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Ákosfalva új iskolájára napelemes rendszert telepítenek

Gazdaságos és környezetkímélő
energiaellátás
Bocskai Istvánra
emlékeztek
A huszonkilencedik alkalommal megrendezett, a helyiek által kisebbik városnapoknak nevezett
rendezvénysorozat, a Bocskai Napok
az eddigiekhez képest más volt, egyrészt a megmozgatni kívánt célcsoportoknak szánt programok miatt.

____________4.
Megjelent
az új Samsung
csúcsmobil

Minden évben, amikor megjelennek
az iPhone-ok, a vásárlók egy része
felháborodottan nézi az árcédulát.
Azonban az elmúlt években már hozzászokhattunk, hogy a piac követi
árban az Apple telefonjait.

Fotó: Nagy Tibor

Az ugrásszerűen megemelkedett energiaárak láttán Ákosfalva község önkormányzata energetikai korszerűsítést tervez egy alig pár hónapja átadott tanintézményben. Az
elszabadult energiaárak óriási pluszterheket rónak az önkormányzatokra, amelyek a tanintézmények fenntartóiként a
megemelt gázszámlák miatt nem várt költségekkel szembesültek.

Szer Pálosy Piroska

A tavalyi beruházások mellett és a járványügyi nehézségek közepette
év végére néhány milliós többletet gazdálkodott ki az ákosfalvi önkormányzat.
Az idei költségvetéssel kapcsolatos kérdéseinkre Osváth Csaba, a község polgármestere elmondta, hogy a 2021-es év végére 2,7 millió lej volt
az önkormányzat megtakarítása, ezt az összeget természetesen csak beruházásokra lehet felhasználni, így az idei évet is jól indíthatják.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________8.
Közelebb
a valósághoz

Február 8-án ülésezett a parlamenti
külpolitikai bizottság fenntartható fejlődési albizottsága. A találkozón a kormány bemutatta a Fenntartható
Fejlődés Főosztály négyéves tevékenységét.

____________9.

Pályaszélen
Mózes Edith
Azon búsulnak egyesek, hogy a kormánykoalíció vezető alakulata,
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) háttérbe szorult a kormányban, és
csak a pálya széléről nézheti a PNDL3, azaz a vidékfejlesztést támogató országos program pénzalapjainak az elosztását. Mert a Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik államtitkára kezeli az Anghel
Saligny programot. Az államtitkár egyébként a PSD elnökének
„földije”, és ezért került funkcióba, állapítja meg az elemző, miközben azon kesereg, hogy a helyi önkormányzatoknak juttatandó 50
milliárd lej elosztásánál a liberálisok szóhoz sem jutnak, hiszen a
fejlesztési minisztériumot az RMDSZ politikusa vezeti.
A szerző emlékeztet, hogy a PNL-USR-RMDSZ-kormány annak
idején éppen az Anghel Saligny beruházási program kapcsán kirobbant konfliktus miatt bomlott fel. Ugyanis a Románia úgymond megmentéséért létrejött formáció, az USR hevesen ellenezte a program
elfogadását, mint mondták, anélkül, hogy sürgősségi kormányrendelet rendelkezne a csalás megelőzéséről. Másfelől az akkori miniszterelnököt, a PNL jelenlegi elnökét is „gyomrozták” a helyi
önkormányzatok, ezért sürgette, hogy még a szeptemberi kongreszszus előtt fogadják el a kormányrendeletet a helyi és a megyei tanácsok támogatására, vagyis a PNDL3-at, mert különben elveszítette
volna az elnökválasztást. Elérte akkor a célját, megnyerte a választást, mára azonban elvesztette befolyását az ötvenmilliárd lej
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ismét megjelentek a medvék
22., kedd

A Nap kel
7 óra 15 perckor,
lenyugszik
17 óra 58 perckor.
Az év 53. napja,
hátravan 312 nap.

Ma GERZSON,
holnap ALFRÉD napja.
ALFRÉD: germán eredetű férfinév. Elemeinek jelentése: tündér +
tanács.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. február 21.

Eső lehetséges
Hőmérséklet:
max. 9 0C
min. 3 0C

1 EUR

4,9447

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,3529
1,3883
265,5468

Ismét medvét láttak Erdőszentgyörgyön, az elmúlt napokban többen jelezték, hogy a település
különböző részein észlelték a jelenlétét. Legutóbb múlt csütörtökön éjszaka kapták lencsevégre, amint a városközponttól nem messze, a
református templom közelében, a főúton tartózkodott, majd megriadva az autóktól, elszaladt, s
az útról letérve eltűnt.

Csibi Attila Zoltán polgármester arra kéri a lakosságot,
hogy vigyázzanak este az utcákon, kerüljék a veszélyt. A
medve különösen agresszív lehet, ha bocsokkal van, és úgy
érzi, veszélyben vannak. Ha találkoznak vele, ne próbálják

elijeszteni, kergetni, ne menjenek a közelébe, ne fényképezzék. „Egyelőre csak annyit tehetünk, hogy vigyázunk
magunkra, és szükség esetén hívjuk a 112-es segélyhívó
számot, hogy a Ro-Alert figyelmeztető rendszeren keresztül értesítsék az érintetteket. Nagyon fontos, hogy próbáljuk megelőzni és elkerülni a bajt” – figyelmeztetett az
elöljáró.
Tavaly gyakran láttak medvét a városban, a nyár folyamán többször bemerészkedett a forgalmasabb utcákra is,
gazdaságokba tört be, főleg szárnyasokat pusztított el, de
a település határában a háziállatokban is kárt okozott.
(GRL)

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Ingyenes gyorstesztelés
Marosvásárhelyen
A Szociális Gyógyszertár és a Vöröskereszt Maros megyei
szervezete február 21-én, hétfőn és 22-én, kedden (ma)
antigéngyorstesztet végzett/végez Marosvásárhelyen a koronavírus-fertőzés kimutatására. Tegnap Meggyesfalván lehetett ingyenesen és névtelenül teszteltetni, ma a főtéri
virágóra környékén 13 órától folytatódik az akció. A teszteléshez szükséges felszerelést a Suryam és a Prison Fellowship Románia Egyesület biztosította.

169 új fertőzés
A járvány kezdetétől tegnapig (február 21-ig) Maros megyében 58.473 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap
169-cel nőtt a megyében az új esetek száma, 13 korábbi
fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 203
koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 13an fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig 53.959en gyógyultak meg, és 1815-en vesztették életüket a
megyében a Covid–19 miatt.

Tavaly számos gazdaságban garázdálkodott a medve

Fotó: Csibi Attila Zoltán közösségi oldala

Letisztítják a kerékpársávot
Olvasónk jelezte a múlt héten, hogy Marosvásárhelyen,
a Săvinesti lakónegyedben, a Szabadság utcában létesített
kerékpársávon a sár, a benőtt fű és a parkoló gépkocsik
miatt nehézkes, sőt, mondhatni veszélyes biciklizni. Olvasónk panaszát a polgármesteri hivatal közterület-kezelő
ügyosztályához továbbítottuk. Florian Moldovan osztályvezető közölte, a város szóban forgó övezetében fejleszté-

sek (Maurer építkezés stb.) vannak folyamatban, az ott elhaladó teherjárművek feldobják a sarat, de még hétfőn (tegnap – szerk. megj.) délután nekifognak lemosni, rendbe
tenni az említett útszakaszon a kerékpársávot. A megkopott
felfestést azonban csak az idő felmelegedése után tudják
felújítani.
(antalfi)

Új fogászati klinika Marosszentgyörgyön
Marosszentgyörgyön, a polgármesteri hivatal épülete mellett február 18-án, pénteken megnyílt az Éden-clinic fogászati klinika. A pácienseket Szekeres Erika és Beldean
Serena fogorvosok, valamint Böjte Annamária asszisztensnő látja el – adja hírül Facebook-oldalán Sófalvi Szabolcs polgármester.

Terápia Magyarózdon
A Bonus Pastor Alapítvány március 3-6. között négynapos
terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon. A felvétel előzetes
személyes beszélgetés alapján történik. Jelentkezni február 26-ig lehet Marosvásárhelyen, McAlister Magdolnánál
a következő telefonszámon: 0742-653-331.

Akkreditált képzés a Bonus Pastornál
A Bonus Pastor Alapítvány március 12-én Tanácsadó az
addikciók területén néven indít akkreditált képzést. A nyolcmodulos, összesen 120 órás képzést egészségügyi és szociális területen dolgozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakembereknek ajánlják. Sikeres vizsga esetén az Oktatási és Munkaügyi Minisztérium által hitelesített szakmai
oklevelet
biztosítanak.
Jelentkezni
a
https://cutt.ly/UO4Bsc5 linken, érdeklődni a 0265-254-460as telefonszámon lehet.

Személyazonosság-lopás
mobiltelefonért
A segesvári rendőrök őrizetbe vettek egy csalással és okirathamisítással gyanúsított, 40 éves férfit, aki feltételezhetően jogtalanul használta fel egy 59 éves férfi személyi
adatait, több mobiltelefon-szerződést kötve annak nevében. A gyanúsítottnak az illegális üzlettel több telefoncsomaghoz kellett volna jutnia. A megkárosított február 18-án
értesítette a rendőrséget. A gyanúsítottat a hatóság előzetes letartóztatásba helyezte.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

RENDEZVÉNYEK
Kiállítás a Felsővárosi Református
Egyházközségben

Február 23-án, szerdán délután 6 órától Marosvásárhelyen, a Felsővárosi Református Egyházközség tanácstermében (1989. December 22. út 49. szám) a
nőszövetségi bibliaóra keretében megnyílik Barát
Noémi és Nagy Kaiser Anita képzőművész-hallgatók
festménykiállítása. Áhítatot tart Benkő Mihály lelkipásztor, a kiállítást megnyitja Kolumbán Kántor Zita, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum festészettanára. Az
ünnepséget szeretetvendégség zárja.

Bemutató az Arielben

A Kerekerdő közepében című zenés-dalos mesejáték
bemutatójára várják az Ariel színház közönségét február 25-én, pénteken 18 órakor. A Zelk Zoltán meséire
épülő produkciót Barabás Olga rendezte, dalszerző,

énekes-bábos mesélő Cseke Péter, akit Dull János
kísér számtalan hangszeren. A díszletek és a bábok
Iszlai Erika tervező munkái, munkatársa Matei Emanuela volt. Az előadásra helyfoglalás szükséges a 0740566-454-es mobilszámon naponta 9-13 óra között.

Kamarazeneest

Február 22-én, kedden (ma) 19 órakor kamarazeneestre kerül sor a Kultúrpalota kistermében. Zenél a Tiberius vonósnégyes, meghívott Bartha Lajos
(mélyhegedű). Műsoron: Mozart- és Schubert-művek.

Szimfonikus hangverseny

Szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene
kedvelőit február 24-én, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát Cser Ádám
magyarországi karmester vezényli, szólót játszik Viniciu
Moroianu zongoraművész. Műsoron: Lipatti-, Franck-,
Csajkovszkij-művek.
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Álhírek a Donyec-medencei helyzetről
A Dezinformáció Elleni és Stratégiai Kommunikációs
Ukrán Központ csak az elmúlt hétvége alatt tíz
hamis jelentést rögzített a Donyec-medencei helyzetről, emellett az ukrán hatóságok megszerezték
az orosz propagandisták egyik, a helyi médiának
adott zárt utasításának dokumentumát is – közölte
Olekszandr Tkacsenko kulturális és információs politikai miniszter hétfői sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető példaként kiemelte a hétvége egyik leglátványosabb álhírét, amelyről cikkek jelentek meg az ukrán sajtóban. Szavai szerint „vicces volt számára volt producerként”
végignézni azt, hogy a Donyec-medencei ideiglenesen megszállt területeken ugyanazt a házat mutatták be a hírekben
olyan épületeként, amelyben ukrán „diverzánsokat” fogtak el,
akik állítólagosan stratégiai objektumok felrobbantására készültek, majd egy másik anyagban mint olyan lakóházat,
amelyben az ukrán erők állítólagos ágyúzása következtében
károk keletkeztek.
Kijelentette, hogy a szakadár területeken a sajtó valójában
a helyi közigazgatási vezetéstől kapott belső utasítások alapján
tudósít a helyzetről. „A kezünkbe került egy ilyen zárt utasítás,
amely alapján a szakadár és az orosz média egyaránt manipulációval és provokációval próbálja félretájékozni társadalmunkat” – mondta, miközben utasításokat tartalmazó lapokat
mutatott be az újságíróknak.
Tkacsenko szerint „nem teljesen igaz” az, hogy több tízezer
Donyec-medencei lakos menekült Oroszországba. Az orosz
sajtóban hétfőn megjelent hírek szerint a Donyec-medence
szakadár területeiről eddig már több mint 61 ezren lépték át

az orosz határt, a menekültek érkezése miatt Oroszország hat
régiójában szükségállapotot hirdettek – fűzte hozzá az Ukrajinszka Pravda hírportál.
Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter hétfőn tartott
sajtótájékoztatóján a menekültekkel kapcsolatosan kijelentette, hogy valójában néhány ezren utaztak félig üres buszokon. „Ezek a buszok oda-vissza jártak a felvételek kedvéért,
de valójában az emberek nem mentek sehova” – állította.
Megjegyezte, hogy Donyeckben bekapcsolták a szirénákat, de
eközben az éjszakai szórakozóhelyek továbbra is működtek.
Reznyikov közölte azt is, nem hisz abban, hogy Kijevet elfoglalhatják a most Fehéroroszországban állomásozó orosz
csapatok. „Adataink szerint Oroszország fegyveres erőinek kilencezer katonája van Fehéroroszország területén, ezenfelül
felszerelések, haditechnika, beleértve rakétafegyvereket és
egyebeket. Nevetségesen hangzik, hogy egy ekkora kontingens támadást indíthatna Kijev ellen, viszont hatásos a tekintetben, hogy fenyegessen, megijesszen bennünket, olyan képet
adjon, mintha körülzártak volna minket” – fogalmazott a miniszter. Elmondta, hogy megállapodott a fehérorosz védelmi
miniszterrel a közvetlen kapcsolatfelvételről. Reznyikov kijelentette, hogy a Moldovában lévő, önhatalmúlag kikiáltott,
orosz irányítás alatt álló „Dnyeszter menti Köztársaságban”
kezdődött hadgyakorlatok úgyszintén „pánikot hivatottak kelteni, és Ukrajna már reagál rájuk”.
A védelmi minisztérium szerint Ukrajna határainak közelében jelenleg a szárazföldi csapatokból mintegy 127 ezer orosz
katona tartózkodik, a tengeri és légi erőkkel együtt pedig 147
ezer. (MTI)

Az uniós miniszterek jóváhagyták az 1,2 milliárd
eurós pénzügyi támogatást Ukrajnának
Az európai uniós tagállamok kormányait tömörítő
Tanács hétfőn jóváhagyta az Európai Bizottság által
javasolt makroszintű pénzügyi támogatást Ukrajna
részére – tájékoztatott sajtóközleményben a
brüsszeli testület.

