
Különleges újdonsággal rukkoltak elő a sóváradi kézműves 
fagylaltot készítők: mutatós, aprósüteményekhez hasonló fa-
gyifalatkákkal bővítették a kínálatukat. Ezek ízvilága rendkí-
vül változatos, készült fahéjas-szilvás, murkos-almás-ana- 
nászos-sárgabarackos, pisztáciás, mentás-fehér csokis, fekete 
borsos karamell sült sonkával és barbeque-val, vargánya-
gombás, és vanília szarvasgombával, tehát mindenki megta-
lálja a kedvére valót. Az ínyencségeket legközelebb 
Marosvásárhelyen, a Rákóczi lépcső alatt, a márciusi Local 
Farmer’s Market helyi termékvásáron lehet majd megkóstolni. 

Sóváradi otthonukban látogattuk meg Bíró Kingát és férjét, Tóth  
Zoltánt. Évekkel ezelőtt egy ideig Svájcban egy farmon dolgoztak, ahol 
tejtermékekből állítottak elő különféle finomságokat, többek között  
hagyományos kézműves fagylaltot. Ott sajátították el a mesterséget, 
majd miután hazaköltöztek, jött az ötlet, hogy saját vállalkozásba kez-
denek, és egyedi, egészséges, házi alapanyagokból készült édességet ál-
lítanak elő a minőségre vágyó vásárlóknak. A vállalkozás elindítását 
követően a Bethlen Gábor Alapnál sikeresen pályáztak eszközbeszer-
zésre, és a támogatásnak köszönhetően igen hasznos felszereléseket vá-
sároltak, többek között hűtővitrineket, fagyasztót, valamint egy 
professzionális sátrat. Sikerült beszerezni egy hűtőkocsit is, amivel meg 

Politikai értékrend 
Háború dúl a szomszédban, fölülírta immár a világjárványt, az 

energiaválságot és minden egyebet. Vasárnap esti hírek szerint az 
orosz elnök nukleáris fegyverekkel fenyegetőzik. Ez az egész világot 
lázba hozta. Az amerikai elnök máris harmadik világháborút emle-
get.  

Politikai elemzők szerint az orosz államfő „őrült, aki már nem 
ítél normálisan”. És még szerencse, hogy nincs „nukleáris gomb” 
a keze ügyében. Felemlegetik, hogy a világ többi része által beve-
zetett példa nélküli szankciók miatt a gazdasági összeomlás szélére 
került Oroszország. Egy több mint 145 milliós népet ítélt éhezésre, 
az alapvető szükségletek nélkülözésére… Ezzel – minden fenyegetés, 
tiltás, hírzárlat-elrendelés ellenére – hatalmas ellenállást, tünteté-
seket váltott ki a saját országában is. Hiszen az internet világában 
nem tarthatta tudatlanságban az orosz népet (sem). Tudták/tudják, 
mi történik Ukrajnában, Oroszországban és a világban. Az elnököt 
saját hazájában nevezik gyilkosnak. 

Háború dúl a szomszédban. A volt román tengerész-államelnök 
vasárnap este fő műsoridőben azzal riogatta az ország népét, hogy 
Ukrajna után Lengyelország és Románia következik az orosz elnök 
feketelistáján. 

Ezzel szemben az éppen funkcióban levő államfő szokásához 
híven hallgat. Miután napokkal korábban üdvözölte a Romániába 
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Ukrajnai  
segélyakció 
Úgy tűnik, hogy a nemrég kirobbant 
orosz–ukrán háború okozta menekült-
válság kezelésére először a civil tár-
sadalom reagált, majd bekapcsolódtak 
a kormányszervezetek is. A határ 
menti településeken önkéntesek szá-
zai ajánlották fel segítségüket a szál-
lást, ideiglenes menedéket 
igénylőknek, néhány napja pedig a 
hatóságok is léptek.  
____________4. 
Kamarazeneest  
és szimfonikus 
hangverseny 
Két klasszikus zenei koncertre is sor 
kerül ezen a héten Marosvásárhelyen. 
Ezek közül sorrendben az első ma, 
március elsején, kedden 19 órakor 
kezdődik a Kultúrpalota nagytermé-
ben.  
____________5. 
Újdonságokkal  
készül nők napjára 
az Apple  
 A hírügynökség szerint a nemzetközi 
nőnapon fog az almás vállalat újabb 
eseményt tartani, ami továbbra is tel-
jesen online lesz, a járványhelyzetre 
való tekintettel.  
____________8. 
Még élnek a  
farsangi szokások 
Az átalakuló társadalmi igények és az 
elmúlt kétévi járvány igencsak megha-
tározta és visszaszorította a mókázást 
és a közösségi együttlétet, de  
örvendetes megtapasztalni, hogy 
néhol még mindig élnek az időszakra 
jellemző ősi szokások, máshol pedig 
újak jelennek meg. 
____________9.Menyhárt Borbála

Falatnyi fagyicsodák Sóváradról 

Télen-nyáron fagylalt

Fotó: Menyhárt Borbála



Az utolsó februári hangverseny ebben az évben, egy kis 
értékelővel. 

A hangverseny első részének szólistája Viniciu Moro- 
ianu, a román zongoraiskola jogosan magasan jegyzett 
alakja, aki Dinu Lipatti (a fiatalon elhunyt legnagyobb 
román zongoraművész) Concertino klasszikus stílusban 
zongorára és zenekarra c. művével nyitott.  

 Dinu Lipattiról, a zongoraművészről röviden. Szvja-
toszlav Richter jegyzeteket vezetett azokról az előadókról, 
akiket élőben vagy hanglemezről hallott, s ha ugyanazt a 
művet több előadótól is hallotta, rangsorolta is őket. Lipatti 
játékát hanglemezről hallgatta, és nem csak az övét. A 
műről – Bach B-dúr partita no.1, 1973. IV. 4. – ezt írta: „A 
partita ebben az előadásban valóban bámulatos.. Bach 
szépsége és varázsa; nagyszerű zongorahang és nagyszerű 
zongorista! Övé a pálma.” 

Moroianu – aki doktorátusát Lipatti zongoraműveit 
elemző tézisével szerezte meg – zongorázásának talán leg-
jellemzőbb vonása itt a kamarazene-szerű megközelítés, 
az inkább finom, visszafogott közlésmód. Manuális tech-

nikája rendkívül biztos, de mindig a kifejezés szolgálatába 
kívánja állítani, és így minden zenei helyzetben tökéletes. 

Annál inkább élvezhettük a nagyvonalúságot, a szenve-
délyt, a franciásan tökéletes esztétikai érzést Franck Szim-
fonikus változataiban. Álmok, vágyak, nemes és őszinte 
zene ez, bár kicsit érzéki, vagy édes (?). 

Kifogástalanul alkalmazkodó előadó-együttes, pontos és 
csiszolt összjáték, ilyen ideális hangzási feltételek között 
bontakozott ki a szólista és a karmester – Cser Ádám – lé-
nyeglátó interpretációja, és született felejthetetlen élmény, 
magas színvonalú produkció. 

Remek diszpozíció, játékkedv és nagyszerű muzsikusi 
teljesítmény jellemezte Cser Ádám, a Szolnoki Szimfoni-
kus Zenekar karmesterének önálló bemutatkozását is. 
Mintha Prospero akaratának engedelmeskedne, az Ariel 
vezette szellemek zenekara erényeinek legjavát mutatta fel. 
Csajkovszkij A vihar c. szimfonikus költeménye zenei üze-
netét a karmester olyan varázslattal közvetítette felénk, 
hogy a varázspálca csobbanása a tengerben szinte kézzel-
fogható zenei intuícióvá vált. 

A koncert kirobbanó sikere egyfajta igazolása is a mű-
sorpolitika helyes megválasztásának. Csak így tovább!

Ábel – bemutató  
a Maros Művészegyüttesnél 

Tamási Áron Ábel című művéből állított színpadra tánc-
játékot a Maros Művészegyüttes. A bemutatóra március 
6-án, vasárnap 19 órakor kerül sor a művészegyüttes 
kövesdombi székházában. Rendező-koreográfus: 
Varga János, zeneszerző: Kelemen László. Az előadást 
március 8-án, kedden 19 órakor megismétlik. Előzetes 
helyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon. Belé-
pésnél a védettségi igazolás felmutatása szükséges. 

Az Ariel színház műsora 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban 
március 2-án, szerdán 18 órakor a Kerekerdő közepé-

ben című zenés-dalos mesejáték látható. A Zelk Zoltán 
meséire épülő produkciót Barabás Olga rendezte, dal-
szerző, énekes-bábos mesélő Cseke Péter, akit Dull 
János kísér számtalan hangszeren. A díszletek és a 
bábok Iszlai Erika tervező munkái, munkatársa Matei 
Emanuela volt. 4-én, pénteken 14 órakor a Viszlek ma-
gammal című, interaktív diákelőadást játsszák Tóth Zol-
tán rendezésében. 6-án, vasárnap délelőtt 11 órától A 
brémai muzsikusok van műsoron, rendező: Vidovszky 
György. Mivel a helyek száma korlátozott, az előadá-
sokra előzetes helyfoglalás szükséges. A mesejáté-
kokra a 0740-566-454-es mobilszámon lehet helyet 
foglalni 9–13 óra között, a diákelőadásra a 0747-942-
181-es számon (sms-ben is), illetve a 
rablopandur@yahoo.com e-mail-címen igényelhetők 
helyjegyek.  

 

IDŐJÁRÁS 
Felhős idő 
Hőmérséklet: 

max. 6 0C 
min. -3 0C

Ma ALBIN,  
holnap LUJZA napja. 
ALBIN: a  latin  Albinus  csa-

ládnévből ered. Jelentése:  fehér.  
LUJZA: a  Lajos  férfinév fran-

cia megfelelőjének  (Louis)  női 
párjából, a  Louise  névből szár-
mazik. Jelentése: hírnév, háború. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. február 28.

1 EUR 4,9480
1 USD 4,4218

100 HUF 1,3399
1 g ARANY 270,7414

Lezárult a szavazás 
A február 27-i, vasárnapi határidőig összesen 3688-an vok-
soltak a Marosvásárhelyen először meghirdetett részvételi 
költségvetés életképesnek minősített pályázataira. Sétá-
nyok és gyalogosövezetek kategóriában a biztonságos 
gyalogátjárók kialakítására, mobilitás terén a szociális igaz-
gatóság épületének akadálymentesítésére vonatkozó ja-
vaslat érte el a legmagasabb pontszámot. A zöldövezetek 
és játszóterek kategória abszolút győztese a pumptrack-
pálya, a kültéri bútorzatot és közvilágítást illetően a bizton-
ságos kerékpártárolók kialakítására vonatkozó javaslat lett 
a legnépszerűbb. Kultúra és oktatási infrastruktúra kategó-
riában a Waldorf-iskola étkezdéjének és műhelyének a fel-
újítása nyerte el a legtöbb szavazatot. A Digitális város 
fejezet legnépszerűbb projektje a jelzőlámpa nélküli átjárók 
kivilágítása lett. A program következő, február 28-tól már-
cius 6-ig tartó szakaszában a bizottság hitelesíti a szava-
zatok eredményét, majd március 7-től ismét lehet szavazni 
a versenyben maradt 30 ötletre, ezek közül kerül ki az a 
tíz, amelyet az önkormányzat megvalósít. 

Bezárt két oltóközpont 
Az egészségügyi minisztérium döntése alapján, az ala-
csony oltási kedv miatt március elsejétől (mától) bezár a 
polgármesteri hivatal víkendtelepi vendégházában és az If-
júsági Szálloda épületében berendezett oltóközpont. A me-
gyeszékhelyen két helyszínen oltanak a továbbiakban is: 
a Shopping Cityben és a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban. 
Oltásra előzetes időpontkérés nélkül is lehet jelentkezni. A 
bevásárlóközpontban szerdán, csütörtökön, pénteken és 
szombaton, a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban hétfőn, ked-
den, szerdán és csütörtökön tart nyitva az oltópont 8–20 
óra között. 

Bemutató a gyümölcsfák  
metszéséről 

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Kertészmér-
nöki Tanszéke és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete 
szervezésében március 5-én, szombaton 10–15 óra között 
Gyümölcsfák télvégi fenntartó metszése címmel előadás-
sal egybekötött szakmai bemutató lesz az egyetem koron-
kai campusában. Délelőtt 10 órától Bandi Attila adjunktus 
A metszés biológiai alapjai és a különböző metszési mód-
szerek néhány alapszabálya címmel tart előadást. A cam-
pus gyümölcsfáin végezendő metszési bemutató 12 órakor 
kezdődik. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a 
korlátolt létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötött. Az 
érdeklődők részvételi szándékukat március 2-ig, szerdáig 
9–15 óra között jelezhetik Lunka Teklánál a 0773-976-963-
as telefonszámon. 

Tűzesetek a megyében 
Péntek délután Szászrégenben, a Gyöngyvirág utcában 
erős tűz ütött ki egy lakóházban. A helyszínre érkező régeni 
tűzoltók egy 70 év körüli asszony megszenesedett testét 
találták az ingatlanban. Hétfő hajnalban a Dános község-
hez tartozó Keménynagyszőllősön is kigyúlt egy magán-
ház. A helyszínre a segesvári tűzoltókat riasztották, senki 
sem sérült meg. 
 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

1., kedd 
A Nap kel  

7 óra 3 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 8 perckor.  
Az év 60. napja,  

hátravan 305 nap.

Megyei hírek 

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osz-
tálya meghirdeti a XXXIII. országos faragópályá-
zatot id. Kapoli Antal Kossuth-díjas fafaragó, a 
népművészet mestere emlékére. A kiírók a pályá-
zatokat az egész Kárpát-medencéből és a diasz-
pórából május 11-éig várják. 

A pályázat célja a magyar népi faragóművészet 
hagyományainak felhasználásával és továbbfej-
lesztésével, a mai ízlésnek megfelelő, napjaink 
környezet- és lakáskultúrájában funkcionálisan 
használható kiemelkedő színvonalú népi iparmű-
vészeti tárgyak (dísztárgyak és használati eszkö-
zök, tárgyak) készítése. Pályázni csak új, még nem 
zsűrizett alkotásokkal lehet. A pályázat jeligés, és 
minden faragó részt vehet rajta. 

A pályázathoz pályázati adatlapot és papíralapú 
vagy elektronikus zsűrikérelmet kell kitölteni. 

