
Szeptember 17-én és 18-án, szombaton 
és vasárnap a Marosszéki Közösségi 
Alapítvány másodszor szervezi meg a 
Bikeathont, Marosvásárhely legnagyobb 
biciklis adománygyűjtő rendezvényét. 
Az eseményről Gál Sándor, az alapítvány 
elnöke és a projektben részt vevő egyes 
civil szervezetek képviselői tartottak 
csütörtökön sajtótájékoztatót a Stu-
dium HUB-ban.  

Gál Sándor elmondta, a „Tekerj egy jó célért!” 
kezdeményezés folytatásáról van szó, csak az 
elnevezés változott. Igaz, minden évben igye-
keznek valamit változtatni a rendezvényen, 
amelynek legfontosabb célja az, hogy a város-
lakókat arra ösztönözzék, hogy kerékpározza-
nak, és fedezzék fel Marosvásárhelyt biciklin. 
Továbbá a döntéshozókat arra szeretnék rábírni, 
hogy alakítsanak ki kerékpárutakat. Ennek 
egyik megnyilvánulása a Critical Mass.  

A Bikeathonra benevezők három útvonalon 
tekerhetnek. A 3–12 év közötti gyerekek a főté-

ren biciklizhetnek, ők különböző interaktív já-
tékokon vehetnek részt. Az egész várost felölelő 
útvonalat jelöltek ki a felnőtteknek, illetve az 
idén a „wild”, vagyis a „vadonban” levő útvonal 
a Kövesdombról a Vácmány felé és vissza 
vezet. Ennek megtétele sem jelent különös ne-
hézséget, hiszen erre elsősorban a családosokat 
várják, hogy ez alkalommal is az erdőben egyet 
kiránduljanak kerékpárral. Akárcsak tavaly, a tá-
mogató cégeknél jelölik ki az ellenőrző ponto-
kat azért, hogy az oda bringázók egyúttal 

A 3D nyomtatás 
felhasználása 
A Sepsi Tabakó Fesztiválon tartott elő-
adást Kristó Kinga, a Wibe Toys mun-
katársa a 3D nyomtatással 
kapcsolatban. A fesztivál első napján a 
workshopon részt vevőknek lehetősé-
gük nyílt arra is, hogy saját maguk 
számára nyomtassanak ki egy kisebb 
tárgyat. 
____________2. 
Zsiráfok érkeztek  
a marosvásárhelyi 
állatkertbe  
Rövidebb alkalmazkodási időszak 
után engedik a külső kifutóba az új la-
kókat. Még több zsiráf áttelepítését 
helyezték kilátásba, miután itt szá-
mukra megfelelő körülményeket tud-
nak teremteni. Romániában csak a 
marosvásárhelyi állatkertben lehet zsi-
ráfot látni. 
____________4. 
Gondolatok az új 
tanév küszöbén 
Új tanév kezdődik: mindenkinek új ki-
hívással, megpróbáltatásokkal és per-
sze lehetőségekkel. De vajon a fent 
leírtakat miként látják pedagógusaink, 
oktatóink, tanáraink? Pár lépéssel 
még a 2022–2023-as tanév kezdete 
előtt a fent leírtakra és hasonló meglá-
tásokra, véleményekre kerestük a vá-
laszokat.  
____________6. 
A második fél év 
az Európai  
Parlamentben 
Az EP-képviselők ősszel új jogszabá-
lyokat fogadnak el egyebek mellett az 
energiabiztonságról, a nemek közötti 
egyenlőségről és a mesterséges intel-
ligenciáról.  
____________18.
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(Folytatás a 4. oldalon)

Parlamenti energialufi 

Szeptemberben az iskola mellett a parlamenti ülésszak is elkez-
dődik. Ennek rögtön az elején lesz egy méretes cirkusz az energia-
árak kapcsán, de azt már előre tudni, hogy ez semmilyen konkrét 
megoldást nem hoz, csak egy népszerűséghajhász steril vita lesz. 

Miután progresszívéket kipenderítették a kormányból, és újjászer-
vezték a kókadozásból feléledni képtelennek látszó pártjukat, úgy 
gondolták, itt lenne az ideje megmutatni, hogy ellenzéki sorban is 
megdolgoznak a honatyai fizetésért. Így hát belekötöttek az energia-
ügyi miniszterbe egy egyszerű indítvánnyal. Az utóbbi évtizedek kor-
mányainak energetikai politikájáról együttvéve sem lehetne sok jót 
mondani, és a jelenlegi tárcavezető is megdolgozott szorgalmasan 
a bírálatért. Csak ott van a bökkenő ebben a játszmában, hogy az 
egyszerű indítvány, amit benyújtani készülnek ellene, gyakorlatilag 
nem sokkal ér többet a papírnál, amire kinyomtatják. Mert ha össze 
is gyűl a kellő számú aláírás a benyújtáshoz, és a parlamenti vita 
után meg is szavazzák az indítványt, ez nem kötelezi a kormányfőt 
arra, hogy leváltsa az indítványozók célkeresztjében levő minisztert. 
És ezt pontosan tudják a kezdeményezők is, mint ahogyan azzal is 
tisztában illene lenniük, hogy az indítvány tárgyát képező magas 
energiaárak kérdéskörében nem egy minisztériumban hozzák meg 

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Bikeathon másodszor 

Jótékonysági kerékpározás  

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek  
antireflexes lencse rendelése esetén.



Szeptember 4-én, vasárnap tartják meg Marossárpatakon 
a felújított és kibővített Adorjáni Károly Általános Iskola 
avatóját és a művelődési otthon névadó ünnepségét.  

A rendezvény 11 órakor ünnepi istentisztelettel kezdődik 
a református templomban, 12 órakor kerül sor az iskolaa-
vatóra, amikor bemutatják a megye egyik legkorszerűbb 
tanintézményét.  

Jelen lesz és köszönti a közösséget Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese. Az is-
kolaavatás után 13 órától a művelődési otthon névadó ün-
nepsége következik, mellyel a falu jeles személyiségének 
és kiemelkedő tanítójának, Berekméri Edmondnak állítanak 
emléket azzal, hogy az önkormányzat posztumusz díszpol-
gári címet adományoz neki, és a kulturális intézmény az ő 
nevét veszi fel – tájékoztatott Kozma Barna polgármester 
és Mózes Sándor iskolaigazgató. 

A Sepsi Tabakó Fesztiválon tartott 
előadást Kristó Kinga, a Wibe Toys 
munkatársa a 3D nyomtatással kapcso-
latban. A fesztivál első napján a work- 
shopon részt vevőknek lehetősé- 
gük nyílt arra is, hogy saját maguk szá-
mára nyomtassanak ki egy kisebb tár-
gyat. 

Bár a 3D nyomtatás technológiája 
egyre ismertebb, sokan még most is 
úgy gondolják, hogy egy nyomtató 
igen sokba kerül. Azonban mostanra 
már elérhetőbb árú, jó minőségű 3D 
nyomtatók is vannak a piacon, amelye-
ket 300 euróért már meg lehet vásá-
rolni, emellett természetesen ott 
vannak a nagy, ipari felhasználású 
nyomtatók is, amelyek sok esetben 
meghaladhatják az egymillió eurót is. 

De pont az iparban és a gazdaságban 
használatos 3D nyomtatók vezethetnek 
el oda, hogy idővel csökkenni fog a 
különböző termékek szállításából szár-
mazó károsanyag-kibocsátás. Kristó 
Kinga elmondta, hogy számos autó-
gyártó már azon gondolkozik, hogy 
csak a terveket küldi el, és magukat az 
alkatrészeket lokálisan fogják majd ki-
nyomtatni a különböző összeszerelő 
üzemek. Így nem magáért a termékért 
fizetnek majd, hanem a tervekért, ame-

lyeket online is el lehet küldeni, és nem 
kell az alkatrészeket teherautókkal és 
teherhajókkal szállítani. Kristó Kinga 
szerint ezzel a lépéssel már nagyban 
lehetne kímélni a környezetet. 

Továbbá az otthoni felhasználása is 
jelentős lehet a 3D nyomtatóknak, hi-
szen ha meglátunk egy tárgyat, azt nem 
kell Kínából megrendelni, hanem ott-
hon elő tudjuk állítani magunknak, így 
pedig ismételten megspóroltuk a szál-
lítást, valamint hamarabb is örvendhe-
tünk az adott tárgynak, hiszen nem kell 
heteket vagy hónapokat várnunk, 

ameddig megérkezik valamelyik távol-
keleti országból. A Sepsi Tabakó Fesz-
tiválon tartott előadásból az is kiderült, 
hogy például egy kulcstartó kinyomta-
tásához körülbelül 20 perc kell, de ez 
az idő akár 90 perc is lehet, az össze-
tettség függvényében. Kristó Kinga 
véleménye szerint számos potenciál 
vár még kiaknázásra a 3D nyomtatás 
tekintetében, és egyáltalán nem tartja 
kizártnak, hogy a jövőben minden ház-
tartásban lesz egy 3D nyomtató, 
amellyel kisebb tárgyakat fognak tudni 
majd elkészíteni a felhasználók.

Hétfőn kezdődik az iskola  
Szeptember 5-én kezdetét veszi az új tanév, amely 36 ta-
nítási hetet foglal magába. Újdonság, hogy szerkezete 
nem félévekre, hanem tanítási modulokra tagolódik. Az 
első vakáció október 22-31. között lesz, a téli vakáció de- 
cember 23-tól január 8-ig tart. A tanítás 2023. január 9-én 
kezdődik, és február 3-ig, február 10-ig vagy február 17-ig 
tart, a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint. Az egy-
hetes vakáció a február 6-a és 26-a közötti időszakra üte-
mezhető be. A tavaszi vakáció április 7-18. között lesz, a 
tanítás június 16-án ér véget.  

Mineralia a néprajzi múzeumban 
 A Mineralia kiállítás őszi kiadása szeptember 8–11. között 
tér vissza a Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népmű-
vészeti Osztályának székhelyére, a Toldalagi-palota belső 
udvarára, a Rózsák tere 11. szám alá. 8-án, csütörtökön 
kezdődik, négy napig tart a kőzetek világának szentelt idei 
második kiállítás. A múzeum belső udvarán több száz féle 
ásványt, lenyűgöző méretű kristályokat, kőzeteket, kövü-
leteket és meteoritokat állítanak ki. A természetes állapotú 
ásványok és kristályok mellett a látogatók megcsodálhat-
nak és megvásárolhatnak számos, drágakövekből, féldrá-
gakövekből (lazurit, malachit, turmalin, gránát stb.), 
valamint gyöngyből, korallból és borostyánból készült ék-
szert. A mostani kiadás középpontjában a rodokrozit áll. A 
belépés ingyenes. 

Hálaadó istentisztelet Mezőbándon 
Szeptember 4-én 11 órától ünnepi hálaadó istentiszteletet 
tartanak Mezőbándon, ahol a gyülekezet hálát ad mind-
azért, amit az elmúlt időben közös erővel, közmunkával si-
került megvalósítani: megújult a gyülekezeti otthon, a 
parókia, a temető cinterme. Az istentiszteleten igét hirdet 
Nyiri Hunor református lelkipásztor.  

Nagyszabású szemétgyűjtés 
Szeptember 17-én a Let’s Do It, Romania! mozgalom ke-
retében nagyszabású szemétgyűjtés lesz megyeszerte a 
hulladékgyűjtési világnap alkalmából. Az akcióra civil szer-
vezetek és intézmények jelentkezését várják a szervezők 
szeptember 12-ig. Jelentkezni a környezetvédelmi 
ügynökségnél, a baciu.ioana@apmms.anpm.ro e-mail-
címen, vagy a 0741-186-865-ös telefon, illetve a 
nicoleta.simion@letsdoitromania.ro e-mail-címen vagy a 
0740-102-843-as telefonon lehet. A szervezők idén is biz-
tosítják a szemeteszsákokat és a kesztyűket, amelyeket 
az ügynökségnél, a Hídvég utca 10. szám alatt lehet át-
venni szeptember 7-től .  

2,41% a munkanélküliségi ráta 
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség 
adatai szerint július végén a megyében 5682 munkanél-
külit tartottak nyilván (ebből 2444 nő). A munkanélküliségi 
ráta 2,41% volt, ami enyhén magasabb, mint az előző hó-
napi. A nyilvántartott munkanélküliek közül 840 személy-
nek folyósították a munkanélküli-segélyt, 4842-en nem 
részesültek anyagi juttatásban.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma REBEKA és DORINA,  
holnap HILDA napja. 
HILDA:  germán eredetű, a  
-hild- elemet tartalmazó ger-
mán nevek rövidülése. A néve-
lem jelentése: harc.
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A Nap kel  

6 óra 43 perckor,  
lenyugszik  
20 órakor.  

Az év 245. napja,  
hátravan 120 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. szeptember 1.
1 EUR 4,8525
1 USD 4,8375

100 HUF 1,2122
1 g ARANY 265,4028

IDŐJÁRÁS 
Esős, borús 
Hőmérséklet: 

max. 18 0C 
min.  13 0C

Megyei hírek 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
5, 28, 19, 22, 29 + 12 NOROC PLUS:  6 4 8 9 0 7

36, 15, 18, 40, 17, 16 SUPER NOROC:  5 2 3 2 9 5

14, 43, 10, 45, 30, 6 NOROC:  1 3 4 7 3 8 9

Harc a szállításból származó káros anyag ellen 
A 3D nyomtatás felhasználása 

Szeptember 2., péntek: 
* 16.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: 
Bukaresti CSA Steaua – Jászvásári CSM Politehnica (2. 
liga, 5. forduló) 
* 18.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange Sport 1: 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – CS Mioveni (Szuperliga, 
9. forduló) 
* 21.00 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC – Zalaeger-
szegi TE FC (NB I, 7. forduló) 
* 21.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: 
Kolozsvári FCU – Universitatea 1948 Craiova (Szuperliga, 
9. forduló) 

Szeptember 3., szombat: 
* 11.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: 
Galaci Suporter Club Oţelul – Temesvári Politehnica (2. 
liga, 5. forduló) 
* 15.00 óra, M4 Sport +: Kecskeméti TE – Paksi FC (NB 
I, 7. forduló) 
* 17.15 óra, M4 Sport +: Vasas FC – Puskás Akadémia FC 
(NB I, 7. forduló) 
* 19.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange Sport 1: 
Aradi UTA – Chindia Târgovişte (Szuperliga, 9. forduló) 
* 19.15 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – MOL Fehérvár 
FC (NB I, 7. forduló) 
* 21.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: 

FC Voluntari – Bukaresti Rapid 1923 (Szuperliga, 9. for-
duló) 

Szeptember 4., vasárnap: 
* 11.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: 
Concordia Chiajna – Bukaresti Dinamo 1948 (2. liga, 5. 
forduló) 
* 15.45 óra, M4 Sport +: Kisvárda Master Good – Budapest 
Honvéd (NB I, 7. forduló) 
* 18.30 óra, M4 Sport: Újpest FC – Ferencvárosi TC (NB 
I, 7. forduló) 
* 21.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: 
Petrolul 52 Ploieşti – Botosáni FC (Szuperliga, 9. forduló) 

Szeptember 5., hétfő: 
* 16.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: Bodzavásári Glo-
ria – Újszentesi CSC (2. liga, 5. forduló) 
* 18.45 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1: Campionii FC 
Argeş Piteşti – Nagyszebeni Hermannstadt (Szuperliga, 9. 
forduló) 
* 21.15 óra, M4 Sport: Gyirmót FC Győr – Diósgyőri VTK 
(NB II, 7. forduló) 
* 21.30 óra, DigiSport 1: CSU Craiova – Konstancai Farul 
(Szuperliga, 9. forduló) 

A Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR 1907 Szuperliga-
mérkőzést a két csapat európai kupaszereplése miatt  
december 15-ére halasztották. 