A hitelek formájában nyújtott segély az ukrajnai gazdasági
stabilitást hivatott előmozdítani, továbbá gyors támogatást
nyújt a jelenlegi válsághelyzetben, és erősíteni kívánja az ország ellenálló képességét.
Január 24-én Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke nyilatkozott először a támogatásról. A Tanács az Európai Parlament jóváhagyását követően fogadta el, mindössze
21 nappal azután, hogy az uniós végrehajtó testület előterjesztette javaslatát.
„Az EU azért gyorsította fel az Ukrajnának nyújtandó gazdasági támogatás elfogadását, mert a jelenlegi geopolitikai feszültségek károsan hatnak Ukrajna gazdasági és pénzügyi
stabilitására. A tartós biztonsági fenyegetések máris jelentős
tőkekiáramlást eredményeztek. Ukrajna a fokozott geopoliti-

kai bizonytalanság és annak az ország gazdasági helyzetére
gyakorolt hatása miatt elveszítheti a nemzetközi tőkepiacokhoz való hozzáférést” – áll a sajtóközleményben.
A sürgősségi makroszintű pénzügyi támogatás 12 hónapra
vonatkozik, amelynek során az EU kétszer 600 millió eurót
folyósít Ukrajnának. A makroszintű pénzügyi támogatások
pénzeszközei alacsony kamatozású, hosszú lejáratú hitelek
formájában állnak rendelkezésre, az EU és Ukrajna között létrejött egyetértési megállapodásban lefektetett konkrét szakpolitikai intézkedések végrehajtásától függően.
Az EU-Ukrajna társulási megállapodás 2017-es hatályba lépése óta az EU folyamatosan támogatja a kelet-európai ország
strukturális reformjának programját, amely a korrupció elleni
küzdelemre, a független igazságszolgáltatási rendszer kiépítésére, a jogállamiságra és a jobb üzleti környezet megteremtésére összpontosít. Egyéb eszközök mellett az EU 2014 és
2021 között öt egymást követő makroszintű pénzügyi támogatási művelet keretében segítette Ukrajnát, összesen 5 milliárd euró összegű hitellel. (MTI)

Közös cselekvési terv az EU és Ciprus között

A migráció kezelésének javítása a cél
Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyekért
felelős tagja és Nikosz Núrisz ciprusi belügyminiszter egyetértési megállapodást és részletes cselekvési tervet írt alá a ciprusi migrációkezelés
támogatásáról és megerősítéséről – tájékoztatott a
brüsszeli bizottság hétfőn sajtóközleményben.

A 6 oldalas megállapodás aláírására Margaritisz Szkínász,
az európai életmód előmozdításáért felelős bizottsági alelnök
és Nikosz Anasztasziadisz ciprusi köztársasági elnök jelenlétében került sor.
A megállapodás célja a Ciprusra érkező migránsok befogadására hivatott kapacitások növelése és feltételeinek javítása,
hatékony menekültügyi elbírálások és visszatérítési eljárások
támogatása, valamint egy, a migránsokra vonatkozó integrációs stratégia kidolgozása és végrehajtása.
A cselekvési terv végrehajtását az Európai Unió Menekült-

ügyi Ügynöksége (EUAA), az Európai Határ- és Partvédelmi
Ügynökség (Frontex) és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) fogják koordinálni.
„A bizottság és az uniós ügynökségek a Leszbosz szigetén
végzett közös kísérleti projekt tapasztalatai alapján megállapodtak abban, hogy folytatják és szükség esetén tovább fokozzák az EU pénzügyi és operatív támogatását, hogy segítsék
Ciprust egy tisztességes és hatékony, az uniós joggal összhangban lévő migrációkezelési rendszer létrehozásában” – áll
a sajtóközleményben.
A ciprusi hatóságok szerint a szigetre nagy számban érkező
migránsok a végsőkig feszítik Ciprus lehetőségeit, a kitoloncolásokat pedig akadályozza az, hogy az Európai Uniónak nincsenek erre vonatkozó egyértelmű szabályai. Tavaly 13.235
menedékkérelmet nyújtottak be a szigeten, de ezek legtöbbjét
elutasították. (MTI)

Kínai szankciók tajvani fegyvereladás miatt
Kína szankciókat vetett ki két amerikai hadiipari beszállítóra, miután az amerikai külügyminisztérium
február elején százmillió dollár értékű fegyvereladást hagyott jóvá a Peking által saját területének tekintett Tajvannak.

Vang Ven-pin kínai külügyi szóvivő hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: a Raytheon Technologies és a Lockheed Martin amerikai beszállítóval szemben alkalmazott ellenlépések
célja Kína szuverenitásának és biztonsági érdekeinek védelme.
Kína nem először sújtja szankciókkal a két vállalatot. A
legújabb szankciókról részleteket eddig nem közöltek. A szóvivő csupán annyit mondott el, hogy az intézkedés megfelel
annak az új törvénynek, amely a külföldi szankciók elleni fellépésről szól. A törvényt tavaly azt követően dolgozták ki,
hogy Washington kínai vállalatokat sújtott szankciókkal.

Vang ezúttal is hangsúlyozta: az amerikai lépés súlyosan
aláássa Kína szuverenitását és biztonsági érdekeit, komoly
csorbát ejt a kínai-amerikai kapcsolatokon, és árt a Tajvaniszoros békéjének és stabilitásának. Vang ismételten felszólította Washingtont, hogy ne adjon el további fegyvereket
Tajvannak, és hagyjon fel a szigettel ápolt katonai kapcsolatok
építésével, továbbá tartsa magát az egy Kína elvéhez. Hozzátette: Kína a továbbiakban is minden szükséges intézkedést
megtesz saját szuverenitása és biztonsági érdekei védelmében.
Az Egyesült Államok ugyan nem áll hivatalos diplomáciai
kapcsolatban a Kína által saját területének tekintett Tajvannal,
mindazonáltal a sziget legnagyobb fegyverszállítója, és törvény kötelezi rá, hogy segítse Tajvant védelmi képességeinek
szavatolásában. (MTI)
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Ország – világ
Véget érhet a veszélyhelyzet

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke
kifejtette hétfőn, még nem beszélt erről az egészségügyi
miniszterrel, de a magánvéleménye az, hogy Romániában többé nem kellene meghosszabbítani a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet. „Esetleg energiaügyi
veszélyhelyzetet lehetett volna bevezetni, ha nem találtunk volna megoldást az energiaválságra” – jegyezte
meg. A pártvezér úgy vélekedett, Romániának fel kell
zárkóznia az európai trendekhez a járványügyi korlátozások terén. Kifejtette, a többi európai országhoz képest
alacsony átoltottság dacára a hazai lakosság immunitása valószínűleg meghaladja az európait, mert nagyon
sokan átestek már a betegségen. (Agerpres)

Elmaradhat a hatodik járványhullám

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter nem tartja
valószínűnek, hogy hatodik hulláma is lesz a koronavírus-járványnak. Hétfői sajtótájékoztatóján a tárcavezető arról számolt be, hogy Romániában a
koronavírus omikron-változatának BA.2-es alvariánsát mindössze 13 esetben mutatták ki, így a hatóságok nem számolnak a járvány hatodik hullámával.
Emlékeztetett arra, hogy az oltások és a betegségből
való kigyógyulás eredményeként kialakulhatott már
a lakossági immunitás is, bár erről csak kevés vizsgálat született még. Rafila elmondta azt is, hogy az
első lazító intézkedés várhatóan a kültéri maszkviselési kötelezettség feloldása lesz a kevésbé forgalmas
helyeken. Az enyhítések bevezetésének azonban
szerinte feltétele, hogy konstans módon csökkenjen
a kórházi ápoltak és az intenzív terápián fekvő Covidbetegek száma – tette hozzá. (Agerpres)

Kompenzálnák
az energia drágulását

Kormányzati források szerint a szolgáltatói árrés 5
százalékra történő korlátozása, az energia héájának
5 százalékra történő csökkentése és a rászoruló fogyasztók értékjegyekkel való támogatása néhány javaslat azok közül, amelyeket a koalíció fontolóra vesz
az energia drágulásának kompenzálására. E források
szerint mintegy 4 millió háztartás részesülne értékjegyekben. A koalíciós tárgyalásokon felmerült a hazai
energiatermelés növelése is. Nicolae Ciucă kormányfő hétfőn délután tárgyalt az energiaügyekben
illetékes miniszterekkel a Victoria-palotában. A koalíció vezetői a tervek szerint kedden tartják a következő tanácskozásukat. (Agerpres)

Felmelegedés várható

Az időjárás továbbra is melegebb lesz a sokéves átlagnál, de az egész országban több csapadékos
napra kell számítani a következő két hétben – derül
ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 21-e és március 6-a közötti időszakra vonatkozó
előrejelzéséből. Erdélyben hétfőn még átlagban 11
Celsius-fokos nappali csúcsértékek lesznek, de a hét
közepére már 5 fokos maximumokat fognak mérni.
Ezt követően 5 és 11 fok között változnak a csúcsértékek, a legmelegebb február 25-én és 26-án, valamint március 4-én, 5-én és 6-án lesz. Az éjszakai
minimumok nagyrészt 0 fok alatt alakulnak, a leghidegebb éjszakákon – február 25-én, illetve március
1-je és 3-a között – mínusz 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadékra február 23-án, 26-án és 27én, illetve március 4–5-én is számítani lehet. A többi
napon fagypont alatti, 4 és 0 fok közötti hőmérsékleti
értékek várhatók. Az éjszakák többnyire fagyosak
lesznek, mínusz 8 és mínusz 4 fok közötti értékekkel.
Majdnem minden nap várható csapadék, jelentősebb
mennyiségben február 22, 26 és 27-én, valamint
március 5-én. (Agerpres)

Pályaszélen
(Folytatás az 1. oldalról)
elosztását illetően. Azt állítják kormányközeli források,
hogy a fejlesztési tárca magyar vezetője „nem felejtette
el a PNL tavalyi viselkedését”, ezért bízta az új PNDL
koordinálását egy pészédésre, cserébe a PSD elnökének
a támogatásáért, amikor az új kormánykoalíció megalakításakor a liberálisok meg akartak szabadulni tőle.
Akkor az RMDSZ azzal fenyegetőzött, hogy kilép a koalícióból, de Ciolacu megmentette, és a „magyarok kezében maradt” a fejlesztési tárca. Így történhetett meg,
hogy egy 6 százalékos párt három minisztériumot vezet,
amiből kettő a legpénzesebbek közé tartozik. Már
megint bejön a „magyar kártya”.
A jól értesült elemző szerint a fejlesztési miniszter az
oka a liberálisok közötti feszültségnek, mert miközben
a magyarok osztogatják a PNRR-pénzeket, a liberálisok
csak külső szemlélői lehetnek ennek. Ettől leginkább az
erdélyi szervezetek háborognak…
A másik projektre, amelyet a PSD kezel, 3.100 önkormányzat nyújtott be pályázatot, ami azt jelenti, hogy a
tárcavezetőnek kell szelektálnia. Egyesek máris tudni
vélik, hogy kik lesznek a kedvezményezettek. A liberálisok térvesztéséért pedig az elnököt teszik felelőssé.
Hiába, a szerencse forgandó, így kerül pályaszélre a
nemrég még melldöngető alakulat és gátlástalan vezetője.
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Új programokkal, kevesebb résztvevővel