„A pályázat jelentős múltra tekint vissza, ere-
detileg a Magyar Művelődési Intézet, majd jogu-
tódként a Hagyományok Háza hirdette meg – 
egészíti ki a kiírást Csákányi Zoltán néprajzkutató, 
az intézmény osztályvezetője. – A háromévenként 
közreadott pályázat zsűrizését s a legjobb pálya-
munkákból rendezett kiállítás megszervezését a 
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum végzi. A pá-
lyázatot id. Kapoli Antal Kossuth-díjas fafaragó, 
a népművészet mestere emlékére hoztuk létre. A 
művész minden fafaragó példaképe lehet, autodi-
dakta módon sajátította el a mesterség fortélyait. 
Faragótudása szervesen illeszkedett a somogyi 
pásztorfaragás világába, de életművében egyedi 
alkotásokat valósított meg: somogyi domborfara-
gása egyéni színfoltot jelent. Munkásságát fia is 
tovább folytatta. Megtisztelő számunkra, hogy a 

korábbi pályázatra, a Kárpát-medence összes magyarlakta 
területéről mintegy másfél száz alkotás érkezett, természe-
tesen a Dunántúlról, illetve egyéb ismert faragóközpontok-
ból érkezett a legtöbb pályamunka. A pályázathoz egy 
vándordíj, egy Kapoli Antal által készített kürt is kapcso-
lódik.” 

Jelentkezési határidő: 2022. május 11. 23:59 óra.  
Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/ 

kapoli2022 

Pályázati felhívás 
XXXIII. országos faragópályázat és kiállítás

Csíky Csaba

Dr. Csermák Zoltán 
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RENDEZVÉNYEK

Zenekritika 
Cser Ádám és Viniciu Moroianu hangversenye



Ukrajnai háború 
Az amerikai pénzügyminisztérium  

újabb szankciókkal sújtotta Oroszországot
Az amerikai pénzügyminisztérium újabb szankciók-
kal sújtotta Oroszországot, miután megtiltották az 
amerikaiaknak, hogy részt vegyenek olyan pénzügyi 
tranzakciókban, amelyekben az orosz központi 
bank, az oroszországi központi vagyonalap vagy az 
orosz pénzügyminisztérium is részt vesz – számolt 
be hétfőn az amerikai sajtó. 

Szakértők szerint az újabb, szigorú pénzügyi szankciók 
nehéz helyzetbe sodorhatják a már „szabadesésben” lévő 
orosz gazdaságot, ugyanis gyakorlatilag elvágják az orosz 
jegybankot az amerikai dollártól, és súlyosan korlátozzák Vla-
gyimir Putyin orosz elnök lehetőségeit arra, hogy mérsékelje 
a korábbi szankciók okozta károkat. 

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a 
szankciók révén az amerikai dollárral rendelkező külföldi 
pénzügyi cégeknek is megtiltják, hogy dollárt küldjenek az 
orosz központi banknak, a pénzügyminisztériumnak és a va-
gyonalapnak. A szankciók – mint írják – kivételt tesznek „bi-

zonyos, energiával kapcsolatos kifizetések” esetében, hogy 
megakadályozzák az olaj- és földgázárak megugrását. 

Az amerikai kormány egyik neve elhallgatását kérő tisztvi-
selője hétfőn azt mondta: az új szankciók még mélyebbre ta-
szítják az orosz gazdaságot, és ennek Putyin ukrajnai háborúja 
a kiváltó oka. „A mi stratégiánk leegyszerűsítve az, hogy biz-
tosítsuk, hogy az orosz gazdaság visszafelé haladjon mindad-
dig, amíg Putyin elnök úgy dönt, hogy folytatja az ukrán 
inváziót” – fogalmazott a tisztviselő. 

Szakértők szerint az orosz devizatartalékok befagyasztása 
megakadályozza, hogy Moszkva megszabaduljon külföldi de-
vizájától annak érdekében, hogy megállítsa a rubel zuhanását. 
A rubel árfolyama hétfőn több mint 30 százalékot esett a dol-
lárral szemben, és az orosz jegybankot az alapkamat emelésére 
kényszerítette.  

Amerikai tisztségviselők szerint a sorozatos gazdasági 
szankciók valószínűleg megnövelik az orosz inflációt, csök-
kentik a vásárlóerőt és visszaszorítják a befektetéseket. (MTI) 

Kiberbiztonsági szakértő: Ukrajnáé a kiberfölény
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiberbiztonsági 
szakértője szerint Ukrajna egyik célja a kiberfölény 
megszerzése az oroszok elleni háborúban, és ezt el 
is érte. 

Krasznay Csaba több mint kétórás – a Facebookon is köz-
vetített – előadásában mutatta be a kiberhadviselés elméletét 
az orosz–ukrán háború néhány napos tapasztalatain keresztül. 

Elmondta: többen úgy vélik, hogy haditechnikailag nyerhet 
Oroszország. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a hábo-
rúnak a fegyveres konfliktus csak az eleje, utána következik 
egy hosszú „békefenntartási időszak”.  

Márpedig – mint az Irak, Afganisztán esetében is látható 
volt – ha a helyi emberek körében nem tudják stabilizálni a 
békét, akkor nem lehet megnyerni a háborút – tette hozzá. 

Ennek kapcsán azt is kiemelte, hogy az ukrán lakosság 
eléggé összezárt kormánya mögött.  

Ráadásul egy olyan ukrán kormány mögött, amelynek meg-
ítélése nem volt egységes – jegyezte meg. 

Krasznay Csaba mintaszerűnek nevezte az ukrán kormány 
tömegtájékoztatását, ahogy az interneten, Twitteren folyama-
tosan osztja meg az információkat. A szakértő szerint Orosz-
ország nagy hátránya, hogy nem tudja Ukrajnát levágni az 
internetről. 

Oroszország részéről stratégiai hibának nevezte, hogy nem 
uralja kellőképpen saját lakosságának tájékoztatását.  

Letiltották a Twittert, de ott van még a TikTok és mindenki 
kezében ott vannak az okostelefonok is – közölte.  

Krasznay Csaba kitért arra is, hogy ebbe a háborúba már a 
világűr is bevonódott.  

Egyrészt a Twitter is tele van azokkal a képekkel, amelyeket 
polgári műholdak készítettek az orosz–fehérorosz határon lévő 
haditechnikai eszközökről. Elon Musk amerikai milliárdos be 
is jelentette, hogy Ukrajnának hozzáférést biztosít műholdja-
ihoz – közölte a szakértő, megjegyezve: kérdéses, hogy ha Uk-
rajna a műholdak segítségével végez űr-szárazföld 

kommunikációt, azt meg tudja-e zavarni Oroszország, ki 
tudja-e iktatni ezeket a műholdakat. 

A szakértő azt mondta: a háborúban kiemelt szerepe van a 
kibertérben zajló műveleteknek. Felidézte, hogy február 9-én 
jelent meg hír arról, hogy az orosz állam által támogatott  
hackercsoportok európai diplomatákat céloztak meg Covid-
19 témájú támadásokkal.  

Már ez is a háború előkészítéséről szólt, azt akarta megtudni 
az orosz fél, hogy európai, illetve NATO-részről milyen infor-
mációk vannak az Oroszország által tervezett műveletről – kö-
zölte. 

A fegyveres konfliktus kezdete óta is zajlanak a polgári és 
kormányzati információs technológiai rendszerek, valamint a 
kritikus információs struktúrák elleni támadások. Katonai in-
formációs technológiai struktúra elleni támadásról nincsenek 
információk – mondta. 

Krasznay Csaba azt is kiemelte, hogy egy ukrán kiberbű-
nözői csoport „hazafias hackerként” támadja az orosz csopor-
tokat, és az Anonymus csoport is elindította Oroszország elleni 
kiberműveletét. Utóbbi már helyrehozhatatlan károkat is oko-
zott az oroszok számára – mondta. 

A szakértő ezzel együtt felhívta a figyelmet, hogy Oroszor-
szág kiberműveleti képességei régóta ismertek. Úgy véli, 
Oroszország európai és amerikai pénzintézetek ellen hajthat 
végre kibertámadást arra válaszul, hogy az orosz bankokat ki-
zárták a SWIFT bankközi kommunikációs rendszerből. 

Krasznay Csaba előadásában fontosnak nevezte, hogy a 
Magyar Honvédségben is évek óta fejlesztik a kiberképessé-
geket, köztük a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Mű-
veleti Központjának létrehozását.  

Nemcsak a földrajzi térben, a kibertérben is meg kell védeni 
az állampolgárokat – mondta, megjegyezve: idetartozik a dez- 
információ elleni védekezés is. Ezért a kiberbiztonsági szak-
értő előadásának zárásaként arra kérte hallgatóságát, hogy 
minden hírt és információt erős kétkedéssel fogadjanak. (MTI)

látogató NATO-főtitkárt, és örömének adott hangot, 
hogy az USA és az északatlanti szövetség garantálja az 
ország biztonságát, Brüsszelben vett részt egy „infor-
mális” tanácskozáson, és üzente, hogy „egységben az 
erő”. 

Azóta napok teltek el, kitört az orosz–ukrán háború, 
az elnök azóta is hallgat. Mi több, egyetlen szóval sem 
üzent az ukrajnai románoknak, akikért korábban állító-
lag nagyon aggódott az ukránoktól ért diszkrimináció, 
a rossz oktatási törvény miatt. 

A többi politikus feje sem fáj túlságosan az Ukrajná-
ban történtek miatt. Amint korábban az energiaárak 
miatt vagy a koronavírus-járvány miatt sem. Arra gon-
dolt a minap a román szenátus, hogy épp ideje lenne 
felújítani a gépkocsiparkját. Ki is írták a közbeszerzési 
eljárást húsz limuzinra. Feltételnek szabták, hogy az 
áruk (egyenként) legyen kb. 40 ezer euró, legyenek Euro 
6-os autók, és természetesen legyenek idei gyártásúak. 
Ezek mellett eldöntötték, hogy legyenek fekete színűek, 
meghatározták a limuzinok súlyát, hosszát, szélességét, 
hengerűrtartalmát (2500 köbcenti felett) stb. Ugyanak-
kor négy évre szóló vagy 100 ezer megtett kilométer 
utáni garanciát kérnek. A „gépparkprojekt” értéke 3,78 
millió lej, azaz 800 ezer euró. 

Remek „beruházás” háborús körülmények között, vi-
lágjárvány idején az Európai Unió legszegényebb or-
szágában. Ez a politikusaink értékrendje. 

Tűz a papnevelő intézetben  
Tűz ütött ki hétfő délután a gyulafehérvári római ka-
tolikus papnevelő intézet egyik melléképületében. A 
Fehér megyei tűzoltóság szóvivője, Radu Botezan az 
Agerpres hírügynökségnek elmondta: a lángok a 
papnevelő intézet hőközpontjában csaptak fel, és 
nem áll fenn annak a veszélye, hogy átterjednek a 
szomszédos Batthyaneum könyvtár épületére. A szó-
vivő hozzátette: a tüzet sikerült lokalizálni. Arra is ki-
tért, hogy a tűzoltóságot a Batthyaneum könyvtárhoz 
riasztották, mert a bejelentést tevők azt hitték, hogy 
a könyvtár melléképülete gyúlt ki. A könyvtárnak az 
egykori trinitárius templom ad otthont, a papnevelde 
viszont a templom melletti egykori rendházban mű-
ködik. (MTI) 

Nem repül Oroszországba  
a Wizz Air 

A Wizz Air légitársaság ideiglenesen felfüggesztette 
Oroszországba induló és onnan érkező járatait az uk-
rajnai és moldovai légtérzár miatt. Közölték továbbá 
azt is, hogy a Wizz Air a moldovai fővárosba, Chişi-
năuba induló járatai március 4-ig a iaşi-i nemzetközi 
repülőtérre érkeznek és onnan is indulnak. A légitár-
saság már csütörtökön bejelentette ukrajnai járatai-
nak felfüggesztését az orosz katonai hadművelet 
miatt. (MTI) 

Az orosz jegybank megemelte  
az alapkamatot 

Az orosz jegybank hétfőn 20 százalékra emelte  
irányadó kamatát az eddigi 9,50 százalékról. Az in-
tézkedés azonnal hatályba is lépett. Az orosz jegy-
bank hétfői rendkívüli döntésének indoklásában a 
külső feltételek alapvető változására hívta fel a figyel-
met, és megjegyezte: „Az irányadó kamat emelése 
biztosítja, hogy olyan szintre emelkedjenek a betéti 
kamatok, ami kompenzálja a megnövekedett deval-
vációs és inflációs kockázatokat. Ez segít fenntartani 
a pénzügyi és árstabilitást, és megvédi az állampol-
gárok megtakarításait az értékvesztéstől.” A jegybank 
egyúttal nem zárt ki további kamatmódosítást, amely 
függ egyebek között a külső és belső körülményekből 
adódó kockázatoktól, valamint a tényleges és várható 
inflációs dinamikától. (MTI) 

Orosz megtorlás  
Oroszország 36 ország előtt zárta le légterét, válasz-
lépésként az orosz légitársaságok ellen bevezetett 
hasonló nyugati intézkedésekre – közölte az orosz 
légiforgalmi hatóság (Roszaviacija) hétfőn. Az eddig 
tíz országból álló tilalmi lista mostantól magában fog-
lalja az EU összes tagállamát, Nagy-Britanniát, több 
brit területet és Kanadát. Ursula von der Leyen, az 
Európai Bizottság elnöke vasárnap jelentette be, 
hogy az Európai Unió, válaszul Ukrajna orosz meg-
támadására, lezárja a légterét az orosz légitársasá-
gok előtt, és betiltja az unió területén a Kreml 
propagandagépezetét, továbbá támogatja az Ukraj-
nába irányuló fegyverszállításokat. (MTI) 

Ország – világ 

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpoliti-
kai főképviselője aggasztónak nevezte, hogy a Fe-
héroroszországban vasárnap tartott népszavazás az 
alkotmány módosított változatában eltörli azt a kö-
telezettséget, hogy az ország továbbra is atomfegy-
vermentes övezet maradjon. 

Josep Borrell hétfőn közzétett közleményében kijelentette: 
a fehérorosz vezetés az emberi jogok széles körű megsértése 
és a teljes fehérorosz társadalommal szembeni brutális elnyo-
másával összefüggésben tartott alkotmányos népszavazást va-
sárnap. 

Emlékeztetett: jelenleg több mint 1070 politikai fogoly van 
börtönben, számos fehérorosz állampolgár kényszerült szám-
űzetésbe, a nyilvános vita terét teljesen megszüntették, és szé-
les körű szándékos félretájékoztatás folyik 
Fehéroroszországban. 

