsák Sámuel.
És végül, ami a legfontosabb:
úgy érzem, hogy egy iskola diákjainak a szemléletét megváltoztatva
megdolgoztunk azért, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
is felfigyeljen ránk, és biztosítson
külön hulladéktároló edényeket a
papír és a műanyag szelektív gyűjtésére, ahogy ezt a hivatalnak címzett kérésünkben is megfogalmaztuk. Azonkívül kérjük, hogy
Moldovei utcai iskolánkat vegyék
fel azon intézmények sorába, ahonnan elszállítják a szelektíven gyűjtött hulladékot.
Azt is szeretnénk, ha ez a program minden marosvásárhelyi iskolában megvalósulna, ami nemcsak
jól hangzó, de hasznos nevelési cél
lehet.
E sorok írója is csatlakozik a
Coşbuc iskola diákjainak kéréséhez, abban a hitben, hogy a szeptembertől már ötödikes diákok és
iskolatársaik sikeres szelektív hulladékgyűjtési akciója, amelyet az
idén is folytatnak, megérdemli az
elismerést.
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Filcből, zuzmóból teremtett világok

Szia Ágnes mesélő képei
Bagoly lakta erdő, tenger parányi hajókkal, szénaboglyás falusi táj, pálmafás dzsungel és még
sok más kedves, izgalmas jelenet kel életre Szia
Ágnes filcből és egyéb természetes anyagokból,
apró kellékekből született képein.

Nagy Székely Ildikó
Az élményszerű irodalomóráiról
híres, pár éve utazásairól könyvet írt
nyugalmazott magyartanárnő otthonában egy kiállításra való kézműves
kompozíció rejtőzik. Mindegyik
egyedi, különleges, kicsit sem ismétli korábban lett „társait”.
– Mi indította el ezt az alkotófolyamatot? – kérdezem látogatásom
elején.
– Nem egészen új keletű a dolog,
hiszen mindig érdekelt a képzőművészet, az általános iskola felső tagozatán, a művészetiben szobrászatból és grafikából különórákra is
jártam. Az irodalmat azonban közelebb éreztem magamhoz, és amíg
tanítottam, nem is igen volt időm
kézműveskedni. Aktív személynek
tartom magam, így nyugdíjazás
után is folyamatosan kerestem az új
kihívásokat, élményeket. Az utazásaimról szóló könyv megírása után
hirtelen légüres lett körülöttem a tér.
Ekkor jött az ötlet, hogy térjek viszsza egykori kedvelt tevékenységemhez.
Nagyon vonzott az izlandi zuzmóval való kísérletezés, kezdetben

főként ezt használtam alapanyagként a
munkáimhoz.
A
kompozíciók összhatását gallyakkal,
ágacskákkal, kagylókkal teremtettem
meg, sőt, még parafadugó is került némelyikre. Kicsivel
később tértem át a
filcre, ami egészen
más technikát igényel – vágni, varrni
is kell –, a zuzmós
képekkel közös jellegzetessége a térhatás.
A háromdimenziós látványteremtéshez hobbiboltokból vásároltam kiegészítőket, a lányomnak
készített képen például egy bicikli
játszik fontos szerepet, egy másik
alkotáson egy kis pad látható,
ami számomra a megnyugvás jelképe. Megszületik bennem a téma,
amihez aztán sorra jönnek az ötletek, egyik hozza maga után a másikat. Így készült a háziállatos

Fotók: Nagy Tibor

Játékbútorok új élete

falucskás, az őserdős és a tengerparti kép is.
Az utazásaimról mindig hozok
haza apró emléktárgyakat, ezekből több is látható a kompozícióimon. A vidéki tájban például
egy gyűszűnyi korondi kancsót helyeztem el, a budoár jellegű, levendulás munkámon pedig egy
Thaiföldön kapott miniatűr fogkrémet is elrejtettem.

– Olyankor szeretek nekifogni,
amikor nem csak két óra áll a rendelkezésemre, hanem napokon át
alkothatok. Telepakolom a konyhaasztalt a munkaeszközökkel és hozzávalókkal, aztán belemélyülök a
munkába, és csak azt sajnálom,
mikor beesteledik, és le kell feküdni.
– Gondolom, sokan megcsodálták már ezeket a különleges képi világokat, és bizonyára kértek is
belőlük.
– Annak idején a saját kedvtelésemre kezdtem kézműveskedni, de
hamar rájöttem, hogy ezzel másoknak is örömöt tudok szerezni. Így
aztán lassan „elláttam” a baráti körömet is képekkel. Születésnapra és
egyéb ünnepi alkalmakra, de egyszerű látogatásra is szívesen viszek
a munkáimból, és igyekszem mindig valami személyre szólót ajándékozni. Nemrég például egy kedves
volt tanítványom ballagására vittem
egy kicsengetés tematikájú kompozíciót, amelyen egy vidám diákfigura is látható, a képről lelógó
lábakkal.
– Megrendelők is vannak?
– Többen vásároltak már a képeimből, és a meglévőkből is adok
még el, ha van rá igény, mert már
annyi munkám felgyűlt, hogy alig
van hely az újaknak. Pedig nagy
szükségem lenne a térre, mert mióta
Napokon át az alkotásban
a hobbim a szenvedélyemmé vált,
– Van-e ennek a munkafolyamat- folyamatosan késztetést érzek az alnak egy rituáléja, meghatározott kotásra. Akit érdekelnek ezek a
képek, a Facebookon megtalál.
ideje? – kérdezem később.

Vendéglátóm a legelső, papírból
készült művét is megmutatja, egy
ötletes épületegyüttest ablakocskákkal – „templom”, „hotel”, „bár”, olvasom a feliratokon –, ami szintén
a távoli kalandozások életérzését
tükrözi. Számomra az egyik legkedvesebb kompozíció a konyhabútoros, amelyen a nyolcvanas évek
egyik jellegzetes – piros-fehér szekrényből, székekből, asztalból álló –
játékkészlete dominál. Az alkotó lányáé volt – derül ki hamarosan –, a
pincéből hozták fel nemrég jó állapotban néhány más aprósággal –
például egy tenyérnyi műanyag kenyérkosárral – együtt.
– Éppen volt egy nagyobb, mélyített képkeretem, így hamarosan
munkához is láttam. Paszulyszemekkel, laskával és gyurmából készített zöldségekkel fokoztam a
hatást, majd lefotóztam az alkotást,
és „Felújítottam a konyhabútorom”
megjegyzéssel feltettem a Facebookra. Voltak, akik elhitték, hogy
valóban a saját új bútoraimat látják,
mások egyből tudták, miről van szó.
Mindenesetre a találgatások elindítottak egy párbeszédet a közösségi
oldalon – meséli Szia Ágnes, majd
egy igazi szekrényfiókból jókora
gallyat vesz elő, amelyre az egyes
képekről levehető filcfigurák sorakoztathatók fel.

Őszi kiegészítődivat
Lassan közeledik az ősz, nézzük meg, mi lesz az idei őszi
divat, kezdjük a kiegészítőkkel. Annál is inkább, mert
lehet, hogy a most divatos kiegészítőkhöz hasonló darabok
már vannak fiókunkban, így
lesz időnk előkeresni őket.