Bocskai Istvánra emlékeztek
lyezni Istent és a keresztény értékeket az őket megillető helyre – nyomatékosította a lelkipásztor, míg
Drócsa László római katolikus plébános Bocskai István mottóját
emelte ki: „Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb
becsüljük”.
Ezt követően a Bocskai István elméleti középiskola diákjai mutattak
be ünnepi műsort Szabadon zenghessen vallásunk imája címmel,
majd a templom előtti téren, a fejedelem mellszobránál helyezte el az
emlékezés virágait a helyi és megyei önkormányzat, az RMDSZ kerületi és nőszervezete, a helyi
általános és középiskola, a református és unitárius egyház, a Bocskai
István Dalkör, a Bocskai István Alapítvány, a Bekecs Néptáncszínház,
az önkéntes tűzoltók, a Szent
László Társaság (1861) és Rend erdélyi törzsszéke, valamint az MPP,
az SZNT helyi szervezetei és a
Nyárádszeredáért Egyesület képviselői.
„Támogatjuk az anyaországot!”
A Bocskai Napok idei kiadása
több tekintetben is rendhagyó volt.
Intézmények, egyházak és civil szervezetek képviselői koszorúztak vasárnap a fejedelem szobránál
Fotó: Marton Erzsébet Zsófia
Múlt csütörtökön a filmvetítésen
A koronavírus-járványra való friss levegőn bulizhattak kicsik és tott a bécsi békéig. Jó lenne ma is egyrészt a régi mozik idejét akarták
tekintettel idén kevesebb, nagyok, míg szombaton este iro- bölcs döntéseket hozni, és visszahe- feleleveníteni, kíváncsiak voltak a
egymástól térben elkülönülő, dalmi kávéházra várták az érdeklőVasárnap
délután
és nem túl nagy tömegeket dőket.
megmozgató
programmal záróprogramként Kádár Annamária
várták a szervezők az ünnep- pszichológus tavaly megjelent kölőket, ennek ellenére sikeres- tetét, a Valódi példaképeket ismernek tartják a Bocskai Napok hették meg és dedikáltathatták az
rendezvénysorozatot Nyárád- érdeklődők, akik nemcsak a valódi
példákról, hanem a rossz fiúkból siszeredában.
keressé és példaképpé vált emberek
Gligor Róbert László
életútjáról is hallhattak.
Közösség egymással és Istennel
A huszonkilencedik alkalommal
Vasárnap délelőtt volt az ünnepémegrendezett, a helyiek által kiseblyes megemlékezés. A főtéri reforbik városnapoknak nevezett rendezmátyus
templomban
tartott
vénysorozat, a Bocskai Napok az
ökumenikus istentiszteleten Tőkés
eddigiekhez képest más volt, egyAttila református lelkipásztor az
részt a megmozgatni kívánt célcsoegymással és Istennel való közösportoknak szánt programok miatt. A
ség érzését hangsúlyozta, felhívta a
Vándormozi projekt keretében csüfigyelmet, hogy döntéseinknek kötörtökön kétszer is levetítették az
vetkezményei vannak, sok minden
ElkXrtuk című politikai krimit,
függ tőlük. Sok függött attól is,
nemcsak figyelmeztetésként a nem
hogy egykor Bocskai Istvánt fejeis távoli múlt politikai játszmáira,
delemmé kiáltották ki a rendek és a
hanem hirdetve azt is, hogy a maszékelyek Szeredában, ami meghagyar film érték, a mozi közösségi
tározta a következő időszakban Erélmény. Szombaton az eddigi focidély szabadságát és vallástornák helyett a Bocskai Síkupát
szabadságát. Sok függött Bocskai
rendezték meg (amelyre még viszAz eddigi focitornák helyett idén síkupát szerveztek a sportkedvelők számára
döntéseitől, amíg a felkeléstől eljuszatérünk), majd a verseny után

közönség reakciójára, mert a programot folytatni szeretnék. Nem
titok, hogy a filmet a közelgő magyarországi országgyűlési választások apropóján hozták el ide –
mondta el Tóth Sándor polgármester.
Az idei rendezvényen nem lehettek jelen az anyaországi testvértelepülések küldöttségei, de nem
feledkeztek meg róluk a szeredaiak,
és Bocskai végrendelete szerint ezután is figyelni fognak a testvérekre
– ígérik.
„Erdély megléte legerősebb pajzsa a mi nemzetünk fennmaradásának, abból várhatjuk tán örökös
megtartását egész nemzetünknek” –
áll Bocskai végrendeletében.
Ezt üzenték a magyarországi
testvéreknek és a nemzet miniszterelnökének is, és ennek értelmében
arra kérnek minden magyar állampolgárt, hogy az anyaországi választási procedúrát betartva éljenek
szavazati jogukkal április 3-án, támogassák az anyaországot, hogy
ezután is az elmúlt tizenkét év nemzetpolitikájának szellemében tudjanak
ünnepelni,
felelevenítve
Bocskai kultuszát, végrendeletét –
bátorította a szeredaiakat az elöljáró.

Fotó: Kacsó Lehel

Jövő hónaptól lehet pályázni gázhálózati beruházásokra Véradás a parlamentben

Március első felétől pályázhatnak
az önkormányzatok a fejlesztési
minisztérium által meghirdetett,
Anghel Saligny programból finanszírozott gázhálózati beruházásokra, jelentette be hétfői
bukaresti
sajtótájékoztatóján
Cseke Attila fejlesztési szaktárcavezető. A fejlesztési minisztérium
továbbá átvesz újabb 105 finanszírozási kérést az európai beruházások
és
projektek
minisztériumától.

7,5 milliárd lejt ír elő az Anghel Saligny közművesítési program új gázhálózatok
kiépítésére
azokon
a
településeken, ahol a lakosság jelenleg
nem fér hozzá ehhez az alapvető közszolgáltatáshoz, illetve a meglévő hálózatok kiterjesztésére és korszerűsítésére.
Közös miniszteri rendeletben határozza
meg a fejlesztési és az energiaügyi szaktárca a programot jóváhagyó rendelet alkalmazási szabályozását. A szabályozás
Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számítva 45 napig pályázhatnak az
önkormányzatok gázhálózati befektetésekre – mutatott rá Cseke Attila.

A fejlesztési minisztérium továbbá átvesz, finanszíroz és megépít 105 olyan
gázhálózatot, amelyre az önkormányzatok az európai beruházások és projektek
minisztériumától kértek pénzt, jól megírt, teljes dokumentációval ellátott pályázatokat adtak le, de a finanszírozási
keret elégtelennek bizonyult ahhoz,
hogy minden beruházás támogatást
nyerjen.
„Ezeket a kéréseket átvesszük, finanszírozni fogjuk. 5,5 milliárd lej többletköltséget biztosítunk az Anghel Saligny
programnak azért, hogy ez a 105 kérés
is finanszírozást kapjon, hiszen ezeknek
a beruházásoknak már elkészült a megvalósíthatósági tanulmánya, a terve,
megszerezték a szükséges jóváhagyásokat, és a finanszírozási szerződés aláírása után rögtön közbeszerzésre
kerülhetnek, majd kezdődhet az építkezés. A települések 70%-ában nincs biztosítva a gázhálózathoz való hozzáférés,
nagy a lemaradás ezen a téren, ezért
minél hamarabb neki akarunk látni az
építkezésnek. Ez az oka annak, hogy át-

vesszük a finanszírozási kéréseket” –
mondta el Cseke Attila.
A szaktárcavezető rámutatott, 95 község, 6 város és 4 municípium kérése kap
finanszírozást, közöttük Arad megyében
Nagyzerind, Bihar megyében Élesd,
Váradszentmárton, Illye és Alsókocsoba, Kolozs megyében Magyarszovát,
Kalotaszentkirály és Mikeháza, Kovászna megyében Kézdivásárhely, Hargita megyében Gyergyóújfalu és
Salamás, Szatmár megyében Szatmárhegy és Kismajtény, Szilágy megyében
pedig Haraklány.
A minisztérium javaslatára a kormány dönt a 105 finanszírozási kérvény
átvételéről, ezt követően az európai beruházások és projektek minisztériuma
elküldi a pályázatokat a fejlesztési szaktárcának. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatok a fejlesztési minisztérium
által biztosított digitális pályázati felületre feltöltik a szükséges információkat, majd a szaktárca megköti a
finanszírozási szerződést, és kezdődhet
az építkezés – zárta tájékoztatóját Cseke
Attila. (RMDSZ-tájékoztató)

Háromnapos véradási akció kezdődött a parlamentben a képviselőház és a bukaresti vérellátó
központ partnerségének köszönhetően. Az akció
indítóeseményén az USR, a PSD, a PNL és az
RMDSZ képviselőinek egy csoportja vett részt, egy
részük rögtön a sajtótájékoztató után adott is
vért.

Diana Stoica, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR) képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a romániai egészségügy súlyos vérhiánnyal küzd, mivel csak a lakosság 2 százaléka ad vért, ami messze elmarad az európai
6 százalékos átlagtól. A vérellátó központok nehézségek
árán tudják ellátni a kórházakat, és a helyzet a pandémia
alatt még rosszabbra fordult.
Carmen Mihălcescu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakciójának tagja hangsúlyozta, hogy a projekt politikai színezettől mentes, a törvényhozók szolidárisak ebben az ügyben.
Az RMDSZ-t képviselő Csép Éva Andrea arra kérte kollégáit és a parlament minden alkalmazottját, hogy – egészségi állapotától függően – rendszeresen, évente
egyszer-kétszer adjon vért.
Gabriela Horga, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) törvényhozója arra hívta fel a figyelmet, hogy a véradás a polgári
szerepvállalás egyik formája, és más emberek túlélési esélyeit növelheti.
Az USR-s Tudor Pop képviselő arról beszélt, hogy a parlamentben premier a most indult véradási akció, és reméli,
hogy a kezdeményezéshez minél többen csatlakoznak majd.
(Agerpres)
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Elment a pennás ember is
Bölöni Domokos
Nyolcvanegy éves korában elhunyt Máthé Attila, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület volt
titkára.
Szabó József az egyesület vezetősége nevében ezt mondja: – A
Fehéregyháza története című
könyv szerzője sokévi helytörténeti munkálkodás után kezdett a
falu monográfiájának megírásához, melyet 1999-ben, a fehéregyházi csata és Petőfi Sándor
halálának 150. évfordulóján sikerült megjelentetni, majd 2018-ban
újra kiadni.
Írásai megjelentek a Romániai
Magyar Szóban, a Népújságban és
más művelődési, közéleti lapokban. Az egyesület egyik alapítója
és 23 évig a titkára, tanácsadója,
mentora volt, több kiadvány szerzője, szerkesztője. Ugyanezt a
tisztséget töltötte be hosszú évekig
a helyi református egyháznál, né-

hány évig az RMDSZ-nél, és 19
éven át a falu egyik temetkezési
egyleténél. 2000–2004 között tanácsosként tevékenykedett a fehéregyházi
önkormányzatban.
Közösségépítő munkásságának elismeréséül 2019-ben a Maros megyei RMDSZ Könyv és Gyertya
díjban részesítette.
A Fehéregyháza pennás embereként ismert Máthé Attila a település örökös titkára marad. Mindig
szerényen, meghúzódva, leginkább
a háttérből, a színfalak mögül alkotott maradandót közössége számára.
*
Máthé Attila Székelyudvarhelyen született 1941-ben, Brassóban
szakiskolázott, aztán a vasút adta a
kenyerét, forgalmi tisztként működött Parajdon, Szovátán, Szederjesen, majd Fehéregyházán. Itt
telepedett le, és vált a hely jó szellemévé. Mindennapi munkája, a
vasúti tisztviselőség (1991-ben vo-

nult nyugállományba) pontosságra, a valóság feltétlen tiszteletére szoktatta, korábbi írói
tehetsége viszont feléledni látszott,
és gazdag tudásanyagát rendezgetve szakított időt számos cikkre,
vallomásra, nyelvi hitvallásra is;
helytörténeti írásai, jegyzetei, tudósításai lapunkban és más romániai kiadványokban csakúgy
megjelentek, mint a budapesti
Honismeret hasábjain. Szerkesztette a Fehéregyházi Emlékeztető
című kiadványt, melyet rendszerint
az évente tartott, július végi Petőfiemlékezések alkalmával kínáltak a
vendégeknek.
Irodalmi ambícióit jórészt háttérbe szorították a közösségi foglalatosságok. De ami hozzáférhető
verseiből, az tehetségről árulkodik.
Így a Fehéregyházi Emlékeztető
2006-os számában megjelent kis
költemény: a versfők összeolvasásával kedves faluja neve emelkedik ki a szövegből (akrosztichon).

Bethlen Kata búcsúja
Fehéregyházától
(1772)
Fellegeket űző nyugati szél búcsúztat az
Ezerszer áldott-átkozott tájtól, a
kies Küküllő-völgytől,]
Hallerek büszke, soktornyú kastélyától – otthonomtól, ]
Édes-bús egyházam drága útszéli templomától.
Remeg szívem a kegyetlen búcsúórán, Istenem…,]
Emlékképek villannak elém:
eget vívók,
Gyászosak, gyönyörű emberiek.
Itt lettem árva, özvegy…]
Hagyj, föld, elszakadnom tőled,
kitépnem magam ölelésedből! ]
Áldás rád még búcsúzóul, csöndes jobbágyfalu.
Zokszó ne illessen útrakész hintóm grádicsáról!
Ajándék volt itt minden tőled,
Uram: a csók, s a döghalál is. ]
Emlékét sokáig őrzik s őrizzék
a fehéregyháziak, segesváriak; a
Petőfi és népe örökségét mindenkor felvállaló, a turulmadaras szoborparki emlékhelyhez évente
elzarándokoló magyarok.

Dedikálás közben 2000-ben

Kamarazeneest és szimfonikus hangverseny

Heti koncertek
Két érdekesnek ígérkező koncerttel várja közönségét a
héten a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. Sorrendben
az elsőre február 22-én, ma
este kerül sor a Kultúrpalota
kistermében.