„Nem ezek a feltételei az alkotmány demokratikus felül-
vizsgálati folyamatának. Ráadásul a korábbi elnökválasztások 
során súlyos csalást tapasztaltunk, és semmi sem utal a válasz-
tási rendszer javulására” – fogalmazott. 

Borrell közölte: amint azt az Európa Tanács alkotmányjogi 
szakértőkből álló testülete, a Velencei Bizottság időközi jelen-
tése is kimondta, az alkotmány javasolt módosításai további 

eszközöket biztosítanak Aljakszandr Lukasenka fehérorosz 
elnök hatalmának további megszilárdításához. Kijelentette: az 
Európai Unió „határozottan elítéli, hogy Fehéroroszország 
részt vesz az Ukrajna elleni folytatódó orosz agresszióban”, 
továbbá nem téveszti szem elől azokat, akik együttműködnek 
az Ukrajna elleni katonai fellépésben. 

Az uniós diplomácia vezetője végezetül hozzátette: az Eu-
rópai Unió továbbra is határozottan támogatja az alapvető 
szabadságok és a jogállamiság tiszteletben tartásán alapuló 
független, önálló és demokratikus Fehéroroszországot. 

A vasárnap tartott alkotmánymódosító népszavazáson a fe-
héroroszok több mint 65 százaléka szavazott az  
Aljakszandr Lukasenka elnök által javasolt alkotmánymódo-
sításokra. 

A 2020-as augusztusi, vitatott tisztaságú elnökválasztás után 
tiltakozó hullám indult Fehéroroszországban. Lukasenkát a hi-
vatalos választási eredmény szerint a szavazatok több mint 80 
százalékával választották meg hatodik egymást követő man-
dátumára, ezt azonban az ellenzék és a nyugati országok nem 
fogadták el. A minszki vezetés határozottan lépett fel a tilta-
kozókkal szemben, több mint harmincötezer embert vettek őri-
zetbe, a rendőrök ezreket bántalmaztak, sokan külföldre 
menekültek. (MTI) 

Aggasztó Fehéroroszország atomfegyvermentes  
kötelezettségének eltörlése

(Folytatás az 1. oldalról)
Politikai értékrend
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Úgy tűnik, hogy a nemrég kirobbant 
orosz–ukrán háború okozta mene-
kültválság kezelésére először a civil 
társadalom reagált, majd bekapcso-
lódtak a kormányszervezetek is. A 
határ menti településeken önkénte-
sek százai ajánlották fel segítségüket 
a szállást, ideiglenes menedéket 
igénylőknek, néhány napja pedig a 
hatóságok is léptek.  

A prefektúra szombaton kiadott közlemé-
nye szerint Mara Togănel prefektus felvette a 
kapcsolatot az Ukrajnával határos megyék 
prefektúráival, és támogatásáról biztosította 
kollégáit. Továbbá tárgyalt megyénk telepü-
léseinek polgármestereivel is. Ugyanakkor 
számos magánszemély és cég kereste fel a 
prefektúrát, felajánlva, hogy szállást adnak a 
menekülteknek. Az adatok összesítésével a 
Horea katasztrófavédelmi felügyelőség (tűz-
oltóság) foglalkozik, ahol a 0265-269-661, 
0265-269-662 telefonszámokon és a dispece-
rat@isumures.ro címen lehet felajánlani a se-
gítséget mind az önkormányzatoknak, mind 
a cégeknek és magánszemélyeknek. Dan 
Petru Daniel hadnagy, a katasztrófavédelmi 
felügyelőség szóvivője elmondta, két mikro-
buszt és négytagú küldöttséget bocsátottak 
Suceava megyei kollégáik rendelkezésére, 
hogy segítsenek a menekültek fogadásában. 
Érkeztek már felajánlások a megadott tele-
fonszámokra, de ezeket csak azután hozzák 
nyilvánosságra, miután a prefektúra egysége-
síti őket.  

Nagy Zsigmond alprefektus lapunknak el-
mondta, hogy a mi megyénk egyelőre támo-
gató megye (judeţ suport), máig még nem 
érkezett ilyen megkeresés a határ menti me-
gyéktől. Azonban voltak olyan polgármeste-
rek, akik megkeresték, többek között Osváth 
Csaba ákosfalvi elöljáró, aki a községben levő 
sportcsarnokot ajánlotta fel szálláshelyként, 
40 matraccal, helyi vállalkozók pedig az ét-
keztetést vállalnák. Hétfőn a prefektúra egy 
kérdőívet küldött el a polgármesterekhez, 
amiben többek között arra várnak választ, 
hogy milyen típusú szálláshelyet ajánlanának 
fel a településen, milyen higiéniai feltételeket 

és étkezési lehetőséget tudnak biztosítani. 
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere 
tájékoztatta az alprefektust, hogy gyógyszer-
szállítmányt indítanának a kárpátaljai testvér-
településre, Ungvárra. A polgármesterektől 
érkező információkat az elkövetkezendő na-
pokban összesítik. Ezenkívül megyebeli pszi-
chológusok, orvosok, nálunk tanuló, illetve 
dolgozó moldovaiak ajánlottak fel tolmácsko-
dást, ha megyénkben menekülteket fogadnak. 
Az alprefektus szerint össze kell hangolni a 
kezdeményezéseket, mert csak akkor lehet ha-
tékony a segélyakció, ha valóban azt ajánljuk 
fel az ukrajnai menekülteknek, amire szüksé-
gük van.  

A Román Vöröskereszt főként logisztikai 
segítséget ajánlott fel az állami intézmények 
által biztosított szálláshelyeken: elsősegély-
nyújtás, betegelosztás, pszichológusok is se-
gítenek a szétszakadt családoknak, hogy újra 
felvegyék a kapcsolatot egymással. Továbbá 
pénzadományokat is elfogadnak az alábbi 
bankszámlákra: 
RO76BRDE410SV07590484100 (lejben), 
RO12BRDE410SV31714694100 (euróban), 
RO88BRDE410SV36413794100 (amerikai 
dollárban). A Maros megyei Vöröskereszt a 
marosszentgyörgyi szociális gyógyszertárral 
közösen indított akciót. A segíteni szándéko-
zók ebben a gyógyszertárban vásárolhatják 
meg a Vöröskereszt által a szükségletek sze-
rint kijelölt adományokat. Az érintett magán-
személy vagy a cégvezető felajánl egy 
bizonyos összeget, amelyre a Vöröskereszt 
számlát állít ki, és ebben az értékben megvá-
sárolja a szükséges anyagokat. Elsősorban hi-
giéniai termékekre van szükség, úgymint 
fogkefe, fogkrém, szappan, pelenka, tejpor, 
intimbetét, fertőtlenítő, egészségügyi maszk, 
különböző gyógyszerek, gyerekeknek és kis-
mamáknak kenőcsök stb. Az érdeklődők töb-
bet megtudhatnak az eljárásról a 
gyógyszertár www.farmaciasociala.ro hon-
lapjáról vagy a 0769-041-200-as telefonszá-
mot tárcsázva.  

Az egyházi szervezetek közül a Gyulafe-
hérvári Caritas kapcsolódott be a kezdemé-
nyezésbe. Márton András igazgató 
lapunknak elmondta, hogy szervezetük a Su-
ceava megyei Szeretvásárnál és a Máramaros 
megyei Máramarosszigetnél levő átkelőhe-

lyek közelében működtet átmeneti fogadó-
központot. Az a tapasztalatuk, hogy a legtöb-
ben csak átmeneti szállást igényelnek, 
számítanak elhagyni az országot. Informá-
cióik szerint jelenleg a romániai repülőtere-
ken és nemzetközi kapcsolattal rendelkező 
vasútállomásokon van nagyobb torlódás. 
Hétfőn a szebeni repülőtérről Prágába kellett 
egy bérjáratot indítani.  

A menekültek számára a legfontosabb a 
kommunikáció biztosítása, mivel kevesen 
tudnak idegen nyelveket, és elsősorban pon-
tos információkra van szükségük arról, hogy 
miként folytathatják útjukat vagy hol húzód-
hatnak meg. Többségüknek nincs lejük.  

Eddig a módosabb családok jöttek át a ha-
táron, de az ukrajnai szervezet jelezte, hogy 
a határ túloldalán továbbra is nagy a torlódás, 
a kisebb jövedelműek igyekeznek átjutni. A 
biometriás személyazonossági igazolvánnyal 
vagy útlevéllel rendelkezőknek biztosítják a 
továbbjutást, akik nem rendelkeznek ezzel, 
menedékjogot kérhetnek. Olyan eset is volt, 
hogy egy családban az anyának és a gyere-
keknek volt megfelelő úti okmánya, a nagy-
mamának nem, így el kellett váljanak.  

Márton András elmondta, mind a katolikus 
egyházmegyék, mind a Caritas országszerte 
felajánlotta az egyházi ingatlanokat, ahol ön-
kéntesek várják a menekülteket. Egyelőre a 
határ menti megyéket vették igénybe a me-
nekültek. Máramarossziget mellett egy gö-
rögkatolikus kolostorban 60 nőt és 
gyerekeket fogadtak. A Caritas szervezet 
helyszínen levő munkatársaira hivatkozva 
Márton András hangsúlyozta, nagyon fontos, 
hogy ne gyűjtsenek a menekülőknek külön-
böző tárgyakat, élelmiszert, mert a nagy cso-
magok csak akadályozzák őket, nincs mit 
kezdjenek velük. A legjobb segítség a szállás 
és a (meleg) étel biztosítása az átmeneti köz-
pontokban. A fűtés és az élelmezés költségeit 
kell fedezni. Ezért pénzgyűjtést is kezdemé-
nyez a szervezet, a segélyakcióval foglalkozó 
országos kormányközi bizottságban is felve-
tik, hogy az állami hatóságok fedezzék ezeket 
a költségeket.  

Tischler Ferenc, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat romániai szervezetének főtitkára 
arról tájékoztatott, hogy a szervezet együtt-
működik az Országos Katasztrófavédelmi 

Hatósággal. Pénteken volt megbeszélés Bu-
karestben, ahol eldöntötték, hogy kétlépéses 
beavatkozás szükséges. Első lépésként a szer-
vezet önkéntesei a menekülteket fogadják a 
határátkelőhelyeken, második lépésként, 
amennyiben a határ menti menekülttáborok 
megtelnek, elsősegélyt nyújtanak és gyerek-
programokat szerveznek, amíg a szülők, a 
felnőttek elrendezik a hivatalos dokumentu-
mokat, és útbaigazítást kapnak a továbbjutás-
sal kapcsolatosan. Jelenleg a Máltai 
Szeretetszolgálat három határátkelőnél: Sze-
retvásárnál (Suceava megye), Máramaros- 
szigetnél (Máramaros megye) és Halminál 
(Szatmár megye) állított fel sátrakat. Ahogy 
átjönnek a menekültek, ezekben élelmet kap-
nak, majd az ukránul beszélő önkéntes segít-
ségével tájékoztatják őket a teendőkről, a 
továbbutazási lehetőségekről. Szükség esetén 
egészségügyi ellátásban is részesítik őket. 
Többségüknél a több napot és éjszakát tartó 
gyaloglás miatti lábsérüléseket  
kell kezelni, de volt olyan is, hogy kimerült-
ség miatt kórházi kezelésre szorult két mene-
kült.  

Ezenkívül a Máltai Szeretetszolgálat lo-
gisztikai központot létesített Szatmárnémeti-
ben. Itt gyűjtik össze az országból érkező 
adományt. Elsősorban ivóvízre, teára és 
szendvicsnek valóra van szükség, mert az út-
baigazítást követően a legtöbben folytatják 
útjukat. A tartósabb adományokat a  
beregszászi Máltai Szeretetszolgálathoz jut-
tatják el. Itt fogadják nagyrészt a  
Kijevből és Ukrajna távolabbi helységeiből 
érkezőket.  

Egyelőre nem került sor az említett beavat-
kozás második lépésére. A hatóságok a me-
nedékjogot kérőket a határtól távolabbi 
menekülttáborokba szállítják, szabadon 
hagyva a határ menti ideiglenes, átmeneti tá-
borokat egy esetleges nagyobb hullám foga-
dására. Megtudtuk, hogy a Máltai 
Szeretetszolgálat marosvásárhelyi önkéntesei 
közül hárman a tegnap a máramarosszigeti 
határátkelőhöz utaztak, ahol négy napig tel-
jesítenek önkéntes szolgálatot ottani társaik-
kal együtt.  

A szászrégeni Közösségért Egyesület is a 
kárpátaljai magyaroknak gyűjt, az adomá-
nyokat a Máltai Szeretetszolgálat Szatmár 
megyei központjához juttatják el. A szászré-
geniekkel a 0742-358-209-es telefonszámon 
lehet felvenni a kapcsolatot. Ezenkívül több 
civil szervezet is várja az adományokat. Az 
adománygyűjtésre még visszatérünk. 

Vajda György

Ukrajnai segélyakció 
Össze kell hangolni a kezdeményezéseket 
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Az EU 90 millió euró humanitárius  
gyorssegélyt jelentett be Ukrajnának

Mivel Ukrajnában a humani-
tárius helyzet romlik, és a 
szomszédos országok fogad-
ják a menekülő ukránokat, az 
Európai Bizottság 90 millió 
eurós humanitárius támoga-
tást biztosít civilek megsegí-
tésére irányuló sürgősségi 
segélyprogramokra – közölte 
a brüsszeli testület hétfőn. 

A finanszírozás az Ukrajnában és 
Moldovában élő embereket segíti, 
főként élelem, víz, egészségügyi 
termékek, téli szálláslehetőség és 
egyéb alapvető szükségletek bizto-
sítását teszi lehetővé. 

Az Európai Bizottság továbbá az 
Európai Unió polgári védelmi me-
chanizmusán keresztül koordinálja 
az Ukrajnát támogató tagállami se-
gítségnyújtást is. Ez idáig Ausztria, 
Belgium, Horvátország, Dánia, 
Finnország, Franciaország, Német-
ország, Görögország, Olaszország, 
Írország, Lettország és Litvánia 
ajánlott  fel anyagi támogatást. 
Málta, Lengyelország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia, Spanyolor-
szág, Svédország és Hollandia 
pedig alapvető orvosi ellátást,  
valamint polgári védelmi eszközö-
ket biztosít az országnak –  
közölték. 

Moldovának az ukrán menekül-
tek befogadására ez idáig Ausztria, 
Franciaország és Hollandia ajánlott 
fel sürgősségi támogatást, egyebek 

mellett átmeneti szállásra alkalmas 
sátrak és orvosi segítség formájá-
ban. 