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések a televízióban 

Augusztus 29-től szeptember 8-ig lehet beiratkozni a Ká-
roli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karára, a ma-
rosvásárhelyi képzésre.  

A tanító–óvodapedagógus szak nappali tagozatán tandíj-
mentes helyekre, a levelező tagozaton részben költségtérí-
téses helyekre várják a jelentkezőket.  

Levelező tagozaton kétéves posztliceális református kán-

torképzésre is lehet felvételizni, a képzés elvégzése után 
egyházkerületi kántori oklevél jár.  

A felvételhez szükséges alkalmassági vizsgákat szeptem-
ber 9-én tartják.  

Bővebb tájékoztatás a 0265-215-278-as telefonszámon 
9–13 óra között, illetve a kantortanito@gmail.com e-mail-
címen. 

Felvételi a pedagógiai karra 

Iskolaavató és névadó ünnepség Marossárpatakon  
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az összes döntést, hanem több kormányszervre terjed ki 
a döntéshozatali folyamat. Ha érdemi változást akarná-
nak, a kormányt kellene leváltaniuk egy bizalmatlansági 
indítvánnyal, csak annak az elfogadtatására akkora az 
esélyük, mint gyalog a Holdra érni. Így annak tudatában, 
hogy a választók és a vállalati szféra jelentős részét jog-
gal aggasztják a magas energiaárak, marad nekik az 
egyszerű indítványozósdi, ami praktikum szempontjából 
olyan, mint békanyúzó bicskával a kézben kikezdeni egy 
barna medvével. Kétségtelenül hősies. 

Közben a miniszter is igyekszik magas szinten alakí-
tani a választóbolondítás műfajában, augusztus utolsó 
napján elrikkantotta, hogy már szinte háromnegyedig  
fel vannak töltve a gáztárolók. Ezt az átkos rendszert 
megélteknek hátborzongató emlékeket felidéző számhá-
borút manapság szinte egész Európában űzik, mióta ki-
adták az ukázt, hogy spórlásra meg orosz gázstopra kell 
készülni. Csak arról nem szokás még suttogni sem egye-
lőre, hogy az akárhány százalékban tárolt gáz mennyi 
ideig tart ki, ha Szergejék lezárják a csapokat. A mi ese-
tünkben – kétéves adatok szerint – állítólag háromhavi 
fogyasztást lehet fedezni a tározókból, ez persze attól is 
függhet, hogy mennyire kemény a tél, és addig még hány 
nagyipari fogyasztó mond le önkéntesen a gázról, csődöt 
jelentve a kormány jól kitalált kompenzációs lépéseinek 
is köszönhetően. Sovány vigasz, hogy mások sem állnak 
sokkal jobban, mert úgy tűnik, hogy az ukrajnai konflik-
tus első nyolc esztendejében még a szankciók mellett sem 
fordítottak nagy figyelmet az ellátásbiztonság javítására 
a tárolókapacitások bővítésével. Azon nem lett volna ak-
kora profit, mint amit a gázimport növelésén vágtak 
zsebre az okosabbak. 

Újabb esőriadó 
Zivatarokra és nagy mennyiségű esőre figyelmeztető 
narancssárga és sárga riadót adott ki csütörtökön az 
Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A pénteken 
21 óráig érvényben levő narancssárga riadó Kolozs, 
Maros, Arad, Fehér, Szeben, Hunyad, Temes, Vâl-
cea, Krassó-Szörény, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt me-
gyét és Bihar megye egy részét érinti. Itt felhő- 
szakadásokra lehet számítani, a lehulló csapadék 
mennyisége eléri a 40-60 litert, helyenként a 70-80 
litert négyzetméterenként. Szatmár, Szilágy, Mára-
maros, Beszterce-Naszód, Suceava, Hargita, Bras- 
só, Kovászna, Argeş és Teleorman megyére, illetve 
Bihar, Neamţ, Bákó, Vrancea, Buzău, Prahova és 
Dâmboviţa megye egy részére sárga riadót adtak ki. 
A lehulló csapadék mennyisége eléri a 25-40 litert 
négyzetméterenként, az esőzéseket villámlás, meg-
erősödő szél, akár jégeső is kísérheti. A záporok, zi-
vatarok az ország nagy részén a hét végéig tarta- 
nak – közölte az ANM. (Agerpres) 

Románia török harci drónok  
beszerzését tervezi 

Románia három darab, egyenként hat harci drón táv-
irányítását ellátó, Bayraktar TB2-es típusú pilóta nél-
küli repülőgép-rendszert tervez beszerezni – közölte 
csütörtökön a G4Media.ro hírportál. A védelmi minisz-
térium augusztus elején kért előzetes jóváhagyást a 
parlamenttől a beszerzési eljárás elindításához. Az in-
doklásban a tárca a NATO-ban Romániára háruló vé-
delmi feladatok teljesítésére és az ország 2040-ig 
tartó haderőfejlesztési céljainak megvalósítására hi-
vatkozik. A szerződés héa nélküli értéke 300 millió 
dollárra tehető, ami nemcsak a 18 drón és az irányí-
tásukra szolgáló rendszerek beszerzését, hanem a 
telepítésük logisztikai költségeit, valamint a kezdeti ki-
képzés árát is magába foglalja. A G4Media felidézte: 
a Bayraktar drónokat gyártó cég tulajdonosa Recep 
Tayyip Erdogan török elnök veje, és az ő családnevét 
viselik az ukrajnai háborúban hírnevet szerzett pilóta 
nélküli repülők. A lap úgy tudja: a nagy hatótávolságú 
pilóta nélküli harci gépek vételára egymillió dollárnál 
kezdődik, felszereltségük függvényében pedig be-
szerzési költségük 5 – 5,5 millió dollárig emelkedhet, 
de így is olcsóbbak, mint az amerikai gyártmányú dró-
nok. (MTI) 

Lengyelország háborús jóváté-
telt fog követelni Németországtól 

Lengyelország háborús jóvátételt fog követelni Né-
metországtól – jelentette be Jaroslaw Kaczynski, a 
lengyel kormánypárt elnöke csütörtökön Varsóban, 
a háború alatt elszenvedett, több mint 527,8 ezermil-
liárd forintnak megfelelő összegre rúgó lengyel vesz-
teségekről szóló jelentés ismertetésekor. A jelentést 
a 2017 szeptembere óta működő lengyel parlamenti 
munkacsoport készítette. Kaczynski a terjedelmes 
dokumentumnak a varsói Királyi Várban szervezett 
bemutatóján kijelentette: a második világháború ki-
törésének 83. évfordulója „az arról szóló döntés 
napja is, hogy nemzetközi színtérre vigyük az ügyet 
(...) és kártérítést kapjunk azért, amit Németország 
tett 1939 és 1945 között”. (MTI) 

Ország – világ 

Parlamenti energialufi 
(Folytatás az 1. oldalról)

Iohannis támogatást ígért a romániai zsidóságnak  
és a többi nemzeti kisebbségnek 

Támogatást ígért csütörtökön 
Klaus Iohannis, Románia elnöke a 
romániai zsidóságnak és az or-
szágban élő többi nemzeti kisebb-
ségnek céljaik eléréséhez. 

Az államfő abból az alkalomból fogal-
mazott meg üzenetet az antiszemitizmus, 
a idegengyűlölet és a gyűlöletbeszéd el-
leni romániai erőfeszítésekről, hogy 145 
évvel ezelőtt nevezték ki az első zsidó 
tisztet Románia hadseregébe. Üzenetét 
Mihai Somordolea államtanácsos olvasta 
fel az évforduló alkalmából szervezett 
rendezvényen. 

Felidézte: Mauriciu Brociner, a román 
hadsereg első zsidó tisztje önkéntesként 
szolgált az 1877-es függetlenségi hábo-
rúban, melyet a román hadsereg az 
orosszal együtt a Balkán-félszigeten ví-

vott a török hadsereg ellen. Kitért arra, 
hogy a román katonák ma a legerősebb 
védelmi szövetség, a NATO kötelékében 
készülnek. Hozzátette: a NATO egyben 
értékközösség is, amelyben a kulturális 
sokszínűség megerősíti és közelíti egy-
máshoz a feleket. 

Iohannis szerint a jelenlegi krízisek 
felerősítik az egyes embercsoportok el-
leni intoleranciát és erőszakos cselek- 
ményeket. Ezeket pedig nem szabad el-
tűrni. 

Az államfő szerint a 2021–2023-as 
időszakra elfogadott antiszemitizmus, 
idegengyűlölet, radikalizálódás és gyű-
löletbeszéd elleni stratégia már megmu-
tatja eredményeit, és újfent bizonyítja 
Románia eltökéltségét a tolerancia és a 
társadalmi egyetértés megőrzése mellett. 

Úgy vélte: csak a megismerés, a kölcsö-
nös tisztelet által győzedelmeskedhetnek 
az emberiesség egyetemes értékei, és 
Románia elkötelezett ezek az értékek 
mellett. 

„Köszönöm a zsidó közösségnek a ro-
mániai társadalmi életben való részvé-
telt, és biztosítom e közösség, valamint 
az országunk területén élő más etnikai 
csoportok tagjait a teljes támogatásomról 
céljaik elérésében. Csak együtt járulha-
tunk hozzá Románia fejlődéséhez” – fo-
galmazott üzenetében az államfő. 

A 2021-ben elfogadott antiszemitiz-
mus, idegengyűlölet, radikalizálódás és 
gyűlöletbeszéd elleni stratégia a zsidó és 
a roma kisebbség elleni megnyilvánulá-
sok visszaszorítására javasol intézkedé-
seket. (MTI)

Koalíciós feszültséget okozott a munkaügyi miniszter 
bér- és nyugdíjemeléseket kilátásba helyező nyilatkozata 

Feszültséget és nyilvános üzenge-
téseket váltott ki a román kor-
mánypártok között Marius Budăi 
szociáldemokrata munkaügyi mi-
niszter bér- és nyugdíjemeléseket 
kilátásba helyező nyilatkozata: 
Nicolae Ciucă liberális miniszter-
elnök szerint erről nem döntött 
még a koalíció, ezért felelőtlen-
ségnek és populizmusnak minősí-
tette a gesztust. 

A munkaügyi miniszter szerdai sajtó-
értekezletén közölte: a PSD azt javasolja 
koalíciós partnereinek, a PNL-nek és az 
RMDSZ-nek, hogy a jövő évtől kezdő-
dően a jelenlegi 2550 lejről 3000 lejre 
emeljék a bruttó minimálbért, és tíz szá-
zalékkal a nyugdíjakat. Ez azt jelentené, 
hogy jelenlegi 1586 lejről 1745 lejre nö-
velnék a nyugdíjpont, illetve 1100 lejre 
a jelenleg 1000 lejes minimális nyugdíj 
értékét, ami 1,3 millió idős embert érin-
tene – magyarázta. 

A liberális miniszterelnök azonban 
szerda délután leszögezte: nem lehet 
még igennel vagy nemmel válaszolni 
arra, hogy megvalósulnak-e a bejelentett 
emelések, mivel a koalíció nem döntött 
erről, nem készült még el a 2023-as költ-
ségvetés-tervezet. Ciucă szerint a kor-
mány legfőbb prioritásának tartja a 
lakosság védelmét, tisztában van az inf-
láció okozta gondokkal és azzal is, hogy 
kötelessége intézkedéseket hoznia a jö-
vedelmek védelmében, de ehhez tudnia 
kell, milyen költségvetési mutatókra ala-
pozhat, és nem szabad olyan hamis re-
ményeket táplálnia a lakosság körében, 
amelyeket nem lehet teljesíteni. 

A liberális miniszterelnök rámutatott: 
a kormánypártok viszonyában nincs 
helye a populizmusnak, az üres ígérge-
tésnek és egymás sarokba szorításának, 
hanem felelősségre, kommunikációra és 
tettekre van szükség. 

A Digi 24 hírtelevízió értesülései sze-

rint a PNL szerdai, zárt ajtók mögött tar-
tott vezetőségi ülésén Alina Gorghiu 
ügyvezető szenátusi elnök a koalíció és 
kormány ellen intézett nyílt támadásként 
értékelte azt, hogy a PSD bér- és nyug-
díjemelésekről szóló „populista hazug-
ságokkal vezeti félre az embereket”. 

A liberális pártgyűléssel egy időben a 
PSD Facebook-bejegyzésben üzent koa-
líciós partnerének. 

„Aki alamizsnát emleget, valójában al-
kalmazottak és nyugdíjasok millióit sérti 
meg megengedhetetlen módon. A ma-
gánszféra leginkább kiszolgáltatott munka-
vállalóit és nagyszüleinket nem hagy- 
hatjuk, hogy télen az áremelések biztos ál-
dozataivá váljanak: meg kell védenünk 
őket, és a számítások azt mutatják, megvan 
az államnak erre a költségvetési fedezete” 
– hangoztatták a szociáldemokraták. A 
PSD szerint nincs helye „veszekedésnek” 
és ideológiai vitáknak, amikor a lakosság 
és a gazdaság védelméről van szó. (MTI) 

Megérkezett a NAÜ missziója a zaporizzsjai atomerőműbe 
Megérkezett a zaporizzsjai atom-
erőműbe a Nemzetközi Atomener-
gia-ügynökség (NAÜ) missziója 
csütörtökön kora délután. 

A Rosszija 24 hírtelevízióban bemuta-
tott képsorok tanúsága szerint a Rafael 
Grossi, a NAÜ főigazgatója által vezett 
küldöttség gépkocsikonvoja sértetlenül 
érkezett meg a létesítményhez. 

Az orosz védelmi minisztérium csütör-
tökön azzal vádolta meg az ukrán felet, 
hogy tüzérségi támadással és két partra-
szálló egység bevetésével tett kísérletet a 
látogatás meghiúsítására és a létesítmény 
bevételére. Igor Konasenkov altábor-
nagy, a tárca szóvivője a NAÜ-misszió 
megérkezését megelőzően videóra vett 
hadijelentésben elmondta, hogy közép-
európai idő szerint 5 óra 20 perckor az 
erőműtől három kilométerre északkeletre 
hét nagy sebességű motorcsónakról mint- 

egy 60 diverzáns szállt partra, két cso-
portban. A támadást az orosz nemzeti 
gárda egységei észlelték és blokkolták, 
majd a helyszínre orosz katonai egységek 
és harci helikopterek érkeztek. 

Konasenkov szerint hat órakor az 
orosz fegyveres erők meghiúsították az 
atomerőmű elfoglalására Nikolpolból el-
indult taktikai deszant partra szállítási kí-
sérletét Vodjane községnél. A tábornok 
azt mondta, hogy a katonákat az őket 
szállító két önjáró uszállyal együtt elsüly-
lyesztették.  

A helyi Moszkva-barát hatóságok kép-
viselőinek nyilatkozatai szerint az orosz 
erők legkevesebb 40 ukrán katonát meg-
öltek, hármat pedig foglyul ejtettek. Ket-
tejük állapota súlyos. 

A szóvivő azt állította, hogy az ukrán 
tüzérség reggel hét óra óta lőtte az erő-
művet, azt a pontot Vasziljivka település-

nél, ahol az orosz félnek a NAÜ-missziót 
kellett fogadnia, valamint az onnan az 
Enerhodarba vezető utat. Mint mondta, 
négy lövedék az első reaktorblokktól 400 
méterre csapódott be.  