Casoni Szálasi Ibolya
Ha jellemezni szeretnénk pár szóval az idei kiegészítődivatot, elmondhatjuk, hogy ezúttal nehézkes,
zsúfolt hatást keltenek a divatos
dupla övek, óriásgyűrűk, összekapcsolt hatalmas karkötők, amelyek
mintha arra „törekednének”, hogy a
ruhák által üresen hagyott területeket kitöltsék. A nagy méretek mellett
a finom részletekre is kiterjedt a figyelem, mint a csillogó kristályokkal ellátott nyakörvek, gyöngyökkel díszített különböző darabok
esetén.
Az általános irányzat főleg a különleges darabokat részesíti előnyben.
Először említsük meg a kifinomult, klasszikus FARAGOTT darabokat, főleg ami a fémeket illeti,
melyek idén ellenállhatatlanná teszik megjelenésünket.
Viselésük erős hatású, még akkor
is, ha kontrasztot szeretnénk képezni

a ruhák csillogása és a kiegészítők kezdetleges masszivitása között.
Idén, ha fülbevalókról beszélünk,
azt mondhatjuk, minél nagyobb,
annál jobb, illetve annál divatosabb.
A legszembetűnőbb ÓRIÁSFÜLBEVALÓK vállig is érhetnek,
mások hosszúak és vastagok, vagy
minden irányban terjedelmesek,
mint a már régebbről ismert kandeláber (csillár) fülbevalók.
A legnagyobb kísértés idén az
ANYAGOK, illetve a fémek KEVERÉSE, így különböző rétegezéssel érdekes karkötőket, fülbevalókat
lehet készíteni.
Annak ellenére, hogy idén a nagy,
masszív kiegészítők divatosak, úgy
néz ki, mintha a FÉLOLDALI FÜLBEVALÓ ellentmondana ennek a
tendenciának, viszont végül ez is beleillik a képbe, mivel a fülbevaló
extra mérete ellensúlyozza azt, hogy
csak egyik fülben van.
Ami a KARKÖTŐKET illeti,
első helyen említsük meg a mandzsetta karkötőt, álljon az különböző formájú halmozott vagy
nagyon csillogó darabokból, esetleg
ellenszenves, mondhatni, csúnyának
kinéző elemekből.
Az egyik legeredetibb irányzatot
képezik a fül felső, KÜLSŐ peremén hordott FÜLBEVALÓK, me-

lyek drámai, régi időkbeli vagy futurista elemeket kevernek, gyöngyök és kristályok különleges
ötvözésével.
Mind estére, mind a munkahelyre
– a modelltől függően – a HATALMAS GYŰRŰK vonzzák a tekintetet, és életet lehelnek bármely
monoton, egyszerű öltözetbe.
Mint említettük, a kövek közül a
kristályok, valamint a gyöngyök divatosak. Mivel a gyöngy a nőiesség
jelképe, idén elmondhatjuk, hogy
viselhetünk gyöngyöket gyöngyökkel, valóságos GYÖNGYKAVALKÁD formájában, legyen az
diszkrét, vintázs vagy akár túlméretezett darab.
A RAGYOGÓ kristályokból készült ékszerek apró részleteikkel,
extravagáns formáikkal a ‘70-es és
‘80-as éveket juttatják eszünkbe.
Főleg estére ajánlottak, viszont
ezeknek is nagy formátumúaknak
kell lenniük.
Idén a legnépszerűbb kiegészítők
a NYAKPÁNTOK, legyenek rétegesek, kövekkel, kristályokkal díszítettek, vagy pedig faragott, egyedi
darabok.
A FELTŰNŐ, óriási színes elemekből készült nyakékek és gyűrűk
a 2000-es évek divatját juttatják
eszünkbe.
Ha VIRÁGOK díszítik kiegészí-

tőinket – legyen azok elvont, egyszerű, diszkrét vagy bármilyen méretű realisztikus kivitelezésűek –, idén mind divatosak.
Az egyik legnőiesebb kiegészítőtípust a ROJTOK formájában elrendezett fülbevalók, nyakékek képezik. Ha a simán, selyemből készült,
lelógó, hosszú bojtokhoz hasonló
fülbevalókat már ismerjük, most
ezek mérete óriási kell legyen, valamint ha apró gyöngyökből fűzöttek
a rojtok szálai, az még divatosabb.
A klasszikus zónába tartozó,
romantikus
hangulatot
keltő
KENDŐK fej körül és nyakban al-

kalmazott különböző megkötési formája egyedi bájt kölcsönöz viselőjének.
Idén ősszel, ha övet teszünk, az
legyen DUPLA, ez főleg a grunge
és eklektikus stílusokra jellemző. Ha
a vállakon átvetett vagy mell alatt
futtatott pántok tartják a méretes
övet, az még divatosabb.
Az egyik legnormálisabb kiegészítőt idén a közelgő hideg kivédésére tervezett klasszikus, kötött,
sportos vagy akár virágokkal díszített KESZTYŰK képezik, melyek
szárának hosszúsága a könyökön
felül ér.
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Rendtörténeti vándorkiállítás Marosvásárhelyen

Pálosok világa a várban
Az egyetlen magyar alapítású
és máig működő férfiszerzetesrend történetét mutatja be
a budapesti Magyar Nemzeti
Múzeum Pálosok című vándorkiállítása, amelyet a 9. Vásárhelyi Forgatag keretében
nyitottak meg vasárnap délután a Maros Megyei Múzeum
várbeli épületében. A tárlat
első külföldi helyszínén az év
végéig látogatható.

Nagy Székely Ildikó
L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója a határon
túli közösségekkel való együttműködés fontosságát hangsúlyozta a
Vártemplomban tartott tárlatnyitón.
„A Magyar Nemzeti Múzeumnak
felelőssége, kötelessége a határon
túli magyar közösségek számára
(…) valamilyen módon baráti, szellemi kézfogással segítséget, támogatást, szövetséget adni” – mondta
egyebek mellett az intézményvezető.
Ötvös Koppány Bulcsú, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója arra
hívta fel a figyelmet, hogy ez a kiállítás évtizedekig elhallgatott témát
dolgoz fel, nyolc évszázad történetét foglalja össze. Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke szintén arról az eddig háttérbe szorított,
rejtélyes világról szólt, amelyet a
tárlat a szemlélő előtt feltár.
A megnyitón jelen levő Puskás
Antal OSPPE, a Magyar Pálos
Rend tartományfőnöke szerint a kiállítás jelentősége abban rejlik,
hogy kapcsolatba hoz minket az
igazsággal, bemutatva „azokat a
különféle arcokat, amelyeket felöl-