Kiemelték továbbá: az Európai 
Bizottság folyamatos kapcsolatban 
áll Ukrajnával és a vele szomszédos 
országokkal, és készen áll arra, 
hogy kérésükre további segítséget 
nyújtson számukra. 

Az uniós bizottság figyelmezte-
tett arra, hogy Oroszország ukrajnai 

invázióját követően a humanitárius 
helyzet várhatóan rendkívül súlyos 
lesz. Emlékeztettek, az EU a Krím 
2014-es jogellenes annektálása óta 
támogatja a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült és a konfliktus által 
érintett embereket Kelet-Ukrajná-
ban. Az EU ez idő alatt több mint 
193 millió eurós humanitárius se-
gélyt juttatott Ukrajnának.  
(MTI) 

A külügyminisztérium  
Oroszország elhagyására kéri  

a román állampolgárokat
A külügyminisztérium nyomatékosan kéri a román állam-
polgárokat, hogy ne utazzanak Oroszországba, csak ha fel-
tétlenül szükséges, az Orosz Föderáció területén 
tartózkodó román állampolgároknak pedig azt ajánlja, 
hogy mielőbb hagyják el az országot a még közlekedő ke-
reskedelmi repülőjáratokkal.  

Hétfői közleményében a külügyi tárca emlékeztetett arra, hogy az 
Ukrajna elleni orosz katonai támadás miatt Románia február 26-án le-
zárta légterét az orosz légitársaságok előtt, és utóbb a többi EU-tagál-
lam is hasonlóan járt el. Az európai légitársaságok így felfüggesztették 
Oroszországba tartó vagy az orosz légtéren áthaladó járataikat. Ilyen 
körülmények között, és annak figyelembevételével, hogy a térség biz-
tonsági helyzete „rendkívül feszült és előreláthatatlan”, a hatóságok 
az Orosz Föderáció elhagyását javasolják a román állampolgároknak 
a még közlekedő kereskedelmi járatokkal.  

Oroszországból jelenleg Isztambulba vagy Dubaj érintésével lehet 
hazarepülni. Szárazföldön az Észtországon keresztül vezető útvona-
lakon lehet hazajutni – tájékoztatott a külügyminisztérium.  

Az Oroszországban tartózkodó román állampolgárokat nyomaté-
kosan kérik, hogy regisztráljanak a www.econsulat.ro platformon, itt: 
https://www.econsulat.ro/CetateniRomaniInregistrati/Inregistreaza 

A román állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek a moszkvai 
román nagykövetségen a következő telefonszámokon: +7-499-143-
0427; +7-499-143-0350, Románia szentpétervári főkonzulátusán: +7-
812-312-6141 és Románia rosztovi főkonzulátusán: +7-863-283-1015. 

A vészhelyzetben lévő román állampolgárok a moszkvai román dip-
lomáciai képviselet segélyhívó telefonszámát is használhatják: +7-
916-017-9882, a szentpétervári konzuli hivatal segélyhívó 
telefonszámát +7-965-777-4338 és a rosztovit: +7-909-437-7222. 

A külügyminisztérium ugyanakkor a http://moscova.mae.ro, 
http://sanktpetersburg.mae.ro, http://rostov.mae.ro, www.mae.ro 
webes felületek tanulmányozását javasolja az érintett román állam-
polgároknak. A www.mae.ro/app_cs alkalmazáson a biztonságos uta-
zásról lehet hasznos információkat szerezni. (Agerpres) 

Alapvető élelmiszerek és egyéb adományok ideiglenes raktára Tiszabecsén      
 Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt



Két klasszikus zenei koncertre is sor kerül ezen 
a héten Marosvásárhelyen. Ezek közül sorrend-
ben az első ma, március elsején, kedden 19 
órakor kezdődik a Kultúrpalota nagytermében.  

A kamarazeneesten a D’arta Piano Trio együttes lép 
fel, a formáció tagjai: Bianca Cârcu (hegedű), Andrea 
Petrila (gordonka) és Bordos Nagy Csilla (zongora). 
Műsoron: A. Arensky – 1. d-moll trió, op.32 és D. Sosz-
takovics – 1. c-moll trió, op.8. 

Március 3-án, csütörtökön este 7 órakor a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia hagyományos heti kon-
certjét ez alkalommal a helyi tehetségeknek szenteli, a 
hangverseny címe – Classic meets the best local virtu-
osos – is ezt jelzi. A Kultúrpalota nagytermében sorra 
kerülő koncerten a hollandiai Theo Wolters vezényel, 
szólistaként fellép Nemes Szabolcs (tenorharsona) és 
Láposi István (basszusharsona). Közreműködik a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zene-
kara. Műsoron: G. Rossini – Olasz nő Algírban 
(nyitány), Hidas Frigyes – Kettős verseny tenorharso-
nára, basszusharsonára és zenekarra, D. Sosztakovics 
– 6. h-moll szimfónia. 

A csütörtöki hangverseny karmestere, Theo Wolters 
1955-ben született zenészcsaládban. Igen fiatalon már a 
helyi fúvószenekar trombitása volt, majd trombitaművész-
ként végzett a maastrichti konzervatóriumban. 1975 és 
1979 között az Overijssel Philharmonic Orchestra és az 

Essener Philharmonic Orchestra, 1979-től 2008-ig pedig 
az Amsterdam Royal Concertgebouw Orchestra trombi-
taművésze volt. Mindeközben Pieter Stalmeier és Roberto 
Benzi tanítványaként tanult karmesterművészetet. 

Az Olasz nő Algírban (L’italiana in Algeri)  
Gioachino Rossini kétfelvonásos operája, amelynek 
szövegkönyvét Angelo Anelli írta Luigi Mosca azonos 
című librettója alapján. Ősbemutatójára 1813. május 
22-én került sor a velencei Teatro San Benedettóban. 
Rossini három legismertebb és legjátszottabb olasz víg-
operája közül – A sevillai borbély és a Hamupipőke 
mellett – a legkorábbi.  

A többek között Bartók–Pásztory-díjas és kétszeres 
Erkel Ferenc-díjas Hidas Frigyes zeneszerző, érdemes 
művész Budapesten született 1928. május 25-én, és ott 
is hunyt el 2007 márciusában. Az életműve zömét adó, 
fúvós hangszerekre írott művei révén világszerte az 
egyik legjátszottabb 20. századi magyar komponista. 
Igyekezett a hangszercsalád valamennyi tagját előadási 
és pedagógiai célú darabokkal ellátni. Számos opera, 
balett, oratórium, versenymű, zenekari és fúvószenekari 
szerzemény, kamara- és szólókompozíció, filmzene, 
tévé- és rádiójáték-zene szerzője. 

Dmitrij Sosztakovics 1939-ben írta 6. h-moll szimfó-
niáját, amelyet azon év november 21-én mutatott be 
Leningrádban a helyi filharmónia Jevgenyij Mravinsz-
kij vezényletével. A különleges felépítésű szimfónia 
először 1940-ben jelent meg lemezen, a philadelphiai 
szimfonikus zenekar előadásában, Leopold Stokowski 
vezénylete alatt. 

Boros Kinga és Bálint Etelka köteteit mutatják be március 3-án, 
csütörtökön a marosvásárhelyi Gemma Book Caféban. A Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem által a Bolyai utca 10. szám alatt lévő 
kávézóban szervezett, 17 órakor kezdődő eseményen Kékesi Kun 
Árpád és Kovács Levente mutatja be a könyveket. 

Boros Kinga, a Kényelmetlen színház. A politikai tartalomtól az 
észlelés politikájáig című bemutatandó könyv szerzője teatrológus, 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa. 2004-ben a ko-
lozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem teatrológia szakán diplo-
mázott, doktori dolgozatát 2014-ben védte meg a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemen. Dolgozott szerkesztőként (A Hét, Játéktér, 
Színház folyóirat) és szabadúszó dramaturgként. Két gyerek édes-
anyja. 

Érdemi munka Boros Kinga könyve. A szerző a magyar szakiro-
dalom hosszú ideig kevéssé tárgyalt és feltárt területét igyekszik fel-
térképezni. A politikai színházat sokáig összekötötték Erwin Piscator 
és Bertolt Brecht nevével és munkásságával, a közelmúlttól pedig 
előszeretettel szűkítik a második nyilvánosság körére. Boros Kinga 
túllép ezeken a megközelítéseken, és A kényelmetlen színház kitá-
gítja a politikus színház témakörét. Elméleti és történeti összegzései 
önmagukban is fontosak, számos új meglátást tartalmaznak, egyben 
megalapozzák a mű legértékesebb, a romániai, kiemelten a sepsi-
szentgyörgyi cenzúráról, „A Vigu-ügyről”, saját munkáiról (Stop the 
Tempo, 20/20, Terminus), valamint az alkalmazottként definiált 
színház erdélyi állapotáról szóló fejezeteket – írja könyvajánlójában 
Nánay István. 

Bálint (Kusztos) Etelka középiskolai magyartanár, a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kara 
Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetnek óraadó tanára. Dok-
tori dolgozata a színházi nevelés és színházpedagógia hazai jelenéről 
és konkrét gyakorlati példákon, megfigyelésen, elemzésen, hospi-
táláson alapuló aktív gyakorlati és elméleti tevékenykedés összefog-
lalása. 

Úttörő vállalkozás: első összeírása az elmúlt negyed század azon 
erdélyi törekvéseinek, amelyek a színházi nevelés fogalma alá cso-
portosíthatók. 

Elsőként foglalta össze e sokféle formát öltött jelenségeket, meg-
kerülhetetlen referenciát kínálva ezzel az említett diskurzusba utána 
lépő kutatóknak. Dolgozata ebből fakadó értékét növeli az elméleti 
megalapozottság, a téma feldolgozásának és tanulmánya felépítésé-
nek kiválósága és nem utolsósorban az a pedagógusi és kutatói el-
kötelezettség, sőt szenvedély, amely írása minden részletéből 
sugárzik. A saját hétköznapi pedagógusi tevékenységében érzékelt 
anomáliák alapján tesz fel olyan kérdéseket, amelyekre a színházi 
nevelésben vél válaszokat találni. Értekezésének ebből fakadó „élő-
sége” a szakirodalmi áttekintés, az empirikus kutatás és a számba-
vételezés alaposságával párosul – olvashatjuk Kékesi Kun Árpád 
könyvajánlójában. 

A csütörtöki könyvbemutató online is követhető lesz a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem Facebook-oldalán. (Knb.) 

A magyar Országgyűlés határozata „a történelmi Magyar-
ország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát 
idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én 
aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve a 2020-as 
évet a nemzeti összetartozás évévé nyilvánította”. A magyar 
nemzet egésze messze túlnyúlik az országhatárokon, közös-
ségének egyben tartása valamennyiünk feladata és öröksége. 
A kulturális örökségvédelem aranytartaléka a határon túli ma-
gyarság, eszköze a nemzeti kulturális intézményrendszer. 

2020-ban, a trianoni békediktátum aláírásának centenári-
umi évében Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház fő-
igazgatója indította útjára az Összetartozunk című 
programsorozatot, amely során az operett mint a legnépsze-
rűbb hungarikum hivatott kulturális hidat képezni az anyaor-
szág és elcsatolt területei között. 

„Ezzel az adósságtörlesztéssel tartozunk mind saját ma-
gunk, mind elcsatolt nemzettársaink felé. A nemes feladat 
szolgálatába pedig a szavakon túl a tetteket állítjuk, kulturá-
lis missziónkat és a zene univerzális, egyetemes nyelvét” – 
fogalmazott Kiss-B. Atilla. 

A 2020-ra tervezett határon túli programsorozat sajnos a 
világjárvány kitörése miatt eddig nem valósulhatott meg, 
azonban 2022 márciusában végre útjára indul.  

Az Összetartozunk operettgálának március 28-án 19 órától 
a marosvásárhelyi sportcsarnok, március 30-án 19 órai kez-
dettel a sepsiszentgyörgyi Sepsi Aréna ad otthont. Az est fo-
lyamán a magyar operettirodalom legnépszerűbb szerzőinek, 
mint pl. Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Kacsóh 
Pongrác örökzöldjei (Te rongyos élet, Odette belépője, Szép 
vagy, Erdélyország, Szép város Kolozsvár, Szívduett, Vá-
gyom egy nő után, Bordal, Mi kell a férfiaknak?, Szép a hu-
szár, Hej, cigány stb. ) csendülnek fel a Budapesti 
Operettszínház szólistái, Fischl Mónika, Kiss Diána, Dancs 
Annamari, Oszvald Marika, Dolhai Attila, Vadász Zsolt, Pel-
ler Károly és Laki Péter előadásában. Közreműködik a Bu-
dapesti Operettszínház énekkara, balettkara, valamint 
zenekara. Vezényel Pfeiffer Gyula, a gála rendezője Bori 
Tamás.  

Jegyek március elejétől válthatók a www.eventim.ro hon-
lapon 30, illetve 60 lejes áron. 

Az esemény társszervezői, partnerei a Marosvásárhelyért 
Egyesület és a Vásárhelyi Forgatag, valamint a Kónya Ádám 
Művelődési Ház (Sepsiszentgyörgy), emellett Marosvásár-

hely önkormányzata, Soós Zoltán polgármester, Nagy Éva 
kabinetvezető, illetve Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal 
Árpád és alpolgármestere, Vargha Fruzsina. 

Kaáli Nagy Botond

Palotakoncert, 2021 Fotó: Éder Vera

Operettgála a Budapesti Operettszínház művészeivel  
az összetartozás jegyében

Színházi kötetek bemutatója
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Kamarazeneest és szimfonikus hangverseny 
Helyi tehetségek lépnek fel a Kultúrpalotában

Megjelent a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat 
második februári lapszáma, benne Horváth Benji ve-
zércikke, valamint Papp Attila Zsolt interjúja Haklik 
Norbert prózaíróval. Verset közöl Eszteró István, László 
Noémi és Pethő Lorand, prózát Haklik Norbert, Szántai 
János és Wirth Imre, esszét Guttmann Szabolcs. Ion 
Mureşan Párbeszédek az ördöggel című versét Farkas 
Jenő és Zalán Tibor fordításában közlik.  

A Pavilon 420-ban Ferencz-Nagy Zoltán versei és 
Juhász Tamás rövidprózája olvasható. Interjút Sánta 
Miriám közöl Kemenes Henriette-tel, továbbá Sánta 
Miriám Egymásra égett képek című esszéje olvasható 
Kemenes Henriette költészetéről. A Ráolvasásban 

Zalán Tibor ír Thomas Mann Tonio Kröger című regé-
nyéről.  

