
Sikeres volt 
az MDT karácsonyi
projektje
Leszek én a karácsonyod címmel hir-
detett adománygyűjtést a Maros Me-
gyei Magyar Diáktanács (MDT) és a
Proactiv Transilvania. A gyűjtés kereté-
ben iskolákba várták az adományokat,
amelyeket karácsonykor eljuttattak
árva vagy hátrányos helyzetben élő
gyermekeknek. Óriási mennyiségű
adományt tudtak összegyűjteni, ami
bizonyítja, hogy a Maros megyei diá-
kok szívesen segítik a szegényebb kö-
rülmények között élő társaikat. 
____________4.
A szerepvállalástól
a megformáláson
át az éles kritikákig
Kevés erdélyi színésznek van lehető-
sége magyarországi játékfilmekben
szerepelni. Legutóbb a Marosvásárhe-
lyen is fellépő színészek közül Bányai
Kelemen Barnának, Szélyes Ferenc-
nek, Tollas Gábornak, Meszesi Osz-
kárnak, Kádár L. Gellértnek sikerült
bekerülnie ebbe a körforgásba. A sze-
rencsésebbek között van Bokor Barna,
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának színművé-
sze is, aki tavaly két filmben is jelentős
szerepet kapott. 
____________5.

Marosszentannán az általános iskola felújításához és bővítésé-
hez az önkormányzatnak sikerült kiegészítő finanszírozást sze-
rezni a fejlesztési minisztériumtól, így újra kiírhatták az ezúttal
2,9 millió lej értékű beruházás közbeszerzési versenytárgyalá-
sát, és várják a feltételeket teljesítő kivitelezők árajánlatát. 

A helyi fejlesztési program  második szakaszában (PNDL2) a meg-
kezdett beruházások támogatására a marosszentannai önkormányzat 1,8
millió lejes kiegészítő támogatáshoz jutott, ami az 1,1 millió lejes  állami
támogatással összesen 2,9 millió lej értékű beruházást tesz lehetővé – tá-
jékoztatott Moldovan Dumitru polgármester. 

A Marosszentannai Általános Iskola 1,6 millió lej értékű felújítási pá-
lyázatát több mint négy éve nyerte meg a település önkormányzata.

Újabb szemfényvesztés 
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) adatai szerint közel ötmillió

nyugdíjasa volt 2021 decemberében Romániának. Az átlagnyugdíj ér-
téke kevesebb mint 1600 lej. Az ötmillió nyugdíjas közül 754 852 dol-
gozott korábban a mezőgazdaságban, ahol az átlagnyugdíj 466 lejt
tesz ki. Az állami nyugdíjrendszerben regisztrált személyek közül a kor-
határral nyugdíjba vonulók száma 3 843 425 fő volt, az átlagnyugdíj
1 746 lej. 

2021 decemberében 11 913 személy részesült korhatár előtti öreg-
ségi nyugdíjban (az átlagnyugdíj 2236 lej), 95 691 személy részleges
korhatár előtti nyugdíjban (az átlagnyugdíj 1608 lej), és 415 978 sze-
mély rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíj 737 lej). Ugyanebben
a hónapban 476 884 személy részesült túlélő hozzátartozói nyugdíjban
(817 lej), és 181 nyugdíjas kapott szociális segélyt (átlagosan 374 lej). 

Az időskori juttatás több mint 10 százalékkal nőtt volna – a PSD 40
százalékos emelést ígért –, ha Románia nem vállalta volna az Európai
Bizottság előtt, hogy az intézkedés nem von el többet a költségvetésből,
mint a bruttó hazai termék (GDP) 9,4 százaléka. Így január elsejétől
mindössze 10 százalékkal emelik a nyugdíjakat. 

Évek óta központi téma a különleges nyugdíjak rendezése. A politi-
kai pártok minden választási kampányban megígérik, hogy eltörlik a
speciális nyugdíjakat, majd ha megkapták a szavazatokat, „elfelejtik”
a választási ígéreteket. 2019-ben a szenátus elutasította a speciális
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Új lehetőség a marosszentannai iskola felújítására

Közel hárommillió lejes 
beruházás



Azonnali hatállyal hívták össze a marosvásárhelyi ta-
nács tegnapi közgyűlését, amelyen 20 képviselő online vett
részt. A testület a három napirendi pont közül kettőt vita
nélkül fogadott el, ezek közül egyik a 2021. szeptember
30-i 311. sz. helyi tanácsi határozat 8. cikkelye módosítá-
sáról szólt, azaz a Somostető, valamint Állatkert-igazga-
tóság átszervezésére, valamint az Állatkert és Somostető
Igazgatóság Közszolgálat létrehozására vonatkozott a sze-
mélyzeti felépítés megfelelő módosításával, míg a másik
a 2021. december 21-i 405. sz. helyi tanácsi határozat 3.
cikkelye kiegészítésére, amely a marosvásárhelyi fizetős
közparkolók kezelésének a közterület-kezelő közszolgá-
latnak való közvetlen odaítéléséről szól. Ez utóbbival kap-
csolatosan Kelemen Márton ülésvezető hangsúlyozta,
gyakorlatilag a fizetős parkolók régi szabályzatát hosszab-
bították meg, mindaddig ez marad érvényben, míg az újat
a testület elfogadja. 

Több tanácsos szólt hozzá ahhoz a tervezethez, amely
szerint Marosvásárhely polgármesterét megbízzák azzal,
hogy a bíróságon Marosvásárhely helyi tanácsát képviselje.
Bár Pui Sebastian javasolta, hogy a tanácsot egy jogi vég-
zettségű képviselő vagy egyik alpolgármester képviselje a
perekben, Radu Bălaş pedig az olyan múltbéli esetekre hívta
fel a figyelmet, amikor a tanács a polgármesteri hivatallal
pereskedett, a közgyűlés végül jóváhagyta a tervezetet. 

A gyűlés végén Claudiu Maior interpellált, aki a közös-
ségi médiában terjedő hírekre alapozva 5 napon belül vár
írásban választ arra, hogy a polgármesteri hivatal mely al-
kalmazottainak tett fel kérdéseket egy sajtóorgánum, mik
voltak a kérdések, és milyen szabálytalanságokkal voltak
kapcsolatosak? A második kérdése a hulladékkezelésre vo-
natkozott, bírálta a jelenlegi szolgáltató munkáját, és arról
érdeklődött, hogy mi a helyzet az utcai takarításra kiírt li-
cittel. (antalfi)

A doni áldozatokra emlékeznek
Január 12-én, szerdán a Don-kanyari offenzívára em-
lékezik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
Maros megyei szervezete és a Marosvásárhelyi 23. Ha-
tárvadász Hagyományőrző Csoport a 79. évfordulón. A
megemlékezésre és a gyertyagyújtásra 18 órakor kerül
sor a marosvásárhelyi római katolikus temetőben a
Don-kanyari áldozatok emlékművénél, a hatóságok
által előírt járványügyi korlátozásokat betartva.

Mesejátékok 
az Ariel színházban

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
január 12-én, szerdán 18 órától A legszebb ajándék
című mesejátékot lehet megnézni Gavril Cadariu ren-
dezésében. 14-én, pénteken szintén 18 órától a Lúdas
Matyit játsszák az Ariel színházban. A járványhelyzet
miatt az előadásokra a helyek száma korlátozott, ezért
előzetesen helyet kell foglalni a 0740-566-454-es tele-
fonszámon.

Egy tanteremben biz-
tosan új bútorzat fo-
gadja majd a diákokat
a csíkfalvi általános is-
kolában, amikor az is-
kolaépület jelenleg
zajló felújítása után
visszatérhetnek majd
a gyerekek az intéz-
mény főépületébe.
Ehhez anyaországi pá-
lyázati úton szerzett
bútort az iskola: a
Bethlen Gábor Alap
800 ezer forinttal tá-
mogatta a tanintéz-
mény ilyen irányú
pályázatát – tudtuk
meg Balogh Tünde 
igazgatótól. Ezt és
némi saját alapot fel-
használva 10 asztalt,
20 széket, egy-egy ka-
tedrát és szekrényt
vásároltak az iskolá-
nak.

Ugyanezen a pályázati kiíráson nyert 600 ezer forintos
támogatást a jobbágytelki Petres Kálmán Általános Is-
kola is a BGA-tól – értesültünk Kémenes Hajnal igazga-
tótól; a cél a tanári szoba bútorzatának kicserélése és egy
kellemesebb környezet megteremtése. A támogatásból
egy-egy kisszekrényt, fogast, tanári asztalt, irattartó szek-
rényt és katalógusszekrényt szereznek be. Első lépésben

ez is jó eredmény – állapította meg az intézmény új ve-
zetője, és hozzátette: eszközvásárlásra is pályáztak, és
még néhány egyéb dologban is változást kellene eszkö-
zölni, hogy kellemesebb környezetben tanulhassanak a
diákok és dolgozhassanak a pedagógusok, ugyanis az is-
kolában még mindig a több évtizedes bútorzatot kell hasz-
nálják. (GRL)

Megújuló iskolai bútorzat

Villámgyűlést tartott a marosvásárhelyi tanács

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max.40C
min.-20C

Ma ÁGOTA, 
holnap ERNŐ napja.
ÁGOTA:az Agáta régi magyar
formája, jelentése: a jó.
ERNŐ: a magyar nyelvújítás-
kor a német eredetű Ernest név-
ből keletkezett -ő kicsi-
nyítőképzővel.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. január 10.

1 EUR 4,9439
1 USD 4,3647

100 HUF 1,3819
1 g ARANY 252,5851

80 új fertőzés
A járvány kezdetétől tegnapig (január 10-ig) Maros megyé-
ben 40.981 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap
80-nal nőtt a megyében az új esetek száma, 6 korábbi fer-
tőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 80
koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 25-
en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig 38.951-
en gyógyultak meg, és 1692-en vesztették életüket a
megyében a Covid-19 miatt.

Nőtt a minimálbér
A Maros Megyei Területi Munkafelügyelőség tájékoztatja a
munkaviszonyban lévőket, hogy 2022. január elsejétől a
bruttó minimálbér értéke 2550 lejre emelkedett a normál
munkaprogram szerint alkalmazott személyek esetében,
akik havonta átlagban 167 órát dolgoznak. Az érintettek
órabére az év elejétől így 15–16 lej. 

Márciusi próbafelvételi a MOGYTTE-n
A marosvásárhelyi diákliga szervezésében március 27-én
kerül sor az első próbafelvételire a marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Tech-
nológiai Egyetemen. Idén először hibrid rendszerben, azaz
nemcsak élőben, hanem – azok számára, akik így nem ve-
hetnek részt – online is zajlik majd a próbavizsga, amelyre
március 21-ig lehet feliratkozni. Az érdekelteknek a http://si-
mulareadmitere.lstgm.ro/ internetes oldalra kell feltölteniük
az adataikat, ugyanitt választhatnak a három próbavizsga-
csomag valamelyikéből. Az egyetlen tudásmérést tartal-
mazó csomag 80 lejbe kerül, két próbavizsgáért 150,
háromért 220 lejt kell fizetni, a két utóbbi csomag a korábbi
évek minitesztjeit és próbavizsgáit is tartalmazza. Az idei
próbafelvételi hivatalos Facebook-oldala minden résztvevő
számára elérhető. 

Megszökött, elfogták
Január 7-én a Maros megyei rendőr-felügyelőség bűncse-
lekményeket vizsgáló osztálya azonosított egy 38 éves fér-
fit, aki ellen országos körözés volt érvényben. Az illetőt a
megyeszékhelyi bíróság nemi erőszak elkövetése, a sze-
mélyi szabadság megsértése és csalás vádjával 9 év és 2
hónap szabadságvesztésre ítélte. A férfit a marosvásárhelyi
börtönbe vitték.

Leégett egy ház Makfalván
Péntek este tűz ütött ki egy makfalvi magánházban, az 50
négyzetméteres ingatlan porig égett. A helyszínre riasztott
tűzoltók egy férfit és egy nőt mentettek ki a lángokból, mind-
ketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek: az 50 év körüli
férfi teste 50 százalékán, a nő testének 20 százalékán vol-
tak égési sebek. A tűz eloltásában a szovátai tűzoltók, va-
lamint a makfalvi és az erdőszentgyörgyi önkéntes alakulat
is segített.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

11.,kedd
A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 57 perckor. 
Az év 11. napja, 

hátravan 354 nap.

Megyei hírek

A Székelyföld folyóirat 2022/1. számában verssel jelent-
kezik Bartha György, B. Tomos Hajnal, Cseh Katalin, Ki-
rály Farkas, Király Zoltán, Lakatos-Fleisz Katalin, Rusu
Szidónia, Vida Kamilla. Prózát publikál Darvasi László,
Káli István, Patak Márta, Száraz Miklós György, Sztasko
Richard, Vida Krisztina.

Ion Vianu Tíz könyv, amely közrejátszott emberré formá-
lásomban című esszéje Bertóti Johanna fordításában olvas-
ható, az Alma Mater rovatban pedig Daczó Katalin
beszélgetése Ráduly Erzsébet nyugalmazott tanárnővel. 

A Ködoszlásban Puskás-Kolozsvári Frederic Salán fu-
tása és a Duna-Tisza közének birtokba vétele címmel közöl
történelmi tanulmányt. A Kelet Népe című rovatban Ma-
gyar Zoltán egy moldvai kincsmonda nyomait kutatja (A
Fodor család meggazdagodása).

Az első ízben jelentkező, új, időszakos rovatban, a Vox
Temporisban Csinta Samu beszélgetése olvasható Barta
Vilmos vállalkozóval, az oral history-típusú anyagokat

közlő Ujjlenyomat című rovatban pedig Másréti Kató Zol-
tán Pokolsár című írásának második része (az első a de-
cemberi lapszámban jelent meg). 

A Szemlében Puros Leonidas Vida Kamilla Konstruktív
bizalmatlansági indítvány című kötetéről ír, Zsidó Ferenc
a Címtelen föld című antológiáról, Kőrössy Erika Daczó
Katalin Jeles alcsíkiak című kötetéről, Süli Attilia Garda
Dezső Székelyföld az 1918. év végi román hódítástól az Or-
szágos Magyar Párt megalakulásának időszakáig című ta-
nulmánykötetéről, Biró Mónika-Anita páros kritikát közöl
Gál Hunor kartonfless, valamint Mărcuţiu-Rácz Dóra már
minden nő hazament című kötetéről; Ádám Szilamér pedig
Szakács István Péter Zsebművészet című rövidprózaköny-
vét veszi górcső alá.

A lapszámot Xantus Géza festményei illusztrálják.
A Székelyföld megvásárolható a könyvesboltokban, elő-

fizethető a postán vagy banki átutalással. További részle-
tek: www.szekelyfoldfolyoirat.ro

Megjelent a Székelyföld januári száma

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Egy osztályba való új bútorzat már biztosítva van Csíkfalván Fotó: Csíkfalvi Általános Iskola



Hat hónapos időszakra a jelenlegi 19 százalékról 5
százalékra csökkentené az elektromos energia és a
földgáz héáját (TVA), illetve törölné az áram jöve-
déki adóját a Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR).