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 
csütörtökön kijelentette, hogy Moszkva 
mindent megtesz a zaporizzsjai erőmű 
biztonságos üzemeltetése és annak sza-
vatolása érdekében, hogy a NAÜ-misszió 
elláthassa faladatát. Lavrov egy szerdai 
sajtóértekezleten kijelentette, hogy 
Oroszország már június 3-án jelezte 
készségét a delegáció fogadására.  

Európa legnagyobb atomerőműve 
március óta az Ukrajna több területét 
megszálló orosz csapatok ellenőrzése alá 
került. A létesítmény környékén gyako-
rivá vált a tüzérségi párbaj és egyéb harci 
tevékenység, amiért mindkét fél a mási-
kat tette felelőssé. (MTI) 

Több mint ezren haltak meg idén  
közlekedési balesetben 

Több mint ezren haltak meg  
idén közlekedési balesetben Ro-
mániában, a legtöbb végzetes bal-
esetet a gyalogosok fegyelmezet- 
lensége vagy a gyorshajtás 
okozta – közölte csütörtökön a 
rendőrség. 

Január 1. és augusztus 30. között 
1029-an vesztették életüket a romániai 
utakon, 88-cal kevesebben, mint a tava-
lyi év azonos időszakában, ami 7,9 szá-
zalékos javulást jelent.  

Idén 253-mal, vagyis 8 százalékkal 
kevesebb közlekedési baleset történt, és 
185-tel 2258-ra (7,6 százalékkal) csök-

kent a súlyos sérülések száma a tavalyi 
év első nyolc hónapjához viszonyítva. 

A súlyos balesetek 18 százalékát a 
szabálytalankodó gyalogosok vagy a 
megengedettnél gyorsabban hajtó sofő-
rök okozták. A kerékpárosok a súlyos 
balesetek 11 százalékáért felelősek, az 
esetek 8,2 százalékában a járművek kö-
zötti elsőbbségadás elmulasztása okozott 
karambolt, 8,2 százalékában pedig az 
úton szabályosan átkelő gyalogost gázol-
ták el. 

Idén 1 millió 366 ezer közlekedési bír-
ságot róttak ki Romániában, ezek közül 
420 ezret gyorshajtásért. Több mint 110 

ezer sofőr vezetői engedélyét függesztet-
ték fel, az esetek csaknem felében szin-
tén gyorshajtás miatt, 16 ezer esetben 
ittas vezetésért. 

Románia évek óta listavezető az Eu-
rópai Unióban a halálos kimenetelű au-
tóbalesetek tekintetében, lakosságará- 
nyosan itt halnak meg a legtöbben közúti 
balesetben. Az Európai Unióban tavaly 
csaknem húszezren vesztették életüket 
az utakon, közülük 1779-en Romániá-
ban. Tavaly mintegy 27 ezer személyi 
sérüléssel járó baleset történt az ország-
ban, a legtöbb júliusban és augusztus-
ban. (MTI)
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Csütörtökre virradó éjjel, több mint 2300 
km-es út után, öt európai ország fővárosa 
– Koppenhága, Berlin, Prága, Pozsony és 
Budapest – érintésével, a Kecskemét–Sze-
ged–Arad–Déva–Torda útvonalon Maros-
vásárhelyre érkezett két fiatal – egyik két-, 
a másik hároméves – recészsiráf-tehén, 
Pumpkin (Sütőtök) és Kamala.  

A zsiráfokat az Európai Állatkertek és Akváriu-
mok Szövetsége (EAZA) európai fajmegmentési 
programja (EEP) révén telepítették át a svédországi 
kolmårdeni állatkertből. A marosvásárhelyi állatkert 
igazgatósága a turisztikai idény előtt, tavasszal sze-
rette volna elhozatni az állatokat, azonban csak  
különleges járművekkel lehet szállítani őket, Euró-
pában csupán három szállítócég rendelkezik a szál-
lításukra alkalmas konténerekkel, így előre egyez- 
tetni kellett az időpontot. Ezért csak most kerülhetett 
sor az ide szállításukra.  

Mindemellett szakértelmet és odafigyelést igényel 
a magas állat szállítása. A jármű konténerét hidak, 
út fölötti átjárók előtt le lehet engedni úgy, hogy az 
állat ne sérüljön meg, majd visszaállítható a zsiráf 
számára kényelmesebb pozícióba. Arra is oda kell 
figyelni, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az 
utazás, hiszen a rázós út megsebezheti az állatot.  

A szállítmányt a városba a marosvásárhelyi állat-
kert alkalmazottai és a helyi rendőrség is elkísérte. 
Korábban berendezték, a fogadásukra alkalmassá 
tették a belső és a külső kifutót. Rövidebb alkalmaz-
kodási időszak után engedik a külső kifutóba az új 
lakókat. Még több zsiráf áttelepítését helyezték ki-
látásba, miután itt számukra megfelelő körülménye-
ket tudnak teremteni. Romániában csak a maros- 
vásárhelyi állatkertben lehet zsiráfot látni.  

A recés zsiráf a zsiráfok alfajai közül a legna-
gyobb. A bikák elérhetik az 5,5 méteres ma-
gasságot, a tehenek valamivel kisebbek. 
Abban különböznek a más alfajú társaiktól, 
hogy a bőrükön levő nagyobb barna foltok 
között vékony fehér csíkok vannak, míg a 
többieknél a szőlőlevélmintához hasonló 
vagy a sötétbarna foltok között különleges 
alakzatú, elnyúló vastagabb fehér csíkok 
láthatók – tájékoztatott Szántó János, a ma-
rosvásárhelyi állatkert igazgatója.  

Mint ismeretes, a zsiráf (Giraffa camelo-
pardalis) az emlősök (Mammalia) osztá- 
lyának párosujjú patások (Artiodactyla) 
rendjébe, ezen belül a zsiráffélék (Giraffi-
dae) családjába tartozó faj. Neve arab ere-
detű, olasz közvetítéssel jutott a magyarba 
a késő középkorban. A tudósok a zsiráf ki-
lenc alfaját különböztetik meg: az angolait, 
(Giraffa camelopardalis angolensis), a szu-
dánit (Giraffa camelopardalis antiquorum), 
a núbiait (Giraffa camelopardalis camelo-
pardalis), a fokföldit (Giraffa cameloparda-
lis giraffa), a csádit (Giraffa camelopardalis 
peralta), a recést (Giraffa camelopardalis re-
ticulata), a Rothschild-zsiráfot (Giraffa ca-
melopardalis rothschildi), a Thornicroft- 
zsiráfot (Giraffa camelopardalis thornic-
rofti) és a maszáj zsiráfot. A zsiráfok erede-
tileg egész Afrikában megtalálhatóak 
voltak, manapság a Szaharától délre fekvő 
területeken élnek. Elterjedési területük mára 

elszigetelt foltokra esett szét. A zsiráf a világ legma-
gasabb állata: a bikák szarvcsúcsa akár 5,7 méter 
magasan is lehet, marmagasságuk eléri a 3,3 métert. 
Mindez a rendkívül hosszú (2,4 méteres), de a többi 
emlőshöz hasonlóan csupán 7 csigolyából álló nya-
kának és hosszú lábainak köszönhető. Fara látványo-
san alacsonyabb a marjánál; a vérszívók elleni 
legyezőként használt, fekete pamacsban végződő 
farka 76–101 centiméteres. Nyelve is rendkívül hosz-
szú, mintegy 45 cm: vele a zsiráf ügyesen ragadja 
meg és tépi le a magasban lévő falatokat. A recés- 
zsiráf-bika különlegessége, hogy három szarva van.  

Nappal a hűvösebb reggeli és esti órákban aktí-
vabb, ilyenkor táplálkozik és iszik, éjszaka többnyire 
állva, fejét mindig az egyik hátsó lábán nyugtatva 
alszik. A kérődző állatok csoportjába tartozik. A fák 
leveleit, virágait és terméseit egyaránt megeszi, az 
ásványi anyagokért olykor némi földet is. Állatkerti 
körülmények között lombot, szénát, zöldségeket és 
granulált tápot fogyaszt. Egy ereje teljében levő bika 
naponta akár 66 kilogramm zöldtakarmányt is meg-
ehet. Ritkán isznak, mert ilyenkor meglehetősen 
védtelenek, hiszen ezt szétterpesztett lábbal teszik.  

A zsiráfok az esős évszakban párzanak, vemhes-
ségi időszakuk igen hosszú, 15 hónap (a szarvasmar-
háé 9, az elefánté a legtöbb: 22 hónap). A száraz 
időszakban, május–augusztus között szülik meg bor-
jaikat. A kis zsiráf 15 perc múlva képes felállni. 
Azonban igazán önállóvá csak másfél év után válik. 
Ezért az európai áttelepítési programban is meg kel-
lett várni, míg a borjak anyjuktól eltávolíthatókká 
váltak. Élettartamuk a vadonban 10–15, fogságban 
20–25 év. 

Társas állatok, többnyire csordákban, kisebb csa-
patokban élnek, azonban a magányos állatok sem rit-
kák a szabadban, csendesnek tűnnek, mert többnyire 
infrahangokkal kommunikálnak. Bár még láthatóak 
az afrikai szavannákon, elsősorban az orvvadászat 
miatt 2016-ban bekerültek a fenyegetett fajok közé.

Európát bejárt zsiráfok érkeztek  
a marosvásárhelyi állatkertbe  

Csütörtöktől már nem jelenik meg nyomtatásban a Szatmári 
Friss Újság, a partiumi Szatmár megye egyetlen magyar nyelvű 
napilapja. 

A lapot kiadó Friss Press Kft. vezetője, Balázsi István szerdán közzétett 
közleményében a súlyosbodó energiapiaci változásokkal, a folyamatosan 
emelkedő papír- és nyomdaipari költségekkel magyarázta a takarékossági 
intézkedést. 

A döntést nagyban befolyásolta, hogy szeptember 5-től bezárja kapuit a 
debreceni nyomda, ahol az újságot eddig nyomtatták, és a nyomdaváltás, va-
lamint az október elejére már bejelentett 25 százalékos papíráremelés olyan 
kiadásokat körvonalazott, „amelyeket már nem lehetett bevállalni egy 5000-
es példányszámú napilap esetében” – közölte. 

A kiadóvezető hangsúlyozta: csak a nyomtatott Szatmári Friss Újság szű-
nik meg, az online felületen még gyorsabban és díjmentesen érhetik majd el 
az érdeklődők a Szatmár megyei híreket. 

A nyomtatott Friss Újság megszűnését a Magyar Újságírók Erdélyi Egye-
sületének (MÚRE) igazgatótanácsa a romániai magyar sajtó szabadságára 
mért csapásként és a szatmári magyarság anyanyelvi nyilvánossághoz, tájé-
kozottsághoz való jogának megsértéseként értelmezte. 

A Szatmári Friss Újság harminchárom évfolyamában csaknem tízezer lap-
szám jelent meg. Szatmár megye 344 ezer lakosa közül majdnem 113 ezer 
(34,7 százalék) vallotta magát magyarnak a legutóbbi népszámláláson. (MTI) 

Csütörtöktől már nem jelenik meg 
nyomtatásban  

a Szatmári Friss Újság

Harminchárom évfolyam, közel  
tízezer szám után szeptember 1-jétől 
laputód nélkül megszűnik Szatmár 
megye egyetlen magyar nyelvű napi-
lapja, a Szatmári Friss Újság (SZFÚ). 
Nem lehet a hírt másként értékelni: 
jelentős csapás a romániai magyar 
sajtó szabadságára, ezzel együtt a 
szatmári magyarság anyanyelvi nyil-
vánossághoz, tájékozottsághoz való 
jogának megsértése. 

Nem váratlan ez a fejlemény: 
hosszú, baljós folyamat végeredmé-
nye a lap kiadójának döntése. Évek 
óta tapasztaljuk, a különböző tulajdo-
nosváltások nyomán leginkább a sod-
ródás jellemezte a lapot. A folyamat 
végén a feladatra alkalmatlan lapme-
nedzserek működése eredményezte a 
lapterjesztés összeomlását, a szer-
kesztőség megtizedelődését. Néhány 
hónapja a megmaradt tapasztalt szer-
kesztőket távolították el a lap kötelé-
kéből. 

A Friss Újság belső viszonyait is-
merő kolléga szerint „egy lépést sem 
tettek azért, hogy a lap megmaradjon, 
olyanok kezébe adták a kiadó veze-
tését, akik újságot sem olvastak, 
nemhogy a kiadásához értettek 
volna”. Úgy is fogalmazhatunk: a 
Szatmári Friss Újság előbb elveszí-
tette az olvasóit, később a szerkesz-
tőit, így – még ha az olvasók, a 
romániai magyarok szempontjából 
jogtalannak is tartjuk – szinte tör-
vényszerűnek mondható a lap meg-
szűnése. Több hazai magyar napilap 
és hetilap példája igazolja ugyanak-
kor: azok döntöttek helyesen, szak-

mai és gazdasági szempontból is elő-
relátóan, akik megpróbálták részben 
vagy teljesen a munkaközösség kezé-
ben tartani a lap kiadását. 

A politika pedig, amely az utóbbi 
években könyékig benne volt a lap 
helyzetének súlyosbodásában, alig-
hanem mossa kezeit. Pedig a politika 
az, amely előbb elveszi a sajtó sza-
badságát, majd létében fenyegeti. (A 
lapterjesztési tevékenységet is súlyo-
san érintő, a részmunkaidősök foglal-
koztatását megnehezítő intézkedések 
is sajtóellenesek, ha nem is ezzel a 
szándékkal hozták meg azokat.) 

Számtalanszor halljuk az érvelést: 
manapság már nincs szükség nyom-
tatott (napi)lapokra, mintha egy új-
ságnak nem lenne más hivatása, mint 
a politikai üzenetek célba juttatása. 
Hosszú volna itt és most leírni, mi 
minden még a média feladata, most 
csak egyet említünk: a média ma is 
az anyanyelvi kultúra megőrzésének 
egyik fontos eszköze. Biztosak va-
gyunk benne: ami a Szatmári Friss 
Újsággal történt, az nem egyetlen 
ember mulasztása, sokkal több annál: 
a közösség kudarca, az érdekvédelem 
szégyene. Azt üzeni: át kell gondolni, 
újra kell tervezni a romániai magyar-
ság teljes médiastratégiáját. Ez nem 
Szatmár megyei ügy, messze túlmu-
tat a megye határain, s arra figyel-
meztet, mennyire nem vagyunk 
felkészülve egy ilyen helyzet kezelé-
sére. 

Marosvásárhely,  
2022. augusztus 31. 

A MÚRE Igazgatótanácsa 

A Szatmári Friss Újság  
megszüntetésére 

Jótékonysági kerékpározás 
ismerjék meg a cégek tevékenysé-
gét. A város széleit is érintő körút 
mintegy 25-30 km-es. Nem kell 
sorrendben érinteni a pontokat, a cél 
az, hogy Bikeathon applikációval, 
amelyet le lehet tölteni a Play Áru-
házból, beszkenneljék az ellenőrző 
pontokon kifüggesztett QR-kódot.  

Az idén is, akár az előző évek-
ben, a benevezők 10 projektet tá-
mogathatnak. Ezeket a jelentkezési 
lapon vagy az applikációban kell 
megjelölniük, így a benevezési díjat 
a szervezők erre folyósítják. Akik 
nem vesznek részt, de jónak találják 
valamelyik projektet, a Marosszéki 
Alapítvány honlapjára belépve utal-
hatják át a felajánlott összeget az öt-
letgazdáknak.  