A Kinematográfban Ferenczi Szilárd filmkritikája 
olvasható A legjobb dolgokon bőgni kell című filmről, 
a Theátrumban pedig Gabriel Liiceanu A tragikum 
meghatározása a létezés földrajzának határain belül 
című esszéje Karácsonyi Zsolt fordításában. Kritikát 
Szalló Tünde közöl Haklik Norbert Mona Lisa elrab-
lása című regényéről. Fülszöveget Kádár Fruzsina 
jegyez Fenyvesi Ottó Paloznak overdrive című köteté-
ről, valamint Dimény Patrícia ír Maurits Ferenc Berlini 
versek című kötetéről. Az Amplitúdóban Jakabffy 
Tamás rövid esszéje olvasható Alessandro Marcellóról, 
az Artefaktumban Székedi Ferenc ír Siklódy Ferenc 
munkáiról, amelyekkel a jelenlegi lapszámot illuszt-
rálták. 

Helikon – február



tudják oldani a termékek biztonsá-
gos szállítását. 

A sóváradi házaspárt, valamint az 
általuk készített kézműves fagylal-
tot már nagyon sokan ismerik, hi-
szen havonta részt vesznek helyi 
termékvásárokon, ugyanakkor a téli 
ünnepek alatt Marosvásárhely főte-
rén, a karácsonyi vásáron is nagy 
keletje volt a sült fagyijuknak. 

A sóváradi kézműves fagylalt ké-
szítői folyamatosan újítanak, újabb 
és újabb állagú termékekkel, ízek-
kel lepik meg a vásárlóikat, az 
éppen aktuális szezonhoz igazodva 
különlegességekkel rukkolnak elő, 
például ősszel must-, sütőtök-, télen 
pedig mézespogácsa-ízű fagyival. 
Az alkohol kedvelői is találnak ked-
vükre valót a sóváradi fagylaltkíná-
latban: tematikus rendezvényekre 
készült már whiskys, pálinkás, va-
lamint a jelenlegi palettán is szere-
pel a Baileys ízű jégkrém. Jó tudni, 
hogy vannak diabetikus termékeik is. 

A téli idényben rendkívül nép-
szerű a sült fagyijuk, a kenyértész-
tába bújtatott, lefagyasztott, majd 
megsütött fagyigombóc, amely 

kívül forró, belül hideg, ízében, ál-
lagában egyaránt különleges. Kinga 
és Zoltán pedig nemrég megint új-
donsággal rukkolt elő, édességbüfé 
(candy-bar) típusú fagyifalatkákat 
készítenek, amelyekben igen külön-
leges ízvilág köszön vissza. Bíró 
Kinga elárulta, hogy a fagyifalatká-

kat első alkalommal a februári 
Local Farmer’s Market vásáron 
„dobták piacra”, és a vásárlók élénk 
érdeklődéssel fogadták, mind gaz-
dára találtak a mutatós és rendkívül 
intenzív ízű csemegék. Többek kö-
zött vaníliás, málnás, fahéjas-szil-
vás, murkos-almás-ananászos- 

sárgabarackos, pisztáciás, mentás-
fehér csokis, fekete borsos karamell 
sült sonkával és barbeque-vel,  
vargányagombás fagyifalatkák, va-
lamint fagylalttal töltött macaronok 
közül válogathattak a vásárlók. 
Kinga elmondta, meghívást kaptak 
nemrég egy szovátai rendezvényre, 
egy barbeque-fesztiválra, és erre az 
alkalomra szerettek volna valami 
különleges édességgel előrukkolni, 
így születtek a fagyifalatkák, ame-
lyek az ország különböző részeiből 
érkezett séfek tetszését is elnyer- 
ték. 

Az epertől az eperfagylaltig 
A sóváradi házaspár folyamato-

san jár vásárokra, illetve fesztivá-
lokra, magánrendezvényekre, 
születésnapokra, esküvőkre is hív-
ták már őket, hogy felszolgálják a 
gombócos fagyijukat, és most, hogy 
bővült a kínálatuk, fagyifalatkákból 
álló édességbüfé összeállítását is 
fogják vállalni magánrendezvé-
nyekre. 

Ugyanakkor sokan Szovátára 
menet megállnak és fagylaltért be-
kopognak a főút menti műhelyükbe, 
ezért is tervezik, hogy rövidesen 

egy kis boltot létesítenek a kapu-
ban. Egyre gyakrabban keresik meg 
őket új vevők, mivel ismerőseik 
ajánlották a sóváradi fagylaltot, ami 
igen jóleső elismerése a munkájuk-
nak, hiszen folyamatosan arra tö-
rekszenek, hogy a lehető legjobb 
minőséggel és újabb, különlegesebb 
ízekkel örvendeztessék meg a vá-
sárlókat, hogy máskor is visszatér-
jenek hozzájuk. 

Kinga hozzátette: arra is volt már 
példa, hogy gyerekcsoportok érkez-
tek hozzájuk, a legkisebb fagyira-
jongóknak alkalmat kínáltak arra, 
hogy betekintést nyerjenek a fagy-
laltkészítés rejtelmeibe. A gyere-
kekkel együtt szedték le az epret, 
megtisztították, majd végignézték, 
ahogy a gyümölcsöt turmixolták, és 
abból fagyi lett. 

Sóváradi kézműves fagylaltot 
dobozban Marosvásárhelyen a havi 
Petry-vásáron kívül a November 7. 
piaci, Tudor-beli, valamint a köves-
dombi Pilcoop kenyérboltokban 
lehet vásárolni, gombócos változat-
ban pedig a Maros-parti Gokart pá-
lyánál, a Country Bread bisztróban, 
az Atlantic étteremben lehet fo-
gyasztani.

Elkészült a korszerű művelő-
dési otthon, megújult a köz-
világítás, a végéhez 
közeledik az utcák aszfalto-
zása, ugyanakkor az önkor-
mányzat két másik községgel 
együtt pályázna a földgázhá-
lózat kiépítésére. 

Bíró Csaba polgármester el-
mondta: a közvilágítás korszerűsí-
tése nemrég, október végén zárult 
le, lámpatesteket cseréltek, költ-
ségtakarékos LED-es égőket sze-
reltettek. Erre a Környezetvédelmi 
Alapnál nyertek finanszírozást, 
419 ezer lejt, aminek köszönhetően 
258 lámpatestet cseréltek ki a tele-
pülésen, a főúton lévő oszlopokra 
60 wattosokat, a megyei úton 45 
wattosokat, a mellékutcákban 
pedig 22 wattos lámpatesteket sze-
reltek. A cél a fogyasztás csökken-
tése volt, a rendszer automata, este 
10 óra után, amikor csökken a for-
galom az utakon, kisebb fogyasz-
tású teljesítményre áll át. 

Az országos fejlesztések prog-
ramja keretében az utcák aszfalto-
zására pályázott sikeresen 

Sóvárad, a beruházás nagy részé-
vel elkészültek, és remélhetőleg jú-
niusig sikerül befejezni, már csak 
kisebb útszakaszok, illetve a sán-
cok vannak elmaradva. Összesen 3 
km köves utca leaszfaltozása, kor-
szerűsítése szerepelt a projektben, 
ezt mintegy 500 m-rel szeretnék 
még meghosszabbítani. 

Az igen mutatóssá vált művelő-

dési otthont szintén pályázati ala-
pokból korszerűsítették, tavaly 
ősszel fejezték be. Az emeleti ré-
szen a színjátszó csoportoknak 
alakítottak ki öltözőket, valamint 
könyvtárat, illetve van egy klub-
terem is, ahol a fiatalok találkoz-
hatnak, néhány irodahelyiséget 
pedig a helyi egyesületek vehet-
nek birtokba székhelyként. Nem-
csak az épület, hanem az előtte 
levő tér is megújult, ide helyezték 
át az első és a második világhábo-
rús hősök emlékoszlopát, így 
méltó helye lett a közösségi ün-
nepségeknek. 

A polgármestertől megtudtuk, 
hogy az Anghel Saligny program 
keretében a földgáz bevezetésére 
pályázna Sóvárad. Az előtanul-
mány készen van, és pályázati ala-
pokból szeretnék lefektetni a 
fővezetéket, hogy majd a háztartá-
sok is rácsatlakozhassanak. Össze 
is írták az igényeket erre, és remél-
hetőleg március-április folyamán 
elindulnak a pályázati kiírások. A 
településen 400 család, a község 
lakóinak mintegy nyolcvan száza-
léka jelezte, hogy rá szeretne csat-
lakozni a gázhálózatra, de sajnos 
ez nem elegendő, ugyanis feltétel 
az ezer fogyasztó megléte, így Só-
várad Nyárádmagyaróssal és Szé-
kelyberével fog társulni, és 
közösen pályáznak. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Szerkeszti: Menyhárt Borbála
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Földgázbevezetésre pályáznának

Folyamatban van a sóváradi 
óvoda építése, a tervek sze-
rint ősszel már ott kezdené a 
tanévet a település apró- 
népe. 

Ottjártunkkor javában dolgoztak 
a munkások az óvoda épületén. 
Bíró Csaba polgármester lapunknak 
elmondta, a regionális operatív 
programon keresztül nyertek finan-
szírozást a beruházásra. Egy telje-
sen új óvoda épül, ugyanis, bár első 
fázisban úgy volt, hogy részben 
megmarad a régi épület, amikor 
bontásra került sor, kiderült, olyan 
mértékű a károsodás, hogy újra kel-
lett építeni a teljes épületet. Az új 
óvoda három csoport befogadására 
alkalmas, emellett orvosi rendelőt, 
a pedagógusok számára irodákat, 
valamint korszerű fűtési rendszert 
is kialakítanak benne. Eddig csak 
rövid programú foglalkozás zajlott 
az óvodában, azonban az új épület-
ben napközis programot szeretné-
nek indítani, kérték is a 
tanfelügyelőség jóváhagyását erre. 
A munkálatokkal viszonylag jól ha-
ladnak, a tervek szerint az ősszel 
már ott kezdenék a tanévet az óvo-

dások, akikkel az építkezés idején 
az iskola épületében foglalkoznak a 
pedagógusok, a három csoportot 
egybevonták. A polgármestertől 
megtudtuk, hogy Sóváradon az 
óvodai szinttől a nyolcadik  
osztályig 222 gyerek van, ebből 
50-70 közötti az óvodások  
száma, és 150-170 közötti az isko-
lásoké. 

Mint mondta, az iskolára vonat-
kozóan norvég alapokból elkészült 
egy előtanulmány, és pályázni sze-
retnének a teljes körű felújításra, 
aminek köszönhetően épülne egy 
sportterem, amit jelenleg nagyon 
hiányolnak a tanintézetben. Az is-
kola épületének az állaga és az épí-
tészeti jellege megmarad, csupán a 
belső terek átrendezésére kerülne 
sor, a nagyobb termeket kettőbe 
osztanák a jobb kihasználás érdeké-
ben. Az önkormányzat egyelőre 
várja a kiírásokat, hogy benyújt-
hassa a projektet, ugyanis amikor a 
Norvég Alapnál a pályázatot elny-
erték, kötelezettséget vállaltak arra, 
hogy három éven belül benyújtanak 
egy pályázatot az iskola felújítá-
sára.

Készül az új óvoda

Télen-nyáron fagylalt

Bíró Csaba polgármester

Fotók: Nagy Tibor



A magyar bajnoki címvéd  és listavezet  Ferencváros öt 
év után juthat ismét az el dönt be a labdarúgó MOL Magyar 
Kupában, amelynek negyeddönt s mérk zéseit mától csü-
törtökig rendezik. 

Az FTC legutóbb 2017-ben szerepelt a kupasorozat leg-
jobb négy csapata között, amikor 12-2-es összesítéssel elbú-
csúztatta az NB III-as Budafoki MTE-t, a fináléban pedig, 
hazai pályán 1-1-es rendes játékid , majd hosszabbítás után 
tizenegyespárbajban 5-4-re jobbnak bizonyult az élvonalbeli 
Vasasnál. Ezt követ en sorrendben a legjobb 64 között, a ne-
gyeddönt ben, a legjobb 32 között, tavaly pedig a nyolcad-
dönt ben búcsúzott a Ferencváros, amely kedden este a 
Budapest Honvéd vendége lesz. 

Egyik csapat sincs csúcsformában, mert bár az FTC lista-
vezet , az idén – az Újpest és a Zalaegerszeg legy zése mel-
lett – a Puskás Akadémiától és a Pakstól is kikapott, az 
MTK-val és a Gyirmóttal pedig döntetlent játszott. A kispes-
tiek a MOL Fehérvár legy zésén kívül a Gyirmóttal és a Kis-
várdával szemben veszítettek, a Mez kövesddel és a Puskás 

Akadémiával döntetlenre végeztek, és csupán egy pont 
választja el ket a kies helyt l. 

A közelmúltban mindkét együttesnél edz váltás tör-
tént, de a Horváth Ferenc helyett kinevezett szerb Ne-
bojsa Vignjevic, illetve az osztrák Peter Stöger posztját 
átvev  orosz Sztanyiszlav Csercseszov munkája nyo-
mán sem került lendületbe a Honvéd, illetve a Ferenc-
város. 

A két csapat legutóbb december 18-án találkozott 
egymással, amikor – a január végén a spanyol Grana-
dába igazolt – albán Myrto Uzuni 92. percben szerzett 
góljával 1-0-s hazai siker született a Groupama Aré-
nában. A kedd esti meccs helyszínén, a Bozsik Aréná-
ban legutóbb szeptember 11-én játszottak egymással, 
akkor a norvég Tokmac Nguen 16. percben szerzett 
gólja annak ellenére is elég volt az 1-0-s vendéggy -
zelemhez, hogy Botka Endrét a 23. percben kiállítot-
ták. 

A Budapest Honvéd legutóbb 2019 áprilisában tudta 
legy zni az FTC-t, azóta két gól nélküli döntetlen mel-
lett hatszor nyert a Ferencváros a bajnokságban. A Ma-
gyar Kupában legutóbb 2017 tavaszán a nyolcad- 
dönt ben találkoztak, akkor a zöld-fehérek kett s gy -
zelemmel (2-1 és 2-0) jutottak tovább. 

A két f városi csapat eddig 246 alkalommal játszott 
egymással, a mérleg az FTC szempontjából 134 gy -
zelem, 43 döntetlen és 69 vereség. A Magyar Kupában 
ez lesz a 18. találkozójuk, eddig öt döntetlen mellett 
kilenc ferencvárosi és három kispesti siker született. 