Kaáli Nagy Botond
A 19 órakor kezdődő kamarazeneesten a Tiberius vonósnégyes lép
fel Schubert és Mozart egy-egy művével. A Molnár Tibor (I. hegedű),
Lokodi Károly (II. hegedű), Molnár
József (mélyhegedű) és Zágoni
Előd (gordonka) alkotta formáció
meghívottja Bartha Lajos (mélyhegedű). Műsoron: F. Schubert – cmoll nyitány és W. A. Mozart –
C-dúr vonósötös.
A hagyományos csütörtök esti
szimfonikus hangversenyre a Kultúrpalota nagytermében kerül sor, a
koncertet a Marosvásárhelyi TVRvel közösen szervezték. A február
24-én 19 órától kezdődő hangversenyen Cser Ádám (Magyarország)
vezényel, szólista Viniciu Moroianu
zongoraművész, közreműködik a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara. Műsoron: D. Lipatti – Concertino
klasszikus stílusban zongorára és

Cser Ádám

Fotó: Gálos Mihály Samu

zenekarra, C. Franck – Szimfonikus
változatok zongorára és zenekarra
és P. I. Csajkovszkij – A vihar szimfonikus költemény, op. 18.
Cser Ádám karmester, zeneszerző 1979-ben született, 2010-ben
kitüntetéssel diplomázott a zeneakadémián Ligeti András osztályában, közben a bécsi zeneakadémia Erasmus-hallgatója volt. 11
éves kora óta foglalkozik zeneszerzéssel. Főként kórusművek, kamaradarabok és szimfonikus darabok

szerepelnek a művei sorában. Lemezen megjelentek Qu-ia… Lux
aeterna, valamint Psalmus 70. című
darabjai. 2018 februárban nagy sikerrel mutatta be V. szimfóniáját a
budapesti zeneakadémián a Budafoki Dohnányi Zenekarral. 2021
májusára a miskolci szimfonikusok
felkérésére komponálta 6. szimfóniáját. 2012 óta a Miskolci Nemzeti
Színház zeneigazgatója, a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar karmestere,
2018-tól a Magyar Állami Operaház vendégkarmestere. Az elmúlt
években dolgozott a Magyar Rádió
zenekarával, a miskolci szimfonikusokkal, a Concerto Budapesttel,
az Óbudai Danubia Zenekarral és a
Marosvásárhelyi Állami Filharmóniával. Rendszeresen közreműködik a Miskolci Bartók Plusz
Operafesztiválon mint karmester és
mint rendező is. 2021-ben vezényli
a Savaria szimfonikus zenekart és a
székesfehérvári szimfonikusokat.
2011 áprilisában meghívást kapott
Bernard Haitink karmesteri mesterkurzusára a Lucerni Tavaszi Fesztiválra. 170 jelentkezőből hét
kiválasztott között vezényelhette a
Lucerni Fesztiválzenekart, júliusban Jorma Panula kurzusa alatt dirigálta a portói Casa da Musica
zenekarát. 2011 májusában 11. lett
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Csiszár Aladár művészete

A Hajnali adása a híres prímásra emlékezik

Dr. Csermák Zoltán
A közmédia és a Hagyományok
Háza közös műsora február utolsó
hetében Csiszár Aladár, a néhány
napja elhunyt prímás életpályája
előtt tiszteleg.
A Kossuth rádió Hajnali –
Népzenei összeállítás korán kelőknek című műsorának egész heti
adása a 85 éves korában elhunyt
magyarpéterlaki prímásra emlékezik. Csiszár Aladár zenészközösségbe született, ott is nevelkedett,
mindössze négy elemit végzett, de
már kisgyerekkorában hegedülni tanították. Első mestere édesapja volt,
majd annak korai halála után a falu
legjobb prímása, Lunka József vagy
ahogy ott ismerték, „Bolond Jóska”
oktatta. Kilencévesen már önállóan,
bandával végigjátszott akár egy
egész lakodalmat. Később kialakította saját zenekarát, brácsását,
Ponczi Gyulát például ő tanította be
a kíséretre. A banda zenészeit az eltelt évek sem kényszerítették a modern
zenei
világhoz
való
alkalmazkodásra, Csiszár Aladár
nem vált a mostanság oly jellemző
dobos-szintetizátoros zenekarok hegedűsévé, nem kacérkodott az
elektromos hegedű használatával
sem. Játékának egyedülálló tónusa
a hangszer erőteljes, hosszan kihúzott vonóval való megszólaltatásából adódik, ugyanúgy, ahogy
gyerekkorában tanulta. Csiszár Ala-

dár a régi erdélyi nagy prímások
egyik utolsó képviselője volt, 2014ben kapta meg a Népművészet
Mestere kitüntetést.
Magyarpéterlaka a Felső-Maros
mente egyik legjelentősebb zenészközpontja. A faluban a 20. század
közepén és második felében több
cigányzenekar működött egy időben, így nemcsak Péterlaka, hanem
a környező, sőt távolabbi falvak
tánczenei igényeit is magas színvonalon tudták kiszolgálni. A muzsikusok
többsége
híres
cigányzenész-dinasztia leszármazottja, valamennyien a „magyar cigányok” csoportjához tartoznak,
tehát anyanyelvük magyar, vallásuk
református.
Az itteni táncok jellemzője az állandó forgás, amint ezt az egyik táncuk neve, a forduló is mutatja. A
sodró, lendületes táncok különösen
szép látványt nyújtanak, ha sok pár
együttes táncát nézzük, szinte hullámzik a terem.
A műsor zenei szerkesztőjének
válogatásában az érdeklődők erdélyi, Felső-Maros menti és nyárádmenti népzenét hallanak Csiszár
Aladár magyarpéterlaki prímástól
és zenekarától.
Szerkesztő-műsorvezető: Pénzes
Géza
Adás: Kossuth rádió (minden
reggel 5.03)
A műsor interneten elérhető:
www.mediaklikk.hu/mediatar/

Fotó: HH-archívum

a memphisi karmesterversenyen,
2012-ben meghívást kapott a Malko
karmesterversenyre Koppenhágába,
valamint a londoni Donatella Flick
karmesterverseny döntőjére. Aszszisztensként dolgozott a bergeni
filharmonikusok és a manchesteri
BBC zenekarnál. 2016 decemberében Fischer Iván karmester asszisztenseként
tevékenykedett
a
Budapesti Fesztiválzenekarral, Leonidas Kavakos és Daniel Barenboim szólistákkal. Számos színházi
produkció karmestere és zenei vezetője. A Magyar Állami Operaházban is rendszeresen dirigál. A
2017-es Maestro Solti nemzetközi
karmesterverseny döntőse volt.
Számos különdíjjal jutalmazták, valamint Ferencsik János karmesteri
pálcájának örököse lett – olvashatjuk róla a Magyar Állami Operaház
honlapján.
Viniciu Moroianu 1962-ben született Bukarestben, művészcsaládban. Tízévesen koncertezett először.
Számos hazai és nemzetközi fesztivál résztvevője és nyertese, a Romániai Mozart Társaság alapító
tagja, a hazai előadóművészek uniójának alelnöke, a bukaresti zeneakadémia osztályvezető tanára.
Az 1950-ben fiatalon, 33 éves
korában elhunyt Dinu Lipattit
mindmáig a legnagyobb román
zongoraművészként tartják számon.
Zeneszerző is volt, az e heti koncerten elhangzó Concertino en style
classique – Concertino klasszikus

stílusban című szerzeményét 1936ban írta Párizsban, bemutatójára
1939. október 5-én került sor Bukarestben. A bukaresti filharmonikus
zenekart George Georgescu vezényelte, saját előadói verzióját egy
1943-ban, a Berliner Kammerorchesterrel és Hans von Bendával
készült felvétel őrzi (az Archiponnál megjelent egy 1948-as svájci
koncertfelvétel is) – jegyzi meg
Gábos Judit a zeneszerzőről írott
könyvében.
A zeneszerző, orgonaművész és
zenetanár César Franck 1822-ben
született, és 1890-ben hunyt el.
Belga és német család leszármazottja, Franciaországban élt, a romantikus zene egyik nagy alakja.
Szimfonikus változatok zongorára
és zenekarra című művét 1885-ben
írta, és Louis Diémernek ajánlotta.
A szerzeményt 1886. május elsején
Párizsban adták elő Louis Diémer
és a Nemzeti Társaság Zenekar előadásában, a szerző vezényletével.
Csajkovszkij A vihar című alkotását Shakespeare azonos címet viselő drámája ihlette, a művet
Vlagyimir Sztaszov író és műkritikus ajánlotta a figyelmébe. A szerző
1873 augusztusában kezdte el komponálni a szimfonikus fantáziát, két
hónap alatt el is készült vele. A december 19-i moszkvai bemutató
Csajkovszkij egyik nagy sikerének
számított.
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Cserefalván üres az iskola
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Szennyvízhálózati nagyberuházás
Ákosfalva községben
A tervezett megvalósítások
történelmi évének nevezte
az idei, kihívásokkal tele esztendőt Osváth Csaba, Ákosfalva község polgármestere.
A kitartó megkeresések és
átiratok meghozták az eredményt, a fejlesztési minisztériumnál sikerült elérni a
szennyvízhálózat kiépítésének
finanszírozását
az
RMDSZ megyei és országos
szervezetének segítségével.
Az első szakasz kiépítése
negyvenmillióba, a második
és harmadik húsz-, valamint
tizennégy millió lej körüli
összegekbe kerül.

Az első szakaszban az Ákosfalvát, Harasztkereket és Nyárádszentbenedeket
kiszolgáló
tisztítóállomás épülhet meg. A régi
piactér közelébe tervezett derítőállomás és három település csatornahálózatának
megépítése
hozzávetőleg 40 millió lejbe kerül.
A projekten több éve dolgoznak,
teljes kivitelezési tervvel leadott
projektet fogadott el a fejlesztési
minisztérium az Országos Beruházási Társaságon keresztül, a közbeszerzési versenytárgyalást is
kiírták. A községet ellátó korszerű
tisztítóállomás kapacitását úgy tervezik, hogy utólag akár ötvenszázalékos bővítést is elbírjon. Mivel
a tisztítóállomás működőképességének biztosításához szükség van
egy bizonyos mennyiségű szennyvízre, elsőként azokat a településeket csatlakoztatják a rendszerre,
amelyek közelebb vannak, és népesebbek. A helyi közösségek fejlesztésére kiírt Anghel Saligny
program keretében tervezik Székelyvaja és Göcs csatornahálózatát

kiépíteni, ami közel 20 millió lejbe
kerül, az ígéretek szerint ez a projekt is el kell induljon. A szennyvíz
egy része a gravitáció révén haladhat majd, de az Ákosfalva és Székelyvaja közötti szintkülönbség
miatt az átemeléshez szivattyúállomásokra lesz szükség. Ezért ebben
a két faluban a megvalósítási költségek felét teszi ki az első szakasz,
amely három település és a tisztítóállomás megépítését tartalmazza,
a másik tényező pedig a nagy távolság a tisztítóállomásig.
Kisgörgényben és Cserefalván a
kiépítendő csatornahálózat tanulmányát jelenleg készítik, az országos helyreállítási program révén
hívnának le európai uniós finanszírozási forrásokat. A szennyvízhálózat kiépítésének harmadik
fázisában ezen a két településen

14,2 millió lejes beruházást terveznek. Az elöljáró előre is a lakosság
együttműködését és megértését
kéri, mivel a cél közös, és reméli,
hogy nem húzódnak el a munkálatok, hanem mihamarabb eredeti állapotukba kerülhetnek az utcák. A
község lakosai számára mind a csatornarendszer, mind a vezetékes ivóvízrendszer kiépítése nagyon fontos,
ezért a szennyvízhálózat megépítését az ivóvízellátás követhetné, de
ennek tervezési és kivitelezési munkálatai sajnos nem az önkormányzat
hatáskörébe tartoznak, hanem az
Aquaserv regionális szolgáltató feladata a megyei víz- és csatornarendszer régóta húzódó mestertervének
a megvalósítása, ezért a vízhálózat
kiépítése terén a községi önkormányzat egyelőre nem tud lépni –
mondta a polgármester.

Cserefalván az iskola és
óvoda egy leromlott állagú
épületben működött, és már
veszélyes volt a gyerekek számára. Mivel a diákok megfogyatkozott létszáma nem
indokolta a fenntartását, az
önkormányzat döntése alapján felszámolták, a gyerekeket iskolabusszal szállítják a
községközponti
tanintézménybe.

toztatják meg, amennyiben sikerül
újra benépesíteni gyerekekkel, nem
kizárt az újraindítása. Ott, ahol a
gyereklétszám indokolja a személyzeti kiadásokat és fenntartási költségeket, továbbra is működni
fognak a tanintézmények, ahol viszont megcsappan a létszám és a
költségek nagyok lesznek, számítani lehet arra, hogy felszámolják
azokat, és a községközpont tanintézményeiben tanulnak majd a diáA cserefalvi négyosztályos iskola kok. Ehhez négy iskolabusszal
tetőszerkezetét felújították, az épü- rendelkezik az önkormányzat, így
let rendeltetését egyelőre nem vál- megoldható a diákok szállítása.

Felújítják a régi óvodát

Ákosfalván a forgalmas főút natúj tanintézménybe, jelenleg a
melletti régi óvoda épületében zajló régi épületet újítják fel, a rendeltetevékenységet áthelyezték a vado- téséről még nem döntöttek.