Természetesen mindegyik projekt 
rövid ismertetése megtalálható az 

online elérhetőségeken. A Gyerek-
világ óvoda érzékelőkkel ellátott 
kertet szeretne berendezni; a Poo-
bags-Era lebontható zacskókat gyár-
tana az ERA Pets SH – Poo Bags 
projekt keretében; az idén is foly-
tatja a lovasterápiát az Art Equest 
Egyesület; a muresMobil a Suliba 
két keréken projektre kér támoga-
tást, aminek keretében a kerékpáros 
iskolába járást népszerűsítenék; a 
Brave Bikers Egyesület a Rákos 
Gyerekekért Alapítványnak ajánlja 
fel az adományokat; a Talentum 
Alapítvány kirándulásokat szer-
vezne állami gondozásban levő gye-
rekeknek; a református óvoda 
szintén egy érzékelő ösvényt alakí-
tana ki; a Máltai Szeretetszolgálat az 
időseknek kiszállítandó ebédhez kér 
támogatást; a Szent Balázs Alapít-
vány egészségnevelési programot 

kezdeményezne; a Rotary Téka 
Klub tagjai közül egyesek részt 
vesznek a Budapest–Bamako ralin, 
ez alkalommal tanfelszerelést vásá-
rolnának és vinnének nélkülöző af-
rikai gyerekeknek.  

Tavaly a gyerekrendezvényen 
közel 500-an, az erdei útvonalon 
130-an, míg a városi körúton 400-
an és a Critical Massen 450-en vet-
tek részt. A szervezők remélik, hogy 
ez a létszám az idén megdől, és vár-
ják a támogatók jelentkezését is. A 
benevezők az applikáció segítségé-
vel jelezhetik részvételi szándéku-
kat. A kinyomtatott sorszámot a 
térképpel a rendezvényt megelőző 
napokon, csütörtökön, pénteken és 
szombaton a Marosszéki Alapít-
vány Avram Iancu utcai székházá-
ban vehetik át, a csomagokat és a 
további számlapokat vasárnap a fő-

téren felállított sátornál. Nincs idő-
höz kötve az indulás, csupán a túra 
lezárása, ami tavaly 15 óra volt. A 
helyszíni torlódás elkerüléséért a 
szervezők ajánlják az applikációs 
benevezést. A tapasztalat szerint az 
előző alkalommal mintegy fele-fele 
arányban voltak, akik online, illetve 

a helyszínen neveztek be. A kezdési 
időpontokat még egyeztetik a helyi 
rendőrséggel, a hatóságokkal, ezt 
közzéteszik az online elérhetősége-
ken (honlap, Facebook), ahol ter-
mészetesen minden fontos 
információt megosztanak majd az 
érdeklődőkkel.  

Vajda György  

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert  

Fotó: Nagy Tibor 
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(Folytatás az 1. oldalról)



Huszonöt éve, 1997. augusztus 31-én 
vesztette életét autóbalesetben Diana 
hercegnő, Károly brit trónörökös volt 
felesége. Az MTVA Sajtóarchívumá-
nak portréja: 

Diana Francis Spencer 1961. július 1-jén 
született brit arisztokrata családban, a Lady 
előnevet 1975-ben kapta meg, amikor apja 
Spencer grófja lett. Szülei 1969-ben elváltak, 
ő iskolái elvégzése után gyermekgondozó-

ként dolgozott. 1977-ben 
egy vadászaton ismerke-
dett meg a nála tizenhá-
rom évvel idősebb 
Károly walesi herceggel, 
akivel 1981. július 29-én 
a londoni Szent Pál-szé-
kesegyházban „az évszá-
zad esküvőjén” fogadtak 
örök hűséget egymásnak. 

Diana egyik napról a 
másikra a világ legtöbbet 
fényképezett asszonyává 
vált. A félénk és tapinta-
tos hercegnő természetes 
kedvességével meghódí-
totta alattvalói és az 
egész világ szívét, kiér-
demelve „a nép herceg-
nője” nevet, népszerű- 
ségét jótékonysági cé-
lokra használta fel. A 
csillogó felszín mögött 
azonban boldogtalan nő 
rejtőzött, szenvedett a ki-
rályi családot gúzsba 
kötő merev szabályoktól, 
hagyományoktól, viszo-
nya feszültté vált anyósá-
val, II. Erzsébet király- 
nővel. 

A házasságból 1982. 
június 21-én megszüle-
tett Vilmos herceg, 

1984. szeptember 15-én Harry herceg, de a 
szülők egyre távolabb kerültek egymástól. 
Károly az esküvő után is fenntartotta viszo-
nyát titkos, majd egyre kevésbé titkos szerel-
mével, Camilla Parker Bowlesszal, akit 
2005-ben feleségül is vett. A sértett és meg-
alázott hercegnőnél 1984 után depressziós tü-
netek, kóros evési rohamok (bulimia) 
jelentkeztek, többször öngyilkosságot is meg-
kísérelt. Mindebből a nagyközönség sokáig 

semmit sem sejtett: Lady Di manökennek be-
illő alakjával és fotogén arcával, elegáns ru-
hákban gyakran tűnt fel a színes 
bulvármagazinokban, divatikonnak is számí-
tott. A hercegi pár 1992 végén hivatalosan is 
különköltözött, a válást tizenöt év házasság 
után, 1996. augusztus 28-án mondták ki. 
Diana az előző évben, 1995-ben a brit monar-
chiát alapjaiban megrázó, híres-hírhedt inter-
jút adott, amelyben nyíltan megkérdőjelezte 
Károly trónörökös alkalmasságát az uralko-
dással járó feszültségek elviselésére, házas-
ságát pedig „kissé zsúfoltnak” nevezte, „mert 
hárman voltak benne”. 

Diana a válás után elvesztette az „Ő Kirá-
lyi Felsége” címet, de megtarthatta a „walesi 
hercegné” titulust. Élete nem lett könnyebb, 
a minden lépését követő lesipuskás fotósok, 
a paparazzik továbbra is a nyomában lohol-
tak. 1997. augusztus 31-én éjszaka is a sajtó 
szenzációra éhes munkatársai elől menekült 
barátjával, az egyiptomi milliomos Dodi 
Fayeddel, amikor autójuk egy párizsi híd 
aluljárójába csapódott. Fayed és a sofőr a 
helyszínen életét vesztette, a biztonsági övet 
nem használó Diana a kórházban halt bele sé-
rüléseibe. A hercegnőnek az egész világot 
sokkoló halála „kollektív hisztériát” váltott ki 
hazájában, temetésén több millióan vettek 
részt, a szertartás tévéközvetítését becslések 
szerint két és fél milliárd ember nézte világ-
szerte. A hercegnőt a Spencerek althorpi bir-
tokán, a hatalmas kastélypark tavának 
közepén, egy kis szigeten helyezték örök 
nyugalomra. 

Lady Di élete és halála körülményei iránt 
azóta sem lankad az érdeklődés, megjelent 
„igaz története”, könyvet írt inasa és vélt sze-
retője is. Az összeesküvés-elméletek hívei – 
élükön Mohamed Fayeddel, Dodi apjával – 
nem találják kielégítőnek a francia és brit ha-
tóságok által lefolytatott vizsgálat egybe-
hangzó eredményét, amely szerint a sofőr 
részegen ült a volán mögé, és túl gyorsan haj-

tott. (2008-ban a londoni felsőbíróság es- 
küdtszéke a hivatalos vizsgálat eredményétől 
eltérően nem balesetnek, hanem gondatlan-
ságból elkövetett emberölésnek minősítette 
Diana halálát, amelyért a kocsit üldöző  
paparazzikat és a sofőrt tették felelős- 
sé.)  

Az összeesküvés-elméletek hívei szerint 
Diana merénylet áldozata lett, amelyet a brit 
titkosszolgálat a királyi család utasítására 
szervezett meg, akár azért, mert a hercegnő 
volt férje útjában állt, akár azért, mert tartot-
tak attól, hogy a házassági terveket szövögető 
Dodi személyében muszlim kerülhetett volna 
Vilmos herceg, a trón várományosának köz-
vetlen környezetébe. Időről időre az az újra 
meg újra megcáfolt hír is felröppen, hogy 
Diana a baleset idején már állapotos volt. 

A hercegnő számtalan alkotást ihletett, 
Elton John a temetésén előadott Candle in the 
Wind című dala akkor minden idők legkelen-
dőbb kislemeze lett, született róla regény és 
zenemű, színházi előadás. Londonban szökő-
kút őrzi emlékét a Hyde parkban. Stephen 
Frears rendező A királynő című filmje a ha-
lála utáni feszültségekkel és érzelmekkel teli 
hétről szól. 2020-ban 3D virtuális múzeum 
nyílt az interneten, ahol ezernél több tárgy 
mutatja be interaktív környezetben a her-
cegnő életét.  

A hercegnő feltűnik a Netflixnek a brit ki-
rályi családról szóló A korona című soroza-
tában, s nemrég került a mozikba a Spencer 
című film, amelyben Kristen Stewart szemé-
lyesíti meg Dianát. 

Diana minden porcikájában modern nő 
volt, vállalta önmagát, még gyengeségeit és 
betegségét is. Fiai is őrzik anyjuk emlékét: 
Vilmos az ő eljegyzési gyűrűjével jegyezte el 
Katalin hercegnőt, másodszülött kislányuk 
megkapta a Diana nevet is. Harry és Vilmos 
tavaly, anyjuk születésének hatvanadik évfor-
dulóján állíttatott szobrot Diana egykori, Vil-
mos és Harry jelenlegi londoni rezidenciája, 
a Kensington-palota parkjának nyilvánosan 
látogatható részén. 
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Újabb ősnyomtatványok és dokumen-
tumok digitalizálását jelentette be 
szerdán közösségi oldalán a Román 
Nemzeti Könyvtár alegységeként mű-
ködő gyulafehérvári Batthyaneum 
könyvtár. 

A könyvtár azt közölte, hogy hosszú szünet 
után tavaly újraindította digitalizálási prog-
ramját. Első lépésben a könyvtárban megta-
lálható 13 ősnyomtatványt és 97 doku- 
mentumot tesznek elérhetővé a régebben le-
fényképezettekkel együtt, de a digitalizálás 
folytatódik. Az értékes középkori dokumen-
tumokat a digitool.bibnat.ro oldalon tették 
közzé. 

Az oldalon jelenleg 252 kézirat, 33 ős-
nyomtatvány és 97 történelmi dokumentum 
fényképe és román kivonata böngészhető. A 
dokumentumok között található többek kö-
zött IV. (Kun) László király kiváltságokat 
rögzítő határozatának az átirata. 

A gyulafehérvári Batthyaneum a legna-

gyobb értékű államosított tulajdon, amelyet 
az erdélyi magyar egyházak visszakértek a 
román államtól. Az ingatlan és a gyűjtemény 
visszaszolgáltatását azonban 2021 májusában 
jogerősen elutasította a román legfelsőbb bí-
róság. 

A 65 ezer kötetes, 1650 középkori kézira-
tot is magában foglaló könyvtárban őrzik a 
Romániában fellelhető kódexek és ősnyom-
tatványok háromnegyed részét. A kódexek 
egyikét, a 810-ből származó Codex Aureust 
– amelyet borjúbőrből készült pergamenre 
írtak arany tintával – 25 millió dollárra biz-
tosították, amikor 2002-ben rövid időre Né-
metországba szállították. 

A kormány 1998-ban sürgősségi rendeletet 
fogadott el a Batthyaneum visszaszolgáltatá-
sáról, ezt azonban nem hajtották végre. A ké-
sőbbi kormányok Batthyány Ignác püspök 
végrendeletére hivatkozva úgy vélték, hogy 
a román állam is jogot formálhat a gyűjte-
ményre. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 

2012-ben már kártérítés fi-
zetésére kötelezte a román 
államot amiatt, hogy 14 évig 
húzta a Batthyaneum resti-
túciós kérelmének elbírálá-
sát. 

A tulajdonjogi perben el-
járó Gyulafehérvári Táblabí-
róság, majd a legfelsőbb 
bíróság is arra hivatkozva 
utasította el végül a vissza-
szolgáltatást, hogy a könyv-
tárat és csillagvizsgálót 
magába foglaló épület 19. 
század végén történt telek-
könyvezésekor a tulajdonos-
hoz azt írták be: „csillagda”. 
A bejegyzés arra utalt, hogy a Batthyaneum 
épületének legfelsőbb szintjén csillagvizsgáló 
működött. Az egyház képviselői a per során 
azzal érveltek, hogy – a korabeli szabályok-
nak megfelelően – a tulajdont nemcsak a tu-

lajdonos, hanem a rendeltetés szerint is telek-
könyvezték, és a „csillagda” bejegyzés is a 
római katolikus egyházat fedi, mely az 1948-
as kommunista államosításig egyedüli tulaj-
donosa volt a könyvtárnak. (MTI) 

Újabb ősnyomtatványok és dokumentumok digitalizálását jelentette be  
a Batthyaneum könyvtár 

25 éve halt meg Lady Diana 

Forás: Wikipédia



   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________  SZÍNES VILÁG _________________________________________ 2022. szeptember 2., péntek 

Ahogy nincs két egyforma ember, úgy 
nincs két egyforma tanévkezdés sem. 
Egykor talán másképp vártuk az óvo-
dát, az elemi osztályokat, az általános 
iskolát, a líceumot, az egyetemi éve-
ket… Ma csak visszatekintünk – akár 
gondolatban is – az általunk ismert s 
bejárt intézeteinkre, ahol a lépcsőket 
koptattuk, és olykor azon is meglepő-
dünk, hogy a tanulás évei mennyire 
összekovácsolódtak bennünk. Van-
nak, akik a tanulás létrájára most 
még csak felnéznek, és nem is tudják, 
hogy mire számíthatnak, nem tudják, 
hogy ennek meghódítása mennyire 
lesz könnyű vagy nehéz, és azt sem, 
hogy ezen a kapaszkodón vajon med-
dig tudnak felérni, feljutni. Új tanév 
kezdődik: mindenkinek új kihívással, 
megpróbáltatásokkal és persze lehe-
tőségekkel. De vajon a fent leírtakat 
miként látják pedagógusaink, oktató-
ink, tanáraink? Pár lépéssel még a 
2022–2023-as tanév kezdete előtt a 
fent leírtakra és hasonló meglátá-
sokra, véleményekre kerestük a vála-
szokat. 

Szucher Zsuzsanna, a Mihai Eminescu  
Pedagógiai Főgimnázium óvodapedagógusa: 
Új erővel, bizakodással a tanév  
küszöbén 

– Érdekes érzések és gondolatok kavarog-
nak bennem. A nyári szünidő élményeivel 
feltöltődve, bizakodva vágunk neki az új tan-
évnek. Az elmúlt bő két esztendőben számos 
változást tapasztalhattunk meg. Volt curricu-
lumújítás, tanévszerkezet-módosítás, a világ-
járvány által okozott intézménybezárás, 
online oktatási forma bevezetése, szigorítá-
sokkal halmozott tanítási időszak.  

A folytonos változások jókora rugalmassá-
got igényeltek óvodapedagógusoktól, gyer-
mekektől, szülőktől egyaránt. Annak dacára, 
hogy eddig is használtuk a digitális eszközö-
ket az oktatási folyamatban, úgy éreztük, 
mély vízbe dobtak. Kreativitással, rugalmas-
sággal igyekeztünk megállni a helyünk, al-
kalmazkodva az egyre-másra érkező újabb és 
újabb rendelkezésekhez.  