tött magára a pálos rend az évszá- tük volna mindenzadok során”.
képpen Marosvásárhelyre hozni ezt
Átvenni valamit
a kiállítást, mivel
Marosszentkirályon
az atyák lelkületéből
L. Simon László külön kitért a állt az egyedüli
Magyar Nemzeti Múzeum, Ma- pálos kolostor a kögyarország legnagyobb és legré- zépkori Székelyföld
gebbi kulturális intézménye, a területén” – emelte
magyar alapítású pálos szerzetes- ki Bencze Ünige.
„A budapesti kirend és a Maros Megyei Múzeum
állítás
apropója
hármas együttműködésére, amelynek köszönhetően a vándortárlat 2020-ban egyrészt a
Marosvásárhelyre érkezett. „Na- pálos rend meggyon remélem, hogy nemcsak fon- alapításának 770.,
tos tudásanyag fog átjönni a másrészt a rend
kiállításból, nemcsak megismerjük alapítója, Boldog
a szerzetesrend történetét, hanem a Özséb mennybeme- A kiállítás kurátorai
tényeken és adatokon túl, az eszté- netelének 750. évtikai élményen is túl sikerül valamit fordulója volt” – tette hozzá Pető kesség az, amit tanítanak” – hallhatátvenni a lelkületéből is ezeknek az Zsuzsa, majd arra is kitért, hogy a tuk a Magyar Nemzeti Múzeum
atyáknak. Azt kívánom, hogy emel- pálosoké egy mindössze 18 fős munkatársától, aki a továbbiakban
kedett lélekkel térjenek haza erről a szerzetesrend. Hargitafürdőn is van a tárlat anyaga kapcsán azokra az
kiállításról, és az emelkedettséget egy 2014-ben alapított kolostoruk, erdélyi sajátosságnak számító táradják át másoknak is” – tette hozzá amelyben a „motoros”, pontosab- gyakra hívta fel a figyelmet, ameban a motorkerékPálos atyák szol- lyek még sohasem voltak kiállítva.
a múzeumigazgató.
„Igyekeztünk úgy alakítani a kiA tárlatnyitó hangulatát Petrás gálnak.
„Mit is jelent pálosnak lenni? állítás koncepcióját, hogy Erdély is
Mária népdalénekes előadása színesítette, majd a kiállítás két kuráto- Mitől lehet érdekes egy remete beleférjen. Régészeti anyagot nem
ra – Pető Zsuzsa, a Magyar Nemzeti élete? Az elvonulás, a csend, a ma- tudtunk felmutatni, mivel a pálos
Múzeum és Bencze Ünige, a Maros gány, illetve Istennel való társas kolostoraink nincsenek régészetileg
Megyei Múzeum régész muzeoló- magány, a hozzá való közvetlen kutatva, viszont igyekeztünk begusa – kalauzolta végig a jelenlevő- kapcsolódás – ez jellemzi a páloso- gyűjteni egyéb fellelhető anyagokat
ket a kiállítótermeken. A kurátorok kat. Az önmegismerés, nyugalom, különböző személyiségekről, hogy
a hivatalos tárlatnyitó előtti napon a lelki kiteljesedés az, amit sugároz- a látogatók lássák, mit használtak,
sajtó képviselőinek mutatták be a nak, és átadnak ma is az emberek- milyen írásokat olvastak századokpálosok különleges világát, a továb- nek. Nagyon sokszor változott a kal korábban a pálosok. Az egyik
biakban az akkor elhangzottakból pálosok karaktere az évszázadok legfontosabb erdélyi pálos rendi
során, volt, amikor erdőségekben személyiséget, Martinuzzi Fráter
szemelgetünk.
éltek, ugyanakkor már a középkor- Györgyöt is bemutatjuk. UgyanakNéhányan mindig kitartottak ban közvetlenül kapcsolódtak az kor a marosszentkirályi kolostorról
„Erdély is számos szálon kapcso- emberekhez. A történelem viszon- is van egy kisebb összegzésünk” –
lódik a pálosokhoz, ugyanis már a tagságai többször feloszlatták a ren- egészítette ki a tárlatvezetést megközépkorban létezett négy kolosto- det, de néhányan mindig kitartottak, előző ismertetőt a Maros Megyei
ruk ebben a régióban. Azért szeret- és ez a kitartás, a magukkal való bé- Múzeum illetékese.

Fotó: Vajda György

Az álomlángoktól
a zarándokvonatig
A kiállítás anyagát 26 – túlnyomórészt magyarországi – intézménytől kölcsönözte a budapesti
múzeum. A látogató először egy remetebarlangban találja magát,
amelynek mélyén a Boldog Özséb
által megálmodott lángok fogadják.
Az összegyűlő lángok látomása
késztette arra a rend megalapítóját,
hogy a remetéket közösségbe fogja
össze. Innen a pálos címerhez visz
az út, amelyen Remete Szent Pál
történetére utaló elemek fedezhetők
fel: a pálmafa, amelynek leveleiből
ruhát készített magának a keresztényüldözés elől a thébai sivatagba
menekült remete, a táplálására naponta kenyeret vivő holló és a két
oroszlán, amely a legenda szerint
halála után a sírját megásta.
Az első teremben a pálos rend
megalakulását, a különböző rendi
szabályzatoknak az elfogadtatását,
a kolostorok gazdasági gyarapodását, terjeszkedését lehet nyomon
követni, illetve jelentős rendtörténeti kötetek is megtekinthetők.
A továbbiakban olyan ritkaságok
láthatók, mint Remete Szent Pál vörösmárvány sírkövének egy darabja, egy középkori alapkő vagy
Martinuzzi György egyetlen ismert
portréja a 17. századból.
A kiállítás egy másik kiemelkedő
értéktárgya a Pécsről hozott Fekete
Madonna-másolat, amelynek – zarándokok millióit vonzó – eredetijét
Lengyelországban, a chestochowai
kolostorban őrzik.
Az utolsó teremben egy terepasztalon apró szerelvény – a Budapestről évente Czestochowába induló
Fekete Madonna zarándokvonat kicsinyített mása – járja körbe annak
az öt kolostornak az útvonalát, amelyet a pálosok a magyar rendtartományban fenntartanak, újra meg
újra eljutva a lengyelországi Fényes
Hegy, azaz Jasna Góra kolostorához.
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Az asztrológus gondolatai
Tóth Sándor
Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén augusztus 23-tól szeptember 23-ig tartózkodik a Nap a Szűz jegyében. Belépünk az
utolsó nyári hónapba, és megszabadulunk a
kánikulától, amiből idén jócskán kivettük a részünket. Eljött a betakarítás ideje. A szárazság
elég sok kárt okozott a mezőgazdaságban. Sajnos ez sem tesz jót az árak alakulásának, bár
ez a kisebb gond. A speciális hadműveleteknek
nevezett proxyháború és következményei, a
sorozatos és tudatosan meghozott téves döntések generálták azt a súlyos gazdasági válságot,
amely valamilyen formában mindenkit érint.
A fizikai és anyagi biztonság megtorpedózása
és szétverése kényszerítő körülményeivel átformálja a hétköznapi gondolkodásunkat.
Főleg azokét, akiknek amúgy is bizonytalansággal teli az élete. Akinek erős a hitrendszere,
tisztában van azzal, hogy sosem volt még úgy,
hogy ne lett volna valahogy. A nehézségek sok
emberből a legjobbat hozzák ki, és értelmetlen
lenne jegyet váltani a pesszimizmus hajójára,
mert azzal képtelenség célba érni.
A Szűz-energiákkal rendelkező emberek figyelnek, analizálnak, és igyekeznek kialakítani
azt a rendszert, ami a leggazdaságosabb és leghasznosabb számukra. Szorgalmasak, a tökéletességre törekednek. Tudják, hogy az a
munka van rendesen elvégezve, amit ők csinálnak. E jegyhez tartoznak a legkritikusabb
emberek. Nem tehetnek arról, hogy semmi
sem kerüli el a figyelmüket. Persze a kritikát
vagy megtartják maguknak, vagy nem. Ez
utóbbi esetben konfliktushelyzet generálódik,
mert akit kritizálnak, az zsigerileg elkezd harcolni egója védelme érdekében. Valahol az
arany középutat kellene megtalálni, mert a