Gazdaságos és környezetkímélő energiaellátás
egész iskola fűtésrendszerét is ellátják. Ezzel a beruházással költségA kigazdálkodott többletnek kö- mentesen termelődik az elektromos
szönhetően zökkenőmentesen tud- áram, hasonlóképp a fűtésrendszer
nak működni, és nincs ebben semmi is költségmentesen fog működni.
varázslat, csupáncsak „jól kell gazdálkodni” – hangsúlyozta.
Tavaly ősszel átadták az ákosfalvi szabadidőközpont mellé, a forgalmas főút zajától védett területre
épített új emeletes iskolát, melyet az
elemi iskolások és az óvodások laktak be. A korszerű iskola felépítését
a községközpontban régóta tervezte
az önkormányzat, a megvalósítására hárommillió lejt sikerült lehívni. Az elöljáró szerint ezt
történelmi jelentőségű megvalósításként élték meg, ugyanis iskolát
tervezni és építeni rendkívüli felelősséggel jár, ezért sem túl gyakori
esemény a közösségek életében. Az
érdekes építészeti stílus vonalait
magán viselő tanintézmény építését
a fejlesztési minisztérium finanszírozta, a bútorzatot az önkormányzat
saját költségvetéséből vállalta fel. A
hatalmas gázszámlák láttán a költséghatékonyság érdekében újabb
beruházást terveznek saját költségvetésből az új iskola fűtésrendszerének gazdaságosabbá tétele
érdekében. Az iskola áramfogyasztását ellátó áramtermelő napelemes
rendszert szerelnének és egy vagy
több hőszivattyút, amelyek meleg
vizet állítanak elő, ugyanakkor az
(Folytatás az 1. oldalról)

Erre az elhatározásra az utóbbi hónapok megemelkedett gázszámlái
miatt kényszerültek. Amint a községvezető kifejtette, az óvodások és
iskolások számára biztosítani kellett

a megfelelő hőmérsékletet, és minden intézkedésük dacára a januári
gázszámla hétezer lej fölötti összeg
volt.
A hasonló magas számlákat sze-

retnék hosszú távon elkerülni, és
energiát spórolni a környezetkímélő
napelemes rendszerrel, amire
400.000 lejt különítettek el az idei
költségvetésből.

Fotó: Nagy Tibor
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Az új edz sem segített, a Fehérvárt az Újpest is megverte hazai pályán
Fordulást követen azonnal megA forduló eltt sereghajtó, vendég Újpest 2-1-re legyzte a MOL szerezte a vezetést a vendégcsapat,
Fehérvár FC-t a labdarúgó NB I 21. Croizet volt eredményes. A folytatásban eldönthette volna a meccset
fordulójában.
A héten edzváltáson átesett FeJegyzkönyv
hérvár medd fölényét hozta az els
NB
I,
21.
forduló:
MOL Fehérvár
negyedóra, utána az Újpest átvette
FC – Újpest FC 1-2 (0-0)
a játék irányítását, támadásaiban MOL Aréna Sóstó, 3228 néz, vesokkal több elképzelés és veszély zette: Bognár T.
volt. A fehérváriak rengeteg hibával Gólszerz: Nikolics (88.), illetve
játszottak, a fvárosiak pedig a Croizet (46.), Zivzivadze (74.).
kapu eltt hoztak rendre rossz dön- Sárga lap: Kodro (65.), Alef (78.).
Fehérvár: Kovácsik – Nego,
téseket, ezért sem esett gól a játék- Fiola, Sabanov, Hangya – Szendrészben.

az Újpest, de a legnagyobb lehet- váltak és Zivzivadze találatával el- ezzel Szabó Józseffel holtversenységeket is elpuskázta. A Fehérvár döntötték a három pont sorsát. A ben  lett a fehérváriak legtöbb NB
ötlettelenül támadott, miközben a végén Nikolics Nemanja szépített, I-es gólt szerz játékosa.
vendégek egyre magabiztosabbá
rei (56. Rúben Pinto), Alef, Makarenko (87. Zulj) – Petrjak (69.
Bamgboye), Kodro, Dárdai P. (69.
Nikolics).
Újpest: Banai – Pauljevic, Kutrumpisz, Kuusk, Antonov –
Csongvai, Onovo (Boumal, 85.) –
Beridze (Katona M., 63.), Mitrovic, Croizet (Viana, 85.) – Zivzivadze (Kádár T., 80.).

Az NB I. állása

1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Kisvárda
4. Fehérvár FC
5. ZTE
6. Paks
7. Mezkövesd
8. Debrecen
9. Honvéd
10. Gyirmót
11. Újpest
12. MTK

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

13
12
11
8
8
8
7
6
7
6
5
5

3
4
7
5
5
4
6
7
3
5
6
5

5
5
3
8
8
9
8
8
11
10
10
11

36-17
30-23
37-22
26-26
31-39
53-44
25-31
35-34
35-37
22-31
26-33
16-35

42
40
40
29
29
28
27
25
24
23
21
20

Eredményjelz
* NB I., 21. forduló: Puskás Akadémia FC – Debreceni VSC 0-2, MOL
Fehérvár FC – Újpest FC 1-2.
* NB II., 24. forduló: Szombathelyi Haladás – III. Ker. TVE 0-1, FC
Ajka – Pécsi MFC 1-0, Diósgyri VTK – Szolnoki MÁV FC 3-2, Aqvital FC Csákvár – Kecskeméti TE Hufbau 2-1, Szentlrinc – Békéscsaba 1912 Elre 2-1, Budaörs – Nyíregyháza Spartacus FC 0-0,
Soroksár SC – ETO FC 2-2, Tiszakécskei LC – Szeged-Csanád Grosics
Akadémia 0-4, Dorogi FC – Budafoki MTE 0-2. Az élcsoport: 1. Diósgyri VTK 52 pont/24 mérkzés, 2. Vasas 46/23, 3. Szeged 45/24.

Bolla Bendegúz a 95. percben mentett pontot a Grasshoppersnek

A székesfehérvári Funsho Bamgboye (j) és az újpesti Branko Pauljevic

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Bolla Bendegúz, a Grasshoppers magyar válogatott futballistája az
utolsó pillanatokban mentett pontot csapatának a Young Boys elleni
vasárnapi bajnokin.
A 22 éves véd a 95. percben volt eredményes, kialakítva ezzel a 22-es végeredményt, Bollának ez volt a harmadik találata a svájci csapat
színeiben.
A svájci élvonalban 22 fordulót követen a Grasshoppers a hatodik,
a Young Boys a második a tabellán.

A Bajnokok Ligája e heti programja

a spanyol bajnok Atlético Madridhoz uta* szerda: Atlético Madrid (spanyol) –
zik.
Manchester United (angol), Benfica (portugál) – Ajax (holland).
Két-két mérkzést rendeznek kedden és bajnoki címvéd Lille-t fogadja, a Juventus
Bajnokok Ligája, nyolcaddönt, els
Valamennyi mérkzés este 10 órakor kezszerdán is a labdarúgó Bajnokok Ligája nyol- pedig az Európa-ligában címvéd Villarreal
mérkzések:
ddik, és a DigiSport, a Telekom Sport és a
vendége lesz.
caddöntjének els körében.
* kedd: Chelsea (angol) – Lille (francia), Look Sport közvetítésében látható a teleA szerdai rangadón a Manchester United Villarreal (spanyol) – Juventus (olasz)
A keddi napon a címvéd Chelsea a francia
vízióban.

Az Arena 48 gólt kapott Nagybányán
Bálint Zsombor
Átjáróház volt az Arena védelmében
Nagybányán, a helyi olimpiai teljesítményközpont csapata elleni mérkzésen,
amelyet a ni kézilabda A osztály B csoportja visszavágójának els fordulójában
rendeztek.
A marosvásárhelyi csapat három hét
után tért vissza a pályára, eltte ugyanis
szünet volt a bajnokságban, majd az els
kör utolsó fordulójában kimaradt a Tonic
elleni mérkzése, a nagyváradi alakulat
visszalépését követen. Erre azonban
aligha lehet fogni a védelem és a kapusok
gyatra teljesítményét. Kézilabdában gyakori feladat barátságos meccseken, hogy
ne kapjon a csapat egy bizonyos számú gól
fölött, és nem az, hogy hányat dob, mert a
védekezés minsége elsdleges fontosságú ebben a sportágban. Úgy tnik, az

Arena, amely rendszeresen 30 gólnál többet inkasszál mérkzésenként, ezt a leckét
nem tanulta meg, de a 48 kapott gól minden eddigi határon túlmegy, és annál meghökkentbb, hogy nem egy feljutásra
pályázó csapat dobott ennyit az Arenának,
hanem egy ugyancsak ifikbl álló társaság,
még ha az egész ország területérl összegyjtött tehetségekrl van is szó.
A téli szünetben az Arena kiegészítette
a keretét, néhány új név bukkant fel, és ha
segíti is ez a támadást, ahol 33 gólig jutott
a csapat, a védekezés javításán még sokat
kell dolgozni, a kapusokkal pedig nem kevésbé.
A bajnokság csütörtökön folytatódik,
ám az Arena ismét szabadnapos lesz.
Aztán ismét két és fél hét szünetet vesz a
pontvadászat, a marosvásárhelyi csapat
március 13-án a Kolozsvári U otthonába
látogat.

Eredményjelz
Ni kézilabda A osztály, B csoport, 12 forduló: Temesvári Universitatea – CNE
Rm. Vâlcea 28-32; 13. forduló: CNE Rm. Vâlcea – Besztercei Gloria II 31-25,
Zsilvásárhelyi CSM – Resicabányai CSU 34-21, Nagybányai CNOPJ – Tordai
Liviu Rebreanu Fgimnázium 36-28, Székelyudvarhelyi Hargita KK – Temesvári
Universitatea 35-40; 14. forduló: Zsilvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU 31-23,
CNE Rm. Vâlcea – Resicabányai CSU 30-24, Székelyudvarhelyi Hargita KK –
Besztercei Gloria II 22-34, Nagybányai CNOPJ – Marosvásárhelyi Arena 48-33.

Ujjgyakorlat
Nagyon elverte a Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata a bukaresti „ismeretleneket”
(amire a nevükben található NN utal) az 1. ligás
bajnokság alapszakasza visszavágójának els
fordulójában. Az eleve könnyed ujjgyakorlatnak ígérkez mérkzésre a vendégek mindöszsze hét játékossal érkeztek a minimálisan
kötelez tíz helyett, amiért büntetést kapnak
majd, ráadásul ezzel tovább rontották az amúgy
is kiegyensúlyozatlan erviszonyokat.
A marosvásárhelyi csapat hazai pályán viszont amennyire lehetett, komolyan vette a találkozót, bár fleg a tapasztaltabb játékosokon
néha határozottan érzdött, hogy nem kihívás
számukra a feladat, és ezért nem is tudnak maximális szinten koncentrálni. A negyedenkénti
eredményekbl viszont kitnik, hogy a második negyedi megtorpanás után, a szünetben kapott „bátorítást” követen ismét rákapcsoltak.
Nagyon sok lehetséget kaptak a fiatal játéko-

sok, akik közül kiemelkedett az öt látványos
zsákolást is teljesít Murean. Bemutatkozott a
néhány napja érkezett KC Ross-Miller is, akire
elssorban a bukaresti tiin a és Laguna elleni
rangadókon, és fleg a dönt tornán számít a
szakvezetés. Els meccsén húszpercnyi játékkal 17 pontot szerzett és kiosztott hat gólpasszt,
bár láthatóan kicsit még idegen testként mozgott új kollégái között. A fölényt mutató statisztikai adatok közül kiemelkedik a 18/34-es
(52%) triplamutató, a 46/24-es lepattanózási
arány és a 41/7-es gólpasszarány.
Miután a múlt heti, Agronomia elleni meccs
elmaradt, hacsak nem tzik msorra korán a bepótolását, a CSM a következ néhány fordulóban nem számíthat komolyabb ellenállásra. A
hét végén a fvárosba látogatnak, az Eagles otthonába, majd a Jászvásári Politehnicát fogadják, újabb közönség eltt rendezett, bekapcsolt
eredményjelzvel zajló „edzésre”. (B. Zs.)

Eredményjelz
Kosárlabda 1. liga, 11. forduló: Kolozsvári U – Bukaresti Stiina 74:107, Bukaresti Laguna
– Nagyváradi CSM CSU II 85:76, Bukaresti Eagles – Bukaresti NN Ulisse 64:49, CSU Craiova – Brassói Ralph 71:76; 12. forduló: Nagyszebeni CSU II – Bukaresti Stiina 64:111, Bukaresti Laguna – CSU Craiova 96:50, Bukaresti Agronomia – Bukaresti Eagles 73:55,
Kolozsvári U – Jászvásári Politehnica 92:74, Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti NN Ulisse
135:42.
Elmaradt mérkzésen: Brassói Ralph – Jászvásári Politehnica 71:60.

Jegyzkönyv
Jegyzkönyv
Ni kézilabda A osztály, B csoport, 14. forduló: Nagybányai CNOPJ – Marosvásárhelyi Arena 48-33 (24-18)
Nagybánya, Lasc r Pan -sportcsarnok. Vezette: Alexandru Apostu (Nagybánya),
Florin Chinde (Nagybánya).
CNOPJ: Neagu – Boiciuc 8 gól, Rusneac 8, Groan 6, Brîndua 6, Danciu 5, Stavariu 5, U an 3, Lazea 3, Turdeanu 3, Pop 1.
Arena: Szász, Both, Jitaru – ifui 10 gól, Moldován 8, Dina 4, Gál 3, Opri 3, Groza
2, Trantea 1, Dabu 1, Murean 1, Roca.