Tudott dolog, hogy az óvodáskor az aktív 
találkozásokon, élményteli, együtt eltöltött 
időn alapszik igazán, és főként eredménye-
sen. De úgy érzem, hogy kolléganőmmel fel-
találtuk magunkat, olyan gyermekbarátnak 
mondható platformot alkalmaztunk, amely 
lehetőséget adott a mindennapi szórakozásra 
és egyben ügyeskedésre.  

A gyermekek hallották a hangunkat, láthat-
tak kis YouTube-felvételeket rólunk – gya-
korlatias feladatokkal, észtornáztatással, 
barkácsolással, dalokkal színezve. Szüleik 
pozitív hozzáállásának köszönhetően aktívan 
válaszoltak ezen kihívásokra. A legnagyobb 

örömet az élő belépések jelentették, amikor 
kis csoportokban, az internet segítségével, a 
képernyőn keresztül együtt lehettünk.  

A gyermekek láthattak bennünket és társa-
ikat, hetente akár kétszer is mesélhettek egy-
másnak újabb és újabb élményeikről. Eltelt, 
kipróbáltuk, alkalmazkodtunk a helyzethez, 
de reméljük, hogy a jövőben nem lesz szük-
ség hasonló élményre.  

Új erővel vágunk neki az új ovikezdésnek, 
magunk mögött hagyva az elmúlt időszakot. 
Türelemmel, sok energiával várjuk a kis ovi-
sainkat a családias, otthonos hangulatú  
óvodai szobákba, ahol régi és új pajtikkal fe-
dezhetjük fel a környezet apró, de számos 
csodáit.  

Ilyenkor nagy a várakozás izgalma mind a 
szülő, mind a gyermek számára. Milyen lesz 
ez a csodásnak ígérkező hely? Kik várnak? 
Mi fogad itt? Az első napokban csillogó vagy 
akár könnybe lábadó szemmel pillantanak 
ránk a kis apróságok. Ilyenkor nagy segítsé-
get nyújtanak a régi pajtások, a gondoskodó 
dadusok, de főleg a szülők, akiknek – a kí-
váncsiságfelkeltés végett – javasoljuk a nyár 
folyamán az oviról való mesélést.  

A gyermekeket újabb meglepetések várják 
nap mint nap. Élményteli, játékon alapuló 
foglalkozásokkal igyekszünk megkönnyíteni 
az újoncok számára olykor fájdalmasnak bi-
zonyuló elválás pillanatait.  

Ebben a felgyorsult világban nyugodt lé-
pésekben szeretnénk minőségi, eredményes 
nevelést nyújtani.  

Minden ovi- és iskolakezdőnek, kollégá-
nak sikeres tanévet kívánok! 
Dr. Puskás Attila vallástörténész,  
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára: 
A 2022–2023-as tanév új strukturális 
változásokat hoz, amelyek  
felborítják az eddigi rendet 

– Minden új tanév különbözik az előzőtől, 
még akkor is, ha egy tanár ugyanazokat a di-
ákokat tanítja. A 2022–2023-as tanév új 
strukturális változásokat hoz, amelyek felbo-
rítják az eddigi rendet. Ugyanakkor, remélhe-
tőleg, nem lesz szükség áttérni az online 
oktatásra, jóllehet bizonyos elemei és a belőle 
származó tapasztalatok felhasználhatók a jö-
vőben is. 

Igaz, általában az új év kezdetét szilvesz-
terhez kötjük. De az év legalább annyira sok-
rétű fogalom és relatív, mint maga az idő… 
Hiszen mindenki életében van egy idő, ami-
kor egy új év kezdődik, például a születés-
nappal. De ott van az egyházi év is, ami 
advent első vasárnapjával kezdődik.  

A pedagógusok számára is eltérő az év fo-
galma, számunkra ugyanis az év a tanévet is 
jelenti. Nem véletlen tehát, ha iskolánk taná-
rai szeptember 1-jén boldog új évet kívánnak 
egymásnak.  

Alapvetően minden tanév más. Nem csak 
azért, mert időközben esetleg egy új minisz-
ter került bársonyszékbe, és újabb reformot 
hirdet, hanem mert évről évre más „ember-
anyaggal” kerül szembe a tanár is, még akkor 
is, ha esetleg ugyanazt a diákot tanítja, akit 
júniusban szünidőre engedett. Lehet, hogy 
maga a tanár is változott, emberileg, lelkileg 
vagy akár szakmailag.  

A 2022–2023-as tanév is más lesz. Ehhez 
természetesen hozzájárul az oktatási minisz-
ter által szorgalmazott tanügyi reform is, 
amely mindenkit – tanárt, diákot és szülőt – 
egyaránt érint a tanévszerkezet moduláris fel-
építése és az értékelés megváltozása, az egy-
szeri lezárás miatt.  

Elmondható viszont az, hogy mindkét vál-
tozás első látásra észszerűnek tűnik. Az idő-
egységekre való felosztással fellazul a tanév 
szerkezete, a mindenki számára kötelező – 
nem csak az elemi alsó tagozatán – közbeik-
tatott szünidőkkel lehetőség van megpihenni, 
új erőt gyűjteni. A jegyek számának csökken-
tésével pedig egyenes arányban nőhet azok 
súlya is.  

A féléves lezárás megszűnése és a tanév 
végi egyetlen lezárás nem csak a bürokráciát 
csökkenti majd, ui. eltűnik a féléves média-
számítás és a statisztikakészítés kötelezett-
sége, hanem hatékonyabbá válik az oktatás, 

olyan értelemben, hogy „visszaszerzi” az ok-
tatás számára a féléves rendszerben a félév 
végi lezárással és a vele való bürokrácia miatt 
– pl. lezárások, gyűlések – rendszerint elve-
szett időt. Ezek azonban tervek, de itthon élve 
azt kell mondjuk, hogy várjuk ki mindennek 
a végét… 

Másodsorban ez az év talán a digitális fe-
lületek használatának előretörése tekinteté-
ben is más lesz, ezeknek egyre nagyobb 
szerep jut a közoktatásban, már ahol ez lehet-
séges. Jó oldaláról megközelítve, az online 
oktatás egyik legnagyobb pozitív hozadéka 
az innováció – a kísérletezés szabadsága a ta-
nításban –, amit a rugalmasság és a munka-
eszközök széles választéka, a platformok, a 
digitális tananyagok és eszközök sokasága 
követ, és mindez nem csak Nyugaton,  
hanem a felmérések szerint már Romániában 
is!  

Remélem, hogy ezen a szinten „megfenek-
lik” az online oktatás ebben a tanévben, nem 
válik szükségessé a bevezetése az új év fo-
lyamán, ugyanis végtelenül embertelen és hi-
hetetlenül kontraproduktív!  

Az online oktatás mindig csak egy komp-
romisszumos és időszakos megoldás marad, 
ami képtelen helyettesíteni a jelenléti oktatás 
előnyeit. Alacsonyabb benne a motiváció, ne-
hezen vagy egyáltalán nem valósul meg az 
oktatási tartalmak elsajátításához szükséges 
kommunikáció. Nem tűnik alkalmasnak a na-
gyobb létszámú és kis korosztályú diákkö-
zösségekben (például az elemi iskolákban) és 
a tanulási nehézségekkel küzdő diákok ese-
tében sem, mert korlátozott benne a tanulás 
segítése.  

A tanárok számára pedig többletnehézsé-
geket okoz a tartalmak hatékony átadása és a 
motiváció tekintetében. Végül a szülőknek is 
mindenféle nehézséget okoz, különösen a ki-
sebb osztályokba járó gyermekek esetében 
(technika, felügyelet stb.). 

Ezek viszont alapvetően szakmai kérdé-
sek, amelyeken túl sokkal fontosabb az em-
beri szempont az oktatásban. A pedagógusi 
életpálya az egyik legfelemelőbb és legem-
beribb hivatás: nincs ugyanis szebb annál, 
mint felnyitni távlatokat, megmutatni értéke-
ket és útravalóval elindítani fiatalokat az élet 
kalandos útján. Ezekkel a gondolatokkal kí-
vánok mindenkinek – tanárkollégáknak, diá-
koknak és szülőknek (nagyszülőknek) – 
boldog új évet! 
Szabó Kata, a Brassó megyei Ürmösi  
Általános Iskola tanára: 
Iskolakezdés – gondolataim  
átgondolva 

– Pedagógusnak lenni az egyik legcsodá-
latosabb hivatás. Sok pici virágmag, amelyek 
odafigyelő gondoskodással és szeretettel 
mind különleges, egyedi virágok lesznek 
ezen a hatalmas réten, amit életnek nevezünk.  

A pedagógus szó jelentése az értelmező 
szótár szerint neveléssel és tanítással foglal-
kozó személy. Nekem mégis másfajta taná-

csaim vannak a nevelésen és tanításon kívül: 
Figyelj rá! Hallgasd meg! Engedd, hogy szár-
nyait bontogassa! Bízzál benne! Hidd, hogy 
képes rá! Segíts, hogy szeresse és elfogadja 
önmagát! – talán a tudás átadásán kívül ezek 
lennének egy pedagógus legfontosabb felada-
tai az iskolában. 

„Itt van az ősz, itt van újra” – és elkezdő-
dik egy új tanév. Kíváncsian és izgatottan 
várjuk, idén vajon milyen érdekességek vagy 
épp furcsaságok várnak ránk.  

Nehéz év volt a tavalyi. Embert próbáló ki-
hívások elé állított egy kegyetlen vírus. Tilos 
volt minden, amit annyira szerettünk. Számí-
tógépek képernyőjén keresztül mosolyogtunk 
egymásnak. Akadozó internetkapcsolat, 
rosszkor lemerülő gépek, mikrofon- vagy ka-
meragondok bosszantó pillanatokat okoztak.  

Mégis, türelemmel és hittel, hogy hamaro-
san minden a régi lesz, mindennap helytáll-
tunk. Végül megszerettük! A sok kreatív 
alkalmazás, az oktatóprogramok, videók szí-
nesebbé és izgalmasabbá tették az online ok-
tatást.  

A mai világban a gyermekek sok időt töl-
tenek képernyő előtt. Szörnyű érzés volt a 
tudat, hogy naponta hat órát kell mindennap 
így tanuljanak. Véleményem szerint ennek az 
időszaknak is megvoltak az előnyei és hátrá-
nyai. 

Talán a legnagyobb előnye az online okta-
tásnak az volt, hogy otthon, saját megszokott 
és kényelmes környezetünkben lehettünk. 
Csoportmunka helyett önállóságra nevelt 
minket, ami, valljuk be, nagyon fontos a min-
dennapi életben való boldoguláshoz. Színe-
sebbé váltak az órák a különböző ötletbörze 
vagy szófelhő használatával. Közösen készít-
hettünk bemutatókat, tanulóinkat megta- 
níthattuk, hogy hogyan keresgéljenek  
hasznosan az internet határtalan útvesztő- 
jében.  

De beszélnünk kell a legnagyobb hátrá-
nyokról is. Sajnos sok gyermeknek nem ada-
tott meg az a szerencsés helyzet, hogy legyen 
megfelelő digitális eszköze, jó minőségű ka-
merája és fülhallgatója. Nehéz volt olyan csa-
ládokban, ahol két vagy három gyerek 
egyszerre kellett az órára belépjen. A szülők 
és pedagógusok, az iskola mindent megtett, 
hogy segítsen. Bebizonyítottuk, hogy így is 
megy. 

Most jól vagyunk. Újra izgatottak és lelke-
sek. Mosolyogva, egymást átölelve találkoz-
hatunk újra. Hálával teli szívvel. Kívánom, 
hogy legyen minden diáknak, pedagógusnak 
és nem utolsósorban szülőnek egy csodálatos 
iskolai éve. 

Válaszomat Johannes Amos Comenius 
szavaival zárom: „Senki se gondolja, hogy 
igaz ember lehet tanulás nélkül.” 

Még mindig messze állunk a tökéletes, az autonómiával rendelkező iskolától 
Gondolatok az új tanév küszöbén 

Nagy-Bodó Tibor 

Szucher Zsuzsanna

Szabó Kata

Dr. Puskás Attila

(Folytatás a 15. oldalon)



Pünkösti Emese Csilla református 
lelkész, a segesvári Aurel Mosora 
Általános Iskola és a Mircea Eliade 
Főgimnázium református vallás  
és magyar nyelv szakos tanára: 
Tanévkezdés kételyekkel és 
reményekkel 

MÚLT 
– Magánvélemény: négygyerme-

kes anyukaként és (0-12. osztályban 
tanító) pedagógusként azt tapasztal-
tam, hogy az online oktatás nem 
minden korosztálynak volt elég ha-
tásos. A 0-8. osztályosoknak még 
nincs jól kialakult tanulási stratégi-
ájuk, ezért szerintem nekik volt a 
legtöbb vesztenivalójuk. A líceu-
misták már jól vették az akadályo-
kat, ha akarták. 

Az elmúlt időszak nagy előnye 
az, hogy az iskolákat igyekeztek di-
gitális eszközökkel felszerelni. Az 
online oktatás alatt nemcsak a diá-
kok, hanem a pedagógusok is hoz-
zászoktak ezeknek az 
eszközöknek a használatá-
hoz. Én előszeretettel hasz-
nálom őket, és nagyon sok 
továbbképzőn vettem részt, 
hogy bővítsem ismeretei-
met, és hogy ezek az eszkö-
zök ne csak megkönnyítsék 
munkámat, hanem érde-
kessé tegyék az órát a digi-
tális bennszülöttek – a mai 
diákok – számára. 

JELEN 
A romániai törvényhozás 

áprilisban jelentette be, 
hogy új tanévszerkezetet 
vezet be 2022 szeptemberé-
től. Még le sem zártunk egy 
tanévet, nagy hajrában vol-
tunk, szimulálások után, fé-
lévik előtt, a 
másodikos-negyedikes-ha-
todikos képességvizsga 
előtt, és már azzal kellett 
számolnunk, hogy jövőtől 
valami megváltozik, új lesz.  

Egy-két szó esett erről a 
tanárinkban, de annyi munkánk 
volt, hogy nem igazán tudtunk erre 
figyelni, vagy csak már belefásul-
tunk, annyira gyakran jönnek az 
ilyenfajta változtatások. 

A covid-járvány időszakában 
hozzászoktunk, hogy egyik napról 
a másikra változott a helyzet, meg-
értettük, alkalmazkodtunk. Most 
azonban kicsit tanácstalanul állok, 
újra nem készítettek fel erre az 
újabb tanévre. Átküldtek ugyan vé-
leményezésre egy törvénytervezetet 
– ha nem véleményezzük, utána ne 
hőbörögjünk felhívással – akkor, 
amikor már mindenki vakáción 
volt, amikor ki vagyunk fáradva, és 
pont nem arra vágyunk, hogy véle-
ményezzünk.  

Aztán mindenki értelmezi, ahogy 
tudja, készül, ahogy lehet. Majd is-
kolakezdés előtt egy héttel beindul 
a fentről sürgetett „kiképzés”, és 
annyi… Mindig volt valahogy, de 
huszonhárom évi tanítás után úgy 
érzem, óriási rugalmasság kell egy 
pedagógus részéről, hogy minden 
újhoz alkalmazkodni tudjon. Szinte 
semmi sem megy rutinszerűen, 
minden miniszternek bevett szán-
déka, hogy valami újat „alkosson”. 
Van, ami jó, van, ami nem. 