1.

szélsőségek mindkét irányban károsak. Fölösleges minden mikroszkopikus hibát észrevenni, de az sem megoldás, ha elnagyoljuk a
problémát, és arra várunk, hogy majd valaki
megoldja helyettünk. A hit és illúzió összekeverése sem vezet jóra. Várhatunk arra, hogy a
sült galamb berepüljön a szánkba, de a megvalósulás esélye erősen közelít a nullához. A
Szűz ember a leghajlamosabb az egészséges
életmód kutatójává válni. A kesze-kusza 21.
században nehéznek tűnik kialakítani egy általános szemléletet e témában. Annyit hozzáfűzhetek, hogy minél frissebb és változatosabb
a bevitt ételmennyiség, illetve minél mértékletesebben fogyasztunk, annál inkább támogatjuk a fizikai testünket. Mivel nem vagyunk
egyformák, mit sem érnek az általános receptek, így e téren is saját döntéseink okozzák az
épülést vagy a rombolást. Egyvalamiben értelmetlen vitát nyitni, és ez a tiszta víz megfelelő
mennyiségének rendszeres bevitele. Ezzel
ugyanis megelőzhető lenne rengeteg emésztőszervi és vesebetegség, illetve a kopással és
szűkületekkel járó betegségek jó része. Bár ha
a betegségeket a Sorsban vizsgáljuk, akkor bizonyos negatív megéléseket nem tudunk elkerülni. Valaki nem azért lesz vesebeteg, mert
keveset iszik, hanem azért iszik keveset, hogy
vesebeteg lehessen. És mindez súlyos jelzés
arra, hogy valaki krónikus párkapcsolati problémával küszködik, amit meg kellene oldani.
Ez csak egy példa volt arra az analógiás rendszerre, melyet a sorsához kötött ember megtapasztalhat a néhány évtizedes földi utazása
során. A függőleges világkép magunkévá tétele az egyetlen olyan szellemi gyógymód,
aminek nincs káros mellékhatása. Ez az ajánlott menü annak, aki a nézést látásra cserélné.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Véleményüket, gondolataikat megírhatják
az asztros@yahoo.com címre.
AZONBAN
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ismerkedni, mert Molnár Ferenc híres regénye, A Pál utcai fiúk kötelező olvasmány volt. Azóta már magyarul is
kiolvasta a kötetet. Jelenleg szabadidejében magyar költők, elsősorban Pilinszky
János és Ady Endre verseit fordítja horvát
nyelvre, maga is próbálkozott versírással,
elsősorban horvátul, ritkábban magyarul
is. Mint elárulta, számára ez könnyebb,
mint prózai alkotásokat lefordítani.
A spliti Eb kabalafigurája, Roko a Horvátországban csak „dalmát sirálynak” hívott életstílust jeleníti meg.
„Ez egy attraktív személyiség, tulajdonképpen egy menő csávó. Megjelenéséhez
hozzátartozik az ujjnélküli trikó, a napszemüveg, az aranylánc és a bajusz. Maga
a jelmez nagyon hasonlít egy horvát énekesre, Miso Kovacra, ezért az emberek kilencven százaléka nem is Rokónak, hanem
Misónak hívja” – mondta Marcac, aki a
mérkőzések nagyszünetében és a meccsek
között szórakoztatja a közönséget, illetve
a házigazda horvátok találkozói során
végig a lelátón tartózkodva buzdítja a nézőket.
A munkára azért jelentkezett, mert évek
óta animátorként is dolgozik, így számára
nem újdonság a gyerekek megnevettetése.
Mint mondta, kicsit színészetnek fogja fel
ezt a szerepet, mert nem mindegy, hogy
egy elefánt vagy éppen Roko bőrébe bújik.
Hozzátette, kifejezetten élvezi a feladatát
még akkor is, ha legalább öt-tíz perc magára ölteni Roko jelmezét, és napi 13-szor
zuhanyozik le, mert egy-egy szereplése
alatt annyira megizzad a maskara alatt.
(MTI)
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A 26 éves egyetemista ugyanis nemcsak
tökéletesen beszél magyarul, hanem szabadidejében Pilinszky János és Ady Endre
verseit fordítja horvát nyelvre.
„Egynyolcad részben magyar vagyok,
mert a dédnagymamám Kiskunhalason
született. De sokáig nem beszélhetett magyarul, mivel a dédnagypapa nem tudta
megtanulni a nyelvet, ezért nem engedte,
hogy más nyelven folyjon a társalgás. Miután meghalt, utána kezdtem érdeklődni
szavak, kifejezések iránt a dédmamánál,
aki jelenleg az Eszékhez közeli, de Szerbiához tartozó Zomboron él 93 esztendősen” – mondta az MTI-nek a magyar
nyelvvel való megismerkedéséről Marcac,
aki aztán általános iskolában felsősként
kezdte komolyabban tanulni a nyelvet.
Marcac a magyar mellett tanult olaszul,
franciául, latinul, angolul és németül is, de
ahogy fogalmazott, számára „áldás a magyar származás”, ezért a zágrábi egyetem
bölcsészkarán magyar és latin szakon
kezdte meg tanulmányait a felsőoktatásban, és éppen az Eb után kell megvédenie
a diplomamunkáját. Tapasztalata szerint,
noha a magyar nyelv teljesen különleges,
mégis a horvátoknak könnyebb az elsajátítása, mint a magyaroknak a horvát.
A magyar irodalommal korán elkezdett
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A kabalafigura évtizedek óta állandó hozzátartozója minden nagyobb sporteseménynek, nincs ez
másként a 35. vízilabda-Európabajnokság esetében sem, ám a
Rokót megszemélyesítő Borna Marcac magyar szempontból igazán érdekes.
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Pilinszky- és Ady-verseket fordít
a kontinensviadal kabalafigurája
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Augusztus 25-i rejtvényünk megfejtése: Ha értelmes munkát végeztél, és dicsőséget szereztél – vonulj vissza.
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Kikapott a Debrecen Zalaegerszegen
A Zalaegerszeg 4-2-re legyőzte vendégét, a változatlanul nyeretlen Debrecent a
magyar labdarúgó NB I hétközi, hatodik fordulójának
kedd esti mérkőzésén. A zalaiaknak ez volt a második sikerük a mostani idényben, és az
első hazai közönség előtt. A
DVSC négy döntetlen mellett
másodszor kapott ki, mindkét vereségét idegenben, és
ugyanúgy 4-2 arányban szenvedte el.
A vendégvédelem hibáját kihasználva nagyon hamar
előnybe került a Zalaegerszeg,
amely a játék képe alapján akár
több góllal is vezethetett volna
a szünetben. Bár a statisztikai
adatok szerint labdabirtoklásban és a helyzeteket tekintve is
kiegyenlített volt a találkozó, a
debreceni kapusnak többször
kellett nagyot védenie, sőt esetenként söprögetőként felszabadítania a meglóduló hazai
támadók elől.
A fordulás után a zalai védelemnek kellett állnia a sarat az
egyenlítésért küzdő debreceniekkel szemben, de 15 perc elteltével némiképp szerencsés
körülmények között összejött a
gól a vendégeknek. A hazaiakat azonban nem törte meg a
DVSC találata, öt perc elteltével egy szöglet utáni fejesgóllal újra náluk volt az
előny.
A ZTE ezt követően igyekezett eldönteni a meccset, és a
hajrá kezdetén célt ért az erőfeszítése, néhány perccel később pedig magabiztossá tette
a különbséget. Bár a Debrecennek a hosszabbításban még
összejött egy gól, ez csupán
szépségtapasz volt, a zalaiak
ugyanis összességében megérdemelten tartották otthon a
három pontot.