Hétfői közleménye szerint az ellenzéki párt a parlament
rendkívüli ülésszakának összehívását sürgeti a lakosság és a
vállalkozások energiadrágulással szembeni „valós védelmét”
szolgáló intézkedések elfogadására.

Az USR úgy véli, hogy a drágulások kompenzálásáról szóló
jelenlegi törvény nem segít a háztartási fogyasztók helyzetén,
elhanyagolja a nagyfogyasztókat, és akadályozza a befekteté-
seket a zöldenergia-termelésbe. Ezért a párt sürgeti, hogy a
parlament fogadja el a rövid távú intézkedéseket tartalmazó,
tavaly októberben beterjesztett törvénytervezetét. Az energia
héájának átmeneti csökkentése és az áram jövedéki adójának

törlése mellett az USR a földgáz- és a villanyszámla növeke-
désének felével egyenértékű adójóváírással segítené a nagy-
vállalatokat, és mentesítené a zöldbizonylatok kifizetése alól
a háztartási fogyasztókat.

Ezek mellett a párt nyolc hosszú távú intézkedést is javasol,
köztük az energiaszektorba történő beruházásokat, az Oltenia
energetikai komplexum korszerűsítését és a radnóti hőerőmű
befejezését.  A közleményben idézett Cristina Prună képviselő
felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt két hónapban „romá-
nok millióinak” mindössze 2-3 lejjel csökkent az energiaszám-
lája, annak ellenére, hogy a hatályban lévő törvény szerint a
földgáz és az áram árát maximálták, a drágulásukat pedig
kompenzálja az állam. Emellett a jogszabály hatására hét, több
tízezer ügyféllel rendelkező szolgáltató kivonult a hazai föld-
gázpiacról, a zöldenergia-termelést pedig visszavetette az ága-
zatra kivetett pótlólagos adó. (Agerpres)

Online oktatásra térnek át
A 3 ezreléknél nagyobb fertőzöttségi rátájú települé-
seken online oktatásra térnek át következő hétfőtől
azok az óvodák és iskolák, amelyek személyzetének
átoltottsága pénteken kisebb volt 60 százaléknál –
közölte hétfői sajtótájékoztatóján a tanügyminiszter.
Sorin Cîmpeanu hangsúlyozta, hogy az online okta-
tásra való áttéréshez a két feltételnek együttesen kell
teljesülnie. Azaz a személyzet átoltottsága mellett
számít a település fertőzöttségi rátája is, és minden
hétfőn a pénteki átoltottsági adatokat veszik alapul.
A tárcavezető tájékoztatása szerint a karantén idő-
tartamára vonatkozó szabályok módosulása miatt
változik a tanügyminisztérium és az egészségügyi
minisztérium közös rendelete az oktatás lebonyolítá-
sáról. (Agerpres)

Eljárás az AUR ellen
Eljárást indított hétfőn a főügyészség a Románok
Egyesüléséért Szövetség (AUR) holokausztot mini-
malizáló állásfoglalásai miatt. A vádhatóság hétfői
közlése szerint a 2002/31-es sürgősségi kormány-
rendelet 6. cikke alapján indítottak úgynevezett in
rem eljárást az ügyben. Ez kimondja, hogy a holoka-
uszt vagy hatásainak nyilvános tagadása, helyes-
lése, igazolása vagy minimalizálása hat hónaptól
három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénz-
bírsággal büntetendő. Az AUR egy január 3-i közle-
ményében többek között azt állította: a romániai
oktatás minőségének „szisztematikus aláaknázása”
folyik évek óta azáltal, hogy olyan „mellékes témákat”
nyilvánítanak külön tantárgynak, amelyeket a már lé-
tező tantárgyak keretében, egyszerű leckeként is
lehet tanítani. Példaként a szexuális nevelést és a
holokauszt történetét hozták fel. Mindeközben az új
generáció neveléséhez alapvető fontosságú tan-
tárgyaknak (az egzakt tudományoknak, a román
nyelv és irodalomnak, a román történelemnek) egyre
kisebb jelentőséget tulajdonítanak – tette hozzá az
AUR. (Agerpres)

A koronavírus elleni védőoltás
nem lesz kötelező

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter kijelentette,
bár ő határozottan oltáspárti, véleménye szerint a ko-
ronavírus elleni védőoltás nem lesz kötelező Romá-
niában; nem is lenne ez helyénvaló hazánkban,
inkább az állampolgárok megfelelő tájékoztatásán
kell dolgozni. Hozzátette, határozottan javasolja az
oltás felvételét, főként a veszélyeztetett kategóriák-
nak, az idősebb generációknak vagy azoknak, akik
krónikus betegségekkel küzdenek. A kórházi valóság
azt mutatja, hogy 10-ből 9 fertőzött, aki intenzív osz-
tályon fekszik vagy meghal, az oltatlan. Egyértelmű
tehát, hogy a vakcinának van hatása, ez bizonyítható
– nyomatékosította az egészségügyi miniszter. Azt is
elmondta, hogy a vakcina által nyújtott védelem csök-
kent, és nagyon nehéz lenne évente három-négy
adaggal beoltani az embereket. Másfelől nem zárja
ki azt a lehetőséget, hogy évente egy oltás legyen
ajánlott, egy dózisban, azzal a feltétellel, hogy legyen
egy olyan vakcina, amely hatékony az éppen akkor
keringő, elterjedt vírustörzsre. Ezt a vakcinát főként
a veszélyeztetett kategóriákba tartozó embereknek
adják be – magyarázta Rafila. (Agerpres)
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Ország – világ

Az USR csökkentené az energia héáját 
Rendkívüli parlamenti ülésszakot sürgetnek

Idén 660 ezer tanuló kap ösztöndíjat

nyugdíjak rendszerét szabályozó tervezetet. Az RMDSZ
jelen lévő hét szenátora akkor tartózkodott. 

2021-ben a két ház együttes ülése elfogadta azt a tör-
vényjavaslatot, amely megszüntetné a parlamenti kép-
viselők és szenátorok speciális nyugdíját. A
kezdeményezést megszavazták a parlamenti pártok, ki-
véve az RMDSZ-t, amely azt „olcsó populizmusnak, de-
magógiának, szemfényvesztésnek” nevezte. 

Pénz tehát nincs nagyobb nyugdíjemelésre. Egyesek-
nek. Másoknak azonban nem probléma egy 20-25%-os
emelés. Hogy mennyit számítanak a választási ígéretek,
az is rögtön kiderül. 

Ugyanis Cătălin Predoiu igazságügy-miniszter 2021.
december 30-án döntött, hogy megemeli azt a referen-
ciaértéket, amely alapján a bírák és ügyészek illetmé-
nyét kiszámolják. Ami eddig 465 lej volt, mostantól 605
lej lesz. A miniszter szerint így a minisztérium több tíz-
millió lejnyi perköltséget spórol meg. Eddig ugyanis a
minisztérium sorra elveszítette a pereket a bírák és
ügyészek ellen, akik alkotmánybírósági ítéletekre hivat-
kozva kérték a fizetésük és a különböző pótlékaik eme-
lését. A miniszteri határozat természetesen azt is jelenti,
hogy ezzel az említettek speciális nyugdíja is nő. Nem
is akármennyivel. A kisnyugdíjasok juttatását csak 10
százalékkal emelik. Vagyis a kampányígéret újból szem-
fényvesztésnek bizonyult.

(Folytatás az 1. oldalról)
Újabb szemfényvesztés

Romániában a koronavírus-járvány meredeken fel-
ívelő ötödik hulláma közepette, a téli szünet lejárta
után hétfőn jelenléti oktatással folytatódott a tanév,
az iskolás diákok és tanáraik számára azonban kö-
telezővé vált a védőmaszk viselése.

A kormány múlt héten ismét kötelezővé tette a védőmasz-
kok viselését a nyílt és zárt közterületeken, kivételt csak az
ötévesnél kisebb gyermekek jelentenek. A textilből vagy mű-
anyagból készült maszkokat már nem fogadják el, kizárólag a
sebészeti maszkok vagy az FFP-2-es szűrővel ellátott, orrot és
szájat eltakaró, légzésvédő maszkok használatát engedélye-
zik.

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter a Digi 24 hírtelevízióban
azt mondta: vasárnap egymillió védőmaszkot küldtek szét az
iskoláknak a rászoruló diákok számára, ugyanakkor elismerte,
hogy a tavaly év végén megkezdett rendszeres tesztelés egye-
lőre elakadt, ugyanis a közbeszerzési eljárás szabályosságát
megkérdőjelező óvások miatt az iskolákba nem jutott el a
szükséges mennyiségű antigénteszt.

A tárcavezető szerint nem merül fel az online oktatásra tör-
ténő áttérés, ha nem emelkedik meg jelentősen a kórházi ke-
zelésre szoruló súlyos esetek száma. 

A miniszter hozzátette: a beoltható – 12 év feletti – diákok
csaknem 40 százaléka már felvette a vakcinát, ami szerinte
fontos jelzés, tekintettel arra, hogy a kiskorúak oltása a felnőt-
tekénél jóval később kezdődött.

Cîmpeanu elégedetten nyilatkozott a tanárok 70 százalékot
meghaladó immunizálási szintjéről is, amely szerinte csaknem
kétszerese az országos átlagnak.

Romániában tavaly novemberben, a járvány negyedik hul-
lámának tetőzését követően csakis azokban a tanintézetekben
engedélyezték a jelenléti oktatást, ahol a tanári kar legalább
60 százaléka beoltatta magát. Nem sokkal később azzal egé-
szítették ki a rendelkezést, hogy a pedagógusok átoltottságától
függetlenül bejárhatnak a diákok az iskolába azokon a telepü-
léseken, ahol az előző két hétben a lakosság kevesebb mint 3
ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést.

Most azonban ismét rohamosan emelkednek az esetszámok,
a fertőzöttségi ráta (az elmúlt 14 napban jegyzett új esetek ezer
lakosra vetített száma) országos átlaga vasárnap az 1,4 ezre-
lékhez közelített, de több faluban és kisvárosban már megha-
ladta a 3 ezrelékes küszöböt, amely felett az óralátogatás
engedélyezése elvileg már a tanárok átoltottságától függ.
(MTI)

2022-ben 660.000 tanuló részesül majd ösztöndíj-
ban, hat kategóriában: teljesítmény, érdem, tanul-
mányi, szociális, szakmai vagy „középiskolai
pénznek” nevezett juttatásban – közölte vasárnap
este Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.

A teljesítmény-ösztöndíj 500 lej, az érdemösztöndíj 200 lej,
a tanulmányi ösztöndíj 150 lej (több, mint a tavalyi érdemösz-
töndíj értéke). Az utóbbi juttatást a feltételeket teljesítő, 7,50
feletti átlaggal rendelkező diákok kapják. A negyedik kategó-
ria az idén 200 lejre növelt szociális ösztöndíj a „valóban
nehéz helyzetben lévő” tanulóknak. Az ötödik kategória a havi
200 lejes szakmai ösztöndíj, amelyben 100.000 diák részesül.
A hatodik kategória pedig a „középiskolai pénz” elnevezésű,
havi 250 lejes ösztöndíj, amit további 23.000 diák kap meg.
2022-ben tehát összesen 660.000 diák részesül majd ösztön-
díjban – fejtette ki a miniszter a Digi24 hírtelevíziónak nyi-
latkozva. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy a kormány
december végén elfogadta az iskolaelhagyás csökkentését
célzó, 543 millió eurós finanszírozású országos programot.

Ennek keretében márciusra legalább 750 olyan iskola fog tá-
mogatást kapni, amelyben fokozott a lemorzsolódás veszélye.

„Az ösztöndíjrendszerrel együtt, valamint a 3200 iskolai
busz beszerzésének megkezdésével együtt, ami megyénként
átlagosan 75 kisbuszt jelent, ezek olyan intézkedések, amelyek
végre hatékonyak lehetnek az iskolaelhagyás csökkentésében”
– tette hozzá a Cîmpeanu.

Csütörtök délelőtt tanulók egy csoportja tüntetett Bukarest-
ben az oktatási minisztérium székháza előtt, az ösztöndíjfel-
tételek módosítása ellen tiltakozva.

Szerdán több diákszövetség bejelentette, hogy bíróságon tá-
madja meg azt a rendeletet, amellyel 8,50-ről 9,50-re emelték
az érdemösztöndíj elnyeréséhez szükséges tanulmányi átlag
alsó küszöbét. A kezdeményezést a Konstanca, Bákó, Vâlcea,
Ilfov, Máramaros és Temes megyei, valamint a bukaresti ta-
nulók érdekvédelmi szervezetei támogatják.

A tanulók országos tanácsa (CNE) szintén bírálta az ösz-
töndíjak odaítélésének feltételeit jóváhagyó rendeletet.
(Agerpres)

A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének
(ODKB) békefenntartó kontingense korlátozott
ideig tartózkodik majd Kazahsztánban, az egysége-
ket kivonják, amint a kazah elnök így dönt – jelen-
tette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a szervezet
tanácsának hétfői, rendkívüli, virtuális ülésén.

„Feladatainak ellátása után az egész kontingenst feltétlenül
ki fogják vonni Kazahsztán területéről” – mondta. 

Az orosz államfő rendkívül időszerűnek és legitimnek ne-
vezte a beavatkozást, és méltatta az ODKB hatékonyságát.
Biztosította a csúcstalálkozó többi résztvevőjét, hogy a béke-
fenntartó kontingens parancsnoka, Andrej Szergyukov vezér-
ezredes érti a dolgát, a csoportosulásban részt vevő orosz
légideszant alegységek pedig valós harci tapasztalattal rendel-
keznek. 

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök a tanácskozáson a
kontingens létszámát 2030 főben nevezte meg. Mint mondta,
a békefenntartók 250 haditechnikai eszközzel rendelkeznek.
Az orosz államfő szerint részt vesznek benne a szervezet mind
a hat tagállamának katonái, és a közös erőfeszítéseknek kö-
szönhetően a kazahsztáni helyzet a legrövidebb időn belül sta-
bilizálódni fog. A moszkvai védelmi tárca korábbi
tájékoztatása szerint a békefenntartó kontingensben csaknem
1500 orosz katona szolgál.

Putyin a hétfői tanácskozáson azt hangoztatta, hogy a kazah
államiság veszélybe került, amelyet nem az üzemanyagár-
emelés által kiváltott spontán tüntetések okoztak, hanem az,
hogy a helyzetet „kihasználták belső és külső destruktív erők”.

Az orosz elnök szerint Kazahsztánnak a nemzetközi terro-
rizmussal kellett szembenéznie, és a közép-ázsiai országban
ugyanolyan módszereket alkalmaztak, mint a 2014-es ukrajnai
fordulat idején, beleértve az erőteljes tájékoztatási támogatást.
Méltatta azt a bátorságot, amellyel Tokajev magára vállalta a fe-
lelősséget a terroristák elleni fellépésben, és egyetértett a kazah
elnök megállapításával, miszerint Kazahsztánt agresszió érte.

„Pontosan a nemzetközi terrorizmus agressziójának va-
gyunk tanúi” – fogalmazott az orosz vezető.