Ami a legnagyobb változás az 
idén, az az öt modulra – 6-9 hetes 
tanítási időszakokra – való felosz-
tása a tanévnek. Hamarabb kezdő-
dik az iskola (szeptember 5.), mert 

lesz őszi vakáció minden iskolás-
nak. Lesz Iskola másként hét és lesz 
Zöldhét is. Megmaradnak a máso-
dikos-negyedikes-hatodikos képes- 
ségvizsgák, de nem lesznek félévek, 
sem félévi dolgozatírások, csak év 
végi lezárás lesz. 

Ami a magyarságot illeti, Seges-
vár már szórványnak számít. Ezért 
jó hír az, hogy kisebb létszámmal is 
lehet osztályokat indítani és meg-
osztani az elmúlt évekhez viszo-
nyítva (reméljük, ezt be is tartják): 
már 0-4. osztályban nem lehet 20 
diáknál több tanuló egy osztályban, 
5-8. osztályban nem lehet 26 diák-
nál több (az én osztályomban 30 
diák is volt, mégsem osztották 
ketté, jelenleg is 27-en vannak!), lí-
ceumi osztályban nem lehet több 
mint 28 diák. 

Kételyeink vannak, de mindig re-
ménykedünk valami jobban, és te-
szünk is ennek érdekében, ki többet, 
ki kevesebbet. Isten segítse a peda-
gógusokat és diákjaikat az új tanév-
ben! 

Dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem adjunktusa,  
a Marosvásárhelyi Rádió  
munkatársa: 
Szemkontaktus és személyes 
jelenlét az oktatásban 

– Amikor 2020. március 11-én 
reggel negyed kilenckor elkezdtem 
az előadásomat Székely-
udvarhelyen a vállalkozói 
inkubátorházban A beszé-
ded téged tükröz címmel, 
akkor még nem sejtettem, 
hogy amint befejezem, ér-
kezik a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemről az 
értesítés: oktatás felfüg-
gesztve. Először egy hó-
napra, aztán kettőre, aztán 
beláthatatlan időre. Fogal-
munk sem volt, hogy mi-
ként lesz megoldható, 
érvényes és élvezetes a vir-
tuális térben történő isme-
retátadás.  

Sokakkal beszéltem, ok-
tatókkal, hallgatókkal 
egyaránt, és azt tapasztal-
tam, hogy akik befelé for-
duló típusúak, azok 
kifejezetten örültek az ele-
jén a váratlan lehetőség-
nek, hogy nyugodtan 
bekuckózhatnak, nem kell 
egyelőre emberek közé 

menniük. A kimerültek, a fá-
radtak is könnyebben beletö-
rődtek a megváltozott 
helyzetbe. Azok a tanárok vi-
szont, akik gyakorlati tárgya-
kat oktattak, és azok a diákok, 
akik színész, bábszínész, ren-
dező, zenepedagógia, koreog-
ráfia stb. szakokon tanultak, 
kétségbeestek.  

Jómagam beszédtechnikát 
és művészi beszédet tanítok, 
látnunk, éreznünk kell egy-
mást a diákkal, hogy az artiku-
lációs gesztus képi és hangi 
eleme optimálisan rögzüljön. 
Hangfelvételeket kértem a ki-
jelölt feladatokról, és addig 
készítették el újra és újra, 
amíg hibátlan nem lett.  

Sokkal többet gyakoroltak 
ily módon, de a személyes 
kapcsolatteremtést ez a kény-
szermegoldás nem tudta he-
lyettesíteni. Én is sokkal több 
időt töltöttem ezen hangfelvé-
telek meghallgatásával, ültem 

mozdulatlanul órákon át, 
napokon át, hónapokon át, és 
rendületlenül írtam a kiértéke-
lőket, a kiigazításokat, a jobbító 
célzatú javaslatokat.  

Amikor újra elindult az okta-
tás, akkor mindenki módfelett 
örült, de én továbbra is kértem 
bizonyos gyakorlatok hangfel-
vételét, amelyek az összerende-
zett artikulációs izommozgást 
és a koncentrációt egybehangol-
ják, kondicionálják.  

Már gyermekként megtanul-
tam, hogy ha egy váratlan, ne-
héznek, esetleg kilátástalannak 
tűnő helyzet adódik, akkor ne 
essek kétségbe, hanem érezzem 
azt a bizonyos érzelmi felfoko-
zottságot, azt az éberséget, azt a 
fajta fiziológiai arousalt, ami 
arra ösztönöz, hogy erőteljesen 
összpontosítsak, nyitott legyek, 
és a lehető legrövidebb időn 
belül megtaláljam a megoldást. 
Vagy a megoldásnak egy lehet-
séges variánsát. Mert aki el-

hagyja magát, aki apátiába süllyed, 
aki elhiteti önmagával, hogy ő kép-
telen a változásra és a változtatásra, 
az könnyebben megbetegszik, és 
előbb-utóbb cselekvésképtelenné 
válik.  

Egy pillanatra se feledkezzünk 
meg arról, hogy az ember egyik leg-
alapvetőbb tulajdonsága az a ké- 
pessége, hogy a megváltozott élet-

körülményekhez, élethelyzetekhez 
mindenkor alkalmazkodni tud. A 
rugalmasság és a bevonódás képes-
sége nem alkati, hanem akarati té-
nyező. A tanár pedig – aki átadja az 
ismeretanyagot akár személyesen, 
akár az online térben – rendelkez-
zen a meggyőzés képességével, le-
gyen benne tűz, mély hit, elköte- 
lezettség és szenvedély, mert csak 
akkor képes hatni.  

Az elmondottak, megmutatottak 
csak akkor válnak a fiatal generáció 
eszköztárának, tudástárának ré-
szévé, ha pozitív élmény kíséri a ta-
nulási folyamatot. Az igazi jó 
előadók közös tulajdonsága, hogy 
kommunikációjuk integráltan mű-
ködik: a metakommunikációjuk és 
a verbális közlésük kongruens, egy-
mást alátámasztó.  

Elmondható, hogy fontos a szem-
kontaktus és a személyes jelenlét az 
oktatásban, de még ennél is fonto-
sabb, hogy bármilyen mostoha kö-
rülmények között legyünk is 
pillanatnyilag, mégis felébresszük 
és fenn is tartsuk a diákok érdeklő-
dését.  
Dr. Kálmán Attila történész,  
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum  
tanára: 
Új tanév, új kihívások 

– Romániában minden tanév iz-
galommal kezdődik. A viszontlátás 

örömét háttérbe szorítja az új 
szabályozásoktól való féle-
lem, majd az ezek gyakor-
latba ültetése körüli 
„fejetlen” kapkodás. És ez-
után következnek a tanév 
megkezdése után bevezetett 
szabályozások, amelyek 
újabb pánikhullámot válta-
nak ki. 

Az elmúlt periódus való-
ságos kihívás volt a messze 
az európai tanügyi rendsze-
rek mögött kullogó román 
tanügynek.  

A digitális oktatási eszkö-
zök használata megmutatta 
ennek az oktatási formának a 
hátrányait és az előnyeit. Va-
lamit tanultunk belőle? Véle-
ményem szerint nem sokat. 
Előszeretettel emeltük ki a 
negatívumokat, és bonyolód-
tunk végtelen Facebook-vi-
tákba.  

Aki nyitott volt az újra, 

próbálta kihasználni a di-
gitális eszközök által nyúj-
tott lehetőségeket, és 
ezután is fogja használni 
ezeket; akinek nehézségei 
voltak, az örvend, hogy át-
vészelte ezt a periódust, és 
megszabadult a nehézsé-
gektől – és csak a legszük-
ségesebb eszközöket hasz- 
nálja továbbra is.  

Sokan gonosznak kiál-
tották ki az egészet, és el-
zárkóztak tőle. Sajnos az 
ún. továbbképzők sem 
érték el legtöbb esetben 
azt, amit megcéloztak. A 
digitális eszközök meg-
újuló világában szükség 
van a tanárok nyitottsá-
gára.  

Az új tanév tehát nem 
különbözik az előzők- 
től, kaotikus és kiszámít-
hatatlan, de fontosabb vál-
tozásokat ígér. Persze 
rögtön meg is kezdő- 
dött a reformok kriti- 

zálása. Hangoztatjuk, hogy kell a 
változás, de ha véletlenül változik, 
akkor gyorsan el is kezdjük kriti-
zálni. Úgy gondolom, hogy jó az, 
hogy végre kimozdul több évtizedes 
mozdulatlanságából a román tan-
ügy.  

Kétségkívül az új reform á la  
roumain, kaotikus, következetlen, 
de mégis tartalmaz olyan elemeket, 
amelyekről a román tanügy rég el 
kellett volna gondolkodjon. Én, 
annak ellenére, hogy sok gond van 
az új tanügyi törvénnyel, mégis elő-
relépésnek tartom. Sok minden ki-
fogásolható benne, főleg az 
érettségi egyes részei: pl. a szaktan-
tárgy fontosságának a csökkenése. 
Így feltevődik a kérdés, hogy miért 
van szükség egyáltalán szakosztá- 
lyokra. 

Fontosnak tartom azonban azt, 
hogy a középiskolák saját maguk 
szervezhetik a felvételiket, kimon-
dottan örvendek a tanfelügyelősé-
gek felszámolásának – amelyek a 
tanügy fejlődésének inkább gátjai, 
mint előmozdítói voltak –, habár 
félek, hogy a helyükbe lépő intéz-
mények nem fognak különbözni a 
régiektől.  

Jó ötletnek tűnik a minősítés be-
vezetése egyes tantárgyakból, 
jegyek helyett; örvendetes, hogy az 
elektronikus napló mind nagyobb 
teret hódít. 

Rendkívül fontos az az elv, hogy 
a tanár nagyobb mozgásteret, sza-
badságot kap anyagának a leadásá-
ban. Ez már egy előrelépést jelent 
abban, hogy a tananyag leadását a 
tanár adaptálja az osztály képessé-
geihez.  

A tananyag, illetve jegyadás rit-
micitását a tanár határozza meg. Is-
koláinkban mind kevesebb 
figyelmet fektetünk a tananyag 
megértésére, és inkább arra törek-
szünk, hogy az anyagot minél ha-
marabb leadjuk, hogy meglegyen a 
kellő számú jegy, viszont a jegyek 
sokszor nem a tudást és képessége-
ket tükrözik. 

Természetesen még mindig na-
gyon messze állunk a tökéletes is-
kolától, az autonómiával rendel- 
kező iskolától, amely a szabad, kri-
tikus gondolkodást bátorítja, amely 
inkább a képességekre fekteti a 
hangsúlyt, és nem az információ 
tömkelegének a „bemagolására”. A 
tanügynek gyökeres és átfogó vál-
tozásokra van szüksége.

Gondolatok az új tanév küszöbén 
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Pünkösti Emese Csilla 

Dr. Gyéresi Júlia

Dr. Kálmán Attila

(Folytatás a 6. oldalról)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket szeptember 15-ig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 

Az AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK (3.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Kiss Magdolna,  
Marosvásárhely, Gy zelem tér 

Tóth Tünde,  
Marosvásárhely,  Armoniei u. 

A pályázati rejtvény megfejtése: 
CASTLEREAGH; SÁNDOR; ISTVÁN; BÁNKI;  

SZENTKIRÁLYI; JÁVORKA; PRUS 
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  

a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
az augusztus 26-i  

számból: 
 

Ikrek:  
Karnevál 
 
Skandi:  
Könnyebb agyonverni az em-
bert, mint megszülni.
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Szerkeszti: Kiss Éva 1013.

B
VÍZSZINTES: 1. Német filozófus, 150 éve hunyt el (Ludwig Andreas). 10. CGS 

energiaegység. 11. Olasz pap, költ  (VI. sz.). 12. Ügyvéd, jogi író, teológus, MTA-tag, 
250 éve született (Illés). 17. Forgórész.  19. Alkotás. 20. Kárpátaljai orosz. 21. Dolgozik 
a mozdony. 22. Táncos mulatság. 23. Úrnak szólít. 24. Kicsinyít  képz . 25. Indíték. 26. 
Lágy hangsor (minor). 27. Lop-…, kínai tó (ujgur vidéken). 28. Kínai folyó (ujgur 
vidéken). 30. Sziget La Rochelle közelében. 31. Az ittrium és az urán vegyjele. 33. Párat-
lan depó! 34. Színész (rég.). 35. Becézett Katalin. 37. Magyar csillagász (Antal). 39. Neb- 
raskai város. 41. Orosz rendez . 43. Mogorva. 45. A láb része. 47. Menyasszony. 48. 
Becézett innivaló. 50. Királyi fejfed . 52. Áru pénzbeli értéke. 53. Orvos, állatorvos, 
kórbonctantanár, 150 éve halt meg (Márton). 54. Országbíró, MTA alapító tag, 250 
éve született (Antal Mózes, gróf). 

FÜGG LEGES: 1. A vas és a hidrogén vegyjele. 2. Az erbium vegyjele. 3. Szökell . 
4. A Marshall-szigetek része. 5. Német kenyér. 6. Bern folyójának egyik neve. 7. Lyukas 
cent! 8. Bizonytalanság. 9. Ady Endre Lédája, 150 éve született (Adél). 12. Dán író, 
150 éve halt meg (Nikolaj Frederik Severin). 13. Kontinensünk. 14. … Koberidze, grúz 
színész. 15. Színesfém. 16. A szén és a nitrogén vegyjele. 18. Nehézfém. 21. Román 
légitársaság. 22. … Derek (színészn ). 24. Az anód párja. 26. Régi üt s labdajáték. 28.   
Csendes téka! 29. Hímes. 30. Arrafele! 32. Fest , 150 éve született (Géza). 34. Indiai 
király volt. 35. Terngeri rabló. 36. Joskar … (mari f város). 38. Beszél. 40. Csata. 42. A. 
Christie regénye.  44. Computermemória. 46. A foszfor és a nitrogén vegyjele. 49. Arat! 
50. Knock out (röv.). 51. Az argon vegyjele. 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro

1

F
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Egy szerz  nélküli 
megállapítást 

idézünk  
a rejtvény  

f soraiban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Szabó Magda egyik 
regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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Sonent hymni Deo digni, 
(…) Nam quid erit tam praeclarum, 
Quam ob virum Deo carum 
Sancti patris Egidii… 
 
Szeptember elseje Szent Egyed napja. A 

„vadak védőpajzsáról” szól a Pray-kódexbe 
a XIII. század elején bejegyzett himnusz: 

 
Istenhez méltó himnuszok szólnak 
(…) Mert mi lenne méltóbb 
Egy Istennek kedves ember dicsőítésére, 
mint amilyen Szent Egyed atya… 
 
Egyed görög bencés szerzetes volt. Pro-

vence-ban, Arles környékén remetéskedett. 
A Legenda Aurea szerint amikor egy bar-
langban élt, Isten egy szarvastehenet küldött 
neki, hogy tejével táplálja őt. A vizigótok ki-
rálya egy vadászaton rálőtt e szarvasra, de a 
remete megálljt intő kezét fúrta át a nyílvesz-
sző. A csodát látva a király neki ajándékozta 
a remeteség területét, ahol ő kolostort alapí-
tott. Nevét ma Erdélyben egyetlen település 
őrzi, a Székkel keletről szomszédos Va- 
sasszentegyed, melynek első ismert neve Vá-
szoly volt. A XIV. században épített kőtemp-
loma után kapta későbbi nevét. Nevének 
előtagját pedig 1909-ben, a birtokos Wass 
család után. 

Mai sétámat a természettudomány-történet 
kacskaringós útjaira tervezem. A történelem 
sok homályos eseményt ismer; nincs ez más-
ként a tudománytörténettel sem: elhallgatá-
sok, méltatlan feledkezések, hamisságok… 
Ilyen történetekből szemezgetek ma, kedves 
Olvasóm. 