Fotó: DVSC

Jegyzőkönyv
NB I, 6. forduló: Zalaegerszegi TE – Debreceni VSC 4-2 (1-0)
Zalaegerszeg, 2128 néző, vezette: Vad II.
Gólszerzők: Németh D. (5.), Lesjak (65.), Ikoba (80.), Gergényi (86.),
illetve Deslandes (60.), Bévárdi (90+2.).
Sárga lap: Neofitidisz (8.), Saná (77.).
Zalaegerszeg: Demjén – Lesjak, Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi – Sankovic, Tajti – Ubochioma, Németh D. (71. Kovács B.), Gergényi –
Manzinga (63. Ikoba).
DVSC: Hrabina – Bévárdi, Neofitidisz (46. Dzsudzsák), Charleston,
Deslandes, Ferenczi J. (59. Saná) – Baráth, Varga J. (59. Farkas),
Szécsi – Bárány (40. Kiziridisz), Horváth K. (69. Sós).

1. Kisvárda
2. Ferencváros
3. Kecskemét
4. Puskás AFC
5. Paks
6. Zalaegerszeg
7. Mezőkövesd
8. Honvéd
9. Vasas
10. Debrecen
11. Fehérvár FC
12. Újpest
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A tabella
3 2
0
3 0
0
2 3
0
2 3
1
2 2
0
2 1
2
1 2
3
1 1
3
0 4
1
0 4
2
1 0
3
0 2
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13-7
8-1
6-3
6-4
10-7
8-9
8-10
6-12
5-6
9-13
5-9
4-7

Craiovának kézzel is szabad
Második mérkőzését veszítette el egymás
után a Sepsi OSK a labdarúgó Szuperligában,
olyan meccset, amelyet szinte végigtámadott,
és amelyen szinte minden nagy lehetőség az
Universitatea 1948 Craiova kapuja előtt alakult ki. A sepsiszentgyörgyi támadósor gól-

képtelensége mellett azonban el kell mondani, hogy a találkozót egy durva játékvezetői hiba döntötte el, amit súlyosbít, hogy
videón is visszanézték az esetet, és az evidencia ellenére nem bírálták felül a játékvezető
téves döntését.
A Sepsi OSK már az elején szinte odaszegezte ellenfelét a kapujához az élvonalhoz
igencsak méltatlan minőségű pályán
rendezett találkozón. A 2. percben
Matei 30 méterről szabadrúgásból
megpróbálta meglepni Popát, aki nehezen tornázta ki a pipába tartó labdát. Több veszélyes sepsiszentgyörgyi akció után a 10. percben Tudorie kissé korán rajtolt rá az indításra, így hiába lőtt a hálóba, a találat
les miatt érvénytelennek bizonyult.
A 18. percben, az első veszélyesebb
craiovai támadás során Niczuly
Bălan elé ütötte a labdát, aki a kapuba pöckölte, ám a videózásnál kiderült, hogy ez is les volt. Míg

A kolozsvári Horațiu Feșnic játékvezető (j) több hibát is vétett a mérkőzésen: a két legnagyobb, hogy előbb szabályosnak minősítette Sidibe (k) gólját, noha a csatár kézzel tette maga elé a labdát a találatot
megelőzően, majd ugyanezt a játékost a második sárga lappal büntetve állította ki, bár a szabálytalanság, amelyet az elkövetett, egyből
pirosat ért volna a DigiSport televízió műsorában szakértőként foglalkoztatott korábbi játékvezető, Ion Crăciunescu szerint
Fotó: az Universitatea 1948 közösségi oldala

Két vereség után az első siker
Két vereség után megszerezte első
győzelmét a magyar női vízilabda-válogatott, amely kedden a németeket
verte 26-4-re a Splitben zajló 35. Európa-bajnokságon.
Bíró Attila szövetségi kapitány
olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes együttese az első két rangadóhoz képest jóval szerényebb képességű riválissal találkozott a harmadik fordulóban, ennek megfelelően
önbizalomnövelő sikert aratott úgy,
hogy egyszer sem került hátrányba, és
csupán egyetlen mezőnyjátékosa maradt gól nélkül.
A magyar csapat előbb a görögöktől szenvedett kellemetlen vereséget,
majd kínos, kilencgólos különbséggel
maradt alul a vb-bronzérmes hollandokkal szemben. A két kudarcot követően Bíró Attila szakvezető a hétfői
szünnapra pihenőt adott tanítványainak, akik így a németek elleni találkozót követően újult erővel kezdhetik
meg a felkészülést a hétfői negyeddöntőre, ahol vélhetően a címvédő
spanyol gárda lesz az ellenfél.
„Az volt a cél, hogy önbizalmat
merítsünk, a fiatalok megszokják a
környezetet és elkerüljük a sérüléseket. Utóbbit nem sikerült, mert Szilágyinak felszakadt az arca, amit össze

is kell varrni, ezért ő csütörtökön nem
játszik. Hétfőn vízilabdamentes napot
tartottunk, az uszoda közelébe sem
engedtem a lányokat” – mondta Bíró
Attila, aki a további felkészülésről
úgy fogalmazott, mivel ezeknél a
meccseknél az egymás közötti edzés
is hasznosabb, így a pénteki szünnapon az olaszokkal játszanak majd edzőmeccset.
A női tornán szereplő 12 csapatot
két hatos csoportba osztották, amelyekből az első négy jut a negyeddöntőbe. A magyarok ma a házigazda
horvátokkal találkoznak 18.30-tól.
Románia a harmadik kudarcnál tart
A harmadik forduló előtt Magyarország és Románia osztozott a
csoport utolsó két helyén, miután
mindkét csapat elvesztette első két
mérkőzését. Míg azonban a magyaroknak sikerült javítaniuk, a románok nulla pontosok maradtak a
harmadik fordulót követően is,
mivel a horvátoktól 15-6-ra kikaptak. Románia ezt megelőzően 1510-re maradt alul Németországgal
szemben, és 24-3-as vereséget
szenvedett Görögországtól. A következő ellenfél Hollandia lesz, a
találkozó ma 14 órakor kezdődik.
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Eredményjelző
NB I, 6. forduló: Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-0,
Zalaegerszeg – Debreceni VSC 4-2.