A negyeddönt  programja ma délután az NB III ke-
leti csoportjában kilencpontos el nnyel listavezet  Ka-
zincbarcika, valamint az OTP Bank Ligában 22 forduló alatt 
56 gólt szerzett Paks mérk zésével kezd dik. A címvéd  Új-
pest FC szerdán a másodosztályú Békéscsaba vendége lesz, 
majd csütörtökön a MOL Fehérvár FC az ugyancsak NB II-
es ETO FC Gy r otthonába látogat. A jelenleg versenyben 
lév  nyolc csapat közül a székesfehérvári az egyetlen, amely 

a legutóbbi három idényben rendre legalább az el dönt ig 
jutott a kupában. 

A továbbjutás egy mérk zésen d l el, döntetlen esetén 
hosszabbítás, majd szükség esetén tizenegyespárbaj követ-
kezik. 

Az el dönt  sorsolását csütörtökön rendezik.

A Ferencváros öt év után lehet el dönt s  
a Magyar Kupában 

A Liverpool nyerte az angol lab-
darúgó Ligakupát, amelynek vasár-
napi dönt jében gól nélküli 
döntetlen után maratoni tizen-
egyespárbajban 11-10-re múlta 
felül a Bajnokok Ligája-címvéd  
Chelsea-t. 

A londoni Wembley Stadionban 
85.512 néz  szurkolta végig az  
összecsapást, amelynek rendes já-
tékidejében és a hosszabbításban 
sem született szabályos gól, a Li-
verpooltól egy, a Chelsea-t l két ta-
lálatot vettek el. 

A Chelsea vezet edz je, Thomas 
Tuchel egy perccel a vége el tt le-
cserélte kapusát, Édouard Mendyt, 
akinek a helyére Kepa Arrizabala-
gát küldte be. 

A 11-es rúgások maratonira 
nyúltak, egyik kapus sem tudott há-

rítani, egészen az utolsó párig hi-
bátlanok voltak a mez nyjátéko-
sok. Ekkor a két kapus következett, 
a Liverpoolnál az ír Caoimhín Kel-
leher betalált, Arrizabalaga azon-
ban a lelátóra bombázta a labdát, 
így a Liverpool diadalmaskodott. 

A statisztikákkal foglalkozó 
Opta cég szerint ez volt a leghosz-
szabb 11-es párbaj két els  osztályú 
angol csapat között. 

A Liverpool 2012 után el ször, 
története során kilencedik alkalom-
mal hódította el a trófeát. 

Maratoni tizenegyespárbaj után a Liverpoolé az angol Ligakupa 

A Debreceni VSC hazai pályán 1-0-ra legy zte a 
sereghajtó MTK Budapestet a labdarúgó NB I 22. for-
dulójának vasárnapi zárómérk zésén.  

Óvatosan kezdtek a csapatok, els sorban a stabili-
tásra törekedtek, kevés kockázatot vállaltak, így az 
els  húsz percben nem alakult ki helyzet. A félid  kö-
zepén több támadást vezetett az MTK, amely ígéretes 
fejesek és lövések mellett Futács révén lesgólig jutott. 
Nem sokkal kés bb mégis a Debrecen szerzett veze-
tést: rövid id n belül több beadás is érkezett a ven-
dégkapu elé mindkét oldalról, végül Pávkovics fejelt 
pontosan. A hátralév  id ben a hazai csapat kontrol-
lálta a játékot. 

A szünetben kett s cserér l döntött Márton Gábor, 
az MTK vezet edz je, csapata pedig lendületesen 
kezdte a második félid t, többször veszélyeztette lö-
véssel a hazai kaput. A DVSC negyedóra elteltével 
jött ki a szorításból, és sikerült helyzetet is kialakíta-
nia. A 74. percben a játékvezet  büntet t ítélt a hazai-
aknak, mert a vendégek kapusa egy kilépésnél 
„elütötte” Dorian Babinskit. Bódi állt a labda mögé, 
de a videóelemzésnél kiderült, hogy az akció lesr l indult, így szabadrúgás 
következett kifelé. 

A folytatásban igyekezett az MTK, de nem járt sikerrel, így az eddiginél 
is nehezebb helyzetbe került a bajnokság második körének zárultával. 

Sikerével a DVSC a hetedik helyre lépett el re, míg a tabella alján álló 
MTK hátránya négy pont a 10. helyezett Újpesttel és a 11. Gyirmóttal 
szemben. 

Hazai siker Debrecenben, nehéz helyzetben az MTK Jegyz könyv 
NB I, 22. forduló: Debreceni VSC – MTK Budapest 
1-0 (1-0) 
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2853 néz , vezette: 
Berke. 
Gólszerz : Pávkovics (26.). 
Sárga lap: Baráth (40.), Dzsudzsák (43.), Gróf (79.), 
Bódi (88.), Baranyai (90+2.), illetve Rajkovic (6.), 
Herrera (78.), Kovácsréti (89.), Miovski (90+2.). 
Debreceni VSC: Gróf – Poór (86. Baranyai), Pávko-
vics, Deslandes, Ferenczi – Bódi, Da. Babunski (86. 
Ugrai), Baráth, Szécsi (67. Sós) – Do. Babunski 
(90+4. Rácz), Dzsudzsák (67. Bényei). 
MTK Budapest: Mijatovic – Kadlec, Rajkovic, Szépe, 
Sluka – Kata, Ramadani – Miknyóczki (46. Spi-
rovski), Stieber (78. Kovácsréti), Palincsár (46. Mi-
ovski) – Futács (78. Herrera). 

A labdarúgó 1. liga  
29. fordulójának televíziós közvetítési rendje 

Március 1., kedd: 
* 15.00 óra: Chindia Târgovi te – Aradi UTA 
* 17.30 óra: Bukaresti Dinamo 1948 – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 
* 19.55 óra: Universitatea 1948 Craiova – Buka-
resti Rapid 1923 
Március 2., szerda: 
* 15.00 óra: Academica Clinceni – Medgyesi Gaz 
Metan 
* 17.30 óra: CS Mioveni – CSU Craiova 
* 19.55 óra: FC Voluntari – Kolozsvári CFR 1907 
Március 3., csütörtök: 
* 18.00 óra: Konstancai Farul – Botosáni FC 
* 21.00 óra: Campionii FC Arge  Pite ti – Buka-
resti FCSB 
A mérk zéseket a DigiSport, a Telekom Sport és 
a Look Sport közvetíti. 

Eredményjelz  
* NB I, 22. forduló: Újpest FC – Mez kövesd Zsóry 
FC 3-1, Debreceni VSC – MTK Budapest 1-0. 
* NB II, 25. forduló: Szolnoki MÁV FC – Aqvital 
FC Csákvár 0-0, Pécsi MFC – Diósgy ri VTK 3-0, 
ETO FC – FC Ajka 0-2, Nyíregyháza Spartacus FC 
– Soroksár SC 1-5, Békéscsaba 1912 El re – Buda-
örs 0-0, III. Ker. TVE – Szentl rinc 0-0, Dorogi FC 
– Tiszakécskei LC 0-1, Budafoki MTE – BFC Siófok 
0-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Szombat-
helyi Haladás 1-1. Az élcsoport: 1. Diósgy ri VTK 
52 pont/25 mérk zés, 2. Vasas FC 47/24, 3. Szeged-
Csanád Grosics Akadémia 46/25. 
* 1. liga, 28. forduló: Campionii FC Arge  Pite ti – 
FC Voluntari 0-0, Botosáni FC – CS Mioveni 0-0, 
Bukaresti FCSB – Konstancai Farul 0-2. Az élcso-
port: 1. Kolozsvári CFR 1907 70 pont, 2. FCSB 59, 
3. CSU Craiova 48. 
* 2. liga, 17. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – 
Dun rea 2005 C l ra i 6-0. Az élcsoport: 1. Petrolul 
52 Ploie ti 42 pont/16 mérk zés, 2. Nagyszebeni 
Hermannstadt 38/17, 3. Kolozsvári Universitatea 
33/16.
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Az NB I. állása 
1. Ferencváros           22          13       4             5        37-18              43 
2. Puskás AFC          22          12       5             5        30-23              41 
3. Kisvárda                22          11        8             3        37-22              41 
4. Paks                       22          9         4             9        56-46              31 
5. ZTE                       22          8         6             8        31-39              30 
6. Fehérvár FC          22          8         5             9        28-29              29 
7. Debrecen               22          7         7             8        36-34              28 
8. Mez kövesd          22          7         6             9        26-34              27 
9. Honvéd                 22          7         4             11      35-37              25 
10. Újpest                  22          6         6             10     29-34              24 
11. Gyirmót               22          6         6             10     23-32              24 
12. MTK                   22          5         5             12     16-36              20 

Fotó: a DVSC honlapja

Ferencvárosi játékosok a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddönt jében játszott 
Vasas FC – Ferencvárosi TC mérk zésen szerzett második góljuk után, az Illovszky Ru-
dolf Stadionban 2022. február 9-én. A Ferencváros 2-0-ra gy zött  

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd 

A MOL Magyar Kupa negyeddönt jének programja 
 
Kedd: 
* 18.15 óra, M4 Sport: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB 
III) – Paksi FC 
* 21.00 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd – Ferencvárosi 
TC 
 
Szerda: 
* 21.00 óra, M4 Sport: Békéscsaba 1912 El re (NB II) – 
Újpest FC 
 
Csütörtök: 
* 21.00 óra, M4 Sport: ETO FC Gy r (NB II) – MOL Fe-
hérvár FC 



Ahogy a múlt héten már beszá-
moltunk róla, a Samsung egybeol-
vasztotta a Note és az S szériákat 
annak érdekében, hogy előbbi ne 
képezzen belső konkurenciát a haj-
lítható telefonoknak. Február 9-én 
pedig megérkezett az S22 család. 
Az Apple válaszára sem kell sokat 
várni. Március 8-án nagy valószínű-
séggel előáll valamilyen újdonsá-
gokkal. 

Szeptember óta – amikor is az új 
iPhone-t, iPadet és Apple Watchot 
mutatta be az Apple – még volt egy 
eseménye a vállalatnak. Október-
ben mutatták be ugyanis az új Mac-
Bookokat. A Bloomber értesülései 
szerint pedig már nem kell sokat 

várjon az, aki kíváncsi, hogy legkö-
zelebb mivel áll elő az Apple. A hír-
ügynökség szerint a nemzetközi 
nőnapon fog az almás vállalat újabb 
eseményt tartani, ami továbbra is 
teljesen online lesz, a járványhely-
zetre való tekintettel. A híresztelé-
sek szerint ekkor debütál majd a cég 
sokak által várt új, viszonylag elér-
hető ársávban lévő kompakt okos-
telefonja, vagyis a harmadik 
generációs SE, már ha egyáltalán 
így fogják hívni. Belegondolva, 
nem is rossz marketingfogás ezt épp 
nők napján bemutatni, hiszen a ki-
sebb méret miatt nagyobb valószí-
nűséggel hozza lázba a hölgy 
vásárlókat, akiknek a kezében nem 
fér egy kisebb pingpongütő méretű 
telefon. 

Egyes források mellesleg arra hi-
vatkoznak, hogy a hamarosan ér-
kező készülék neve iPhone SE+5G 
lesz. Ez egyértelmű utalás arra, 
hogy ez a készülék is megkapja az 
5G-támogatottságot. Az sem kizárt, 
hogy ez lesz az egyetlen megkülön-
böztető tulajdonsága a 2020-ban be-
mutatott SE-hez képest. A 
legfrissebb pletykák szerint ugyanis 

külső jegyekben semmi újra nem 
lehet számítani. Amennyiben ez 
igaz, akkor ez elég „fájdalmas”, hi-
szen a két éve bemutatott SE lénye-
gében az iPhone 6 dizájnját 
örökölte, ami 2022-ből nézve már 
majdnem 10 éves. Ez a tényező 
pedig sok potenciális vásárlót elri-
aszthat. Az Apple ugyanis sokak 
szemében egy márka, ami a megje-
lenésről is kell szóljon. Egy ősrégi 
dizájn pedig nem kedvez ennek a 
tényezőnek. 

A kijelző sem lesz nagyobb – 
már ha valóban marad a régi „cso-
magolás” –, marad a régi 4,7 hü-
velykes LCD panel, ami nem is túl 
jó felbontású, nem is rendelkezik a 
legjobb fényerővel, és ami most 
már nagyon zavaró tud lenni: ott 

vannak mellette azok a vaskos 
kávák, amelyeket már szinte az ösz-
szes gyártó eltüntetett. Csak a na-
gyon olcsó telefonokon lehet még 
találkozni velük. Tény, hogy az SE 
az Apple olcsó telefonja, de össze-
hasonlítva a piac többi szereplőjé-
vel, egyáltalán nem nevezhető alsó 
árkategóriás készüléknek, sokkal 
inkább valahol középen helyezke-
dik el. Tehát, ha nem is tűnnek el 
teljesen a kávák, talán érdemes 
lenne egy kicsit elvékonyítani  őket. 

Voltak még régebb pletykák 
azzal kapcsolatban, hogy az SE tel-
jesen megújul, megkapja az Apple 
FaceID-jét teljes képernyős kialakí-
tással, és lényegében átveszi az idén 
már megszűnő Mini modell helyét 
– idéntől ugyanis az alapmodellből 
nem Mini, hanem Max változat fog 
készülni. Azonban, akik ezt várták, 
azoknak még legalább 2023-ig nem 
tudunk biztosan jó hírrel szolgálni. 
Lehet, hogy 2024-ig is várhatnak, 
feltehetően valamikor akkor fog 
egy jelentősebb átalakuláson átesni 
az SE. Ez állítólag már egy véko-
nyított kávát 5,4 hüvelykes képát-
lójú készülék lesz, és itt már az 

LCD-t is felválthatja az OLED. 
Az új generációs SE mellett fel-

tehetőleg március 8-án érkezik meg 
az iPad Air új változata is. Úgy hír-
lik, az Apple tesztelte az iPad Air 
OLED képernyős kivitelét, ám 
ennek a fejlesztéseit leállították, így 
idén még biztosan LCD kijelzővel 
érkezik az amerikai techóriás kö-
zépkategóriás tabletje. 

Valószínűsíthető, hogy az új iPad 
Air esetében egy A15-ös procesz-
szorra lehet számítani, ami az  
iPhone 13 családban is megtalál-
ható. Továbbá feltehetőleg meg-
kapja az iPad Mini előlapi 
kameráját és az 5G támogatottságot 
is. 

A jövő heti rendezvényen ott 
lehet egy felfrissített Mac Mini is, 
amelyben már egy M1 Pro vagy M1 
Max processzor „muzsikál”, de sze-
rencsével akár az M2 is megérkez-
het, bár utóbbira nagyon kevés az 
esély. 