Szeptember első napján emlékezünk meg 
a Veronában 1862-ben e napon született Kö-
vesligethy Radó csillagászról. Amikor a 
bécsi csillagvizsgáló asszisztense lett, figyelt 
fel rá Konkoly-Thege Miklós, és meghívta 
ógyallai csillagvizsgálójába obszervátornak. 
Később a pesti tudományegyetemen Eötvös 
Loránd tanársegédje lett, 1889-től pedig a 
kozmográfia és a geofizika magántanára. El-
sőnek sikerült 1890-ben a színképintenzitás 
alapján meghatároznia a csillagok felszíni hő-
mérsékletét, mint azt német nyelven megje-
lent Grundzüge einer theoretichen 
Spektralanalyse című műve bizonyítja. De a 
nemzetközi tudománytörténet mindmáig úgy 
tartja, hogy a hőmérsékleti sugárzás színké-
pének elméleti magyarázatát először Max 
Planck adta meg 1900-ban. Ógyallán részt 
vett az égi egyenlítőtől délre elhelyezkedő 
csillagok színképkatalógusának összeállítá-
sában. Tervezett spektrálfotométert, meg-

kezdte a csillagok fényességmérését. Meg-
szervezte a budapesti, fiumei, kolozsvári, 
ungvári, kalocsai, kecskeméti és ógyallai ál-
lomásokból álló hazai szeizmológiai hálóza-
tot. Mint a Nemzetközi Földrengési 
Szövetség örökös főtitkára, a világ szeizmo-
lógiai kutatásait egy évtizeden át Budapestről 
irányította. Ebben különösen hasznára vált 
imponáló nyelvtudása: hat nyelven – magya-
rul, németül, angolul, olaszul, franciául és la-
tinul – fogalmazta meg tudományos 
értekezéseit. 1906-ban megalapította a Ma-
gyar Földrengési Számoló Intézetet és az 
egyetemi földrengési obszervatóriumot. A 
földrengéskutatás terén 1906-ban hipocent-
rum-meghatározási formulát dolgozott ki, 
melyet a jelenlegi szeizmológiai irodalom az 
ő neve alatt említ. Ma kisbolygó viseli nevét. 

190 éve, 1832. szeptember elsején született 
Kolozsvárott Veress Ferenc, a színes fény-
képezés egyik elfeledett úttörője. 

„…nagy szolgálatot tehetne a hazai fény-
képészet a történelemnek úgy, ha minden ré-
giséget, várakat, ó-kastélyokat, templomro- 
mokat, barlangokat, amik még fenn vannak, 
de csak egy tized múlva is eltűnhetnek, fény-
képészetileg levenne, a jövő kornak hátra 
hagyva” – vetette fel a fényképek múzeumi 
elhelyezésének gondolatát már 1862-ben az 
Ország Tükre című lap hasábjain. 1881-től a 
Kolozsvári Tudományegyetemen a fényképé-
szet előadótanára volt. 1882-ben indította 
meg Kolozsvárott a Fényképészeti Lapok 
című periodikát. Munkásságának 1993-ban a 
kecskeméti Fotográfiai Múzeum munkatár-
sai állítottak emléket. 

Szeptember első napján született, 1856-
ban Kijevben (!) Szergej Nyikolajevics Vi-
nogradszkij orosz bakteriológus. 1881-ben 
szerezte meg diplomáját a szentpétervári 
egyetemen. 1891–1905 között a szentpéter-
vári Kísérleti Orvostudományi Intézet mik-
robiológiai részlegét vezette. 1917-ben 
elmenekült a forradalom elől Oroszország-
ból. 1922-től a párizsi Pasteur Intézetben a 
mezőgazdasági bakteriológiai részleg veze-
tője volt. A mikrobiológiának Pasteur és 
Koch mellett egyik legjelentősebb, mára alig 
ismert művelője volt. Kimutatta az autotróf 
mikroorganizmusok létét. Felismerte a nitri-
fikáló baktériumok élővilágban betöltött fon-
tos szerepét. A vasbaktériumok és a 
cellulózbontó baktériumok szerepét vizsgálva 
vált a környezeti mikrobiológia egyik meg-
alapítójává. 

Ugyane nap, 1877-ben született az angol 
Francis William Aston. Kémiát tanult, de 
miután a röntgensugarak és a radioaktivitás 
felfedezése nyomán a fizika újjászületett, 
1903-ban azt kezdte vizsgálni, hogy gázzal 

töltött csőben folyó áram 
hatására miként keletke-
zik röntgensugárzás. Az I. 
világháború után pozitív 
töltésű sugarakkal mű-
ködő új berendezést ké-
szített, a tömegspektro- 
gráfot. Ezzel kimutatta, 
hogy a legtöbb vegyi 
elem izotópok keveréke. 
A természetben előfor-
duló 287 nuklid közül 
217-et ő fedezett fel. 
1922-ben kémiai Nobel-
díjat kapott ugyan, de ki 
emlékszik ma Aston ne-
vére! A tömegspektrográ-
fot viszont ma is széles 
körben használják a geo-
lógiában, a kémiában, a 
biológiában és a magfizi-
kában. 

Szeptember elsejei 
születésű Karl August 
Folkers amerikai bioké-
mikus is. Ő szintetizált 
először B6 vitamint (pyri-
doxint), kutatócsoportja 
állapította meg a sztrepto-
micin szerkezetét. 1942 
után izolálta a B12 vita-
mint, melynek hiánya 
okozza a vészes vérsze-
génységet, tisztázta a 
Q10 koenzim szerkezetét, 
és az agyalapi mirigy 
által termelt hormonok vizsgálatában ért el 
jelentős eredményeket. B6, B12, sztreptomi-
cin, Q-koenzim – ma a laikusok szóhaszná-
latában is gyakorta felbukkanó kifejezések. 
Illene ismerni felfedezőjük nevét is. 

210 éve, 1812. szeptember 2-án született 
Hanák Keresztély János, az elfeledett zoo-
lógus. 1849 májusától rövid ideig a Budai 
Tudományegyetem természetrajz-profesz-
szora volt. Mert részt vett a szabadságharc-
ban, bujdosnia kellett. Cuvier és Linné híve 
volt. Az állattani kutatások magyarországi 
története első megírójának munkája, Az ál-
lattan története és irodalma Magyarorszá-
gon csak korai halála után látott napvilágot. 

1905. szeptember 5-én született Vilniusban 
(!) Wilhelmina Iwanowska lengyel asztro-
fizikus, egyetemi tanár. A Stefan Batory 
Egyetemen (íme, Báthoryt lengyel királyként 
jobban megbecsülik, mint erdélyi fejedelem-
ként…) végzett tanulmányai után 1927-től a 
vilnai egyetemi csillagvizsgálóban Władys-
law Dziewulski professzor mellett asztrofi-
zikával foglalkozott. A német megszállás 

idején részt vett a lengyel ellenállásban. A 
Vörös Hadsereg Lengyelországba telepítette 
a vilnai egyetem tanárait, itt vehetett részt a 
toruni Nicolaus Copernicus Egyetem létre-
hozásában. Legjelentősebb eredményeit a 
pulzáló változó fényességű csillagok vizsgá-
lata terén érte el. 

1908-ban e napon született Nyikolaj Alek-
szandrovics Kozirev orosz csillagász. 1931-
től a pulkovói Központi Csillagvizsgálóban 
dolgozott. Az 1936. évi politikai „tisztogatás” 
során „ellenforradalmi tevékenysége” miatt 
büntetőtáborba került, 1941-ben közel állt a 
kivégzéshez. De az ő tudását legalább a múlt 
század második felében már méltányolták. 
Az 1950-es évektől a krími (!) orosz-szovjet 
Asztrofizikai Obszervatóriumban a Vénusz-
légkör fénylését és a Hold spektroszkópiai je-
lenségeit tanulmányozta, 1958-ban először 
készített színképfelvételeket egy földön kí-
vüli vulkanológiai eseményről: a holdi  
Alphonsus-kráter gázkitöréséről. 

2001. szeptember másodikán hunyt el 
Christiaan Neethling Barnard dél-afrikai 
szívsebész. 1967. december 3-án, elsőnek a 
világon, emberi szívet ültetett át. Ez egy 
olyan immunológiai kutatássorozatot indított 
el, ami lehetővé tette mára a biztonságos 
szervátültetést. Barnard professzor megfor-
dult Marosvásárhelyen is, 2002 októberében 
itt is díszdoktorrá avatták. Talán még emlék-
szünk erre az eseményre… 

1874-ben e napon született Fredrik Carl 
Mulertz Størmer norvég fizikus. Legfőbb 
eredménye a sarki fényre vonatkozó elmé-
lete. Meghatározta a villamos töltésű részecs-
kék mozgását mágneses térben. Ennek 
alapján kimondta, hogy a Föld körül egy pro-
tonokból és elektronokból álló, tórusz alakú 
felhő alakul ki. A Birkeland– Størmer-elmé-
letet 1958-ban a mesterséges égitestek meg-
figyelései alapján James Alfred van Allen 
igazolta, a sarki fény megjelenésének tórusz-
területét ma van Allen-övnek nevezik, holott 
Størmer volt annak felfedezője. 

Történelem s tudománytörténet – megany-
nyi homállyal, kérdőjellel, méltánytalanság-
gal. 

Maradok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2022-ben, 991 évvel Szent Imre máig 
tisztázatlan halála után 

Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma ( DXXVIII.) 

Van Allen-öv, avagy Størmer-tórusz a Föld körül

Szent Egyed – a Dordogne megyei Marsaneix templomának üvegablaka
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZS-
KAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolás-
technikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (66289-I) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.  
(66256-I) 

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

A NÉMETORSZÁGI MAINCOR CÉGHEZ keresünk GÉPKEZE-
LŐKET. Elvárások: németnyelv-tudás, hosszú távú munkavégzés. 
Amit ajánlunk: 40 órás munkahét, három műszak, 28 nap fizetett sza-
badság, szabadság- és karácsonyi bónusz, határozatlan időre szóló 
munkaszerződés, szálláslehetőség, németnyelv-tanfolyam. Német, 
magyar, román nyelvű önéletrajzokat a dittert@kld-dittert.de e-mail-
címre lehet küldeni. Érdeklődni magyar/román nyelven a 00-49-176-
399-093-52-es telefonszámon. (16946-I) 

A VETA KFT. fröccsöntőgépekre alkalmaz MUNKÁSOKAT. Tel. 
0788-481-753. (23184-I) 

KERESKEDELMI TÁRSASÁG kövesdombi mosószeres üzletébe 
HÖLGY MUNKATÁRSAT keres. Érdeklődni a 0757-341-705-ös te-
lefonszámon. (16973-I) 

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT. Érdek-
lődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (66723-I) 

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

FOGORVOSI RENDELŐ alkalmaz FOGORVOST és bérbe ad 
FOGORVOSI SZÉKET. Tel. 0727-300-265. (17010-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZTERÜLET-KEZELŐ  
KÖZSZOLGÁLATA (S.P.A.D.P.)  

 
értesíti az érdekelteket a környezetvédelmi megállapodás kibocsátását célzó kérelem benyújtásáról a „Föld 

alatti parkoló építése a polgármesteri hivatal, a Cuza Vodă és George Enescu utcák övezetében” elnevezésű 
projektre vonatkozóan, amit Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utcában terveznek megépíteni.  

A javasolt tervre vonatkozó információk a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, a 
Hídvég utca 10. szám alatt tekinthetők meg hétfőn 9 és 15 óra között, keddtől péntekig 9 és 12 óra között, 
valamint Marosvásárhely Megyei Jogú Város székhelyén – Közterület-kezelő Közszolgálat (S.P.A.D.P.), a 
Kós Károly utca 1B szám alatt – tanulmányozhatók hétfőtől péntekig 7.30 és 15.30 óra között. 

A közönség észrevételeit naponta fogadják a Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, a Hídvég utca 
10. szám alatt hétfőn 9–16 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között. 

Moldovan Florian mérnök, 
Közterület-kezelő Közszolgálat igazgatója

A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. 
szám alatti székhelyű, csődbe jutott Bicapa Rt. cégfelszámolója, 
nyilvános árverésen  
értékesíti az adós cég következő javait:  
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám alatti 
garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 2.985 
euró. 
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276 
négyzetméter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 47.070 euró.  
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár 
és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 7.625 euró.  
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház négy 
hálószobával, nappalival, protokollteremmel, konyhával, fürdőszobával, 
illemhellyel, előtérrel, valamint a hozzá tartozó 292 négyzetméter 
területtel. Kikiáltási ár: 7.140,90 euró.  
5. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 
négyzetméteres beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 20.951,66 
euró.  
6. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi 
óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár 17.207,5 
euró.  
Az árverés szeptember 9-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló 
Marosvásárhely,  
G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és péntekenként 
ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.  
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, 
akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet, és garanciaként kifizetik a 
kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 
14 óráig.  

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es  
és a 0745-146-096-os telefonszámon. 

A Mureş Insolvency SPRL, a Marosvásárhely, B. Ş. Delavrancea utca 
24. szám alatti székhelyű Paper Office Point Kft. cégfelszámolója, 
nyilvános árverést szervez az alábbi javak egyenkénti értékesítésére:  
1.  HP8100 Elite számítógép LG Flatron W1941S képernyővel, 
szériaszáma olvashatatlan, 2009-es, kikiáltási ár: 240 lej. 
2. Lexmark X363dn másológép, szériaszáma olvashatatlan, 2009-es, 
kikiáltási ár: 360 lej. 
A javak összértéke: 600 lej.  
Ugyanott eladásra kerül az árukészlet egy tömbben, kikiáltási ár:  4.927,91 
lej + héa. 
Az elárverezendő javak részletes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén 
tanulmányozható, az árak nem tartalmazzák a héát.  
Az árverés 2022. szeptember 9-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló 
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és 
péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a javak 
értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi 
személyek, akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet az árverést 
megelőző napon 13 óráig, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, 
valamint a részvételi díjat.  

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os 
telefonszámon. 

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló adós 
Foraj Sonde Rt. csődbiztosa nyilvános árverést szervez az alábbi javak eladására:  
a)  – 67 db szállítóeszköz egyenként, kikiáltási ár: 2.785.585 lej + héa 
 –15 db konténer, kikiáltási ár 8.207 lej + héa/db 
b) – Öntőformák egy tömbben, legkevesebb 20.000 lej + héa értékben  
– 166-féle cserealkatrész Drillmec fúróberendezéshez. Kikiáltási ár 281.560 lej + héa. A javak teljes listája 
megtalálható a csődbiztos székhelyén. 
– 206-féle top drive Tesco cserealkatrész. Kikiáltási ár 264.427 lej + héa. A javak teljes listája megtalálható a 
csődbiztos székhelyén. 
– 737-féle cserealkatrész. Kikiáltási ár 1.026.899,08 lej + héa. A javak teljes listája megtalálható a csődbiztos 
székhelyén. 
– 48-féle cserealkatrész PVC-nyílászárók készítéséhez. Kikiáltási ár 24.673 lej + héa.  
– 365-féle cserealkatrész, szerszámok, berendezések, kikiáltási ár 3.918.741 lej + héa. A javak teljes listája 
megtalálható a https://www.licitatii-insolventa.ro, www.smdamures.ro és www.olx.ro oldalakon, illetve a csődbiztos 
székhelyén. 
A nyilvános árverésre szeptember 9-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente megismétlik 
péntekenként, ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi 
személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát, a részvételi díjat, és megvásárolják a 
feladatfüzetet 24 órával az árverés kezdete előtt.  