Bálint Zsombor
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Faragó Kamilla a Magyarország – Németország mérkőzésen

azonban az OSK gólját eleve nem adta meg
a bíró, a Craiováét a maga fejétől megadta
volna… Aztán a 31. percben kétszer is gólt
lőhetett volna az OSK, ám a lendületből érkező Matei lövése lepattant. A szögletet
Ștefănescu fejjel megtolta, Păun pedig két
méterről a keresztléc alsó felét találta el. A
42. percben ismét Matei előtt nyílt lehetőség,
de a fejese fölé szállt, s amikor már úgy tűnt,
hogy gól nélkül ér véget a félidő, a 44. percben Sidibe átvételből állva hagyta Dumitrescut, egyedül maradt Niczulyjal, és nem
hibázott (1-0). A sepsiszentgyörgyi hátvéd súlyos hibája mellett azonban az is hozzátartozik a dologhoz, hogy Sidibe kézzel tette maga
elé a labdát. Míg Feșnic játékvezető a mellét
mutatta, hogy szerinte a craiovai játékos szabályosan vette át, a videóbírónak látnia kellett
volna a nyilvánvaló kezezést. Talán nem
akart (mert?) két gólt is elvenni a Craiovától
videózás után, ám az eset ismét a videóbíráskodás súlyos hiányosságaira hívja fel a figyelmet.
A második félidőben aztán mintha a Rapid
elleni második félidőt láttuk volna újra. Az

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Szuperliga, 8. forduló: Universitatea 1948 Craiova –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-0 (1-0)
Zsilvásárhely, városi stadion. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár)
– Valentin Avram (Bukarest), Alexandru Cerei (Kolozsvár). Tartalék: Kovács Szabolcs (Nagykároly). Ellenőr: Adrian Comănescu
(Rm. Vâlcea). Videóbíró: Iulian Dima (Bukarest). Segéd-videóbíró:
Vlad Bârlădeanu (Bukarest).
Gólszerző: Sidibe (44.).
Sárga lap: Sidibe (46+5., 69.), Ganbea (88.), illetve Ňinaj (45+4.).
Kiállítva: Sidibe (69.).
Universitatea 1948 Craiova: Popa – Negru, Duarte, Grigore,
Huyghebaert, Asamoah, Albu (78. Papadopulosz), Sidibe, Iancu
(78. Ganea), van Durmen (65. Barhassa), Bălan (65. Marquet).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Bălașa, Dumitrescu (46.
Ispas), Rodriguez (61. Aganović), Păun, Matei (61. Achahbar),
Bărbuț (70. Golofca), Ștefănescu, Tudorie (61. Rondón).

Fotó: MTI/Illyés Tibor

OSK támadott, Craiova minden eszközzel
tördelte a játékot. A sepsiszentgyörgyiek azt
sem tudták kihasználni, hogy Sidibe a 69.
percben megkapta a második sárgáját, és a
cserék sem sokat javítottak az ötlettelenségen. Így is lejegyeztünk azonban néhány lehetőséget. Az 58. percben Tudorie három
méteren lemaradt Ștefănescu éles beadásáról,
a 75. percben Aganović az ötös sarkán fejjel
passzolni akart, ahelyett, hogy kapura küldje,
a 81. percben Ștefănescu az alapvonalon az
ötös sarkáig tört be, lapos beadását a védők
üggyel-bajjal mentették szögletre, míg a 82.
percben Bălașa fejesét Popa hárította.
Pénteken ismét pályára lép a Sepsi OSK,
ezúttal Mioveni együttesét fogadja a Sepsi
OSK-stadionban. A találkozó 18 óra 45 perckor kezdődik.
Eredményjelző
Szuperliga, 8. forduló: CS Mioveni – Aradi
UTA 1-1, Universitatea 1948 Craiova –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-0, Bukaresti Rapid 1923 – Kolozsvári FCU 1-0.

1. Rapid 1923
2. Farul
3. CFC Argeș
4. Botosán
5. CSU Craiova
6. Petrolul 52
7. UTA
8. Nagyszeben
9. Sepsi OSK
10. U 1948 Craiova
11. CFR 1907
12. Voluntari
13. FCSB
14. Kolozsvári FCU
15. Mioveni
16. Târgoviște
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Újrakezdés
a Harmónia táborban
Múlt héten ismét megrendezték a nyárádszeredai Deák
Farkas Általános Iskola diákjai számára Parajdon a Harmónia nyári tábort, ami több
szempontból is másabb volt
az eddigieknél.

Az idei az újrakezdés éve volt –
jellemezte a tábort Ferencz Örs
zenrtanár, a szervezők egyike. Egyrészt két év szünet után szervezték
meg ismét, és sok bizonytalanság
miatt egy ideig kérdéses volt a részvétel, de végül 35 diák nevezett be.
Idén nem volt pályázati támogatás,
ezért köszönet jár a szülőknek,
hogy ezúttal is nem kis áldozatot
vállaltak gyerekeikért, hogy azok
ilyen körülmények között is tanulhassanak és szórakozhassanak. Sikeres tábor volt, és úgy tűnik, újabb
diákok is csatlakozni fognak, ezért
jövőre már az ötödik tábort tervezik
– tette hozzá a tanár, aki Májai
Imre, Antal Ilka és Nagy Eszter pedagógusokkal együtt dolgozott a táborban.
A diákok egy része, 13 gyerek a
zenészcsoportban vett részt, ahol
négy kivételével új résztvevők voltak, itt énektanulás, hangszeres
(gitár-, furulya-) oktatás folyt. A
többnyire az iskola kórusaiból érkező diákokkal itt sajátítják el, építik fel a következő tanévre a kórus
énekanyagának vázát, amin termé-

szetesen sokat kell még dolgozni,
gyakorolni, de ez a hét mindig nagyon fontos, hiszen annak a hozzáférhető anyagnak, amit egy hét alatt
el lehet sajáítítani, itt leteszik az
alapjait: egyházi és világi énekeket,
könnyűzenei feldolgozásokat, megzenésített Kányádi-verset tanultak.
Mindeközben a táborozók másik
része, az iskola kézilabdacsapata
nyári felkészülést tartott. Idén főleg
elemi iskolásokkal dolgoztak az
alapépítésen, néhány diák mindkét csoport foglalkozásain részt
vett.
Természetesen nem csak a tanuláson, felkészülésen volt a lényeg,
hanem sokat kézműveskedtek, szórakoztak, pihentek, játszottak is,
strandra jártak, dézsáztak, és játékosan sokat tanultak a világról.
Ugyanis naponta a pedagógusok
egy kontinenst mutattak be a gyerekeknek, akiknek este az adott
földrész valamely jellemzőjét kellett előadniuk jelmezben, így esténként felvonultak ázsiai gésák,
amerikai indiánok, de még sivatagi
kaktusz is – a diákok nagyon ötletesen oldották meg a jelmezeket ruháik és a rendelkezésükre álló
tábori kellékek segítségével. A két
gyermekcsoport korosztályban is
különbözött, ennek ellenére jól
megfértek egymás mellett, megtalálták a közös hangot, egymás se-

Gyönyörű időnk volt a Forgatag egész
zajlása, kavargása és folyama alatt. Ideális.
Mint amikor jól választ a rendező, a város,
bólint az Isten, és vidámkodnak az angyalok ennyi válogatott vigasság láttán-hallatán. Berögzült szokásommal ellentétben
ezúttal több műsorprogramban is részt vettem, nem csupán azokban, melyekben meghívott voltam. Mindjárt ott volt a várfal
mellett kirakott Azopan-pannókon Vásárhely (és környéke, Szováta, Segesvár) régi
látképeinek szabadtéri kiállítása. A felvételek legtöbbje a közelmúltban készült –
nekem közelmúlt, neked, kisunokán, régesrégen, amikor a főtéren még spriccelt a
békás szökőkút, és vita ment arról a közönség értőbb részlegein, hol is rejtegetik azokat a fránya kerámiabékákat, hány élte túl
a tulajdonváltás viharait, és mennyit tüntetett el a magántörténelem gyűjtőszenvedélye. A békák zöldek voltak, négy konzolon
állottak a kút négy égtáján. Alkotójuk id.
Papp József volt, azután álmodta és alkotta
meg a városrendezés szépészeti osztálya a
szökőkúttal feldíszített sétateret a felső
román katedrális és a főtér délnyugati végpontja között, miután Kovács György nagy
nemzetgyűlési képviselő és író javaslatára
eltakarították a piactérről az évszázados
piacot, a napi, heti és országos vásárt. A sétatér padokkal volt kirakva, a békás kút
körül körkörösen, továbbá párhuzamosan
és perspektívába nyúlóan újabb három
tucat, és az egészet lezárta a föld alatti köz-