Az Apple várhatóan júniusban 
tart majd legközelebb rendezvényt, 
a szokásos Worldwide Developers 
Conference-t, rövidebb nevén 
WWDC-t, amikor is a szeptember-
ben érkező iPhone-ok, iPadek és 
Apple Watchok szoftverét fogja le-
leplezni. Ezután pedig várhatóan 
már a megszokott szeptemberi ese-
mény fog következni. 

Azonban ha már szoftver: a már-
ciusi újdonságok mellé egy szoft-
verfrissítés is dukál. Ez pedig nem 
más, mint az IOS 15.4. 

Számos újdonság derült ki  
az IOS 15.4 béta verziójából 

Elsősorban fontos tudni, hogy az 
Apple sokkal hamarabb kiadja a 
szoftverei béta verzióját a tesztelők 
számára, mint ahogyan azokat a 
nagyközönség megkapná. Így van 
ez az IOS 15.4 esetében is, amely-
nek már a második bétája is napvi-
lágot látott. Ebben pedig vannak 
érdekességek. 

Az egyik ilyen a Tap to Pay funk-
ció. Az Apple Payt már rég ismer-
jük, és már Romániában is nagy 
hagyománynak örvend. Sokan fi-
zetnek az iPhone-nal vagy Apple 
Watchcsal. A szoftver megjelenésé-
vel pedig már nemcsak fizetni lehet 

majd, hanem pénzt fogadni is. A 
Tap to Pay funkció az IOS 15.4 má-
sodik béta verziójában már lehető-
séget ad arra, hogy harmadik felek 
(például bankok) is támogassák ezt 
a funkciót, így létrejöhessenek a 
tranzakciók. A szoftverben – bár 
még nem elérhető a funkció, és jó 
kérdés, hogy mifelénk mikor fogjuk 
tudni ezt használni –, jelen van egy 
„Fizetés fogadva” hangfájl is. 
Egyes élesszemű elemzők a kódot 
böngészve kiszúrták, hogy feltehe-
tőleg ajándékok és visszatérítések is 
elérhetők lesznek a Tap to Pay funk-
ción belül. A széles körű bevezetést 
idénre tervezi az Apple. 

A következő újdonság, hogy ha-
marosan akkor is fel fogja ismerni 
a tulajdonosát az iPhone és azon 
belül a FaceID, amikor maszk lesz 
rajta. Erre eddig is volt lehetőség, 
azonban szükség volt hozzá egy 
Apple Watchra. Az okosóra ugyanis 
képes volt feloldani az iPhone-t. 
Erre a jövőben nem lesz szükség. 
Az Apple az új operációs rendsze-
rében azt tervezi, hogy amennyiben 
maszkban vagyunk, akkor a telefo-
nunk képernyőjén megjelenik a 
„Look down to unlock”, azaz Nézz 
le a feloldáshoz! felirat. Ezt akkor 
fogjuk látni, ha a telefonunkat túl 
alacsonyan tartjuk ahhoz, hogy a 
FaceID felismerje a szemünket. Hi-
szen lényegében ebben van a titok 
nyitja. Az egyetlen kis bökkenő 
ezzel az, hogy mire ezt kifejlesztette 
az Apple, szép lassan a járvány el-
hagy minket – ha hihetünk az elem-

zőknek –, és akkor már nem lesz 
szükség maszkra, így erre a funkci-
óra sem. 

A harmadik újdonság a jelszóvé-
dett wifihálózat támogatása a Ho-
mePodon. Miután az Apple 
elkaszálta a HomePod termékvona-
lat, az egyetlen terméke az okos-
hangszóró-piacon a HomePod Mini 
maradt. Ez pedig az utóbbi időben 
egyre komolyabban az érdeklődés 
középpontjába került. Bár vannak 
pletykák azzal kapcsolatban, hogy 
kaphat utódot a típus, ez még ko-
rántsem biztos. Az Apple-nek nem 
sikerült megtalálni a helyét az okos-
hangszórók egyre bővülő piacán. A 
Google és az Amazon pedig komoly 
előnyt tudhat magáénak. Természe-
tesen könnyen meglehet, hogy az 
Apple nem nyugszik bele a jelenlegi 
helyzetbe. Erre abból is lehet követ-
keztetni, hogy az IOS 15.4 béta ver-
ziója tartalmaz olyan újdonságokat 
is, amelyek a HomePodokat érintik. 
A kódból bizonyságot nyert, hogy 
az almás vállalat lehetővé fogja 
tenni, hogy a hangszórói csatlakoz-
nak a jelszóval védett wifihálóza-
tokra. Ezek általában hotelekben, 
kollégiumokban és irodaházakban 
találhatók meg. A külön weboldalon 
való bejelentkezést pedig valószínű-
leg a telefonunkon keresztül fogjuk 
tudni elvégezni. Ez a híresztelés ter-
mészetesen nem biztos – ellentétben 
az első kettővel –, de mint egy egy-
szerű kényelmi funkció, remény-
kedhetünk abban, hogy mégis 
megtörténik.

Tap to Pay  Forrás: Macrumors 

iPhone SE+ 5G  Forrás: Bloomberg

Nézz le a feloldáshoz!  Forrás: Macrumors

Nagy-Bodó Szilárd 
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Újdonságokkal készül nők napjára az Apple 
Az évnek van két nagyon várt eseménye, ami érinti az okos-
telefon-piacot. Az egyik szeptember, amikor az új iPhone-okat 
mutatják be, a másik pedig február-március, amikor a Sam-
sung Galaxy S széria új példányai kerülnek a boltokba. Szinte 
pontosan fél év eltéréssel, viszont a két gyártó harca ennél 
mélyebben gyökerezik. Ősszel az új iPhone-ok érkezésekor a 
Samsung bemutatta az új Note szériát, tavasszal pedig az 
Apple is tartott valamilyen eseményt. 2021-ben már nem ér-
kezett új Note típus, viszont helyette ott voltak az új generá-
ciós Foldok és Flipek.  



A héten zárul a farsangi idő-
szak, a téli szórakozások és 
szórakoztatások ideje. Az át-
alakuló társadalmi igények és 
az elmúlt kétévi járvány igen-
csak meghatározta és vissza-
szorította a mókázást és a 
közösségi együttlétet, de ör-
vendetes megtapasztalni, 
hogy néhol még mindig élnek 
az időszakra jellemző ősi szo-
kások, máshol pedig újak je-
lennek meg. 

Múlt pénteken farsangi estet 
szervezett a szovátai Teleki Oktatási 
Központ (TOK) és a Maros megyei 
EMKE, partnerségben a Maros Mű-
vészegyüttessel, a Napsugár nép-
táncegyüttessel és a 
marosvásárhelyi Marx József Fotó-
klubbal. A Farsang nálunk című 
eseményen farsangi hagyományo-
kat megörökítő fotókiállítás, könyv-
bemutató és vidám táncos műsor 
volt. 

A TOK székhelyén zajló ese-
mény első mozzanataként nyílt meg 
a marosvásárhelyi Bálint Zsigmond 
és a kibédi Barabási Attila Csaba 
Farsangi játékok című fotókiállí-
tása, mindkét szerző tíz-tíz fényké-
pet mutatott be az alsósófalvi és a 
kibédi farsangi szokásokról: Bálint 
Zsigmond 1982–1994 közötti, Ba-
rabási Attila Csaba 2016–2018 kö-
zött készült felvételeket állított ki. 
A képek közötti kontraszt (a régebbi 
fekete-fehér és a jelenlegi színes 
képek) mögött azonban közös vo-
násokat lehet felfedezni, mert két 
olyan szokásról van szó (az alsósó-
falvi Illyés-temetés és a kibédi la-
kodalmas), amely fennmaradt, és 
lényegében nem változott, bár 
egyes új elemek megjelentek benne 
(például a járványhelyzettel bekö-
szönő egészségügyi maszk vagy 
„kovidos” felirat Alsósófalván), de 
a játékok menete és a szereplők ál-
landók.  

A fotókiállítást Barabás László 
marosvásárhelyi néprajzkutató, a 
két szokás és a két szerző kitűnő is-
merője méltatta, a jelenlevőknek 
betekintést nyújtva a farsangi ha-
gyományokba és a sóvidéki far-
sangi szokásokba, néhány fiatal 
pedig kibédi farsangi öltözetben 
mutatott be táncot. 

Ezt követően az intézmény nagy-
termében került sor Barabás László 
két könyvének bemutatójára: Az 
Összenéztünk, értettük egymást 
című kötet éppen a Bálint Zsig-
monddal eltöltött több évtizedes vi-
déki kutató- és dokumentációs 
munkájába és a sóvidéki szoká-
sokba enged bepillantani, míg a  
Szikonyország eltűnőben? című 

könyvben kimondottan sóvidéki 
hitvilág és szokások (fársáng, haj-
nalozás, hesspávázás) köszönnek 
vissza – mondta el Barabási Csaba 
Attila, a könyvbemutató vezetője, 
majd az érdeklődők beszélgethettek 
a szerzővel. Az estet a Napsugár 
néptáncegyüttes zárta a Pál utcai fo-
nóban című új farsangi műsorából 
előadott részletekkel. (Az együttes 
másnap továbbutazott Csíkszép-

vízre, ahol a szomszédos megye 
nagy farsangi találkozóját szervez-
ték meg.) A szovátai esemény házi- 
gazdája, Biró Zsolt, a TOK igazga-
tója nagy lelkesedéssel fogadta a 
vendégeket és az érdeklődőket, és 
talán az utóbbi évek legsikeresebb 

rendezvényét tudhatják maguk mö-
gött. 

Szépek és csúfak –  
lakodalmas lakodalom nélkül 

Kibéden a farsangi lakodalmas 
játék van szokásban ilyenkor, de a 
járványügyi intézkedések miatt az 
elmúlt két évben elmaradt. Ezt fáj-
lalva Barabási Attila Csaba, a 
Maros Művészegyüttes igazgatója, 

maga is kibédi lévén, felhívással 
fordult a falu fiataljaihoz, hogy ne 
hagyják ezt a szép szokást, hiszen 
ez is szerves része az erdélyi ma-
gyar kultúrának. Ez megtette a ha-
tását, megmozdultak a fiatalok és a 
lelkes szülők, szétosztották a szere-

peket, és megszervezték az idei la-
kodalmast. Régebb ebben csak a 
katonaság előtt álló fiatalok vehet-
tek részt, ma a sorkatonaság hiányá-
ban a húsz év körüli legények 
szervezik a mókát, de a háttérben 
ott vannak az idősebbek, akik részt 
vesznek az előkészítésben vagy 
akár különböző feladatokat is fel-
vállalnak. A lakodalmas menet min-
den évben az iskola elől indul, ott 

sorakoznak a „szépek” és a „csú-
fak”, a menyasszony, vőlegény, vő-
félyek, piros és fehér bojárok, 
ostorosok, lovak és koldusok, így 
járják egész nap az utcákat, hango-
san mulattatva a falut, táncoltatva a 
lányokat, riogatva a bámészkodó-
kat, kéregetve a falun áthaladó au-
tósoktól, adományokat gyűjtögetve. 
Így tettek szombaton is, de sajnos 
az egész napos menet végén idén 
sem lehetett megtartani az egyik 
leglényegesebb eseményt, magát a 
„lakodalmat”, azaz a farsangi bált.  

– Annak örülök, hogy ha nem is 
lehetett bált szervezni, a farsangnak 
megvan a hagyománya. Sikeres 
volt, van jövője ennek a szokásnak, 
én pedig büszke vagyok a kibédi fi-
atalokra, és köszönöm nekik, hogy 
megszervezték” – mondta el a 
szombati esemény kapcsán lapunk-
nak Barabási Attila Csaba. 

Selyében is elégették Illyést 
Vasárnap délután Nyárádselye is 

szórakozott: a falu piacán nem min-
dennapi tömeg gyűlt össze, a szom-
szédos falvakból és távolabbról is 
érkeztek vendégek. A helyi fiatalok 
második alkalommal szerveztek 
farsangtemetési játékot, és nemcsak 

elveszett vénasszonyok visszaszol-
gáltatásával szórakoztatták a közön-
séget, hanem egész menet vonult 
fel: pap, apácák, vénasszonyok, 
vénemberek, cigányok, rendőrök és 
a sor végén a halál. A menet a köz-
pontban letette Illyés holttestét, 
majd a résztvevők elpanaszolták 
nagy bánatukat: meghalt a min-
denki által kedvelt társuk, nem lesz 
már, aki bedugja a sok árválkodó 
lyukat, lehúzza a szeretője piros al-
sóneműjét, megölelgesse a legjobb 
kománéit a bokorban, de az sem, 
aki kávés italt fogyasszon a kocs-
mában, vagy megadja a tartozásait. 
A jajveszékelők búcsúzása után a 
rakoncátlan plébános és apácái is 
elköszöntek, a lelkipásztor Istentől 
kért oltalmat minden rossz ellen 
(még a magas villanyszámlákat is 
ide sorolták), hogy Illyés vissza ne 
térjen, s miután kománéi, szeretői is 
elbúcsúztak a halottól, az megkapta 
a három oltást és a „zöldkártyát”, 
hogy vissza ne fordítsák a túlvilág 
határán. Ezt követően a fekete ka-
szás megtette az utolsó gesztusát, a 
szalmabábut pedig meggyújtották, 
és körültáncolták lángoló testét. 