Bővebb felvilágosítás a csődbiztos  0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámán. 
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Az EP-képviselők ősszel új jogszabályokat fo-
gadnak el egyebek mellett az energiabizton-
ságról, a nemek közötti egyenlőségről és a 
mesterséges intelligenciáról. 

Az EU helyzete 
Az unió helyzetéről szóló beszédében Ursula von 

der Leyen, a Bizottság elnöke felvázolja a Bizottság fő 
prioritásait és kihívásait az elkövetkező 12 hónapra. Az 
EP-képviselők a Bizottság elmúlt évi munkáját vizs-
gálják majd, hogy meggyőződjenek arról, az európaiak 
legfontosabb problémáival – például az energiabizton-
sággal és az éghajlatváltozással – is foglalkoznak. A 
vitára szeptember 14-én kerül sor Strasbourgban. 

Energia 
Az energiabiztonság kulcsfontosságú kérdés Orosz-

ország Ukrajna elleni támadása óta, amely az olaj és a 
gáz árának ugrásszerű emelkedéséhez vezetett Euró-
pában és világszerte. A Parlament várhatóan olyan in-
tézkedésekről szavaz majd, amelyek célja, hogy 
csökkentsék az EU függőségét az orosz fosszilis tüze-
lőanyagoktól, és növelje a zöldenergia termelését. 

Közös töltő 
A Parlament zöld utat ad az elektronikus eszközök, 

például a mobiltelefonok, táblagépek és fejhallgatók 
egységes töltőjére vonatkozó szabályoknak. 2024 
őszére az USB Type-C lesz a szabványos töltő az EU-
ban, függetlenül a gyártótól. A változás csökkenteni 
fogja az elektronikai hulladék mennyiségét, és meg-
könnyíti a fogyasztók életét. 

Az EP-képviselők figyelemmel kísérik a május 9-én 
zárult, Európa jövőjéről szóló konferencia 49 uniós re-
formjavaslatát. Ősszel visszajelző rendezvényt tarta-
nak, hogy tájékoztassák a polgárokat az 
előrelépésekről. 

Minimálbérek 
A minimálbérekről szóló első uniós jogszabályt a 

tervek szerint szeptemberben fogadja el a Parlament. 
Az előírja, hogy az uniós országoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy a nemzeti minimálbérük tisztességes 
életszínvonalat biztosítson. A képviselők azt várják, 
hogy a szabályok reálbér-növekedést eredményeznek 

majd, és hozzájárulnak a munkahelyi szegénység és a 
nemek közötti bérszakadék csökkentéséhez. 

A Parlament szavazni fog a mesterséges intelligen-
cia (MI) használatára vonatkozó új jogszabályokról is. 
A törvénynek ki kell aknáznia a mesterséges intelligen-
ciában rejlő lehetőségeket olyan területeken, mint az 
egészségügy, a környezetvédelem és az éghajlatválto-
zás. A képviselők szeretnék, ha az unió vezető szerepet 
vállalna ezen a téren, és olyan egyértelmű normákat 
határozna meg, amelyek tükrözik az uniós értékeket, 
és biztosítják az alapvető jogok védelmét. 

A Parlament várhatóan zöld utat ad az úgynevezett 
„nők az igazgatótanácsokban” irányelvnek, mely átlát-
ható felvételi eljárásokat vezet be a vállalatoknál, hogy 
a nem ügyvezető igazgatói posztok legalább 40%-át 
vagy az összes igazgatói poszt 33%-át az alulrepre- 
zentált nem töltse be. 

A képviselők tárgyalásokat kezdenek a Tanáccsal a 
bérek átláthatóságáról szóló irányelvről is, amely arra 
kötelezne bizonyos vállalatokat, hogy nyilvánosságra 
hozzák az azonos pozícióban és funkcióban dolgozó 
férfiak és nők fizetését, megkönnyítve ezzel a fizetések 
összehasonlítását és a nemek közötti bérszakadékok 
feltárását. 

A képviselők továbblépnek egy olyan irányelvvel 
kapcsolatban, amely a digitális platformok – például 
az Uber és a Deliveroo – munkavállalói jogainak javí-
tását célozza. A javasolt szabályok célja annak bizto-
sítása, hogy ezek a munkavállalók a munkarendjüknek 
megfelelő foglalkoztatási státuszt kapjanak. 

Kriptovaluták 
A képviselők szavaznak majd a kriptovaluták uniós 

jogi keretéről is. A Parlament és a Tanács által június-
ban elfogadott szabályok a piaci manipuláció elleni in-
tézkedéseket, valamint a pénzmosás, a terrorizmus 
finanszírozása és más bűncselekmények megelőzése 
módozatait tartalmazzák. A cél továbbá a fogyasztók 
jobb tájékoztatása a kriptovalutákkal és a nem pénz-
alapú tokenekkel (NFT) kapcsolatos kockázatokról, 
költségekről és díjakról. 

Decemberben a Parlament átadja a Szaharov-díjat, 
amellyel az emberi jogok és a demokrácia védelmében 
világszerte tevékenykedő személyeket és szervezeteket 
tüntetik ki. 

Forrás: az Európai Parlament honlapja (hírek) 

A második fél év az Európai Parlamentben 
Energia, minimálbér, közös töltő  

Mózes Edith 



ADÁSVÉTEL 

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

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

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

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

ELADÓ szőlőprés darálóval, műanyag 
hordók, 35 és 200 literesek, valamint 50 
literes üvegkorsó. Tel. 0365/809-282. 
(16982) 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0752-030-394. 
(16952) 

ELADÓ 4 db tölgyfa hordó (30, 20, 12 és 
7 vedresek), szőlőprés 70 literes kosárral, 
egy 6 vedres kármentő és egy 
szőlődaráló, egy Mountec DHS piros 
túrabicikli, egy Mars típusú acélszürke 
félversenybicikli és egy gyerekbicikli 8-10 
évesnek, mindhárom jó állapotban, egy 
garnitúra konyhai sarokkanapé, asztal és 
három hokedli, 2 db tiszafagyökér, kb. 60 
kg, fafaragáshoz. Érdeklődni a 0743-548-
101-es telefonszámon. (mp.) 

ELADÓK: összecsukható vaságy, húsda- 
ráló, dió és mák, könyvek, csónakos 
varrógép, hintaszék, festmények, keretek, 
rádió, aragázkályha, porszívó, szép csere- 
fa ajtó, többféle bútordarab, lemezek, 
órák, csergeterítő, üvegkorsók, többféle 
nagy és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok 
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy, 
régiségek, ezenkívül sok egyéb, minden 
olcsón. Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-
342. (16999) 

LAKÁS 

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

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

KOLOZSVÁRI kétszobás lakás hosz-
szú távra kiadó. Nem állatbarát. Tel. 
0743-608-515. (16966-I) 

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

ELADÓ garzon a Tudorban, a Rămu-
rele utcában. Tel. 0742-198-536. 
(16957-I) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16664) 

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

ELADÓ vagy kiadó Backamadarason 
négyszobás ház telekkel. Tel. 0744-
156-042. (-I) 

ELADÓ ház Szentháromságon, a 
318. szám alatt. Érdeklődni a 0771-
421-643-as telefonszámon. (17016-I) 

MINDENFÉLE 

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

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

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

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

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

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

SZOBÁK, kapuk, kerítések festését 
vállalom. Tel. 0747-462-267. (16946-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen építkezési 
munkát és sürgős javítást, meszelést. 
Készítünk kerítést, kaput vasból és ja-
vítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0767-563-971, Ba-
lázs. (16609-I) 

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

KÁRPITOZÁST vállalok. Tel. 0766-316-
825. (16990) 

HÉTFŐN indul a nyárádszeredai gyü-
mölcsprés. Marosvásárhelyről a  
szállítást megoldjuk ingyen. Tel. 
0740-310-168. (17000-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (17003-I) 

DAJKÁT keresünk egy egyéves és öt 
hónapos gyermek mellé 8 órás 
munkaidőre. Cím: Marosvásárhely, 
Kövesdomb, Koós Ferenc utca. Tel. 
0745-791-281. (17002) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab-lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0745-680-818, Csaba. (17004-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen épít- 
kezési munkát és sürgős javítást, me-
szelést. Készítünk kerítést, kaput vas-
ból és javítunk vaskaput. Nyugdíja- 
soknak 18% kedvezmény. Tel. 0767-
563-971, Balázs. (16992) 

BÉRBE ADÓ két 36 m2-es helyiség a 
Győzelem (Victoriei) tér 22–23. szám 
alatt, a Grand Hotel mellett. Tel. 0743-
485-354. (17015-I) 

BETEGGONDOZÁSBAN lehetőleg 
tapasztalattal rendelkező asszonyt 
keresek egy 93 éves, beteg nő mellé. 
Kétnaponként váltakozó program: 48 
óra munka, 48 óra szabad. A beteg nő 
Marosvásárhelyen egy, a II-es polikli-
nika melletti házban lakik. Felvilágo-
sítás a 0744-555-917-es telefon- 
számon. (17014-I) 

CÉGALAPÍTÁS, digitális aláírás. Tel. 
0744-422-717. (17018-I) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz megyek. Tel. 0740-527-205. 
(17025) 

MEGEMLÉKEZÉS 

A TCM – SUT volt dolgozója, 
FODOR LUDOVIC életének 86. 
évében, július 25-én végleg 
lecsukta szemét, és eltávozott 
e földi életből. 
Drága halottunknak hathetes 
megemlékezési misét tartunk 
szeptember 5-én 18 órakor a 
cserealjai katolikus temp- 
lomban (a volt tudori 
téglagyár melletti templom- 
ban). Bánatos fia. (16910-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
szeptember 4-ére, amikor id. 
NAGY MIKLÓS 5 éve eltá- 
vozott szerettei közül. Bána- 
tos felesége, fia és unokája. 
(16998) 

Nem az a fájdalom, amitől 
könnyes lesz a szem, hanem 
amit szívünkben hordozunk 
némán, csendesen. 
Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk NAGY LÁSZLÓRA 
halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyu- 
galma csendes! Szerettei. 
(17020) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesapa, nagytata, 
testvér, após, apatárs, jó szom-
széd, 

a péterlaki születésű  
id. özv. DEMETER JÓZSEF 

83 éves korában, hosszas beteg-
ség után eltávozott szerettei kö-
réből. 
Temetése a marosvásárhelyi re-
formátus temető cinterméből 
lesz szeptember 2-án, pénteken 
12 órától, református szertartás 
szerint. 
Búcsúzik tőle lánya, Gizi és  
családja, fiai: Csaba és József 
családjukkal együtt, vala- 
mint unokái: Anna, Adél és Lo-
ránd. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes. 

A gyászoló család. (-)    
 

Szívünk legmélyebb fájdalmával 
tudatjuk, hogy a makfalvi szüle-
tésű   

özv. VARGA JÁNOSNÉ 
szül. NAGY JOLÁN 

erdőszentgyörgyi lakos életének 
89. évében örökre megpihent.  
Temetése 2022. szeptember 2-án, 
pénteken 13 órakor lesz az erdő-
szentgyörgyi református temető 
melletti kápolnából, református 
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (sz.-I) 
 
 
 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, feleség, 
nagymama, dédmama, 

FRINK ERNA 
született Miklósica 

augusztus 30-án, életének 85. 
évében elhunyt. 
Temetése szeptember 2-án 14 
órakor lesz, katolikus szertartás 
szerint, a marosvásárhelyi kato-
likus temetőben. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (17023-I) 
 
 
 

„Csendesen alszik, megpihent 
végleg,  
angyalok bölcsője ringatja már, 
nem jöhet vissza, hiába hívjuk, 
emléke szívünkben otthont 
talál.” 
(Szabó Balázs) 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

SZÉP DOMOKOS 
mozdonyvezető  

életének 71. évében, rövid, sú-
lyos szenvedés után 2022. au-
gusztus 26-án elhunyt. 
Temetése 2022. szeptember 3-án, 
szombaton 14 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi központi temető-
ben, református szertartás 
szerint. Drága emléke szívünk-
ben marad.  

A gyászoló család. (-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!

ELADÓ kézműves által készített 
igazi, meleg paplan. Méret: 
180x148 cm. Tel. 0741-048-557. 
(17022)

Bús temető csendes  susogása, oda járok hozzád kilenc éve 
már. 
Csendes földhalom mellett állok, s mint a sír, én is csak 
könnyes szemmel hallgatok. 
Az igazi könnycsepp nem az, ami a szemünkből hullik és vé-
gigcsorog az arcunkon, hanem az, ami a szívünkből hullik 
és végigcsorog a lelkünkön. 
Sírodra teszem a virágot, a szél zúgását hallgatom. 
Minden virág beszél, amit sírodra teszek, minden virág el-
mondja: örök az arcod, nem száll el szavad, minden moso-
lyod a lelkemben marad. 
A virág elhervad rövid pár nap alatt, de emléked szívemben 
örökre megmarad. 
Szememben könnyekkel, soha el nem múló, mély fájdalom-
mal és szeretettel emlékezem szeptember 3-án drága felesé-
gemre, 

SZURKOS JUDITRA 
szül. SZENTE 

halálának kilencedik évfordulóján. 
Csillagok közt élsz már, 
Angyalok közt jársz, 
Ott, hol csendből épül vár, 
S igaz lelkedre 
Isten vigyáz már. 

Csendes álmod fölött őrködik a szeretetem és a megemléke-
zésem. 

Szerető férjed, Géza. (16987-I) 

Hosszú útra mentél, mindenkitől távol, 
mi tudjuk csak egyedül, mennyire hiányzol.  
Számunkra Te sosem leszel halott. 
Emléked szívünkben örökre megmarad.  
Amíg élünk, szeretünk, soha nem feledünk! 
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 3-án drága nővérünkre, 

SZURKOS JUDITRRA 
szül. SZENTE 

halálának kilencedik évfordulóján. 
Szerető, gondoskodó szíved pihenjen a föld alatt. A Jóisten 
adjon Neked csendes, békés nyugodalmat! 

Testvéreid: Gyuszi és Mónika családjukkal. (16988-I) 
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Tanuljon  
angolul és németül 
a CALEPINUS 
NOVUSNÁL! 

Egyéni és csoportos tanfolyamok 
középiskolásoknak és felnőtteknek. 

Érdeklődni a 0265-248-633, 
0744-381-006 telefonszámon. 

A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat közleménye 
A diákok figyelmébe!  

Kedves diákok, ezúton tudatjuk, hogy az előző iskolai évben 
kibocsátott diákbuszbérletek szeptember 30-ig érvényesek.  

Szeptember 6-ától kezdődően lehet az új, 2022-2023-as tanévre 
érvényes utazási okmányt kiváltani a Mihai Eminescu Ifjúsági 
Házban, a N. Grigorescu utca 19. szám alatt, a recepción. Hétfőtől 
péntekig naponta 10–17 óra között fogadják az érdekelteket.  

Szükséges iratok:  
– igazolás az iskolából 
– a 14. évet betöltött diákoknak a személyi igazolvány máso-

lata 
 – a 14 éven aluli diákoknak a keresztlevél másolata, illetve az 

egyik szülő személyi igazolványának másolata. 
A bérlet kibocsátási díja: 10 lej. 
Az ingyenes bérletre csak az állandó marosvásárhelyi lakhellyel 

rendelkező diákok jogosultak.  
 A Helyi Közszállítási Vállalat vezetősége