„Honnan jöttek ezek a felfegyverkezett, külföldi közpon-
tokban kiképzett és nyilvánvalóan a bolygó válsággócaiban
harci tapasztalatokat szerzett bandák?” – tette hozzá a kérdést,
anélkül, hogy további részletekbe bocsátkozott volna.

Hangsúlyozta: az ODKB tagállamai megmutatták, nem fog-
ják hagyni, hogy a belső helyzetüket megingassák, és hogy „a
színes forradalom forgatókönyveit” valósítsák meg náluk.

„Tudatában vagyunk annak, hogy a kazahsztáni események
nem az első és messze nem az utolsó kísérletet jelentik arra,
hogy kívülről beavatkozzanak államaink belügyeibe” –
mondta.(MTI)

Jelenléti oktatással folytatódik a tanév, 
kötelezővé vált a maszkviselés

Putyin: a békefenntartók 
korlátozott ideig maradnak Kazahsztánban



Leszek én a karácsonyod cím-
mel hirdetett adománygyűj-
tést a Maros Megyei Magyar
Diáktanács (MDT) és a Proac-
tiv Transilvania. A gyűjtés ke-
retében iskolákba várták az
adományokat, amelyeket ka-
rácsonykor eljuttattak árva
vagy hátrányos helyzetben
élő gyermekeknek. Óriási
mennyiségű adományt tudtak
összegyűjteni, ami bizonyítja,
hogy a Maros megyei diákok
szívesen segítik a szegényebb
körülmények között élő társa-
ikat. Akár azt is mondhat-
nánk, hogy az esemény az
összefogás jegyében zajlott.

Szabó Szabolcs, az MDT elnöke
számolt be az adománygyűjtés
eredményeiről.

– Mire számítottatok, amikor el-
kezdtétek a karácsonyi adományok
gyűjtését?

– Első perctől nagyon remény-
kedtünk abban, hogy a Maros me-
gyei diákok fontosnak tartják, hogy
segítsék azokat a társaikat, akik hát-
rányos helyzetben élnek. Azonban
be kell vallanom, hogy egyáltalán
nem számítottunk ekkora lelkese-

désre és ilyen nagy mennyiségű
adományra.

– Mennyi adományt sikerült ösz-
szegyűjteni?

– Több mint 200 cipősdoboznyit,
és emellett még ruhákat, illetve cipő-
ket. Háromszáz diáknak tudtuk
szebbé varázsolni a karácsonyát azál-
tal, hogy ajándék várta őket a fa alatt.

– Honnan gyűjtöttétek az adomá-
nyokat, és hol gyűlt össze a leg-
több?

– Igazából mindenhol nagyon
sok gyűlt össze. Az iskolákban ki-
jelöltünk helyeket, ahová be lehetett
vinni az adományokat. A csomago-
kat le lehetett adni Marosvásárhe-
lyen a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban, a Gheorghe Şincai
Technológiai Líceumban, a Liviu
Rebreanu Általános Iskolában, a
Művészeti Szaklíceumban, a II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Te-
ológiai Líceumban és a Református

Kollégiumban, továbbá Segesváron
a Mircea Eliade Főgimnáziumban
és Szovátán a Domokos Kázmér
Szakközépiskolában. 

– Hogyan zajlott az adományok
kiosztása?

– A kiosztásnál azt tartottuk
szem előtt, hogy minél több gyer-
meknek tudjuk szebbé tenni a kará-
csonyát. Árva gyerekeknek
osztottuk ki a csomagokat Nyárád-
szereda és Szováta környékén, to-
vábbá olyan házakhoz is
eljuttattunk csomagokat, ahol tud-
tuk, hogy nehéz körülmények kö-
zött élő diákok laknak, akiknek egy
csomag már óriási ajándék. Mind-
emellett a ruhák egy részét Csíkfal-
ván a református egyházközséghez
adtuk le. Hozzá kell tennem, hogy

figyeltünk arra, hogy arányosan le-
gyenek elosztva a csomagok, 
vagyis például, ahol 30 gyermek
volt, oda maximum 35 csomagot
vittünk. Hiszen az volt a cél, hogy
minél több gyermek kapjon ajándé-
kot és így jobban is tudják érté-
kelni.

– Mit tartasz a legfontosabbnak
ebből a kezdeményezésből?

– Amit kiemelnék, az az összefo-
gás. Nagy boldogsággal tölt el az,
hogy Maros megyében ennyire ak-
tívak a diákok, és szeretnének tenni
a közösségükért. Karácsonykor a
legszebb dolog az összefogás és a
szeretet, és a Maros megyei diákok
most bebizonyították, hogy meny-
nyire szeretnek adni, nem csak
kapni.
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Az adományok kiosztása Forrás: MDT-Facebook-oldal

Az adományoknak örvendő gyermekek Forrás: MDT-Facebook-oldal

Nagy-Bodó Szilárd

Óriási mennyiségű adomány gyűlt össze
Sikeres volt az MDT karácsonyi projektje

A Kis-Küküllő partján, Erdőszentgyörgynél Fotó: Maros Vízügyi Hatóság

A Maros Vízügyi Hatóság felhívja a figyel-
met arra, hogy egyre több a hulladék a folyó-
vizek és a tavak partján. A szemetet az
időnként nagyobb árhullám hozza le, mivel a
legtöbb helyen a folyóba vagy a part környé-
kére dobják be a települések szemetét. Ezt iga-
zolja az is, hogy a konyhai szemét mellett a
mezőgazdasági és ipari tevékenységből szár-
mazó hulladék is megjelent. A vízügyi hatóság
saját alkalmazottaival, önkéntesek segítségével
néha összegyűjti a szemetet, és felhívja a kör-
nyéken lakók figyelmét, hogy a fölöslegessé

vált tárgyakat, a szemetet tegyék a kukákba,
és a szemétszállítók begyűjtik, elviszik. A fo-
lyómeder és partok takarítása a 2002. július
12-i 515-es törvénnyel jóváhagyott 2002. ja-
nuár 30-i 21-es számú kormányrendelet értel-
mében a helyhatóságok feladatkörébe tartozik,
így kötelesek intézkedni, illetve mulasztás
esetén bírságolhatóak is. Az ivóvízforrás tisz-
tán tartása közös kötelezettségünk – erre hívja
fel a figyelmet a hatóság szerkesztőségünkbe
juttatott közleményében Adina Simina Német
mérnök, az egység igazgatója. (v.gy.)

Egyre több a vízpartokon a hulladék
Közös kötelezettségünk a takarítása

Hagyományaihoz híven ez évben is
rendkívüli, szilveszterutói hangver-
sennyel jelentkezik a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia. Az e hét
folyamán két alkalommal játszandó
koncertre január 13-án, csütörtö-
kön és január 14-én, pénteken
kerül sor a Kultúrpalota nagytermé-
ben. A mindkét alkalommal 19 óra-
kor kezdődő hangversenyt a
Marosvásárhelyi TVR-rel közösen
szervezi a filharmónia, a meghívott
karmester ez esetben pedig Vladi-
mir Lungu.

Vladimir Lungu Kisinyovban született,
karmesteri és karvezetői egyetemi tanul-
mányait a kolozsvári Gheorghe Dima Ze-
neakadémián végezte. Nemzetközi
mesterkurzusokon is részt vett, majd 2002-
től a kolozsvári Román Nemzeti Operához
szerződött. 2007 és 2015 között a törökor-
szági Mersini Állami Opera karmestere,
2009-től főkarmestere, ebben az időszak-
ban több mint harminc operát, balettelőa-
dást, klasszikus, illetve török
vokálszimfonikus művet, szimfonikus
koncertet és operagálát vezényelt, közöt-
tük a Gianni Schicchit, a Toscát, a Pillan-
gókisasszonyt, a Lammermoori Luciát, a
Carment, A hattyúk tavát, A diótörőt, Mo-
zart Requiemjét, Rossini Stabat Materét
vagy Orff Carmina Buranáját. 2015 és
2019 között az Izmir Dokuz Eylül Állami
Zeneakadémia előadótanára. Ebben az
időszakban az Izmiri Állami Opera több
előadását vezényelte, 2019-től az opera
karmestere. Továbbra is folyamatosan
együttműködik a mersini operával és a ko-
lozsvári román operával, valamint számos
európai operaház, filharmónia és nemzet-
közi operafesztivál koncertjeit vezényli. A
2019-ben Marosvásárhelyen szervezett
harmadik Virginia Zeani Nemzetközi Ope-
rafesztivál, annak részeként pedig a L’As-
soluta Virginia Zeani Royal Voice
Competition című döntőjének karmestere,

és vezényelt a többek között a José Cura,
Nelly Mircioiu, Anita Hartig és Teodor
Ilincăi neve által fémjelzett koncerteken és
fesztiválokon. 2013-ban a Turkey Lions
Club az Év Karmestere díjjal tüntette ki.

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
szilveszterutói koncertjein szólistaként
Kolcsár Katalin szoprán, Tiberius Simu
tenor, valamint György Levente bariton, a
filharmónia igazgatója működik közre. 

Kolcsár Katalin Oravicabányán szüle-
tett, 2001-ben felvételizett a Gheorghe
Dima Zeneakadémia ének szakára, ame-
lyet sikeresen elvégzett, majd ugyanott
mesterizett. 2007-től a Kolozsvári Magyar
Opera tagja, több zenei fesztivál és nem-
zetközi énekverseny díjazottja. Tiberius
Simu Kolozsváron született, ugyancsak a
Gheorghe Dima Zenekadémia végzettje
zenés színházi rendező szakon. 2018-tól az
intézmény adjunktusa. A kolozsvári román
operában Alfredo szerepében, az általa
rendezett Traviatában mutatkozott be, ezt
követően számos operában fellépett, és
több előadást is rendezett idehaza és kül-
földön. György Levente szintén a Ghe-
orghe Dima Zeneakadémián végzett, ezt
követően nagybőgő, karmester és ének
szakon tanult svájci felsőoktatási intézmé-
nyek hallgatójaként. 1995 és 2001 között
a marosvásárhelyi filharmónia kisegítő
nagybőgőse és énekese, valamint a kolozs-
vári Transilvania Állami Filharmónia
nagybőgőse, 1996 és 2000 között a Ko-
lozsvári Magyar Opera nagybőgőszólamá-
nak vezetője. 2002-től a berni
konzervatórium nagybőgőtanára, majd a
berni filharmónia nagybőgőse, 2008–
2011-ben a svájci Biel-Solothurn Opera,
2011–2020 között pedig a hildesheimi
Theater für Niedersachsen szólóénekese. 

A szilveszterutói rendkívüli hangverse-
nyeket a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia vegyes kara és szimfonikus
zenekara kíséri, műsoron F. von Suppé,
Lehár F., G. Grigoriu, J. Strauss, Kálmán
I., J. Offenbach, G. Bizet, P. I. Csajkovsz-
kij, E. di Capua és G. Verdi művei: híres
nyitányok, táncok, áriák és kórusrészek.

Kezdődnek a szilveszterutói 
hangversenyek 

Kaáli Nagy Botond

ETV – Metszet 
Bár a koronavírus-járvány végét reméltük az új évtől, 2022 első napjai az ötödik hullámot

hozták. A hatóságok több tízezres napi esetszámokra számítanak, és az újabb egészségügyi fe-
nyegetés megfelelő döntéseket kívánna a politikumtól és a lakosságtól egyaránt. Mire számít-
hatunk az ötödik hullám kapcsán? Van-e esély a politikai stabilitásra és a megfelelő
járványkezelésre? Nemcsak járvány-, dráguláshullámok is sanyargatnak mostanság. Az új
évben miként alakulhat a gazdaság? A bizonytalanságok mellett egy biztos tényezőt is találunk
– legalábbis emberi számítások szerint – 2022 kapcsán: ez a népszámlálás. Járványhelyzet,
politikai kilátások, gazdasági perspektívák és népszámlálás az ETV Metszetműsorában kedd
este 9 órától.



Kevés erdélyi színésznek van
lehetősége magyarországi já-
tékfilmekben szerepelni. Leg-
utóbb a Marosvásárhelyen is
fellépő színészek közül Bányai
Kelemen Barnának, Szélyes
Ferencnek, Tollas Gábornak,
Meszesi Oszkárnak, Kádár L.
Gellértnek sikerült bekerülnie
ebbe a körforgásba. A szeren-
csésebbek között van Bokor
Barna, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulatának színművésze
is, aki tavaly két filmben is je-
lentős szerepet kapott. Az
El a kezekkel a papámtól! című,
Dobó Kata rendezte mesejá-
tékfilmet december 9-én mu-
tatták be, míg a nagyobb
visszhangú – valós esemé-
nyeken alapuló Elk*rtuk (ren-
dező: Keith English) című
politikai krimit tavaly október
21-én vetítették először film-
vásznon, a TV2 pedig úgy ter-
vezi, hogy január 23-án tűzi
műsorra. Bokor Barna a 
filmforgatásokon szerzett él-
ményeit osztotta meg olvasó-
inkkal. 

– Hogyan választják ki a szerep-
osztó (casting) irodák egy-egy já-
tékfilm szereplőit, számít-e a
színházi elismertség, ismertség? 

– Általában többfordulós szerep-
lőválogatást tartanak, annak függ-
vényében, hogy „húzónévre” vagy
ismeretlen színészre van szükség az
adott szerepben. Azt hiszem, a má-
sodik variáns érvényes az én ese-
temben. Úgy érzem, sokkal inkább
a csillagok állása és a jó szelek je-
lenléte hozza a filmes szerepléseket,
másodsorban persze a tehetség és a
rátermettség is fontos, de sok nagy-
szerű színész van, aki életében nem
forgatott. Színészként olyanok va-
gyunk, mint a papírsárkányok, aki-
ket időnként felkap a szél. Van,
akinek megadatik a repülés boldog-
sága, mások turbulenciát tapasztal-
nak, s van, aki viharba keveredik, és
nem mindenkinek adatik meg a biz-
tonságos landolás.

Pár évvel ezelőtt néhány kollé-
gámmal voltam egy történelmi so-
rozat szereplőválogatásán, aminek
a gyártási folyamata végül nem in-
dult el, vagy későbbre tolódott. Az
ott látottak alapján hívtak vissza az
El a kezekkel a papámtól! című
filmre újabb castingokra, és miután
felkínálták az apaszerepet, termé-
szetesen igent mondtam. 

– Mennyire volt megterhelő egy
ilyen szerepvállalás, miután elol-
vastad a forgatókönyvet?

– A szerep vállalása és a vele való
munka öröm volt, a nehézséget az
éppen berobbanó világjárvány je-
lentette. Nehézségek, lezárások, bi-
zonytalanság, kiszámíthatatlanság –
ekkora stábban ha netán valaki
megfertőződik, akkor hogyan to-
vább? Tulajdonképpen 14 napot
forgattam, de mindezen körülmé-

nyek miatt szinte egész nyáron ott
voltam. A mese forgatókönyve bű-
bájos volt, szerelem első olvasásra.
A retro-futurisztikus miliő magával
ragadó, a jelmezek és kellékek
pedig kellőképpen behatárolták a
karaktert. Ráadásul a család autója
egy valódi Hudson Hornet, ami a
Verdák című animációs filmben is
szerepel. Szóval miközben egyik
ámulatból a másikba estem, létrejött
a karakter. 