A diákok egyik része zeneoktatáson, másik része kézilabdaedzésen vett részt

gítségére voltak, és a kicsik is jól
bírták a tábori feltételeket, annak
ellenére, hogy legtöbbjük számára
ez volt az első olyan tábor, amikor
szüleiktől távol töltötték a napokat.
Ezt bebizonyították a hétvégi nyílt
nap bemutatóján is, így a pedagógusok és szülők örömmel nyugtázták a gyerekek sikerélményét,
fejlődését, jókedvét, ezért már a következő évi tábor is szóba került,
amelyre szeretnének ismét pályázati támogatást szerezni – számolt
be Ferencz Örs. (GRL)

Élménybeszámoló – sörkultúra
vécé, mely mögött a főtér két partját összekötő kocsiút húzódott. A föld alatti illemhely fontos találkozási pontja volt
elsősorban a város férfilakosságának, akiknek sürgős látogatnivalójuk akadt, amely
nem tűrt halasztást, mellébeszélést. Nagy
ünnepek alatt lezárták
illogikus módon, nehogy a terroristák
onnan szándékolnák
felrobbantani az 50
méterrel távolabb, a díszes városháza
(bocs, PB) előtt felállított, talpig kitüntetett
díszpintyekkel megrakott dísztribünt. Különben a földalattiság nem az illegalitás
nehéz éveinek volt egyfajta áttételes szimbóluma, hanem a város egyik polgármesterének ötlete, amelyet a vásárhelyiek csak
úgy neveztek: „a Dandea-villa”. Ennyit
igazán megérdemelt a polgároktól, akiket
sorra-rendre megfosztott városi állásaiktól
etnikai eredetük és anyanyelvük okán. És
pontosan eme érdemek alapján kerülhetett
felállításra néhány évtizeddel vitézkedése
és halála után – már az idők és rezsimek
változását követően – a volt görögkatolikus
templom elé dr. Cilimánkú szobra. Azt is
egy szökőkút híja bánja.
A fényképeken azóta lebontott épületek
látszanak, vagy a várfal romos állaga, a
tornyokból, magas épületekből felvett nagy

Széchenyi – Regele Ferdinand – Sztálin –
Rózsák tere nyújtózkodik, vagy aprózza
magát részletekig változó cégtáblákkal, melyek az egykori szorgalmas kereskedővárost, vásárvárost reklámozzák századokon
át, és ébresztenek érdeklődést, nosztalgiát,
emléket, büszkeséget,
zavart, tájékozatlanságot, magyarázat utáni
vágyat bennszülöttben,
idetelepedettben véletlenül hozzánk vetődöttben. Tanár úr, kérem,
én magyaráztam, feleltem. Mondtam, betájoltam. Bocsánat, ha túltengtem.
És voltam a pálosok kiállításán, ahol egy,
a Nemzeti Múzeumban dolgozó munkatárs
pompás magyarázatait kaptuk. Engem igazán az rázott meg, hogy a márianosztrai
börtön egykor kolostor volt, és hogy nem
lehet megásni per pillanat a marosszentkirályi egykori pálos kolostor maradványait
– már amit szét nem hordtak szorgalmas
vár- és pajtaépítő elődök, mert az a földdarab, kiemelkedő plató ma egy földbirtokló
magántulajdona. Holott a kolostorra emlékeztet az a városrész is, ami már 1902 óta
Marosvásárhely része – Remeteszeg.
Bürger úr sörvilágát sem hagytam ki,
pedig ott aztán van min elmélkedni; fííínom
kézmíves sörrel kínáltak, végigvezettek a
gyártás rejtelmein, a kupák, palackok, po-

harak, üstök, főzőedények, képes illusztrációk között, mellett, és az embernek azonnal kedve támadt a közeli sátrakban
áldozni a sör félistenének. Ebből az alkalomból felkerestem egy elektronikus enciklopédiát, annak érdekében, hogy megtudjam, honnan ered a komlóval, illetve
egyéb engedélyezett anyagokkal ízesített,
sörélesztővel erjesztett, szén-dioxidban
dús, általában alkoholtartalmú ital magyar
neve, miközben köröttünk vagy a bere–
bier–birra vagy pivo járja. Azt olvastam,
hogy „mivel a szó az ótörökben is megvolt
(vö. csuvas сӑра, modern kazah сыра –
ejtsd szira), feltehető, hogy a finnugor szavak alapja az ótörök syra. A szó végső forrása a szanszkrit lehetett”. Ezzel is
műveltebbek lehetünk, bár a latinban cervisia, a maoriban pia (ami arra enged következtetni, hogy az ősmagyarok az
előkalandozások során a maorikkal jól bepiáltak a történelem hajnalán, és kijózanodva is megjegyezték a szót). A spanyol és
portugál nem sokat törte magát, átvette
latin elődei sörkultúráját és elnevezését,
míg a svédek ol vagy öl formában ismerik,
bár tudják, hogy nagy mennyiségben az alkohol öl, butít és nyomorba dönt.
Óvatosságból mi a gyomorba döntöttük
némely rózsás mititejek elfogyasztásával
társítva, és annak örültünk, hogy senkit sem
kellett kirúgni az időjárás miatt. Mint mondottam: 77 ágra sütött a nap a Forgatag
három napja alatt.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244200. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (66723-I)

MEGEMLÉKEZÉS

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

Szerdán délután 4 óra körül robbanás
történt egy marosvásárhelyi tömbházlakásban, amelyben ezt követően tűz ütött
ki.
A Maros Megyei Katasztrófavédelmi
Felügyelőség (ISU) közleménye szerint
a Rămurele utca 7. szám alatti lakásból
egy férfit égési sérülésekkel kórházba
szállítottak, a tűzoltók a tömbházból
még 12 személyt lakoltattak ki. (a.)

sárolok, az elszállítását és forgalom-

Fotók: ISU

ból való törlését vállalom. Tel.

Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 1-jén BALÁZS
BÁLINTRA halálának 13.
évfordulóján. Szép emléke,
gondviselő szeretete örökre
élni fog szívünkben. Akik
ismerték, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (16965)

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

0748-882-828. (16170-I)

LAKÁS
ELADÓ

sürgősen

nagy

ház

+

mellékhelyiségek (241 m2) megfizethető
áron, közel a törvényszékhez. Tel. 0744573-699. (16996)

MINDENFÉLE
TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új
tetők készítését, cserépforgatást,
sürgős javítást, építkezési munkát.