Kosárlabda 1. liga, 12. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti NN Ulisse 135:42 (32-7,
25-6, 46-16, 32-13)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250 néz. Vezette: Vlad Potra (Kolozsvár), Csíki Zsolt
(Marosvásárhely), Karsai Anett (Gyergyószentmiklós). Ellenr: Alexandru Columban (Kolozsvár).
Marosvásárhelyi CSM: Martini 23 pont (5), Sánta 17, Murean 17, Nistor 14 (4), Kiss 14 (4),
Ross-Miller 14, Bora 13, Engi-Rosenfeld 12 (4), Szilveszter 4, Steff 3 (1), Blaga 2, T lm cean
2.
NN Ulisse: Mesina 13 pont, Sava 11 (1), Manoliu 7 (1), P tracu 7 (1), Mandai 2, Opri escu
2, J rc l u.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Megjelent az új Samsung csúcsmobil

Minden évben, amikor megjelennek az iPhone-ok, a vásárlók
egy része felháborodottan nézi az árcédulát. Azonban az elmúlt években már hozzászokhattunk, hogy a piac követi
árban az Apple telefonjait. Ahogy a töltőfej és a fülhallgató
eltűnt a dobozból az almás vállalatnál, szép sorban úgy vette
ki a többi gyártó is az említett tartozékokat. Így nem meglepő, hogy az ár tekintetében is eljutott az Apple szintjére a
többi gyártó. Sőt, a Samsung új okostelefonja már el is hagyta
az iPhone-okat ilyen tekintetben.

Nagy-Bodó Szilárd
Amint az lenni szokott az újdonságok esetében, akinek tetszik és
aki meg tudja engedni magának, az
mindenképpen meg fogja vásárolni.
Lehet sopánkodni a magas ár miatt,
de hiába. Nagy valószínűséggel
ennél csak rosszabb lesz az évek folyamán, ahogy eddig tapasztalhattuk, a telefonok évről évre
drágábbak.
Nem ezen kell gondolkodni, inkább érdemes megnézni, hogy milyen telefont rakott össze a
Samsung, mert vannak irigylésre
méltó részei is. Bár az S szériáról
beszélünk, nem mehetünk el amellett, hogy ez nem egy egyszerű új
generáció. Ebben ugyanis benne
van a Note széria különlegessége, a
stylus, vagy ahogyan a köznyelvben
ismerik: a ceruza. A Note szériának
nem volt utódja tavaly ősszel, hiszen az belső konkurencia lett volna
a Fold modellek számára. Viszont
rengetegen éppen a ceruza miatt
vették a Note-okat, amikor a Samsung se szó, se beszéd nem mutatta
be az új Note szériát, megjelentek a
pletykák, hogy valószínűleg ötvözni fogják az S és a Note szériát.
Erre később a Samsung is ráerősített a telefonvideójával, ahol két készülék kontúrja látható, amelyek a
végén egybeolvadnak.
Február 9-én délután aztán vége

Samsung Galaxy S22/S22+

lett a találgatásnak. Leleplezték a
Samsung Galaxy S22 családot.
Akkor még csak számokat tudtunk,
most viszont azzal is tisztában vagyunk, hogy mire képes az új készülék. Egy biztos: erőnek nincs
híján. A telefoncsaláddal kapcsolatban persze elmaradt a meglepetésfaktor. A sok kiszivárogtatás miatt
túl sok újdonság nem maradt a Galaxy Unpacked (azaz a Galaxy kicsomagolása) 2022 eseményre.
De vissza a készülékekhez,
három is érkezett: az S22, az S22+
és az S22 Ultra. Az első két modellnél lényegében csak ráncfelvarrásról beszélhetünk, fejlődött a kamera
és megkapta az újabb csipet. Mindkét modellnek ugyanaz a háromkamerás formaterve. Az S21, illetve
S21+-nál 23%-kal nagyobbak a kameraszenzorok, képes 8K-s videó
rögzítésére, 50 megapixeles széles
látószögű, 12 megapixeles ultraszéles látószögű, illetve egy 10 megapixeles, háromszoros optikai
zoomolásra alkalmas telefotólencsét kaptak a mobilok. A Samsung
elmondása szerint tovább javult a
kamera HDR funkciója, az éjszakai
fotózás, valamint a portréfotók minősége is. Ezt időközben az internetre felkerült összehasonlító képek
is igazolták.
Továbbra is a két „gyengébb”
modellnél maradva, a kijelzők tekintetében a sima S22 egy 6,1 hü-

velykes, míg az S22+ egy 6,6 hüvelykes, 120 Hz-es kijelzőt kapott.
Maga a kijelző AMOLED technológia. Ez röviden annyit jelent,
hogy másodpercenkét 120-szor
tudja megváltoztatni az éppen rajta
szereplő képet, annak minősége
pedig közel tökéletes. Akkumulátor
tekintetében a kisebb egy 3700

hető. A Samsung Galaxy S22 Romániában 4200 lejről, míg az S22+
5200 lejről indul.
De nem ezek az igazi zászlóshajók. Hanem a Galaxy S22 Ultra,
amely hatalmas előrelépés az S21
Ultrához képest. Ha röviden kellene
mindent összefoglalni, azt lehetne
mondani, hogy minden megválto-

Samsung Galaxy S22 Ultra és S-Pen

mAh-s aksit, míg a plus modell egy
4500 mAh-s akkutelepet kapott. A
készülékek négyféle színben lesznek elérhetők: fantomfekete, fantomfehér, zöld és rózsaarany. A
sebességükért a Samsung saját
gyártású 4 nm-es Exynos 2200-as
processzora felel. Az alapmodelleknek 8 GB RAM és 128 GB tárhelye
van. Utóbbi felár esetében bővít-

Forrás: Samsung

tett mesterséges intelligenciának
köszönhetően még tisztább képeket
készít.
A telefon belsejében ugyanaz a
processzor, mint a kisebb testvérek
esetében, de a memória változott.
Az alapmodell szintén 8 GB RAMos és 128 GB belső tárhelyű, aki nagyobb tárhelyet szeretne, az extra
RAM-ot kap. A 256 és 512 GB-os
változatok 12 GB RAM-mal érkeznek.

Forrás: Samsung

zott. Az S22 Ultra valamilyen szinten a Note széria utódja is, így
rendelkezik S-Pen támogatottsággal
és integrált dokkolóval. A két kisebb modell nem kapta meg a „ceruzát”.
A kijelző tekintetében óriási, 6,8
hüvelykes a panel, amely a Samsung Vision Booster technológiájának köszönhetően akár 1750 nites
fényerőre is képes. Ez a piacon jelenleg egyedülálló, kiugróan magas
érték. A valósághű és – a tesztelők
elmondása szerint – szinte tapintható képekről ebben az esetben is a
Dynamic AMOLED 2X panel gondoskodik. A képfrissítés sebessége
– hasonlóan a másik két modellhez
– 120 Hz.
A kamerák számában itt van egy
ugrás, nem három, hanem négy kamera kapott helyet a készülék hátoldalán. A készüléknek van egy 108
megapixeles széles látószögű, egy
12 megapixeles ultraszéles látószögű, valamint két 10 megapixeles
telefotólencséje. Utóbbiaknak köszönhetően az előző két modell háromszoros optikai zoomja helyett itt
tízszeressel lehet számolni. A telefon továbbá a Samsung eddigi legnagyobb kameraszenzorját tudhatja
magáénak. Természetesen az S22
Ultra is megkapta a 100-szoros digitális zoom lehetőséget, amely a
képeket feldolgozó továbbfejlesz-

A nagy kijelző és az erős belső
részek miatt nagy akkumulátorra is
szükség van, hogy a telefon kibírjon
egy teljes napot. Erről gondoskodtak is a Samsungnál. Egy 5000
mAh-s telepet kapott az S22 Ultra.
A színek szinte ugyanazok, mint az
S22 és S22+ esetében, annyi különbséggel, hogy a rózsaarany helyett különleges burgundivörös
színben lesz elérhető a készülék.
Mindhárom típus Andorid 12-vel
és a Samsung legújabb, 4.1-es Ona
UI felületével érkezik.
A feketeleves az ár. A Samsung
Galaxy S22 Ultra alapváltozata
6200 lej, míg a 12 GB RAM-mal és
256 GB belső tárhellyel rendelkezőért 6700 lejt kérnek. Ha valakinek mindenből a legjobb kell, 7200
lejt kell leperkálnia. Ezzel pedig
már meghaladta az iPhone 13 Pro
Maxot. A különbség persze nem
nagy. Itt az ízlés dönt.
Ha valaki szörnyülködve nézi az
árakat, gondoljon arra, hogy az S22
Ultra zöld változatából már hiány
van, ahogyan ősszel sokat kellett
várni az új – szintén méregdrága –
iPhone-okra is. Tehát vásárló van
itthon is, méghozzá szép számban.
Most már csak az a kérdés, hogy
mennyire fogják kiállni az idő próbáját a Samsung új eszközei? Hamarosan ilyen téren is okosabbak
leszünk, illetve az is kiderül, hogy
milyen típushibáik vannak, ha vannak.
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Agenda 2030

az Európai Bizottság ilyen jól reagál a javaslatokra. Jean-Claude
Junckert az Európai Bizottság korábbi elnökét nem érdekelte az
Agenda 2030. Pragmatikus politikus volt, a fenntartható fejlődés
elvei távlatinak tűntek számára.
Nem ellenezte az alapelvek kidolgozását, de nem is állt hozzá megfelelően. Ursula von der Leyen
másként viszonyul mindezekhez.
2019 első fél évében Románia töltötte be az Európa Tanács elnöki
tisztségét. Mi voltunk azok, akik a
fenntartható fejlődés elveinek
életbe léptetését sürgettük. Négyoldalas nyilatkozatot nyújtottunk be,
ami konkrét teendőket tartalmazott.
Ezt az új Európai Bizottság komo-

(PNRR) Románia 30 milliárd eurót
kapott. Ebből az összegből nem véletlenül 20%-ot digitalizálásra, 40
százalékot a gazdaság zöldítésére,
környezetkímélő technológiák bevezetésére, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére kell költeni.
2020-tól az EU-nak van terve a körkörös gazdaság támogatására is.
Románia kidolgozta a saját projektjét, amelyet, több minisztériummal
egyeztetve, egy éven belül véglegesítünk. Új fogalom jelent meg, a taxonómia, amelyet négy területen
alkalmaznak. 2025-től az Európai
Fejlesztési Bank csak akkor ad kölcsönt cégeknek, önkormányzatoknak
beruházásokra,
ha
környezetkímélő technológiát is tartalmaz a projekt. Erre fel kell készülniük a nagy befektetési
alapoknak is. A pályázati kiírással
ösztönözhetik az érdekelteket, hogy
alkalmazzák a körkörös gazdaság
elveit, használjanak környezetkímélő technológiát, alternatív energiaforrást, hasznosítsák újra a
hulladékot stb. Megbízatásom során
tárgyaltam több pénzügyminiszterrel, valamint a Román Nemzeti
Bank illetékeseivel, és ajánlottam,
hogy Románia bocsásson ki zöld állami kötvényeket. A nagy befektetési alapok ugyanis szívesebben
vásárolnak olyan kötvényeket, amelyeket zöldberuházásokba lehet
visszaforgatni. A mezőgazdaságban
egyre jobban szorgalmazzák a
farmtól a villáig koncepció gyakorlatba ültetését, a környezetkímélő
mezőgazdálkodást. Az unió előírásainak megfelelően az elkövetke-

lyan vette. Nem sokkal ezután megszületett a zöldegyezmény (Green
Deal), és ezután az EU olyan dokumentumokat fogadott el, amelyek
alapján most tervezhetünk. Pénzt
különítettek el különböző fenntartható projektekre, és ami nagyon
fontos, hogy több területen – gazdaság, mezőgazdaság – szorgalmazzák a fenntartható fejlődési elvek, a
környezetkímélő szempontok előtérbe helyezését. Ennek már alapos
pénzügyi mechanizmusa is van.
– Milyen konkrét környezetkímélő
intézkedéseket támogatnak, amelyeket az Agenda 2030 is tartalmaz?
– Csak néhány példát említek, hiszen, mint ismeretes, az Agenda
2030 tizenhét nagyobb fenntartható
fejlődési célt és 169 kisebb irányelvet fogalmaz meg. A járvány által
érintett gazdaság újjáépítésére

zendő finanszírozási időszakban az
agrárszektorra szánt támogatás
25%-át a környezetkímélő (ún.
öko-) gazdálkodásra kell fordítani.
Mindemellett szükség van az új
technológiák alkalmazására. Megengedhetetlen, hogy 2018-ban 2,4
milliárd euróval több mezőgazdasági élelmiszeripari terméket importáltunk,
mint
amit
megtermeltünk. Románia ma is Európa búzaraktára, de nincs feldolgozott
termékünk,
amivel
növelhetnénk a hozzáadott értéket.
Ezért az ökogazdálkodás mellett
fontos a mezőgazdasági feldolgozóipar támogatása is, az egészséges
táplálkozás ösztönzése a helyi termelőktől a fogyasztókig. Ez benne
van az Agenda 2030 programjában.
Oda kell figyelni a világban zajló
eseményekre is a „cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan” elv

Közelebb a valósághoz
Február 8-án ülésezett a parlamenti külpolitikai bizottság
fenntartható fejlődési albizottsága. A találkozón a kormány
bemutatta a Fenntartható Fejlődés Főosztály négyéves tevékenységét. A fenntartható fejlődés tárcaközi bizottsága elfogadta a kormánynak a fenntartható fejlődési célok
megvalósításáról szóló 2021. évi jelentését, és azt a parlament elé terjesztette. A külpolitikai bizottság tagjai elkötelezték magukat a Románia fenntartható fejlődési
stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása mellett.
Az esemény is jelzi, hogy a még távlatinak tűnő stratégia –
több nemzetközi környezetvédelmi elkötelezettség mellett,
mint amilyen az EU zöldegyezménye – tartalmazza mindazokat a javaslatokat, amelyek nyomán, az új koncepció szerint,
át kell szerveznünk mindennapi életünket. A szükséges változtatásokról, a főosztály konkrét lepéseiről Borbély László államtanácsossal, a Fenntartható Fejlődés Főosztály
koordinátorával beszélgettünk.