– Miben különbözik a filmforga-
tás világa a színházi előadások
színrevitelétől? 

– Szinte mindenben. Ebben a
környezetben a színészek többnyire
színházzal is foglalkoznak, de alap-
vetően két különböző szakma a fil-
mes és a színházi. A film
összművészeti alkotás, amelyben
nagyon sok területről származó
szakember a legjobb képessége sze-
rint azért dolgozik, hogy egységes
alkotásként összeálljon a mű. Ez a
színházban is hasonló, de filmgyár-
tás nagyon precíz előkészítő mun-
kát igényel.

Színészként pedig a nem lineáris
építkezés, a történeten és a karakter
lélektanán belüli ugrások jelentik a
kihívást. Másfajta készenlétre, ener-
giákra, koncentrációra és ellazult-
ságra van szükség egy forgatási
napon, mint mondjuk egy színházi
előadáson. A színpad törvényszerű-
ségei másak, mint a kameráé. Van
úgy, hogy reggel 6-tól sminkben és
jelmezben várnod kell, hogy vala-
mikor a délután 2-kor rád kerülő je-
lenetben belépj. Majd rövid
korrekció és csapó… Neked pedig
hozni kell az állapotot. A színház-
ban leggyakrabban egy folyamat
szüli az állapotot. Az átélés terén
sokkal inkább van lehetőség hosz-
szabb érlelésű folyamatokra, míg a
filmben azonnali jelenlét kell. 

– Segítettek-e abban a filmszere-
pekben tapasztaltabb partnerek,
hogy könnyebbek legyenek ezek az
átmenetek?

– A jó hangulat oldottá és nyitottá
tesz. Nagyon örülök, hogy olyan ta-
pasztalt partnerekkel dolgozhattam
mint Pindroch Csaba (doktor Szilá-
gyi) vagy Nagypál Gábor (Frici),
mert végtelenül profik és lazák vol-
tak, én pedig nyitott szemmel jár-
tam közöttük, és amikor tehettem,

persze figyeltem, mit hogyan csi-
nálnak. A forgatásban otthonosan
mozgó kollégák mellett megemlíte-
ném Csobot Adélt (Eszter), akinek
korábban nem volt filmes tapaszta-
lata, viszont annyira természetesen,
üdén hozta a karaktert, hogy szinte
alig volt különbség a „civil” és sze-
repbéli énje között. Vele ellentétben
Pálmai Anna (Viola) nagyon ponto-
san kidolgozott, bátran megformált
figurát épített. A gonosz, ugyanak-
kor bűbájos mostohát alakította el-
ragadóan. Úgyhogy én abban a
szerencsés helyzetben voltam, hogy
csak reagálnom kellett a partnere-
imre, akikkel egy jelenetben vol-
tam. És még nem is beszéltem a
kiemelkedő tehetségű főszereplő
kislányról, a Dorkát alakító Mar-
czinka Boriról, aki végig kiváló
partner volt.

– Miként irányította a folyamato-
kat a rendező? 

– Észrevétlenül. Miután lement a
jelenet, amit monitoron követett,
odajött, és elmondta az észrevéte-
leit, gyakran megerősített abban,
amit én is éreztem az adott jelenet-
ben. Dobó Katának komoly filmes
tapasztalatai vannak a kamera
mindkét oldaláról, tengeren innen,
és túlról. A rendezői team Gulyás
Budával vált teljessé, aki technikai
szaktanácsadáson túl a jelenetek di-
namikáját is kiválóan szolgálta, és
komoly szerepe volt a végsőkig. A
végterméket a bemutatón láttam
először. Szívet melengető érzés
volt, amint felcsendült a bevezető,

talán azért is, mert érintett voltam,
de a mellettem ülők is nagyon jól
fogadták, és azóta is számos pozitív
visszajelzés jött a közönség sorai-
ból. És végső soron ez számít.

– Ennél vitatottabb volt a szerep-
vállalásod az Elk*rtuk című film-
ben. Egyik munka hozta a másikat? 

– Igen, miután leforgott az El a
kezekkel a papámtól!, volt egy pla-
kátfotózás, ahol találkoztam a pro-
ducerrel, Helmeczy Dorottyával
(sz.m.: mindkét filmnek ugyanaz a
producere, hiszen ugyanaz a gyár-
tócég hozta létre a két alkotást). Fel-
ajánlotta, hogy szerepeljek egy, a
2006-os magyarországi eseménye-
ken alapuló filmben. A forgató-
könyv elolvasása után láttam, hogy
izgalmas és jó téma. Ezt a korszakot
nem dolgozták fel, ráadásul a szó-

ban forgó időszakban Magyarorszá-
gon éltem. A karakterem felépítésé-
ért további kutatásokat is végeztem
az eseményekről. A munkaköri le-
írása szerint politikai elemző, köz-
vélemény-kutató, tanácsadó
archetípusát kellett megformálnom.
A könyv eredeti verziójában a sze-
replő idősebb volt, mivel azonban a
rendező engem akart erre a sze-
repre, rám szabták a karaktert, hogy
jobban működjön a kémia a fősze-
replővel. 

– Gondolom, az is kiderült, mi-
után elolvastad a forgatókönyvet,
hogy mély és kényes politikai üze-
nete is van a filmnek. Mi késztetett
arra, hogy elvállald a szerepet?

– Értelmezés kérdése, hogy
üzenni, emlékeztetni, feldolgozni
akar-e a film, netán ezt is, azt is.
Mindenesetre különválasztanám az
alkotást és a film körüli kommuni-
kációt.

Túl a téma izgalmán, szenzáció-
ján és az aktuálpolitikában mind-
máig ható tényezőjén, azzal a
bizalommal és vakmerőséggel vág-
tam bele, hogy ebből jó filmet lehet
forgatni. Tehát nem politikai kész-
tetés volt, hanem a szakmai fejlődés
lehetőségét láttam benne, amit szá-
momra a nemzetközi stáb garantált.
Azt is elmondtam már korábbi in-
terjúkban, hogy milyen hatással volt
rám a 2004-es óriásplakát-kam-
pány, amivel az akkori vezetés
kommunikált. De olyan messze-
menő következtetéseket levonni,
mint amit egyik internetes újság
hangoztatott, hogy az akkori Gyur-
csány-kormány el akart engem ta-
posni, hiba lenne és túlzás. Igaz,
hogy rövid magyarországi tartózko-
dásom alatt kevés emberi kapcsola-
tom épült ki, érzelmileg
nagymértékben a közállapotoknak
engedtem magam kiszolgáltatni, és
mélyen átéreztem azokat az általá-
nos indulatokat, amelyeket az ak-
kori média és propaganda
gerjesztett, terjesztett. 

– Ez teljesen más jellegű film és
karakter, mint amilyen az El a kezek-
kel a papámról! című volt, ezért is
másként kellett felépíteni a szerepet. 

– Valóban bonyolultabb, nehe-
zebben kitapintható karakter volt.
Sosem volt közvetlenebb kapcsola-

tom közvélemény-kutatást végző
politikai elemzővel, tanácsadóval.
Azt azért nem gondoltam volna,
hogy utólag ennyire szélsőséges in-
terpretációi lesznek az én szerepem-
nek is, azt meg pláne nem, hogy
bárkit démonizál, amint olvasható
bizonyos újságokban. Tulajdonkép-
pen Bendi Balázs, a forgató-
könyvíró szerint nem egy konkrét
szakembert kerestünk, hanem egy
összevont hibrid karaktert, ezért a
közvélemény-kutatókra, elemzőkre,
tanácsadókra jellemző általános
jegyek gyűjtőfiguráját építettem
saját alapra. Az angol rendező,
Keith English a témát is univerzáli-
san kezelte. A film a hatalom min-
denkori természetéről szól. A
magyarországi körülményeken túl
bármely más országban megtörtén-

het, érvényes lehet. Ebben a törté-
nelmi kontextusban egy fiatal sze-
relmes pár történetét kísérjük végig,
hogyan hat a nagypolitika a szemé-
lyes kapcsolatokra és a közösségre.

– A bemutató után elég sokan tá-
madták a filmet. Voltak olyanok,
akik személyesen sérelmezték sze-
replésed? 

– Voltak, vannak. Sőt a filmet
már a bemutató előtt. Az IMDB
nemzetközi filmes adatbázisban
több ezer leminősítést kapott, ami-
kor még senki nem látta. Kapott hi-
deget, meleget. Egyéniben és
kollektíven is. Sajnos nagyon egy-
szerű a képlet, előre lehet tudni,
hogy melyik médium milyen véle-
ményt fogalmaz meg és milyen cso-
magolásban. A narratívák harca
zajlik Magyarországon is, akárcsak
a nagyvilágban. A baloldali sajtó sa-
játos értelmezési sablont használ. A
jobboldali sajtó a másik véglet. Kez-
dem úgy látni, hogy ebben a politi-
kai csörtében a film már nem is
számít, csak ürügy a különböző hadi
üzenetek megfogalmazására. Ebben
a politikai trollkodásban megkapta a
kurzusfilm és a propagandafilm bé-
lyegzést, és nagy a gyanúm, hogy
már nem fogjuk tudni a saját szű-
rőnk szerint nézni, hanem kizárólag
valamelyik véleménybuborék állás-
pontján keresztül. Számomra ez a
„szektás” megközelítés azt bizo-
nyítja, hogy 2006 nincs lerendezve,
tehát a filmnek van létjogosultsága.
Az tény, hogy jól látható, hallható
háttérháború folyik a film lejáratá-
sáért és dicsőítéséért.

Egy ideig azt mondtam, hogy a
lelki béke megőrzéséért nem szabad
kommenteket olvasni, most meg
úgy gondolom, a türelemgyakorlás
legjobb módja, ha olyan hozzáfűzé-
seket olvasok, ahol ismerősök vagy
ismeretlenek név nélkül negatív kri-
tikát fogalmaznak meg, lehetőleg
gyűlölködő hangnemben. De visz-
szatérve a credómhoz, én egy mű-
vészi alkotásban vettem részt, amit
művészileg vállalhatónak tartok, és
majd eldől, hogy a film kiállja-e az
idő próbáját vagy sem. Örülök,
hogy tavaly ez lett a legnézettebb
magyarországi film, és nem bántam
meg, hogy elvállaltam. Olyan cso-
dálatos szakmai stábbal dolgozhat-

tam, ami ritkán adatik meg egy
színész számára. Az angol rendező,
Keith English a spanyol operatőr,
Josep M. Civit olyan remek, pro-
fesszionális személyiségek voltak,
akiknek sikerült tehermentesíteniük
az egyébként nagyon fárasztó mun-
kát, hiszen sok nyomasztó, sötét éj-
szakai jelenetet vettünk fel. Ennek
ellenére jó hangulatú forgatás volt,
remek stábbal. Sokat lehetett ta-
nulni szakmailag. Igazából ebben a
filmben kezdtem ráérezni a filme-
zésre. Az első olyan volt, mint ami-
kor bedobnak egy mély vízbe, ahol
kapálóztam, a második filmben már
tudtam, hogyan kell úszni, de ez
még nem azt jelenti, hogy eredmé-
nyes úszó lennék, a harmadik isten-
igazából még hátravan. Ki tudja,
mit hoz a jövő?…

Vajda György

Mélyvízi úszó a játékfilmek tengerén 
A szerepvállalástól a megformáláson át az éles kritikákig 
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Pálmai Anna és Csobot Adél társaságában az El a kezekkel a papámról! című filmben

Bokor Barna

Jelenet az Elk*rtuk című filmből Fotó: Megafilm Kft.



Mivel a községközpont iskolájának munkálataival
nem haladt a közbeszerzésen nyertes cég, csupán tö-
redékét végezte el, közös megegyezéssel szerződés-
bontásra került sor.

Az épületbővítés mellett többek között teljes hőszi-
getelést, a tetőszerkezet és a fűtésrendszer felújítását,
nyílászárók cseréjét is tervezték. A közbeszerzési el-
járás határidejét több alkalommal kellett meghosszab-

bítani, mivel nem került olyan jelentkező, aki felvál-
lalta volna a teljes körű felújítást. Végül akadt egy vál-
lalkozás, de a tervek nagyon későre készültek el. A
másik gond az volt, hogy a 2018-as anyagárakkal szá-
moltak, azóta azonban több ízben is megemelték az
építőanyagok árát. Az önkormányzat tavaly saját költ-
ségvetéséből kicserélte a tetőzetet, mivel azt már nem
lehetett halogatni, és új közbeszerzési versenytárgya-
lást írt ki az épület teljes körű felújítására. 
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A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia igazgatójáról, a
2020 októberében eltávozott
Vasile Cazan kultúrmene-
dzserről és karmesterről ne-
vezik el a várhegyi műve-
lődési otthont, ugyanakkor
post mortem díszpolgári cím-
mel adóznak emléke előtt. 

A helyi tanács határozata értel-
mében az idén ősszel tervezett név-
adó ünnepségen emléktáblát is
avatnak a köztiszteletben álló sze-
mélyiségnek, aki a település nagyra
becsült lakosa is volt. A községve-
zető sajnálatát fejezte ki, hogy az el-
ismeréssel megkéstek, és nem
életében került sor erre, ezért eldön-
tötték, hogy a jövőben a még élet-
ben lévő személyiségek közösségért
tett munkásságát megpróbálják idő-

ben elismerni. A vidékfejlesztési
program keretében újították fel Ma-
rosszentanna község kultúrottho-
nait, többek között a várhegyit is,
amelynek névadó ünnepségére ősz-
szel kerülhet sor. A községközpont
művelődési otthonát saját költség-
vetésből korszerűsítették, mivel az
önkormányzat épületében található.
Az ízlésesen felújított marosszent-
annai művelődési otthon modern
konyhája is nemsokára használható
lesz. Az önkormányzat épülete
melletti ingatlant megvásárolták,
az épületben könyvtárat is létesí-
tenének, a tágas udvart pedig az
önkormányzati gépjárműpark és
az alkalmazottak autói számára
parkolóként használnák – tájékoz-
tatott Moldovan Dumitru polgár-
mester.

Díszpolgári cím és névadó ünnepség
Várhegyen

Vasile Cazan emlékére 

A téli vakáció előtt a marosszent-
annai iskolában megszervezték az
osztályok hagyományos kézműves-
kiállítását, amelynek lényege, hogy
természetes alapanyagokból készít-
senek karácsonyi hangulatú dísztár-
gyakat, melyek még most is a
folyosókat, osztálytermeket díszí-
tik. Idén a nyolcadikosok stilizált
karácsonyfája nyert első helyezést
az aktualitásával is. A festőlétrára
helyezett ajándékdobozokat a koro-

navírus-járvány megelőzésére hasz-
nált védőmaszkok és nyáltesztek ki-
ürült dobozai képezték –
tájékoztatott az iskola igazgatója,
Mátyás Simona romántanár (felvé-
telünkön). A Zöldecskék nevet vi-
selő ökocsapat vezetője, Rusu
Cornelia tizennégy éve irányítja
többek között az újrahasznosítható
anyagok felhasználásával készített
dísztárgyak kiállításait és az osztá-
lyok közötti versenyt is.