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki
nincs már. Temető csendje ad
neki nyugalmat, szívünkben
emléke örökre megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember
1-jén
a
vajdaszentiványi
NEMES
EMMÁRA
halálának
10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Lánya, fia, négy unokája
családjukkal. (-I)

Tel. 0750-826-225. (16832)

VÁLLALUNK bármilyen építkezési

Orosz katonai szóvivő: összeomlott
az ukrán támadás a déli fronton
Kudarcot vallottak az ukrán
hadseregnek a Mikolajiv-Krivij Rih felől és más irányból
indított, két napig tartó támadásai – jelentette ki Igor
Konasenkov altábornagy, az
orosz védelmi minisztérium
szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve.

A tábornok szerint az ukrán erők
az Arhanhelszke, Olhine és Ternove Podi ellen megkísérelt sikertelen támadások során súlyos
veszteségeket szenvedtek, az ukrán
57. gépesített lövészdandár egyik
zászlóalja pedig Szuhoj Sztavok
falu közelében vereséget szenvedett. Konasenkov beszámolója szerint az ukrán erők felmentésére az
Ingulec folyón átküldött tizenkét
lengyel gyártmányú harckocsi
közül mindössze ötnek sikerült
visszatérnie, a többi a harcokban
megsemmisült, vagy felrobbant a
saját telepítésű aknamezőkön.
A két napig tartó próbálkozás
során a szóvivő szerint az ukrán
fegyveres erők két Szu-25-ös, egy
Szu-24-est és egy MiG-29-es harci
repülőgépet, valamint három Mi-8as helikoptert, 63 harckocsit, 59
gyalogsági harcjárművet, 48 egyéb
páncélozott harcjárművet, 14 nagy
kaliberű géppuskával felszerelt kisteherautót és több mint 1700 embert veszítettek.
A szóvivő azt mondta, hogy az
elmúlt nap folyamán az orosz légierőnek az ukrán 10. hegyi rohamdandár ellen nagy pontosságú
fegyverekkel végrehajtott támadásában mintegy félszáz katona vesztette életét és kilenc haditechnikai
eszköz vált üzemképtelenné a donyecki régióban lévő Druskivkánál.
Karlivkánál az 56. gépesített lövészdandár parancsnoki állását és
lőszerraktárát ért koncentrált

tűzcsapás több mint negyven embert ölt meg és 12 speciális járművet semmisített meg.
Az orosz harcászati légierő
gépei, valamint a rakéta- és tüzérségi erők az elmúlt nap folyamán
tíz ukrán vezetési pontot, 153 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást és 65 lőállásban lévő tüzérségi
egységet támadott, valamint megsemmisített három rakéta- és tüzérségi lőszerraktárt és egy Buk-M1
légvédelmi rakétarendszer-indítóállványt. Az orosz légvédelem lelőtt hét drónt, 57 HIMARS, Vilha
és Uragan rakétát.
Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyveres erők
a háború kezdete óta 280 repülőgépet, 151 helikoptert, 1844 drónt,
371 légvédelmi rakétarendszert,
4592 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 822 rakétasorozatvetőt, 3360 tüzérségi löveget és
aknavetőt, valamint 5155 speciális
katonai járművet veszítettek. A minisztérium adatait más forrás nem
erősítette meg.
Konasenkov azt mondta, hogy
az ukrán tüzérség Nikopol környékéről hétfőn egész nap lőtte a zaporizzsjai atomerőművet és környékét, az egyik lövedék a szilárd radioaktív hulladékot feldolgozó
komplexum épületét találta el. Mint
mondta, az orosz tüzérség elfojtotta az ellenséges tüzet. Úgy vélekedett, hogy az ukrán fél célja a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) missziója munkájának
megzavarása és a katasztrófával
való fenyegetés volt.
Alekszandr Volga, Enerhodar
Moszkva-párti polgári-katonai közigazgatásának vezetője a Pervij
Kanal tévécsatornának azt mondta,
hogy a NAÜ küldöttsége várhatóan
szerda reggel érkezik majd a vá-

rosba. Korábban Rafael Grossi, a
NAÜ főigazgatója arról beszélt,
hogy a szervezet ellenőrei „több
napot” terveznek eltölteni az atomerőműben.
A helyi hatóságok tájékoztatása
szerint a létesítmény hat blokkjából négyet leállítottak, a másik kettőből pedig az egyik 80, a másik
60 százalékos kapacitással működik.
Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja
megye Moszkva-barát közigazgatási főtanácsának tagja bejelentette,
hogy elfogtak egy, az atomerőmű
ellen terrorcselekményre készülő
ukrán diverzánscsoportot. További
részleteket nem közölt.
Gyenyisz Pusilin, a szakadár
Donyecki Népköztársaság vezetője a Pervij Kanalnak meg nem
nevezett forrásokra utalva azt hangoztatta, hogy Ukrajna már háromszáz kilométeres hatótávolságú
rakétákat is kaphatott az amerikai
HIMARS rakétasorozatvető rendszerekhez. Mint mondta, az orosz
és a szakadár „szövetséges erők”
kísérletet tesznek ezeknek a
fegyvereknek a megsemmisítésére.
Korábban Pusilin úgy nyilatkozott, amennyiben Kijevet ilyen eszközökkel látják el, az ukrán
fegyveres erőket 300 kilométeres
távolságra kell visszaszorítani a
köztársaság településeitől. Kedden
több olyan ukrajnai településről jelentettek ukrán tüzérségi támadást,
amelyek szakadár vagy orosz ellenőrzés alatt állnak.
Leonyid Paszecsnyik, a szakadár Luhanszki Népköztársaság vezetője egy keddi felszólalásában
azt hangoztatta, hogy Kijevet nem
szabad „odaadni” a „nacionalistáknak” vagy az amerikaiaknak és a
briteknek. (MTI)

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

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,

-javítást,

bármilyen

építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.

ELHALÁLOZÁS
Szívünkben mély fájdalommal
tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós és
anyatárs,
LAZĂR ILDIKÓ
szül. Imreh
76 éves korában, augusztus 28án elhunyt.
Drága halottunk temetése szeptember 3-án 12 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben.
Virrasztása szeptember 2-án 17
órakor a Vili temetkezési központban (marosszentgyörgyi új
temető) lesz.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (16991)

0767-563-971, Balázs. (16992)
VÁLLALUNK tetőjavítást, akármilyen
építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 16%
kedvezmény. Tel. 0767-564-125, Miklós.
(16993)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést,
bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972003, Fülöp Hunor. (17003-I)

DAJKÁT keresünk egy egyéves és öt
hónapos

gyermek

munkaidőre.

Cím:

mellé

8

órás

Marosvásárhely,

Kövesdomb, Koós Ferenc utca. Tel.
0745-791-281. (17002)

VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést kartonból vagy polisztirénből,
meszelést és kisebb javítást. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0745-680-818, Csaba. (17004-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
CSEGEDI JÁNOS
folyó hó 27-én, életének 67. évében megszűnt élni.
Drága halottunk temetésére
szeptember 1-jén 13 órakor kerül
sor a marosvásárhelyi református temető ravatalozójából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (16995)

Szívünk legmélyebb fájdalmával
tudatjuk, hogy a makfalvi születésű
özv. VARGA JÁNOSNÉ
szül. NAGY JOLÁN
erdőszentgyörgyi lakos életének
89. évében örökre megpihent.
Temetési szertartása 2022. szeptember 2-án, pénteken 13 órakor
lesz az erdőszentgyörgyi református temető melletti kápolnában, református szertartás
szerint.
A gyászoló család. (-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

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

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

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