Vajda György
– Az utóbbi időben egyre többet
hallunk az EU zöldegyezményéről
és más olyan nemzetközi elkötelezettségekről, amelyeket Románia
is elfogadott. Ezek elsősorban a
környezetvédelmi szemléletváltást
szorgalmazzák, ugyanakkor néhány konkrét célkitűzést is megfogalmaznak. Románia ezen a téren
élen jár, mivel a négy évvel ezelőtt
megalakult Fenntartható Fejlődés Főosztálynak sikerült egy
olyan dokumentumot összeállítania, amely e témakörben példaértékű lehet más országok számára.
Miért fontos ma olyan irányvonalakat kijelölni, amelyek hatása
csak több évtized múlva érezhető
a mindennapi életben?
– Egyelőre valóban távolinak
tűnik, amit megfogalmaztunk az ország fenntartható fejlődési koncepciójában. Ez a jövőkép holisztikus
megközelítése, de mindannyian jelenleg is láthatjuk, hogy szükség
van a mentalitásváltásra, hiszen
érezzük, látjuk a klímaváltozás hatásait. Ráadásul kitört a világjárvány, amely komoly válságot
okozott a fejlett gazdaságú országokban is. Óriásit fejlődött az elmúlt
ötven
évben
az
orvostudomány, hiszen ma már
olyan műtéteket végeznek, amelyekre fél évszázaddal ezelőtt gondolni sem mertek. Ugyanakkor azt
tapasztaltuk, hogy egy járvány
miatt világszerte megingott az
egészségügyi ellátás, mert nem voltunk felkészülve rá. Azért kell ma
olyan általános elképzeléseket,
programokat kidolgozni, amelyek
mentén majd konkrét programokkal
lehet előállni. A fenntartható fejlődés egyik alappillére a megelőzés.
Ha van elképzelés, megoldás, akkor
nem éri a nemzetgazdaságokat
meglepetésszerűen a Covid–19 vírusjárványhoz hasonló helyzet.
– Az EU zöldegyezménye (Green
Deal) is igazolja, hogy Európa is
a fenntartható fejlődés elveinek
gyakorlatba ültetését szorgalmazza.
– Nehezen jutottunk el idáig. Korábban nem gondoltam arra, hogy

alapján. Kevesen tudják, hogy jelenleg 800 millió embernek nincs
meg a minimális létbiztonsága.
Egyik napról a másikra él, nem
tudja, lesz-e másnap mit ennie. Óriási feladatot jelent felszámolni a világon az éhezést. A klímaváltozás,
a meteorológiai jelenségek sürgős
intézkedésre sarkallják a politikusokat, hiszen nagy méretű társadalmi
válság elé nézünk, ha nem találunk
idejében megoldásokat helyi és globális szinten.
– Ha már a megoldásokat említi,
arra vagyok kíváncsi, hogy jelenleg hol tart Romániában az
Agenda 2030 fenntartható fejlődési program kidolgozása, gyakorlatba ültetése?
– 2020-ban készítettünk egy felmérést 98 mutató alapján, ami teljes
képet ad arról, hogy miként állunk
jelenleg azokon a területeken, amelyekre megoldást kínál az Agenda
2030. Ezt is figyelembe véve, jelenleg véglegesítettük a 2030-ig terjedő konkrét akciótervet, amely a
politikai tényezők elé tárja azokat a
mutatókat, amelyeket figyelembe
kell vegyenek a környezetkímélő
programjaik összeállításakor. Hogy
jó úton járunk, igazolja az is, hogy
tavaly Dubajban, a világkiállításon
az ENSZ a közigazgatás innovációjáért díjazta a főosztályt, ezzel elismerve azokat az erőfeszítéseket,
amelyek célja, hogy Románia vezető szerepet töltsön be a 2030-as
fenntartható fejlődési menetrend
végrehajtásában. A díjat felajánlók
elismerték, hogy van koncepciónk,
amelyet felépítettünk, és úgy látják,
hogy működni fog. Nemsokára létrehozunk egy kiválósági központot,
ahol fenntartható fejlődési tanácsadókat képezünk a helyi közigazgatások számára. Eddig 90, különböző
intézményekben dolgozó kolléga
volt a munkatársunk; az a szándékunk, hogy 2026 végéig 2000 ilyen
tanácsost képezzünk ki. Továbbá
létrehozunk egy számítógépes platformot, amelynek a segítségével a
helyi önkormányzatokat tájékoztatjuk a fenntartható fejlődési elvek kivitelezéséről,
a
gyakorlati
tudnivalókról, a környezetkímélő
projektekről, és átadunk minden
olyan információt, ami abban segíti
a helyi közigazgatásokat, hogy valóra váltsák a fenntartható fejlődés
elveit. Partnerkapcsolatokat építünk
ki megyei, városi vagy községi
szinten. Ez az a rendszer, amelynek
kidolgoztuk a koncepcióját, és amelyet gyakorlatba is ültetünk.
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– Sokszor elhangzott nyilvánosan
is, hogy az Agenda 2030 a jövő
nemzedéket szolgálja, hiszen az
egyik legnagyobb célja, hogy a
Földet megőrizze a következő generációnak, rá hárul a feladat,
hogy ami jelenleg csak elképzelés, azt megvalósítsa, és másként,
környezetkímélőbb szemléletben
éljen.
– Ezért fektetünk nagy hangsúlyt
az oktatásra, a civil környezetvédelmi és más szervezetekkel való
együttműködésre, a partnerkapcsolatok kialakítására, hogy konkrét
példákkal is igazoljuk, lehet másként, valóban környezetkímélő
szemlélet szerint élni. Erre is új
stratégiát hoztunk létre, vannak
konkrét lépések is. Például tavaly az
egyik civil szervezettel bejártuk Romániát, és drónokkal készített filmfelvételekkel
bemutattuk
a
fenntartható fejlődési célkitűzéseket. Illusztráltuk, hogy mit szeretnénk elérni, és hol állunk ma
mindezekkel. Eddig 2500 iskola
kapcsolódott be a programba. Egy
tehetséges bukaresti grafikus készített egy képregényt, ahol a tizenhét
szuperhős megváltja a világot. A
szuperhősök a tizenhét nagyobb fejlődési cél szerint harcolnak a környezetrombolókkal szemben. A
képregény szövegét lefordítjuk a
Romániában élő 17 kisebbség nyelvére, és elektronikus formátumban
elküldjük segédtananyagként az iskolákba. Tavaly a parlament épületében egy másik környezetvédő
szervezet önkénteseinek bevonásával 30 perces színdarabot mutattunk
be, amelynek témaköre a környezetvédelem volt. Van egy népszerű
hatodik osztályos rapper, akit felkértünk, hogy a dalaiba foglalja
bele az Agenda 2030 témakörét.
Nagyon sikeresen szerepelt ezzel a
múlt év végi gálánkon. Bevonunk
influenszereket is, akiket arra kérünk, beszéljenek a környezetvédelem fontosságáról. Mindezek
mellett civil szervezetekkel partnerkapcsolatban Gyergyószentmiklós
mellett 2000 pisztrángot telepítettünk a Békény-patakba, rehabilitáltuk a Sepsiszentgyörgy melletti
Rétyi-tó élővilágát. Sok más olyan
akcióban is részt vettünk és veszünk, ami jobbá, szebbé, élhetőbbé
teszi a környezetünket, és közelebb
visz az Agenda 2030 kézzelfogható
eredményeihez. Várjuk mindazok
érdeklődését, társulását programjainkhoz, akik hasonlóan gondolkodnak, és tennének valamit a
környezet védelméért.
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Új elnöke van a Maros Megyei Magyar
Diáktanácsnak
Szerkeszti: Mezey Sarolta

Cél a folyamatos fejlődés

Februári ünnepek a Magányosok Klubjában
A kronológiai sorrendet követve
először az álarcosdélutánról számolok be, amelyet Kopacz Imola,
klubunk vezetője szervezett, megtörve ezt a szomorú, elszigetelt, tilalommal teli időszakot.
Szép számban jelentkezett az ötletesebbnél ötletesebb maskarába
öltözöttek serege: Varga Irén, Bardóczi Juliánna, Berei Árpád, Jakab
Ilona, Fazakas Gizella, Székely
Irén, Czerán Erzsébet, Luka Ildikó,
Lengyel Erzsébet, Némety Ibolya.
Volt ott Piroska és a farkas, falusi
orvos, sánta öregasszony, háremhölgy, koldusasszonyjósnő, menyasszony és vőlegény, orosz
táncoslány. A bemutatkozás után
klubunk vezetője kiosztotta az okleveleket, elismerve a jelmezesek
igyekezetét.
Február 15-én ünnepelte fennállásának XXXI. évfordulóját a marosvásárhelyi Magányosok Klubja.
Kopacz Imola klinikai szakpszichológus álmodta meg harmincegy
évvel ezelőtt a klubot, és azóta működik, ami az önzetlen és nagy
hozzáértéssel végzett munka eredménye. Hála és köszönet, hogy
évek hosszú sora óta összefogja és
előreviszi ezt a kis közösséget.
Csodával határos, hogy még ezekben a pandémiás időkben is életben maradt a klub. Kopacz Imola
több mint harminc évtizede döbbent rá, hogy szükség van a hiánypótló
alapítványra,
olyan
személyeket vont maga köré, akik
elszigetelődtek volna, miután
nagykorúvá váltak a gyermekeik, s
a fölöslegesség érzésével küzdöttek. Az alapítvány szerepe nagyon
sokrétű, a meghívott előadók az
élet minden területéről érkeznek.
Vallásos ünnepeinket minden alka-

lommal rövid kulturális műsorral
ünnepeljük, adventi előadásaink
ismertek Marosvásárhely templomaiban. Kirándultunk az ország
minden részébe. A hagyományőrzés az egyik legfontosabb feladatunk,
amihez
szorosan
kapcsolódnak nemzeti ünnepeink.
Az ünnepi alkalmakat a klubtagok
kulturális műsora teszi színesebbé,
amit klubunk vezetője állít össze
és tanít be. Minden évben különböző településeken szervezzük
meg a gulyásfőző versenyt, erre az
adott településről érkezik a meghívás. Megünnepeljük a születés- és
névnapokat.
Az évfordulós ünnepségen klubvezetőnk üdvözölte a meghívott
vendégeket és a klubtagokat, majd
Nagy László unitárius lelkész tartott áhítatot. Elénekeltünk egy nagyon szép zsoltárt. Az ember
magányosságában számíthat arra,
hogy az Isten őt megerősíti, és nem
mond le róla – fogalmazott a lelkész –, és megáldotta a jelenlevőket.
Kopacz Imola elmondta, hogy
szakmai indíttatásból hozta létre e
közösséget olyan személyek részére, akik valamilyen okból egyedül maradtak, és 31 éve heti
rendszerességgel minden kedden
találkoznak. A klub tevékenysége
olyan aktivitást biztosít a nagymamák korosztályának, ami a bezártságot és elszigetelődést küszöböli
ki. A klubban hasznosnak, fontosnak érzik magukat.
Szomorúan vettük tudomásul,
hogy a város vezetőségének ez a
több évtizedes tevékenység elkerülte a figyelmét, bár meghívást
kapott az évfordulós eseményre.
Baricz Lajos marosszentgyörgyi

római katolikus plébános elmondta, hogy több könyvbemutatót, előadást tartott a klubban, és
többször adott otthont a gulyásfőző
versenynek. Klubunk minden évfordulója alkalmával egy-egy verssel rótta le tiszteletét. A XXXI.
évfordulóra Senki sem sziget című
versét hozta el nagy szeretettel.
Szilágyi Sándor nótaénekes,
klubunk tiszteletbeli tagja támogatása nélkül elképzelhetetlen lenne
számos klubtevékenység. Elmondta, Istennek mindig gondja
volt rá, hogy olyan embereket állítson az élre, akik felemelik a
gyengéket. Jelen volt Tóth Béla
nyugalmazott rádiószerkesztő is,
aki éveken át hírül adta az alapítvány tevékenységét. Kilyén László
színművész számos alkalommal
színesítette találkozásainkat.
Az ünnepségen Némety Ibolya
felköszöntése következett, aki 31
évvel ezelőtt az alapító tagok között volt. A klubtagok Kopacz
Imolát szép virágkosárral köszöntötték. Az ünnepi alkalmat a klubtagok kulturális műsora tette
színesebbé, versek és kórusművek
hangzottak el. A repertoárt ez alkalommal is klubvezetőnk állította
össze. Verssel Péterfi Rozália,
Cseh Juliánna, Dendea Mária,
Lengyel Erzsébet, Luka Ildikó,
Jakab Ilona, Czerán Erzsébet,
Varga Irén, Berei Árpád, énekkel
Némety Ibolya és Fodor János örvendeztette meg az ünneplőket.
Végül szeretetvendégség következett, a szépen megterített asztalon
két óriási torta és pezsgő várta az
ünneplőket.
Czerán Erzsébet

Fotó: Fejéregyházi Tünde

Látogatók a vadasdi képtárban
Húszfős utazócsoport érkezett a
vadasdi Molnár Dénes Képtárba, a
grafikusművész alkotásait tekintették meg, aki idén lenne 75 éves.
A csoport többnyire Maros megyei emlékhelyeket látogatott meg,
előzetesen a parajdi Áprily-emlék-

házat, Szovátát, Makfalvát, a havadtői néprajzi múzeumot keresték
fel, és Vadasdra is el kellett jönniük.
A csoportot Kakas Zoltán túravezető irányította, aki gyakran
szervez kirándulásokat Székely-