Ökodísztárgyak kiállítása

Az EU járványvédelmi prog-
ramja keretében a maros-
szentannai diákok és
pedagógusok számára tábla-
gépekre, laptopokra, védő-
maszkokra, fertőtlenítősze-
rekre másfél éve benyújtott
pályázat finanszírozása
késik. A község tanintézmé-
nyeiben egyelőre jelenléti
oktatás zajlik, de a járvány-
ügyi óvintézkedések bármi-
kor szükségessé tehetik a
digitális távoktatásra való át-
állást.

Amint a község elöljárója el-
mondta, az iskola igazgatója, 
Mátyás Simona pedig megerősí-
tette: már másfél éve benyújtották
a járványvédelmi intézkedésekre a
tanintézmények számára kiírt uniós
finanszírozású pályázatot, amely-
ben védőmaszkokat, fertőtlenítő-
szereket és a diákok számára
táblagépeket, a pedagógusoknak
laptopokat igényeltek. Azonkívül,
hogy visszajelzést kaptak, misze-
rint nyilvántartásba vették az ön-
kormányzat igénylését, semmi jel
nem mutat arra, hogy egyhamar
megkapnák a finanszírozást, annak
ellenére, hogy immár a járvány
ötödik hulláma miatt kongatja a
kormány a vészharangot, és hozzák
az újabb szigorító intézkedéseket. 

A község tanintézményeibe
összesen 440 gyerek van beíratva,
közülük 147 óvodás, 37 gyerek az
udvarfalvi, 15 a várhegyi óvodába
jár. A községközpont napközijében
három román és – a gyereklétszám
növekedésével arányosan – idéntől
két magyar csoport van, 24-25 gye-
rekkel. A korszerűen berendezett
napköziben a tantermekhez külön
mosdó tartozik, a napi menüt a
Mobex étteremből szállítják. 

Pozitívum, hogy a gyereklét-
szám egyre nő, a meglévő osztály-

termek száma azonban nem ele-
gendő, ezért is manzárdosították a
tanintézményt, ennek ellenére ta-
valy két mobilkonténert kellett be-
szerezzenek, hogy a délutáni
oktatást felszámolhassák.

A diákokat reggel a község fal-
vaiból egy bérelt autóbusszal és
egy mikrobusszal szállítják a köz-
ségközpont iskolájába, hogy mind-
annyian azonos időpontban érjenek
be, a hazaszállítást meg tudják
szervezni az iskolabusszal –
mondta az intézményvezető. 

Késnek a táblagépek és védőmaszkok 

Fotó: Nagy Tibor 

A marosszentannai kultúrház korszerű konyhája

Szerkeszti:SzerPálosyPiroska

(Folytatás az 1. oldalról)

Közel hárommillió lejes beruházás

A várhegyi művelődési otthon
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A magyar kézilabda-válogatott 
36-30-ra legy zte Bahrein csapatát 
a Szigetszentmiklóson rendezett 
szombati edz mérk zésen. Csütör-
tökön a magyarok Fehéroroszor-
szág elleni edz meccse koronavíru- 
sos esetek miatt elmaradt, így a 
közel-keletiek elleni volt az egyet-
len felkészülési találkozójuk a csü-
törtökön kezd d  Európa-bajnok- 
ság el tt. 

A magyarok húszf s keretéb l 

egyedül a beálló Bánhidi Bence  
hiányzott kisebb derékfájdalmai 
miatt. 

Eleinte mindkét kapu el tt pon-
tosabbak voltak a vendégek, így  
7-4-re elléptek. Mikler Roland  
védéseire alapozva a 17. percben si-
került egyenlíteniük, majd fordíta-
niuk az egyre hatékonyabban 
védekez  magyaroknak (12-11). 
Ezt követ en több poszton cserélt 
Gulyás István szövetségi kapitány, 

ezért némileg bizonytalanná vált a 
játék, Bahrein visszavette a veze-
tést, és meg is tartotta a félid  vé-
géig (18-19). 

A szünet után újabb cserékre ke-
rült sor hazai oldalon, ezek viszont 
nagyszer en sikerültek, hiszen a 
magyar válogatott egy 4-0-s soro-
zattal kezdett, ezért a közel-keletiek 
a negyedik percben id t kértek  
(22-19). A folytatás is hasonlóan jól 
sikerült, a 43. percben már 27-22 
volt az állás. Mikler Roland helyett 
ekkor Székely Márton állt a kapuba, 
és bravúrokkal mutatkozott be. A 
mez nyben is újabb változtatások 
történtek, de emiatt nem tört meg a 
lendület, a magyarok nagy kedvvel, 
lendületesen kézilabdáztak. 

A szakmai stáb egyszer sem kért 
id t, a játékosoknak minden hul-

lámvölgyb l maguktól kellett kilá-
balniuk, és ez minden alkalommal 
sikerült nekik, bár sok megingásuk 
nem volt, pláne a második félid -
ben. 

A magyarok legeredményesebb 
játékosa Máthé Dominik volt hét 
góllal, Topic Petar hat, Rosta Mik-
lós öt, Ancsin Gábor négy találattal 
zárt. 

A két csapat negyedik egymás el-
leni mérk zésén a magyarok ne-
gyedszer gy ztek. 

A magyarok az Európa-bajnok-
ság B csoportjában, csütörtökön 
21.30-tól Hollandiával, vasárnap 19 
órától Portugáliával, majd január 
18-án 19 órától Izlanddal találkoz-
nak a budapesti MVM Dome-ban. 
A középdönt be az els  két helye-
zett jut.

Magyar gy zelem a Bahrein elleni edz meccsen

Eddigi pályafutása során 2021-ben futballozott a 
legérettebben az észak-amerikai profiligában (MLS) 
szerepl  Sporting Kansas City magyar válogatott tá-
madója, Sallói Dániel. 

„A szezon elején még nem éreztem, 
hogy ilyen jól fog sikerülni az idény, 
büszke vagyok a teljesítményemre. Min-
den összejött, beindult a góllövés, és jöt-
tek a találatok egymás után. Benne voltam 
az All-Star csapatban, válogatott lehettem, 
jó érzés visszatekinteni erre az évre” – 
nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Sal-
lói. 

Hozzátette, most, 25 évesen futballo-
zott a legérettebben eddigi karrierje során. 
„A pályán a döntéshozatalban eljutottam 
oda, hogy érettebb vagyok, okosabban 
focizom. Kíváncsi leszek 2022-re, szeret-
nék tovább fejl dni” – mondta. 

A támadójátékos bevallotta, jó érzés lát-
nia az egyéni elismeréseket, megtisztelte-
tés számára, hogy nagy nevek között 
emlegetik, és az is, hogy sszel, karrierje 
során el ször pályára léphetett a magyar 
nemzeti csapatban.  

„Ez egy bemutatkozó év volt szá-
momra, remélem, miel bb tudok alkal-
mazkodni és hozzájárulni a válogatott 
sikereihez” – közölte. Mint kifejtette, tá-
madóként mindig a gólszerzés a célja, és 
fontos lenne, hogy ez nemzeti színekben 
is sikerüljön, de nem stresszeli, hogy mi-
hamarabb betaláljon. 

A magyar válogatott Nemzetek Ligája-
mérk zéseir l úgy vélekedett, valószín -
leg a világ legjobb három válogatottja – 
Anglia, Olaszország és Németország – 
ellen játszanak majd, és bár szereztek már 

meglepetéseket a közelmúltban, tehát lehet keresni-
valójuk, de nehéz egy ilyen csoportban sikereket el-
érni. 

Most futballozott a legérettebben Sallói Dániel 

Három hét szünet után folytatódott a hét végén a kosárlabda 1. liga is. 
Nagyváradon két veretlen csapat találkozott, a kett  között a különbséget 
azonban a feljutási jog jelenti, hiszen az élvonalbeli Nagyvárad feljutási 
jog nélküli fiókcsapata fogadta a Nemzeti Ligába törekv  Marosvásárhe-
lyi CSM-t. Ami nem jelenti, hogy George Trif tanítványainak nem volt 
szükséges gy zni, hiszen az eredmény beleszámít a bajnoki rangsorba. 

Már az els  percekt l látszott, hogy a fiatal nagyváradi csapat nem vé-
letlenül nyerte meg eddigi valamennyi mérk zését, és kihasználva azt is, 
hogy a marosvásárhelyiek kissé álmosan kezdték a meccset, négy perc 
után el nyben voltak. A változást az els  id kérés és a zónavédekezésre 
való váltás hozta, ami láthatóan megzavarta az emberfogáshoz szokott vá-
radiakat, és innen a vásárhelyiek vették át a meccs irányítását, amit aztán 
nem is engedtek ki a kezükb l. Ehhez az is kellett, hogy az együttes vegye 
nagyon komolyan a meccset, és a legjobbjait maximálisan kihasználja, 
amit a pontszerz k listája is mutat: Sánta Szabolcs és Goran Martini  
egyaránt 29 ponttal zárta a találkozót, még akkor is, ha néha azt az érzést 
keltették, hogy egy-egy játékszituációt rutinból, csuklóból akarnak meg-
oldani. Sánta ehhez begy jtött 16 lepattanót és öt blokkot is. 

Rajtuk kívül olopa szerzett még 18 pontot, a többieknek nem igazán 
ment a dobás, nagyon sok kísérlet kimaradt, els sorban a félkörön túlról. 

A nagyváradi fiókcsapat elleni találkozó volt az els  abban a sorban, 
amelyen a CSM a mez ny leger sebb csapataival találkozik. Nagyon 
fontos lesz a szombati mérk zés hazai pályán 17 órától a Bukaresti La-
guna ellen, hiszen a f városiak, akik kikaptak a szintén Bukaresti 

tiin ától, a második helyért kapaszkodnak, míg a CSM-nek feltétlenül 
nyernie kell, hogy aztán egy héttel kés bb a tiin a otthonában az éllo-
vas pozícióért játszhasson. Igaz, a feljutás majd a dönt  tornán d l el, 
de ezek a találkozók megadják az alaphangot, és biztosítják azt a lélek-
tani el nyt, amely egy kiegyensúlyozott dönt  meccsen majd létfontos-
ságú lehet. 

Egy veretlennel kevesebb 
Bálint Zsombor

Jegyz könyv 
Kosárlabda 1. liga, 7. forduló: Nagyváradi CSM CSU II – Marosvásár-
helyi CSM 65:97 (17-25, 19-24, 13-24, 16-24) 
Nagyvárad, Antonio Alexe sportcsarnok, 100 néz . Vezette: Octavian 
Goina (Nagyvárad), Tudor Cri an (Kolozsvár), Anghel Cri an (Kolozs-
vár). Ellen r: Radu Vaida (Nagyvárad). 
Nagyváradi CSM CSU II: Vescan 24 pont, Igna 11 (2), Schmidt 10 (1), 
Cre  6, Mure an 4, Botoc 2, Randi  2, Popescu 2, Mitrea 2, Bane  2, 

andor, Novac-Iuhas.   
Marosvásárhelyi CSM: Martini  29 pont (3), Sánta 29, olopa 18, Nis-
tor 4, Mure an 4, Bölöni 4, Kiss 3 (1), Bor a 2, Engi-Rosenfeld 2, Blaga 
2, Szilveszter, T lm cean. 

Mestermérleg 
Gulyás István szövetségi kapi-

tány: „Látványos különbség volt 
a két félid  között, mert az els  
felvonásban nem volt tempója, 
ritmusa a válogatott játékának. 
Látszott, hogy régen játszott 
együtt legutóbb a csapat, ezért is 
örülök, hogy létrejött ez a mérk -
zés. Igazándiból nem az ered-
mény volt a legfontosabb, de 
örülök, hogy tudtunk fordítani, és 
teljesen más szellemiségben kézi-
labdáztunk a második félid ben. 
Bahrein csapatától azt kaptuk, 
amit vártunk, sok egy-egy elleni 
párharcot kellett megvívnunk, az 
Európa-bajnokság rajtjáig pedig 
mindenben javulnunk kell.”

Eredményjelz  
Kosárlabda 1. liga, 6. forduló: Bukaresti Agronomia – CSU Craiova 
79:55; 7. forduló: Bukaresti NN Ulisse – Bukaresti Stiin a 47:113, Bu-
karesti Eagles – Kolozsvári Universitatea 74:88, Nagyváradi CSM 
CSU II – Marosvásárhelyi CSM 65:97, CSU Craiova – Nagyszebeni 
CSU II 52:80. A 8. fordulóból el rehozott mérk zésen: Brassói Ralph 
– Nagyszebeni CSU 64:71, Bukaresti NN Ulisse – Kolozsvári U 
63:100. 
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Magyar sikereket jósol  
az egyik legismertebb szakíró 

Jelent s magyar sikereket jósol a csütörtökön kez-
d d , részben hazai rendezés  kézilabda-Európa-baj-
nokságon a sportág egyik legismertebb és legfelké- 
szültebb szakírója.  

A dán Rasmus Boysen vasárnap a közösségi olda-
lán azt írta, szerinte az olimpiai és világbajnoki  
címvéd  Dánia nyeri a január 30-ig tartó, magyar–
szlovák közös rendezés  kontinenstornát, a második 
Magyarország, a harmadik a vb-ezüstérmes Svédor-
szág, a negyedik pedig a legutóbbi Európa-bajnoksá-

gon gy ztes Spanyolország lesz. A Handball Trans-
fers és a Handball World cím  oldalak szakírója úgy 
véli, a torna meglepetéscsapata Szerbia lesz, a legna-
gyobb csalódást pedig a két éve Eb-második Horvát-
ország okozza majd. 

A dán Fredericia HK együttesében kézilabdázó 
Boysen szerint a gólkirály Máthé Dominik, a legér-
tékesebb játékos (MVP) Bánhidi Bence, a legjobb fi-
atal pedig a svéd Eric Johansson lesz. 

A magyar válogatott legutóbb kilencedik lett az 
Európa-bajnokságon, legjobb eredménye pedig az 
1998-as hatodik helyezés. A magyar szövetség idén 
a legjobb nyolc közé kerülést várja el a csapattól.  

Szerz dést hosszabbított ciprusi klubjával a válogatott 
Lang Ádám 

Meghosszabbította szerz dését a ciprusi bajnokságban cím-
véd  Omonia Nicosiával a magyar labdarúgó-válogatott vé-
d je, Lang Ádám. Az új megállapodás 2025-ig szól. 

Az egyesület a honlapján emlékeztetett: az egy hét múlva 
29. születésnapját ünnepl  játékos 2019 nyara óta szerepel a 
csapatban. Ahogy a bejegyzésben fogalmaznak: Lang az el-
múlt évek sikereinek f szerepl je volt, bajnokságot és szuper-
kupát nyert a gárdával, amellyel szerepelt az Európa-liga és 
Konferencialiga csoportkörében. A véd  eddig 91 meccsen két 
gólt szerzett az Omoniában. 

A nicosiai csapat jelenleg – 15 forduló után – a hatodik he-
lyen áll a bajnokságban.

Eppel Márton a Diósgy rhöz igazolt 
Eppel Márton magyar válogatott labdarúgó a Budapest Hon-

védtól a másodosztályban listavezet  Diósgy ri VTK csapatá-
hoz igazolt. „Motivált vagyok, alig várom, hogy csatlakozzak 
új társaimhoz. Benczés Miklós sportigazgató kitartóan hívott, 
és azt mutatta a DVTK, hogy mindenképpen szeretnének a csa-
patban látni, ami fontos számomra. Egyértelm  cél a feljutás, 
amihez jó játékkal és gólokkal szeretnék hozzájárulni” – fo-
galmazott az NB I. 2016/2017-es idényének gólkirálya a mis-
kolci klub honlapján, amely arról számolt be, hogy a csatár 
jelenleg betegséggel bajlódik. A 30 éves csatár az MTK-ban 
nevelkedett, de játszott Pakson, majd Kispesten robbant be, 
ahol gólkirályként elévülhetetlen érdemeket szerzett a Honvéd 
bajnoki címében. Légiósként megfordult Angliában, Hollandi-
ában, Kazahsztánban és Belgiumban is, a magyar nemzeti 
együttesben pedig nyolc alkalommal lépett pályára.

Fotó: MKSZ

 A játékos nagyon örül annak, hogy sszel, karrierje során el ször, pályára léphetett a magyar nemzeti csapatban – még ha a válogatott 
nem is ért el jó eredményt, az albánok elleni kudarc kifejezetten fájó emlék      Fotó: MLSZ 
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Az Apple mindig arról volt
híres, hogy valamilyen refor-
mot vezet be. Elsőként ez a
vállalat mutatott be tabletet,
ez fejlesztett a legtöbbet az
okosórákon, az ő nevéhez
köthető az első érintőképer-
nyős telefon, illetve a jackalj-
zat eltüntetése is. 2017-ben
pedig megjelent az iPhone X,
ami elsőként volt képes 3D-s
arcfelismerésre, amely a leg-
biztonságosabb biometrikus
azonosító. 2018-ban pedig, az
iPhone XS megjelenésével, az
Apple lehetőséget adott a fel-
használóinak arra, hogy
eSIM-et használjanak. A meg-
oldás gyorsan elterjedt az
amerikai mobilszolgáltatók
körében, azonban Európában
csak később kezdett piaca
lenni, Romániában pedig csak
most kezd megjelenni, és je-
lenleg még nagyon kevesen
használják.

Az eSIM lényegében egy virtuá-
lis SIM kártya, amit a szolgáltató
hozzákapcsol a telefonhoz, így azon
elérhetővé válik az a csomag, amire
előfizetett. Nem kell fizikai SIM
kártyát behelyezni a telefonba. Nem
mindenkinek tűnik nagy előrelépés-
nek az ötlet, viszont az Apple tele-
fonjai így lettek egyszeriből dual
SIM-esek. Hiszen egyrészt be lehe-

tett helyzeni a fizikai kártyát és a
virtuálisat is. Közel 3 és fél év telt
el a bevezetés óta, most pedig úgy
néz ki, hogy nemsokára ez lesz az
egyetlen opció, ugyanis az Apple-
nél arra készülnek, hogy kiveszik a
SIM kártya tálcáját. Legalábbis
erről szólnak a pletykák.

Az iPhone 15, vagyis a 2023
őszén érkező iPhone lehet az első,
amibe majd nem lehet fizikai SIM-
et tenni. Az Apple már régóta kísér-
letezik többféle módszerrel is a SIM
kártya elhagyására. Azonban ez az
első konkrétabb hír, ami arról szól,
hogy valóban meg is teszi ezt a lé-
pést. A MacRumors honlapján is
felröppent egy hír, amely arról szól,
hogy egy névtelen bejelentő arra
szólítja fel az amerikai szolgáltató-
kat, hogy 2022-től készüljenek fel a
kizárólag eSIM-mel érkező okoste-
lefonokra. Ezen bejegyzés alapján
nem kizárt az sem, hogy már idén-
től bevezetik a kizárólagos eSIM-et.
A múlt héten egy kimondottan biz-
tos forrásnak számító Twitter-fel-
használó is, név szerint DylanDKT,
megszólalt az ügyben. Ő is úgy
látja, hogy hamarosan csak eSIM-
mel lehet iPhone-okra számítani,
azonban sajnos nem pontosította,
hogy mikorra várható az átállás.

Az Apple sokszor azzal magya-
rázta a SIM kártya eltüntetésére vo-
natkozó ötletét, hogy így a
telefonok jobban fogják bírni a
vizet, még inkább vízállóak lesz-
nek, hiszen egy hellyel kevesebb

lesz, ahol befolyhat a víz. Ez rend-
ben is lenne, de valószínűbb, hogy
a döntés hátterében van egy olyan
részlet, ami még nem került napvi-
lágra, amely azt eredményezi, hogy
az eSIM-mel működő iPhone-ok tu-
lajdonosait jobban beszippantja az
Apple, azaz: a felhasználók ne is
gondoljanak arra, hogy más gyártó-
tól vásároljanak telefont.

Hasonló a helyzet a töltőport
ügyében is. Az Apple nem fogja le-
cserélni a Lightningot, hiszen túl
sok bevétele származik a kábelek

értékesítéséből, valamint abból,
hogy megadja az engedélyt más
gyártóknak, hogy az ő készülékei-
hez gyártsanak kábelt. Létezik
ugyanis az MFI szabvány, ami a
Made for iPhone rövidítése, azaz 
iPhone-hoz készült. Ahhoz, hogy
egy kábel vagy kiegészítő megkapja
ezt, a gyártója komoly pénzeket kell
fizessen az Apple-nek. A kábel- (és
kiegészítő-) piac jelenleg úgy épül
fel, hogy vannak a teljes hamisítvá-
nyok, amelyek nem rendelkeznek a
már említett szabvánnyal. Ezek ára
2-3 dollár, azonban benne van a
pakliban, hogy az Apple egy adott
ponton letiltja a velük történő töltést
és az adatátvitelt. A második lépcső-
fok az MFI tanúsítvánnyal rendel-
kező kábelek, ezekben van egy chip,
ami a legolcsóbb kábelekből hiány-
zik, ezért tudja őket szoftveresen le-
tiltani az Apple. Ezek ára 20 dollár
körül alakul. Végül ott vannak az
eredeti kábelek 50 dollár körüli
áron. Viszont ha az Apple áttérne az
USB-C-re, már nem tudna ennyi
pénzt összeszedni a kábelekből. Ha
leváltják a Lightningot, teljesen el-
tüntetik azt a portot is, és kiadnak
valamilyen vezeték nélküli saját töl-
tőt, amihez – hasonlóan a mostani
kábelekhez – kifejlesztik az MFI ta-
núsítványt. Nem kizárt, hogy ez a
töltőrendszer pont a MagSafe-re fog
épülni, ami 2020-ban az iPhone 12
Pro és Pro Max modellekben kapott
először helyet. Egyes vélemények
szerint az évtized közepére már ez
is várható lesz.
Informatikai krízissel indult 2022

Nem kezdődött zökkenésmente-
sen az új év az informatikai világ-
ban, legalábbis a Microsoftnál
egészen biztosan nem. Az óriási
techvállalat egyes Exchange szer-
verei annyira belezavarodtak az
évváltásba, hogy több helyen nem
is működött az elektronikus leve-
lezés. A Bleeping Computers sze-
rint a probléma csak a kisebb
szervereket érintette, amelyek dá-
tumkezelési probléma miatt sem
fogadni, sem küldeni nem tudták az
e-maileket. A jelenség a 2016 és
2019 között telepített szervereknél
adódott. 

A probléma akkor jelentkezett,
amikor a rendszer elkezdte vizs-
gálni a leveleket, hogy azok tartal-
maznak-e valamilyen vírust. Ezután
a rendszer elkezdte naplózni a leve-
leket, viszont a feldolgozás már
nem futott végig, mert a „2022. ja-
nuár 1.” értéket a platform egysze-
rűen nem bírta feldolgozni. Sokan
az Y2K jelenséghez hasonlították
az esetet. Az ezredforduló előtt
ugyanis nagyon sok számítógépes
szakember attól tartott, hogy a szá-
mítástechnikai eszközök egysze-
rűen le fognak állni, mert nem
lesznek képes feldolgozni az új pa-
ramétereket. Valóban voltak gon-
dok az ezredfordulón is, de

korántsem akkorák, mint amire az
IT-szakemberek számítottak. To-
vábbá akkor még csak kevesen
használtak számítógépeket, így a
probléma annyira nem érzettette a
hatását, mint most, és a rendszerek
sem voltak annyira bonyolultak.

A Microsoft rendszereit érintő hi-
bajelenséget csak profi informatiku-
sok képesek megoldani különböző
tikosított kódok futtatásával. A társa-
ság pedig közben folyamatosan és
nagy erőkkel dolgozik egy frissíté-
sen, amely mindenki számára tele-
píthető lesz, és megoldja a
felhasználók problémáját.
Nincs tovább! Vége 
a Blackberry támogatásának

A Blackberry már régóta a múlté,
már évek óta nem jelent meg új mo-
dell, és most a klasszikus, gombos
Blackberryk történetére is pontot
tesz a gyártó. Igaz, hogy ma már na-
gyon ritkán lehet találkozni ilyen
készülékkel, de ezek január 4-ig
még kaptak támogatást. 

A támogatás megvonása lényegé-
ben azt jelenti, hogy a telefonon
csak az alapfunkciók fognak mű-
ködni megfelelően. Többé nem lesz
megbízható az internethozzáférés
sem wifin, sem mobil-adatforgal-
mon keresztül. Illetve biztonsági
frissítést sem fognak már kapni
ezek a készülékek. A változás az e-
mail-szolgáltatást is illeti, így az ezt
használó ügyfeleknek új szolgálta-
tóhoz kell majd átköltözniük. A
sokak számára fájdalmas döntést
már 2020 szeptemberében beharan-
gozta a Blackberry, de a végső lé-
péssel közel másfél évet várt. Azzal,
hogy ilyen sokáig kitartott, tulaj-
donképpen az ügyfelei iránti elis-
merést akarta kifejezni.

Vannak ugyan kísérletek arra,
hogy Blackberry-támogatás nélkül
is működjenek a készülékek, azon-
ban ezek a megoldások nem igazán
jók. A felhasználók valahogyan
hozzá tudnak férni az internethez,
de sok weboldal nem hajlandó
olyan eszközzel kommunikálni,
amely nem rendelkezik a legfrissebb
biztonsági protokollokkal. Ha valaki
mégis kipróbálná ezt a módszert,
ahhoz egy Blackberry OS 7.0-t fut-

tató eszközre van szüksége, ugyanis
a Blackberry 10 operációs rendszert
futtatók túlságosan rá vannak utalva
a cég szolgáltatásaira.

A valamikor korszakalkotó és biz-
tonsági megoldásairól elhíresült gyár-
tónak ezzel végleg vége. Egykor
mindenki arra esküdött, hogy ez a leg-
biztonságosabb telefon, nem lehet le-
hallgatni, nem lehet feltörni. Aztán az
okostelefonok és főként az érintő ki-
jelzős telefonok felülkerekedtek. A
Blackberry pedig őrizte a hagyomá-
nyait, nagy valószínűséggel ez volt a
veszte. Ez egy fájdalmas búcsú egy
olyan gyártótól, amely hosszú ideig
meghatározó szereplője volt a mo-
biltelefon-piacnak.

Nagy-Bodó Szilárd

Forrás: notebookcheck.net

Összedőlt informatikai rendszer, illusztráció Forrás: hvg.hu

Eltűnhet a SIM kártya az iPhone-okból
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Blackberry-modellek Forrás: Blackberry



„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.”

Juhász Gyula: Consolatio 

Gyászolnak az 1962-ben, az akkori 4. Számú Kö-
zépiskolában (jelenleg Bernády György Általános Is-
kola, ill. Avram Iancu Szakképző Líceum) végzett XI.
C osztály diákjai. 

Marosvásárhely szülöttje volt, itt tanult, itt érettsé-
gizett, és zenei tehetségének élve az akkori Pedagó-
giai Főiskolán folytatta tanulmányait. Zenetanári
szárnybontása és kiteljesedése egy másik Maros-parti
városban, Aradon történt. Kitűnő zenetanár volt,
emellett énekelt, zongorázott, oktatott a saját, de min-
denekelőtt a tanítványai örömére, akik a mai napig
tisztelik, szeretik. De ő itt sem állt meg, tanára, Gutt-

man Mihály karnagy biztatására, ahogy írja Vox Ju-
ventutis 2015 Arad című könyvében, fellendítette a
kórusmozgalmat Aradon, a szórványban. Létrehozta
és vezette, sikert sikerre halmozva, az aradi gyermek-
kórust. Szavaival élve, kis pacsirtáinak hangjára
sokan felfigyeltek, egy sikeres szereplés újabb meg-
hívásokat hozott határon innen és határon túlról is.
Fáradhatatlan munkájának elismeréseként az Arad
város díszpolgára címet adományozták neki. Ennyi
szép és felemelő „munkás” év után alattomos, gyilkos
betegség fonta körül gyenge testét, és mindannyiunk
bánatára bekövetkezett a tragikus vég! Osztálytársai,
barátnői fájdalma, gyásza mérhetetlen. 

Drága Tünde, nyugodj békében! Mindig szeretettel
emlékezünk rád!

Az osztálytársak nevében
Dr.KissÉva

A Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság és
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet ne-
gyedik alkalommal rendezte meg Tóthfaluban
januári népzenei táborát. A jeles eseményt
ismét kiemelt érdeklődés övezte.

A Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság és a Vaj-
dasági Magyar Művelődési Intézet ismét megrendezte
január 2–6. között Tóthfaluban a Dúrmoló téli népze-
nei tábort. A találkozó vezérfonala ezúttal sem válto-
zott: a vajdasági népdalok megismerése csoportokban
és a közös éneklések alkalmával. Emellett a vonósok,
hegedűsök, brácsások, nagybőgősök foglalkozásain
három, a népi énekeseknél két korcsoportban folyt a
munka. A szervezők fontosnak tartották a citerások és
tamburások bevonását a közös zenélésekbe, ennek
nyomán az ifjú zenészek megismerték egymást, és ba-
rátságok is szövődtek. 

„A tábor immár hagyománnyá vált, és kialakult a
visszajárók népes köre – beszél a részletekről Juhász
Gyula, a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság
munkatársa. – Ők azok, akik elviszik jó hírünket, így
a meghirdetés utáni órákban egy tucat jelentkező irat-

kozott fel a listára, a kilencvenfős, limitált létszám
hamar betelt. Ebbe természetesen a tizenegy oktató és
a két nevelő is beleszámít. Az idei évben távolabbi tá-
jakról, Újvidékről, Muzslyáról, Temerinből is fogad-
tunk vendégeket. Az érkezők hamar összeszoktak, ez
köszönhető a jó társaságnak, a már említett »törzsgár-
dának«, az elkötelezett oktatóknak és a tóthfalusi ház-
igazdák vendéglátásának. A mostani táborban a
vonósok, ezen belül a hegedűsök voltak túlsúlyban,
mintegy harmincan lehettek velünk a legkisebbektől
a tapasztaltabb zenészekig. Oktatásukat a Fokos ze-
nekar, valamint a Juhász zenekar tagjai vállalták ma-
gukra. Az ismert zenészek visszatérőek a
találkozókon, és szívesen osztják meg tudásukat és ta-
pasztalataikat a gyerekekkel.”