Fotó: Bölöni Klára

föld jeles településeire irodalmitörténelmi helyek megtekintése és
megismerése céljából.
Vadasdon nemcsak Molnár
Dénes zodiákus sorozatát, színes
és fekete-fehér grafikáit, metszeteit
látták és csodálták meg a látogatók, hanem Jakab Ödön (18541931) költő, író szellemi
hagyatékát is, köteteit, családi
fényképeit, eredeti és másolatban
lévő leveleit, kéziratait stb. Ez a
hagyaték 2017 óta található Vadasdon, Jakab Ödön szülőfalujában.
E sorok írója a tárlatlátogatás
során igyekezett minél több információt átadni az érdeklődőknek,
hogy Vadasd két jeles szülöttjének
szellemi nagysága kellően elevenedjen meg az erdélyi magyar kultúra térképén.
Távozás előtt közös fotó készült, minden idelátogató kis ajándékot kapott emlékbe: egy erdélyi
templom- vagy vármetszet fénymásolt példányát.
Székely Ferenc

Az MDT kongresszusa, a leköszönő és az új elnökség

Nagy-Bodó Szilárd
Minden vezető életében eljön az
a pillanat, amikor valami miatt le
kell mondania. Nincs ez másképpen
a diákszervezetek esetében sem.
Természetesen a lemondás nem jelent végleges búcsút, a régi vezető
a továbbiakban is segítheti az utódját. Ilyen vezető- és elnökségváltásra került sor február 12-én,
amikor a Maros Megyei Magyar
Diáktanács vezetősége lemondott
tisztségéről, átadva a helyet a következő generációnak. Szabó Szabolcs,
a szervezet tiszteletbeli elnöke nem
vonul vissza teljesen, a továbbiakban is segíteni akarja a diáktanács
működését, de immár cenzorként.
Az új elnökségnek pedig komoly
célkitűzései vannak.
A megújulásról az MDT volt elnökét, Szabó Szabolcsot, illetve az
újonnan megválasztott elnököt,
Fogarasi Szabolcsot kérdeztük.
Szabó Szabolcs: Nem személyben,
hanem egységben kell
gondolkodni!
– Három alapvető javaslatot tettem az új elnökségnek. Az első az
volt, hogy legyenek bátrak és kitartóan képviseljék az értékeiket. A
második gondolatom és egyben kérésem az volt, hogy mindig legyenek hűek az elveikhez. A harmadik
és egyben legfontosabb: ne a személyt helyezzék előtérbe, hanem a
közösséget.
Az elmúlt évben számos eredményt értünk el. Az alap már megvolt, amikor én lettem az elnök, így
nekünk már a további építkezésre
kellett koncentrálni. Számszerűen
ez azt jelenti, hogy volt 22 rendezvényünk, 13 állásfoglalásunk és 17
médiaszereplésünk. Továbbá volt
egy kerettanterv-módosítási javaslatunk, amelyet az Oktatásügyi Minisztériumhoz nyújtottunk be.
Emellett két partnerséget kötöttünk.
Az egyiket Novák Csaba Zoltán
szenátorral, a másikat pedig Vincze
Lóránt európai parlamenti képviselővel.

Forrás: az MDT Facebook-oldala

Úgy vélem, nincs okunk a csüggedésre és az aggodalomra. A stafétát átadtuk egy olyan közösségnek,
egy olyan generációnak, amely várhatóan ugyanolyan szinten és erővel
próbál majd tenni a közösségért,
mint mi. Bízom a csapatban, és remélem, hogy még nagyobb sikereket érnek majd el, mint mi. Hiszen
abban mutatkozik meg az igazi
siker, ha képesek túlnőni az elődeiken.
Fogarasi Szabolcs: Maradnak
a hagyományok, de lesznek
új dolgok is
– Az elmúlt közel három és fél év
alatt nagyon sok tagszervezetünk
lett, ezt szeretném a jövőben még
tovább bővíteni. Úgy gondolom,
hogy az MDT komoly szerepet
játszhat abban, hogy létrejöjjön Marosvásárhelyen a Szász Albert
Sportlíceumban, illetve a Gheorghe
Şincai Technológiai Líceumban
egy-egy diákszövetség. A diákcsoportosulások létrehozásában szeretnénk segíteni Dicsőszentmártonban
és Erdőszentgyörgyön is.
Az MDT eseményei között immáron tradicionális a kongresszus
mellett a Diáknapok és a Sikerkonferencia is. Előbbi esetében a Vándorkupa kíséri az eseményt.
Reménykedem abban, hogy útközben lesznek újabb projektek is, ám
a képzésnapokkal még többet szeretnénk foglalkozni.
Bevallom, mint újdonsült MDTelnök vannak félelmeim. Elsősorban az, hogy nem leszek képes
megvalósítani a terveimet, másodsorban pedig, hogy nem fogok tudni
felnőni az elődeimhez. Ugyanakkor
ahogy ők, én is fontosnak tartom az
utódaink kinevelését. Hiszen mi elérhetünk nagy dolgokat, szervezhetünk jó rendezvényeket, de ha nem
lesz, aki továbbvigye ezt az örökséget, az a jelenlegi elnökség és elnök
hibája lesz. Kulcsfontosságú, hogy
a tudást képesek legyünk kamatoztatni és továbbadni, hogy majd a
következő generáció még nagyob-

A háziorvosokra bíznák
a koronavírus elleni oltást

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter hétfőn felvetette azt a lehetőséget, hogy
a lakosság – beleértve a veszélyeztetett kategóriákat – a
jövőben a háziorvosi rendelőkben kapja meg évente a
koronavírus elleni oltást.

Sajtótájékoztatóján a tárcavezető
elmondta: a minisztérium központok kialakítását tervezi a koronavírusos fertőzésen átesett és

maradandó egészségkárosodást elszenvedett betegek kezelésére.
Újságírói kérdésre kifejtette,
hogy a minisztériumot is foglalkoztatja az egy kórházi betegre jutó
napi élelmezési költség alacsony
összege. Emlékeztetett arra, hogy
ezt az összeget a kórházak saját forrásokból kipótolhatják, de erre most
a közüzemi költségeik megnövekedése miatt már csak korlátozott lehetőségük van. (Agerpres)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

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

Romániai iskolaprogram
A romániai iskolaprogram megvalósításával foglalkozó megyei bizottság nevében tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022 januárjában 18 oktatási
intézményben több mint 672 diák és 44 tanár részvételével került sor a gyümölcs-, zöldség-, tej- és
tejtermékfogyasztással kapcsolatos tematikus tevékenységekre.
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

ADÁSVÉTEL
VÁSÁROLOK régi autót, hibás
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat
ócskavasba. Tel. 0770-621-920.
(14869-I)
ELADÓ hízott disznó és süldők. Tel.
0740-463-935, 0265/320-382. (14607)

MINDENFÉLE

26. nemzetközi borverseny
Balavásáron
A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás szervezésében már-

cius 8–12. között lesz a 26. nemzetközi borverseny Balavásáron,
a Romantik vendéglőben.
Egy minta 3 db 0,7 l-es, dugaszolt és felcímkézett palack borból
áll. A címkén fel kell tüntetni a bor származási helyét, a jeligét,
fajtáját, évjáratát. Egy minta benevezési díja 20 lej.
A program:
– március 8-án 10 és 17 óra között a borminták begyűjtése a
Romantik vendéglőben
– március 9-én 10–16 óra között a borok besorolása
– március 10-én a borok elbírálása
– március 11-én értékelés, a diplomák kitöltése
– március 12-én 10 órától ünnepélyes eredményhirdetés, díjazás, díszebéd
Az ebédjegyeket – 100 lej/fő – a vendéglő recepcióján lehet
megvásárolni. A járványügyi szabályok betartása kötelező. Az
esetleges változásokat időben közöljük.
Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámokon:
– Sütő Árpád: 0722-148-210
– Miklós Gyula: 0741-125-909
– Balogh Gyula: 0745-358-548
A szervezőbizottság
FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 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.

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást,
festést.
Tel.
0774-574-527. (14869-I)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel. 0770-621-920. (14869-I)
VÁLLALUNK villanyszerelést, vízszerelést. Tel. 0774-574-527. (14204I)
FOGÁSZATI kezelések, koronák,
hidak készítését vállalom kedvezményes áron a MOGYE-n. Tel. 0745758-648. (14948-I)
VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést,
parkettlerakást, -csiszolást, udvar térkövezését, törmelék- és áruszállítást,
tetőjavítást, tetőfedést jutányos áron.
Tel. 0740-667-511. (14873-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést,
garázsfelújítást,
csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is. Tel. 0740-756-103.
(14732)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
GYERMEKSZERETŐ dadust keresünk hosszú távra Marosvásárhelyen. Tel. 0742-940-744. (14810-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőszigetelést, tetőjavítást, manzárdkészítést bármilyen anyagból, ácsmunkát.
Tel. 0749-922-637. (14956-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(14962-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(66289)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256)
MAROSVÁSÁRHELY központjában levő FOGORVOSI RENDELŐ FOGORVOST alkalmaz. Tel. 0727300-265. (14946-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOT.
Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Tel. 0762-986-532. (22951-I)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot
az electrosec@rdslink.ro e-mail-címre várjuk. (66286-I)
A THEREZIA KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/322-441, 0749-228-434-es telefonszámokon lehet.
(sz.-I)
ELEGÁNS MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM hosszú távra keres új PINCÉR, PINCÉRNŐ kollégát.
Kiszámítható munkarendet, jó fizetést, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részletekért hívja a 0730525-535-ös telefonszámot. (66297-I)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (14887-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Miklós. (14843)
VÁLLALUNK ház körüli munkát,
kerítéskészítést,
járólaplerakást,
tetőkészítést és más sürgős javítást. Tel.
0759-552-041. (14932)
VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Hívjanak bizalommal. Tel. 0767-837-782.
(14836)
KIADÓ helyiség üzletnek, műhelynek és
eladók beltelkek Marosszentgyörgyön és
a Nyárádmentén. Tel. 0743-799-400.
(14974)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk
február 22-én ifj. VAJDA
LAJOSRA
halálának
4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (14977)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, dédapa, az Elektromaros nyugalmazott dolgozója,
DÉNES GÁBOR
életének 87. évében örökre megpihent.
Drága halottunk hamvait 2022.
február 22-én, kedden 14 órakor
a marosvásárhelyi katolikus temetőben a családi kriptába helyezzük
örök
nyugalomra,
unitárius szertartás szerint.
Megemlékező istentisztelet vasárnap, február 27-én 11 órától az
unitárius templomban. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (14969-I)

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó feleség,
édesanya, nagymama, dédi, sógornő, rokon, szomszéd és jó ismerős,
BERECKI ERZSÉBET (Elike)
szerető szíve életének 83., házasságának 63. évében, 2022. február 20-án megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2022. február
22-én, kedden 14 órakor Marosvásárhelyen, a református temetőben kísérjük az utolsó útjára.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, testvér, sógornő,
nagynéni, unokatestvér, rokon,
jó szomszéd és ismerős,
özv. TINKA ESZTER
szül. Kiss
marosszentgyörgyi lakos életének 89. évében ez év február
19-én elhunyt. Temetése február
22-én 14 órakor lesz a marosszentgyörgyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma békés.
Búcsúzik tőle
a gyászoló család. (14986-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a drága jó férj,
édesapa, nagytata, dédtata,
após, apatárs, testvér, rokon és
jó szomszéd, a seprődi születésű
SZÖVÉRFI ALBERT
marosvásárhelyi lakos 2022. február 20-án, 82 éves korában
hosszas betegség után elhunyt.
Temetése 2022. február 22-én,
kedden 14 órakor lesz a seprődi
temetőben.
Búcsúzik tőle szerető felesége,
három lánya és azok családja.
(14984)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
özv. SIKÓ ILONA
szül. Nagy
mezőpaniti lakos 2022. február
20-án, életének 98. évében csendesen megpihent.
Temetése február 22-én 13 órakor lesz a mezőpaniti református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle lánya, unokái,
dédunokái és ükunokája.
(14985-I)

„Csendben állok, emlékezem,
Nem halt Ő meg, még mindig él
nekem.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, dédnagymama, rokon, jó
barát és szomszéd,
özv. GÁSPÁR RÁKHEL
szül. Gáspár
életének 93. évében rövid szenvedés után örökre megpihent.
Drága halottunkat február 22-én,
kedden 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a dicsőszentmártoni
ravatalozóból.
Fiai családjukkal. (14990-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, apatárs, testvér, rokon, jó
szomszéd,
KELEMEN LÁSZLÓ
életének 75. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
2022. február 23-án, szerdán 14
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (15002)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, anyós, nagymama, testvér, sógornő, barát,
ismerős,
özv. GYÖRFI MAGDOLNA
életének 86. és özvegységének
30. évében türelemmel viselt,
hosszú betegség után elhunyt.
Szeretett halottunk temetése február 23-án, szerdán 15 órakor
lesz a marosszentgyörgyi új temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély megrendüléssel értesültünk BERECZKI ERZSÉBET,
Elike haláláról.
83 életéve jelentős részében a
marosvásárhelyi Szentgyörgyi
István Színművészeti Intézet
öltöztetője volt.
A Tompa Miklós Társulat
vigasztalódást kíván a gyászoló
családnak. (sz.-I)
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