A közös munka során egyéni konzultációra is nyílik
lehetőség, s a zenélés mellett hagyományos mesemon-
dókat is hallgathattak az egybegyűltek.

A tábor idei különlegessége a nyugat-bácskai nép-
dalanyag megismerése volt. A vidéken Dunántúlról,
Sárközből érkezők telepedtek le, s dallamkincsüket
is magukkal hozták, aminek különlegessége a hang-
nemváltó dunántúli terc. Minden este vendégzeneka-
rok látogattak a táborba, így a jó hangulat is
biztosított volt. 

Egy csütörtöki magyarórán a tanárnő kérésére az
osztály kimutatást végzett: ki mennyi időt tölt a tele-
fonján. A számomra elkeserítő számokat látván job-
ban elgondolkodtam a témán. Sokkal több időt töltök
a telefonomon, mint kellene. Egyszerűen függőnek
érzem magam. Már sok felmérés kimutatta, hogy
nemcsak a cukor, a cigaretta, az alkohol, a drog, a sze-
rencsejáték (és még sorolhatnám) okoznak függősé-
get, hanem a telefonunk is. Az a kis tárgy, amely
lassan az egész életünket irányítja. A függőségben az
a rossz, hogy könnyű rászokni, de abbahagyni és le-
mondani róla annál nehezebb. A telefont kezünkbe
vesszük, mert unatkozunk, vagy mert keresni vagy ol-
vasni akarunk valamit, de néha akkor is, amikor el-
foglaltak vagyunk, vagy más dolgunk lenne.

De vajon miért nem tudjuk abbahagyni a telefono-
zást? Mi az, ami miatt késztetést érzünk, hogy a ke-
zünkbe vegyük?

Manapság sok ember élete az interneten zajlik. Fel-
töltik, megosztják az állapotukat; mit csinálnak éppen,
hogy érzik magukat, hol vannak stb. Mi pedig, akik
követjük őket, nem akarunk lemaradni az újdonságok-
ról. Az emberek nagy részét a rivalgások, megbotrán-
koztató hírek, celebdrámák és hasonló témájú hírek
érdeklik. A nézettségért az emberek bármit meg tud-
nak tenni. Like- és nézettségvadász videókat készíte-
nek, más embereket aláznak meg, vernek és
legrosszabb esetben ölnek meg. Képesek leégetni az
egész fejüket, megenni bármilyen undorító és emberi
szervezetnek emészthetetlen dolgot, meztelenkedni,
de nem is folytatnám tovább.

Cselekedeteikkel teljesen lealacsonyítják magukat
a világ előtt, de a nézettségeken, a like-okon és a kom-
menteken kívül még szereznek valamit: hírnevet.
Sokan vágynak a hírnévre, arra, hogy ismerjék és el-
ismerjék őket, de vajon ezt tényleg az internetes vilá-
gon keresztül kéne megszerezni/elérni?

Az internet nem felejt, és az emberek memóriáját
nem lehet törölni.

Nagyon sok komoly témát lehetne órákig boncolni,
megbeszélni és kifejteni. A telefonfüggőség is csak
egy a sok közül. Néha az a legzavaróbb, hogy úgy
töltjük el az időt, amit tanulásra akartunk volna
szánni, hogy észre sem vesszük, hogy elrepült. Saját
példámat véve, házifeladat-oldás közben nagyon sok
minden el tudja vonni a figyelmem. A laptop az orrom

előtt, a telefonom az asztalon. Tanulás közben hajla-
mosabb vagyok ránézni a telefonomra, utána megné-
zem, hogy kaptam-e valami üzenetet, értesítést, de
miután ezeket megnéztem, nem teszem le a telefont,
rámegyek az alkalmazásokra, mondván, hogy csak
rájuk nézek egy kicsit. Később feleszmélek, hogy
bambán, még a telefonra sem figyelve görgetek, per-
sze a házi még mindig nincs meg, nem tanultam, és
eltöltöttem egy órát semmittevéssel.

A telefonozás nem pihenés, fárasztjuk vele az
agyunkat. Sokszor pedig elalvás előtt vagy alvás he-
lyett is telefonozunk, mert persze nem vagyunk álmo-
sak. Ezt természetesen csak másnap bánjuk meg.

Osztálytársaimmal egy egész órát foglalkoztunk a
statisztika elkészítésével, és meglepő eredmények
születtek. Az osztály heti képernyőidő-átlaga 35 óra
3 perc, amely még mindig kevesebb a saját képernyő-
időmnél, de belegondolva, a 35 óra sem kevés.

Az én egyik heti képernyőidőm 60 óra volt, amit
leírni, kimondani, de belegondolni is elég szörnyű.
Nem kellett bonyolult fejszámítás ahhoz, hogy rájöj-
jek, a heti 168 órából 60 csak telefonozásra nem túl
jó eredmény, mert annyi mindent lehetett volna abban
a 60 feleslegesen eltöltött órában tenni.

És te? Mennyit telefonoztál a vakációban?
MádayEmeseTímeaVII.osztályostanuló,
EurópaÁltalánosIskola,Marosvásárhely
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100 lélek – 100 cipő

100 élet, 100 gyerkőc
100 történet, 100 emlék
100 ajándék, 100 vágy
100 mosoly, 100 vigyor
100 szív, 100 dobogás

100 egyén, 100 személyiség
100 ajándék, 100 hálás szív

100 szó, 100 köszönet.

Sikeresen zárult az Angyalok a Városban Egyesület 100 lélek – 100
cipő adománygyűjtő tevékenysége, ami a II.Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum tanárainak és diákjainak a közreműködésével
valósult meg.

100 gyereknek sikerült mosolyt varázsolni az arcára, és az angyal el-
hozta karácsonyra mindenkinek a kedvenc meleg és minőségi cipőcské-
jét!

Köszönetünket fejezzük ki a Népújság olvasóinak, mert hozzájárultak
a tevékenységünk sikerességéhez!

KovácsLajos-Alpár,
azegyesületelnöke

BarankaKatalinalelnök

Dúrmoljunk januárban!
Téli népzenei tábor Délvidéken

Képernyőidőnk a telefonon

Szerkeszti:MezeySarolta

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

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

telefonszámukat és lakcímüket. 
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

In memoriam Horváth Tünde 

Illusztráció

Dr. Csermák Zoltán



Ichthyosaurus  Forrás: Wikipedia Nobu Tamura

A megújult M5 csatorna szá-
mít a fiatalabb nézőkre is, hi-
szen küldetése, hogy minél
korszerűbb és izgalmasabb
csomagolásban mutassa be a
magyar kulturális értékeket –
mondta a csatornaigazgató
hétfőn.

„Precízen meg kell találni az ér-
tékközvetítés csatornáit az online
segítségével, hogy gazdag tartalmi
kínálatunkat olyanokhoz is el tud-
juk juttatni, akik nem találkoztak
még ezekkel. Újabb korosztályok
nyitnak a kultúra felé” – fogalma-
zott Bán János az M1 aktuális csa-
torna, valamint a Kossuth Rádió Jó
reggelt, Magyarország! című sorá-
nak vendégeként.

Az M5 január 3-tól várja a néző-
ket új arculattal és műsorokkal. A
csatornaigazgató hangsúlyozta: az
M5, a kultúra otthona kínálatában a
magyar zene, képzőművészet, szín-
ház, film és irodalom egyaránt
megtalálható, akárcsak a magyar
tudomány különböző területei.
„Olyan felgyorsult közegben élünk,
amelyben minden érték jelentősége
megnő. Igyekszünk egy kicsit nyu-
godtabban, alaposabban rátekinteni
a magyar kultúra elmúlt évszáza-
dokban létrejött, illetve napjaink-
ban fontos értékeire”.

Bán János a filmes kínálat kap-
csán kiemelte, hogy a fő cél a kö-
zönség által kedvelt, ugyanakkor
minőségi művek műsorra tűzése.

Az egyik filmes válogatás a lengyel
történelmi filmek világába kalau-
zolja el a nézőket, de lesz új a fran-
cia alkotásokat, valamint a
díjnyertes, ismert filmek közül cse-
megéző széria is.

Mint elhangzott, tapasztalataik
szerint a csatorna beszélgetős mű-
soraiban, az Ez itt a kérdésben, va-
lamint a Kommentár Klubban
számos érdekes kultúrpolitikai
téma kerül felszínre; a történelem
különböző korszakait dolgozza fel
könnyed, szórakoztató formában az
M5 história című új, szombat esti
magazinműsor. A magyar nők című
sorozatban példamutató életet élt,
mégis kevéssé ismert nőket mutat-
nak be.

„Igyekszünk leporolni bizonyos
avíttnak gondolt nézeteket, és be-
számolni arról, hol tart ma a törté-
nelemtudomány” – jegyezte meg
Bán János. Kitért arra, hogy szeret-
nének olyan korszakokat, törté-
nelmi időszakokat bemutatni,
amelyek nem elég jól ismertek.
Most szombaton például a hun-ma-
gyar rokonság kérdése kerül terí-
tékre szakértők részvételével,
később a 18-19. század izgalmas
témái, köztük a Nagy-Magyaror-
szág feldarabolása kerül fókuszba. 

A csatornaigazgató szólt a
Kunszt című új képzőművészeti
magazinműsorról is, amely kortárs
alkotói műhelyeket, művészeket
mutat be. (MTI)

A megújult M5 
a fiatalabb nézőkre is számít

Magyarországon fedezték fel az új év első
üstökösét. Az eddig ismeretlen égitestet Sár-
neczky Krisztián fedezte fel 2022. január 2-
án a Piszkéstetői Obszervatórium 60
centiméteres Schmidt-távcsövével.

„Igazán remekül indult az év a Piszkéstetői Obszer-
vatóriumban, ahol január elseje/másodika éjszakáján
egy hagyományos és egy ultragyorsan forgó földsú-
roló kisbolygó mellett egy új üstököst is sikerült fel-
fedezni, 36 éve az elsőt hazánkból” – idézte fel
Sárneczky Krisztián, az ELKH Csillagászati és Föld-
tudományi Kutatóközpont (CSFK) munkatársa a csil-
lagaszat.hu hírportálon hétfőn megjelent cikkében.

Mint írta, rögtön a harmadik átvizsgált képhárma-
son feltűnt egy korábban ismeretlen, 30-40 méter át-
mérőjű földközeli kisbolygó. „Ez lett a 2022 AC jelű
égitest, amely december 28-án 1,1 millió kilométerre
haladt el mellettünk, és a felfedezés idején már távo-
lodóban volt” – tette hozzá.

A kutató beszámolója szerint hajnali fél 4 körül az
egyik felvételsorozaton feltűnt egy újabb földsúroló
kisbolygó is. Erről a 70 méter átmérőjű égitestről ké-
sőbb lengyel csillagászok kiderítették, hogy mindösz-
sze 3 perc alatt fordul meg a tengelye körül, ami még
ezeknél az apró szikláknál is extrém gyorsnak számít
– tette hozzá a csillagász.

„Igazából még felfogni sem sikerült, hogy megvan
az éjszaka második kisbolygója is, mert pár perccel
később, rögtön a következő területen feltűnt egy
újabb mozgó égitest, amely azonban más volt, mint
az elmúlt másfél évben felfedezett ötven földközeli
kisbolygó. Ez is gyorsan haladt a csillagos háttér előtt,
de határozott ködösség vette körül” – írta Sárneczky
Krisztián, aki az elmúlt években több száz különböző
objektumot, köztük számos földközeli kisbolygót fe-
dezett már fel a Piszkéstetői Obszervatórium
Schmidt-távcsövével. 

„Annyira váratlan volt a ködös megjelenés, hogy
elsőre azt gondoltam, a Schmidt-féle optikai rendszer-
ben előforduló, ködös megjelenésű tükröződés (szak-
szóval Klingon-űrhajó) járatja a bolondját velem,
vagy esetleg a kép sarkaiban előforduló apró defóku-
száltság miatt elmosódott a kép. Ám a sebtében, di-

gitálisan összeadott felvételeken más volt a ködösség
szerkezete és mozgása, mint ezekben a téves esetek-
ben lenne” – emlékezett vissza.

A csillagász ezt követően a Minor Planet Centerrel
(MPC) közölte az égitest felfedezését. Mint írta, ez a
feltétele annak, hogy a megtaláló személyről nevez-
zék el az üstököst.

Beszámolója szerint hamarosan a megerősítő fel-
vételek is elkészültek, és mivel ezeken is határozottan
ködös volt az égitest, és még egy rövid csóva is lát-
szott nyugat felé, elindította az évtizedek óta várt fo-
lyamatot. A csillagász elektronikus levelei alapján az
égitest előbb felkerült a földközeli kisbolygókat meg-
erősítő oldalra, majd pár perccel később az MPC
munkatársa átrakta az égitestet a lehetséges üstökö-
söket feltüntető oldalra.

A beszámoló szerint megtalálása idején az üstökös
mindössze 60 millió kilométerre volt bolygónktól,
miközben egy átlagos kométát a Jupiter naptávolsá-
gában (750 millió kilométer) vagy még messzebb
szoktak felfedezni. Keringési iránya ellentétes a boly-
gók keringési irányával, és pályasíkja is nagy szög-
ben, 63 fokkal hajlik a Föld pályasíkjához. 

„Valószínűleg minden idők egyik leghalványabb,
parabola közeli pályán járó üstököse akadt a hálómba,
amely gyorsan közeledett felénk, így egy hónappal
korábban jóval halványabb, két hónappal ezelőtt
pedig még a legnagyobb keresőtávcsövek számára is
elérhetetlen volt” – jegyezte meg a kutató, aki írt arról
is, hogy az üstökös maximális fényessége 50 ezerszer
lesz kisebb annál, hogy szabad szemmel is megpil-
lantható legyen. 

A felfedezést követően Európából, Amerikából és
Ázsiából is megfigyelték a kicsi, gyors mozgású üs-
tököst. 

„Végül január 7-én hajnalban, egy újabb átészlelt
éjszaka utáni alvás közben jött a megváltó hír, hogy
hivatalosan is a nevemre vehettem a 2022-es esztendő
első, C/2022 A1 jelű üstökösét” – írta a csillagász.

Ezzel Kulin György (1942) és Lovas Miklós
(1942-1986 között öt felfedezés) után Sárneczky
Krisztián a harmadik magyar csillagász, akiről üstö-
köst neveztek el. (MTI) 

Magyarországon fedezték fel 
2022 első üstökösét

Pudingversennyel kezdődött hétfőn Nagy-
Britanniában II. Erzsébet királynő platinaju-
bileumi, vagyis a trónra lépésének 70.
évfordulóját ünneplő több hónapos országos
rendezvénysorozat, amelyen utcabálokkal,
látványos parádékkal és rendkívüli négyna-
pos munkaszünettel is köszöntik az uralko-
dót.

A Buckingham-palota által hétfőn ismertetett újabb
részletek szerint az ünnepségsorozat egész évben tart
majd, de a fő rendezvényeket 2022. június 2-5. között
tartják, és az akkori hétvége előtti két napon is mun-
kaszünet lesz.

A rendezvénysorozat csúcspontján, egy nagysza-
bású parádéval összekötött utcabálon ötezer ven-
dég vesz majd részt, de Platinum Party néven lesz
egy hatalmas élő koncert is a Buckingham-palota
előtt, „a globális szórakoztatóipar legnagyobb
sztárjainak” közreműködésével – áll a programter-
vezetben.

Két év kihagyás után teljes pompájában megtartják
a királynő „hivatalos” születésnapját, a Trooping the
Colour néven közismert, igen látványos, rendszerint
több százezres tömeget vonzó katonai parádét is,
amelyet a koronavírus-járvány miatt 2020-ban és ta-
valy csak igen szűk körben, a királynő windsori rezi-
denciáján, közönség nélkül rendeztek meg.

Az idén viszont 1400 katona és 400 fős katonaze-
nekar részvételével megtartják a színpompás dísz-
szemlét, mégpedig a hagyományoktól eltérően nem
egy vasárnapi napon, hanem a négynapos jubileumi
munkaszüneti hétvége első napján, június 2-án, csü-
törtökön. 

Big Jubilee Lunch címmel lesz emellett platinaju-
bileumi utcai lakoma több ezer résztvevővel a 
Buckingham-palotához vezető Mall sugárúton, és or-
szágszerte is számtalan helyen szerveznek utcabálo-
kat a helyi közösségek számára.

Az ünnepi programsorozat ugyanakkor már hétfőn
elkezdődött a platinajubileumi pudingversennyel,
amelyen bárki részt vehet. A Platinum Pudding Com-

petition elnevezésű megmérettetésen a feladat egy
minél újszerűbb puding megalkotása. Bár Nagy-Bri-
tanniában mára a puding szó a desszert szinonímá-
jává vált, a verseny kiírásában emlékeztetnek arra,
hogy számos sós verzió is létezik, köztük a haggis.

A recepteket világszerte ismert szakértőkből álló
zsűri véleményezi majd, a nyertes pudingreceptet
megosztják a nyilvánossággal, és az e recept alapján
készült pudingot felszolgálják a négynapos munka-
szüneti hétvégén rendezendő Big Jubilee Lunch részt-
vevőinek. 

II. Erzsébet királynő 1952. február 6-án, édesapja,
VI. György király halálának napján lépett az Egyesült
Királyság trónjára, de uralkodása jelesebb évforduló-
inak ünnepségeit – például az 1977-es ezüstjubileu-
mot, a 2002-ben tartott aranyjubileumot és a
2012-ben rendezett gyémántjubileumi rendezvénye-
ket – a jobb időjárás reményében június elején tartot-
ták.

A királynő emellett közismerten nem tartja illőnek,
hogy édesapja halálának évfordulóján ünnepelje az
ország az ő trónra lépésének évfordulóját.

Az uralkodó az idei platinajubileumi évben tölti be
96. életévét; elsőszülött fia, Károly trónörökös 74
éves lesz.

Ez lesz ugyanakkor az első olyan jelentős évfor-
duló, amelyen II. Erzsébet királynő férje már nem
lehet jelen: Fülöp edinburghi herceg tavaly április 9-
én, életének 100., házasságuk 74. évében elhunyt.

A királynő már hat és fél évvel ezelőtt megdöntötte
üknagymamája, Viktória királynő uralkodási időre-
kordját.

Viktória, aki 18 évesen került a trónra, 1901-ben
bekövetkezett haláláig 23 226 napot, 16 órát és 23
percet, vagyis 63 évet, hét hónapot és három napot
töltött a brit trónon.

II. Erzsébet királynő ezt a rekordot 2015. szeptem-
ber 9-én délután lépte át.

A brit uralkodó minden idők leghosszabb ideje hi-
vatalban lévő és a világ jelenlegi legidősebb állam-
fője. (MTI)

Pudingversennyel kezdődött a brit uralkodó
platinajubileumi ünnepségsorozata

Tíz méter hosszú tengeri ős-
hüllő, egy ichtioszaurusz
(halgyík) megkövült marad-
ványait fedezték fel brit pale-
ontológusok Leichester
közelében, egy víztározóban.

Mint az ásatáson dolgozó Joe
Davis a BBC Newsnak elmondta:
ez a legnagyobb ichtioszaurusz-
maradvány, amelyet eddig Nagy-
Britanniában találtak. A felfedezést
más paleontológusok is megerősí-
tették.

Az ichtioszauruszok a tengerben
élő, melegvérű, tüdővel lélegző ra-
gadozók voltak. Akár 25 méter
hosszúra is megnőhettek. Feltehe-
tően 250 millió évvel ezelőtt jelen-
tek meg, és 90 millió évvel ezelőtt
tűntek el a Földről.

Dean Lomax, a Manchesteri
Egyetem paleontológusa, aki részt
vett a tavaly februári feltárásban, a
brit paleontológiai történelem
egyik legnagyobb felfedezéseként

értékelte a leletet, amely kivétele-
sen jó állapotban maradt fenn.

Mint mondta: általában a dorseti
vagy yorkshire-i partvidéken talál-
nak ilyen ősi tengeriragadozó-ma-
radványokat, a szárazföld belse-
jében nagyon ritka az ilyen lelet.

Rutland, ahol a maradványokat
felfedezték, több mint 50 kilomé-
terre fekszik a tengerparttól, de 200
millió évvel ezelőtt ezt a területet is
sekély óceán borította. 

Az ichtioszaurusz maradványait
2021 nyarán, amikor a víztározó
vízszintje leapadt, óvatosan emel-
ték ki a sáros talajból, különösen a
hatalmas koponyára ügyeltek.

A rutlandi víztározót kezelő
Anglia Water most finanszírozást
keres, hogy az ichtioszaurusz a te-
rületen maradhasson, és a nagykö-
zönség is láthassa.

A felfedezésről szóló dokumen-
tumfilmet kedden mutatják be a
BBC Two műsorában. (MTI)

Az eddigi legnagyobb nagy-
britanniai halgyíkfosszíliát 

találták meg egy víztározóban

10 NÉPÚJSÁG __________________________________________________ MAGAZIN ________________________________________________ 2022.január11.,kedd



ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLOK régi autót, hibás
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat
ócskavasba. Tel. 0770-621-920. (14204)

LAKÁS

KIADÓ garzont keresek hosszú
távra. Tel. 0748-799-202. (14432-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0771-653-905. (sz.-I)

ELADÓ ház a Görgény völgyében,
Kásva faluban, központi helyen: 4
szoba, előszoba, fürdőszoba,
konyha, étkező, pince, pellettel fűtő
saját hőközpont és kert, nagy udvar
szőlőssel, 20 ár terület. Ára: 43.000
euró, alkudható. Érdeklődni a 0746-
267-754-es telefonszámon. (14459)

KIADÓ hosszú távra háromszobás,
bútorozott, hőszigetelt tömbházlakás
a Kövesdombon. Tel. 0741-123-181.
(14481-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(-I)

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást, festést. Tel.
0774-574-527. (14204)

VÁLLALUNK villanyszerelést, víz-
szerelést. Tel. 0774-574-527. (14204)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-, padló-
csempe-, lamináltparkett-lerakást ga-
ranciával. Tel. 0746-552-473. (14388)

IDŐS, ágyban fekvő nő mellé ápoló-
nőt keresünk 10-18 óra között, hétfő-
től péntekig, hosszú távra, az
oroszpiac környékére. Tel. 0741-047-
489, 10-18 óra között. (14435)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(14446-I)

BETEGGONDOZÓT keresek Maros-
vásárhelyen a Budai Nagy Antal ne-
gyedbe. Tel. 0749-154-647. (14431-I)

IDŐS hölgy mellé gondozót keresek
a Szabadság negyedbe. Tel. 00-36-
20-9749-955 vagy 0728-194-039.
(p.-I)

BEJÁRÓNŐT keresünk lakás takarí-
tására. Tel. 0745-997-897. (p.-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-
javítást, festést, bármilyen javítást.
Tel. 0759-467-356. (14480)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
LÖBL ERNŐ

a Constructorul Szövetkezet volt
munkatársa január 9-én Izraelben
elhunyt. 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
szomszéd, barát, 

id. SZILÁGYI LÁSZLÓ 
szerető szíve életének 78. évé-
ben megszűnt dobogni. Teme-
tése január 11-én, kedden 14
órakor lesz a református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (14475-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata,

ZÖLD JÓZSEF
életének 90. évében rövid szen-
vedés után eltávozott szerettei
köréből. Temetése 2022. január
12-én, szerdán 14.30 órakor lesz
a marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk dr.
KELEMEN ATILLA barátunktól,
az egykori kiváló sport-
embertől, a veterán kosár-
labdázók asztaltársaságának
megbecsült tagjától. Nyugodj
békében, ATA! Őszinte rész-
vétünk családjának! 
A kosárlabdázók „pénteki”
baráti köre. (14473-I)

Együttérzünk a gyász nehéz
perceiben a gyászoló családdal
dr. KELEMEN ATILLA el-
vesztése miatt érzett fájdal-
mában. Prof. Dr. Kikeli Pál és
családja. (66233-I)

Mély megdöbbenéssel búcsú-
zunk szeretett és tisztelt
kollégánktól, dr. KELEMEN
ATILLA állatorvos barátunktól.
Emlékét megőrizve, őszinte
részvétünk feleségének,
Melindának és gyászoló
szeretteinek. A Gámentzy és a
Csécs család. (p.-I)

Együttérzésünket, őszinte rész-
vétünket kifejezve, vigasztaló-
dást kívánunk Kelemen Attila-
Mártonnak ÉDESAPJA elvesz-
tése miatt.  A Mihai Eminescu
Pedagógiai Főgimnázium mun-
kaközössége. (-I)

Megrendülve értesültem dr.
KELEMEN ATILLA haláláról.
Őszinte részvétemet fejezem ki
a gyászoló családnak. Takács
Csaba, az RMDSZ volt
ügyvezető elnöke. (-I)

Életünk „lapjai” hihetetlen
gyorsasággal telnek, nem
kímélnek az elmúlás okozta
fájdalomtól sem. Gyászolunk és
szomorú szívvel búcsúzunk
HORVÁTH TÜNDE  osztály-
társunktól. Lélekben együtt-
érzünk lányai, Tündike és
Mónika fájdalmában! Nyugodj
békében, TÜNDE! Az 1962-ben
végzett osztálytársaid. (-I)

Megdöbbenéssel értesültünk
CSENTERI MANYI haláláról.
Őszinte részvétünk a Csenteri
családnak. Nyugodjon
békében! Agyagási Ilona,
Mihály Irén és családjuk.
(14477)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (sz.-I)
VÍZ-,GÁZ-,FÁSKAZÁN-SZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-
960. (13362-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édes-
apa, nagyapa, testvér, barát, jó ismerős,

DR. KELEMEN ATILLA
válogatott kosárlabdázó, akadémikus, állatorvos, válo-
gatott fogathajtó,  fogathajtó bíró, nemzetközi kutya-
bíró, az országos vadászegyesület alelnöke, politikus,
életének 74. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése január 12-én, szerdán 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (14482-I)

Isten akaratába beletörődve, szomorú szívvel búcsú-
zunk 

DR. KELEMEN ATILLÁTÓL
közösségünk példamutató személyiségétől.

Nagyra becsült barátunk életének 73. évében adta visz-
sza lelkét Teremtőjének.
Virrasztása kedden, január 11-én 17 órától, temetése
szerdán, január 12-én 13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, vigasztalást
és erőt kívánunk a családnak!
Mezőpanit Önkormányzata és lakói nevében

Bodó Előd Barna polgármester. (66234-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet. 
Egy férjet és apát feledni nem
lehet. A síron túl is tovább él a sze-
retet.”
Múlhatatlan fájdalommal emléke-
zünk január 11-én a mikefalvi szü-
letésű 

KÁNTOR JÁNOSRA 
halálának 16. évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, Éva, fiai: 
Janika, Jenőke, menye, Melinda,
unokái: Évike és Boglárka. 
Nyugodj békében! (14462-I)

KLARA javasasszony 100%-ban megoldja a hozzá
fordulók problémáját, feloldja a kötést és az átkot, gyógyítja
az alkoholizmust, depressziót, impotenciát, epilepsziát,
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és
nyereséget hoz a házhoz, szétvált családokat újból
összehoz, tarot-kártyából megnézi a múltat, jelent és a
jövőt, bármilyen egyéb problémában is segít.
Köszönetnyilvánítások: 
Anica Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével egyévnyi távollét után; Marian
Ákosfalváról hálás, mert fia kigyógyult az alkoholizmusból,
a depresszióból, és jó útra tért; Gergely Nyárádszeredából
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, és megismerkedett élete szerelmével; Antonela
Ernyéből köszönetet mond, mert megszabadult a családi átoktól és ismét boldogok;
Irén férje Vásárhelyről az epilepsziából gyógyult ki; Cristian Dicsőből hálás, mert
újra együtt van kedvesével.
Tel. 0742-450-214, Klara látnok. (Fizetett hirdetés: mp.)

MAROS MEGYEI TANÁCS

KÖZLEMÉNY
a besorolási szakasz döntésére 

vonatkozóan

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket
a Maros megyében, Nyárádtő város, Vidrátszeg
község, Hidegkút falu 1/A sz. alatt, a Marosvásár-
hely –Marosludas országút 14,5 km-énél kivitele-
zésre javasolt „Körforgalom kiépítése az E60-as
úton a Transilvania repülőtérnél” projektet il-
lető 2020. május 21-i 5036. sz. besorolási döntés
érvényességének a fenntartására vonatkozó dön-
tés meghozataláról.

A környezetvédelmi hatóság döntése, valamint a
döntés meghozatalára vonatkozó információk ta-
nulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10.
sz. alatti székhelyén hétfőn 9.00–5.00 óra kö-
zött, keddtől péntekig 9.00–2.00 óra között, a
projekt birtokosának, a Maros Megyei Tanácsnak
a székhelyén: Marosvásárhely (Győzelem tér 1.
sz.), valamint a http://apmms.anpm.ro interne-
tes oldalon.

Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével
kapcsolatos megjegyzéseiket/észrevételeiket el-
küldhetik a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökséghez (Marosvásárhely, Hídvég utca 10.
sz.), az office@apmms.anpm.ro elektronikus
címre vagy a 0265-314-985-ös faxszámra a köz-
lemény internetes oldalán való közlésétől számí-
tott 10 napon belül.
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjukhirdetőink

figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
valamintanepujsag.roweboldalonlevő

onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel  janu-
árra, ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére!
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra kö-
zött.

Várjuk Önöket!