A farsangtemetés nem volt szo-
kás Nyárádselyében, ezt tavaly ho-
nosították meg itt – mondta el 
lapunknak az esemény egyik szer-
vezője, Kis Lídia, aki Marosszent-
györgyről költözött ide családjával, 
és magával hozta az ottani szokáso-
kat. Tavaly nagy sikere volt az ese-
ménynek, és nem volt kérdés a 
folytatás. Az itteni fiatalok és fiatal 
házasok felkarolták az ötletet, hi-
szen van itt már egy kialakult csa-
pat, amellyel lehet dolgozni, s 
fontos számukra a közösségi él-
mény, így idén már könnyebben 
ment a felkészülés a mintegy har-
mincfős csapat számára. A falukö-
zösség pedig értékeli a munkát, ezt 
mutatta a vasárnapi közönség nagy 
száma is – mondta el a szervező, 
míg falustársa, Kacsó Attila annak 
örül, hogy létrejött egy összetartó 
csapat, amely felvidítja a falubelie-
ket, a faluközösség pedig kezdi 
megszokni a farsangi mókát, ezt a 
tavalyinál nagyobb érdeklődés is 
mutatja. Az idei játék bővült a tava-
lyihoz képest, a szereplők is cseré-
lődtek, így több mint két hónapot 
vett igénybe a betanulása. Nem volt 
könnyű, de szívvel-lélekkel dolgoz-
tak, és remélik, lesz ennek hagyo-
mánya a faluban. Ugyanebben 
reménykedik Kacsó Lajos, Nyárád-
magyarós község polgármestere is, 
aki gratulált a lelkes fiatal csapat-
nak, hogy több korosztályt össze-
fogva felvállalta ezt a munkát, és 
szép dolgokkal előrukkolva szóra-
koztatja a falu lakosságát.
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Lakodalmas, temetés – móka és szórakozás 
Még élnek a farsangi szokások

Gligor Róbert László 

Kibéden a hétvégén is sor került a farsangi lakodalmas játékra, ott voltak a „szépek” és a „csúfak”  Fotó: Borbély Zoltán 

Tartalmas, sikeres farsangi estet tartottak pénteken Szovátán, a TOK-ban  Fotó: Borbély Zoltán 

Nyárádselyében új hagyományt teremtenének, a farsangtemetést, Illyés elégetését Fotó: Gligor Róbert László 



 
Szombaton „temették” a farsan-

got a gyergyócsomafalvi Völgy ut-
cában. És megadták a módját: a 
temetésre, maszkuraégetésre szom-
baton este került sor. Ezt megelő-
zően két este süteménnyel, forralt 
borral, zenével „virrasztottak” a 

„halott” mellett. Az eseményre min-
den Völgy utcai lakost meghívtak. 
A főszerevezőket – Baróti Terézkét, 
Fülöp Rozit, Székely Erzsikét – 
kérdeztük a népszokás kezdeteiről 
és magáról a múlt hét végi ese-
ményről. 

Megtudtuk, hogy kb. húsz éve 
minden farsangot együtt ünnepel-
nek, de összegyűl az utca népe a 

Szent Péter és Pál napi búcsúkor is. 
Ilyenkor a jókedv kötelező. Min-
denki beöltözik. Láthattunk papot, 
rendőrt, kokojzaszedő asszonyt, ci-
gánylányt, apácát, koldust, tolószé-
kes beteget és még sok mást.  

Bábot készítettek, kitették az utca 
sarkára, az első este mellette „vir-
rasztottak”, a szervezők szerint a 

második napon készítették elő a töl-
tött káposztát, a harmadikon főzték 
meg. 

A „temetés” után tort is tartottak, 
ahogy illik: töltött káposztával, jó-
féle pálinkával, forralt borral. A 
szorgos asszonyok 340 tölteléket 
készítettek, a résztvevők együtt fo-
gyasztották el. Vasárnap „visszahív-

ták” a farsangolókat a „maradékra”, 
így egyetlen töltelék sem ment 
kárba. 

Az esemény különmeghívottja 
Márton László-Szilárd polgármes-
ter volt, aki a temetést követő utca-
bálon maga is táncra perdült. A 
fotókat is a községvezető osztotta 
meg közösségi oldalán. 

Székelyföldi népszokások 
Farsangtemetés a Völgy utcában  

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

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

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

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

- 0265/262-907 
 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

Közlemény  
Szászrégen Megyei Jogú Város közzétette a tulajdonában levő 

terület 20-as számú táblája A 541, A 544, A 546, A 547, A 548,  
A 551, A 552, A 555, A 557,  F 5401, F 545, F 549, F 550, F 553,  
F 554, F 556, F 558, F 542, F 543, CC 559 helyrajzi számú parcel-
lájának kataszteri nyilvántartásba vételére és a helyrajzra vonat-
kozó értesítést.  

Szászrégen Megyei Jogú Város értesíti az érdekelteket, hogy köz-
zétette a tulajdonában levő terület 20-as számú táblája A 541, A 544, 
A 546, A 547, A 548, A 551, A 552, A 555, A 557, F 5401, F 545,  
F 549, F 550, F 553, F 554, F 556, F 558, F 542, F 543, CC 559 hely-
rajzi számú parcellájának kataszteri nyilvántartásba vételére és a hely-
rajzra vonatkozó értesítést, amelyre a kérvényt a Maros Megyei 
Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal a 29476-os számmal ik-
tatta 2021. november 26-án.  Az értesítést – az utólag módosított, ki-
egészített és újrakibocsátott kataszteri és az ingatlan-nyilvántartásra 
vonatkozó 7/1996-os törvény 14. cikkelye (1.) és (2.) alpontja értel-
mében – 2022. március 7-én függesztik ki.  

A parcelláris terv kiegészítésére, módosítására vonatkozó kérvé-
nyeket az értesítés közzétételétől számítva 30 napon belül kell az iga-
zoló okiratokkal együtt benyújtani a Szászrégeni Polgármesteri 
Hivatal közönségtájékoztató irodájában.  

Márk Endre Dezső polgármester  

10    NÉPÚJSÁG ___________________________________________ KÖZLEMÉNY – KÖZÉLET _________________________________________2022. március 1., kedd 

Mózes Edith

Fotó: Márton László-Szilárd

Száz új fertőzés a megyében
A járvány kezdetétől tegnapig (február 28-ig) Maros 

megyében 59.864 koronavírus-fertőzöttet azonosítot-
tak. Tegnap százzal nőtt a megyében az új esetek 
száma, kilenc korábbi fertőzöttnél pedig újra pozitív 
lett a teszt. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazga-

tóság adatai szerint hétfőn 223 koronavírus-fertőzöttet 
kezeltek a megye kórházaiban, 13-an fertőzés gyanú-
jával voltak beutalva. Tegnapig 55.930-an gyógyultak 
meg, és 1838-an vesztették életüket a megyében a 
Covid-19 miatt. 

A háború kezdete óta hétfő 
reggel 6 óráig több mint 70 
ezer ukrán állampolgár lépett 
be Romániába, közülük 37 
ezren már elhagyták az orszá-
got, így jelenleg mintegy 33 
ezer, a harcok elől elmenekült 
ukrán állampolgár tartózko-
dik román területen – közölte 
hétfőn a kormány szóvivője. 

Dan Cărbunaru elmondta: elin-
dult az első, élelmiszert, vizet és 
üzemanyagot tartalmazó, többtucat-
nyi vagonból álló vasúti szerelvény 
Ukrajnába. Az Ukrajnát ért orosz 
támadás miatt Bukarestben felállí-
tott egyesített munkacsoport vasár-
nap döntött arról, hogy Románia 
újabb, mintegy hárommillió euró 
értékű, lőszert, katonai felszerelése-
ket, üzemanyagot, élelmiszert, vizet 
és gyógyszert tartalmazó segélycso-
magot küld Ukrajnának. 

Cărbunaru arról is beszámolt, 

hogy a kormány által létrehozott 
munkacsoport tíz, a válsággal kap-
csolatban álhíreket terjesztő honlap 
bezárásáról döntött, és kiveszik va-
lamennyi romániai televíziós kábel-
szolgáltató kínálatából a Russia 
Today orosz hírcsatornát. 

Lucian Bode belügyminiszer sze-
rint eddig 578 ukrán állampolgár 
kért menedékjogot Romániától. A 
bevándorlási hivatal (IGI) által mű-
ködtetett hat regionális befogadó-
központ telítettsége elérte a 65 
százalékot. A legforgalmasabb 
ukrán–román határátkelőnél, Sze-
retvásáron felállított, a katasztrófa-
védelem sátraiból kialakított 
ideiglenes menekülttáborban jelen-
leg mintegy kétszázan tartózkod-
nak, a tábor megnyitása óta pedig 
csaknem 300 ukrán állampolgárt 
helyeztek el ott ideiglenesen. A tá-
borban a Suceava megyei kataszt-
rófavédelem idegen nyelveket is 

beszélő – köztük ukránul tudó – ön-
kéntes pszichológusai nyújtanak 
lelki segítséget a háború elől mene-
külők számára. 

A belügyminiszter hétfőn Ylva 
Johanssonnal, az Európai Unió bel-
ügyi biztosával együtt látogatta meg 
a szeretvásári határátkelőt. 

„Az idő nagyon hideg, a fogad-
tatás viszont nagyon meleg” – álla-
pította meg az uniós biztos az ukrán 
menekülteket fogadó romániai ha-
tóságok és önkéntes segítők szoli-
daritása láttán. Úgy értékelte: az 
Európai Uniónak részt kell vállal-
nia a menekülthelyzet kezelésében, 
az anyagi forrásokat beleértve. Az 
Európai Bizottság szolidaritási 
platformot hoz létre egyrészt az 
ukrán nép, másrészt az Ukrajnával 
szomszédos államok humanitárius 
akcióinak támogatására – idézte az 
uniós biztost az Agerpres hír-
ügynökség. (MTI) 

Eddig 70 ezer ukrán menekült érkezett  
Romániába

A szenátus hozzájárult a SIIJ felszámolásához 
Döntő házként elfogadta hétfőn a szenátus az igaz-

ságügyben elkövetett törvénytelenségeket kivizsgáló 
különleges ügyészség (SIIJ) felszámolásáról szóló ter-
vezetet. 

Az igazságügyi minisztérium által kidolgozott, és 
február 21-én a képviselőházban már jóváhagyott ter-
vezet értelmében a SIIJ megszűnik, a hatáskörébe tar-
tozó ügyek kivizsgálását a jelenlegi ügyészségek 
veszik át, a nyomozásokat csak az erre kijelölt ügyé-
szek vezethetik. A felszámolt intézmény nyomozati 
anyagait a legfőbb ügyészség a törvény hatályba lépé- 
sétől számított 60 napon belül elküldi az illetékes 

ügyészségeknek. A tervezet szerint a SIJJ jelenlegi sze-
mélyzetét a legfőbb ügyészség veszi át. A felszámolt 
intézmény hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálatára ki-
jelölt ügyészeket a legfőbb ügyészség nevezi ki a Leg-
felsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) 
plénumának javaslatára, 4 éves időtartamra. A módo-
sított cikkely így szól: a kijelölt ügyészek hatáskörébe 
tartozik majd a CSM tagjai, a legfelsőbb bíróság bírái, 
a legfőbb ügyészség ügyészei, az ítélőtáblák és a kato-
nai ítélőtáblák bírái, az ezek mellett működő ügyész-
ségek ügyészei, valamint az alkotmánybírák által 
elkövetett törvénytelenségek kivizsgálása. (Agerpres) 



MINDENFÉLE 

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást, festést. Tel. 
0774-574-527. (14869-I) 

FAMETSZÉST, permetezést válla-
lok. Tel. 0770-621-920. (14869-I) 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Hívja-
nak bizalommal. Tel. 0767-837-782. 
(14836) 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0720-313-818. (14887-I) 

 
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Mik-
lós. (14843) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205. 
(15039) 

VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést, 
parkettlerakást, -csiszolást, udvar tér-
kövezését, 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 sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(14975-I) 

MEGBÍZHATÓ CÉG lépcsőházfes-
tést vállal. Tel. 0751-920-197. 
(15060-I) 

MEGBÍZHATÓ CÉG teljes körű la-
kásfelújítást vállal. Tel. 0751-920-
197. (15060-I) 

VÁLLALOK mindenféle építkezési 
munkát, fametszést előnyös áron. 
Tel. 0741-352-972. (15097) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk és emlékeztetünk 
március 1-jén drága gyerme- 
künkre, dr. KOVÁCS LÓRÁNT 
egyetemi tanárra halálának 5. év-
fordulóján. Emlékét örökre szí-
vünkben őrizzük. Bánatos szülei, 
testvére és szerettei. (p.-I) 
 
 
Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk a drága jó édesanyára, 
nagymamára, dédnagymamára, 
özv. BOGDÁN IRÉNKÉRE szüle-
tett Kilyén halálának 6. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerető 
lánya, Mónika és családja Auszt-
riából. (15085-I) 
 
 
Emlékezünk CSEH LEVENTÉRE 
március 1-jén, halálának 19. év-
fordulóján. Nyugodjon békében! 
Szerettei. (15022) 
 
 
Szeretettel emlékezik és emlé-
keztet családja a csíkfalvi  
MIHÁLY BÁLINTNÉRA halálának 
7. évfordulóján. Isten nyugtassa 
békében! (I) 
 
 

Jóságos szíved pihen a föld alatt, 
minden könnycseppünk nyug-
tassa álmodat. Az idő múlik, de 
feledni nem lehet, csak megta-
nulni élni nélküled. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
BAJNOCZKI ILONÁRA március 
1-jén, halálának negyedik évfor-
dulóján. Jóságát és szeretetét 
soha nem feledjük: bánatos férje, 
gyermekei és azok családja. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! (15035-I) 
 
 
Szívünkben fájdalommal emléke-
zünk arra a négy évvel ezelőtti 
napra, amikor drága jó nagyma-
mánk, a magyarzsákodi  
BAJNOCZKI ILONA-ILKA szíve 
utolsót dobbant március 1-jén. 
Soha nem feledünk. Unokáid: 
Józsi, Barni, Róbert, Zalán, Imre. 
Adjon Isten örök nyugalmat neki 
és az örök világosság fényesked-
jék neki! (15036-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, 
testvér, jó barát,  

KÁDÁR BORBÁLA 
életének 76. évében, folyó év feb-
ruár 24-én váratlanul eltávozott. 
Utolsó útjára március 2-án 14 
órakor a római katolikus temető 
felső kápolnájából kísérjük. 

A gyászoló család. (-I) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
dédnagymama, testvér, rokon, jó 
szomszéd, a gyergyóalfalusi szü-
letésű 

özv. BEREKMÉRI MÁRIA  
(szül. Páll) 

2022. február 26-án Budapesten 
örökre megpihent.  
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (-I) 
 
 

 
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették a 
drága Édesanyát, rokont, bará-
tot, ismerőst és szomszédot, 

NAGY RÉKA EMESÉT  
szül. Szabó  

a poliklinika volt asszisztensét, 
hogy 2022. február 27-én, éle- 
tének 79. évében hosszas szen-
vedés után visszaadta lelkét Te-
remtőjének.  
Drága halottunk temetése 2022. 
március 1-jén, kedden 14 órakor 
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben, református szer-
tartás szerint. Emlékét 
szívünkben őrizzük.  
Nyugodj békében, Édesanyám! 
Fiad, a rokonok és barátok. 
(15103-I) 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesapa, nagytata, 
dédtata, testvér, rokon, barát, jó 
szomszéd, 

MITRA GYULA 
87. életévében, 2022. február 27-
én visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. 
Drága halottunkat 2022. március 
1-jén 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a marosszentkirályi 
református egyházközség teme-
tőjébe. 
Emléke szívünkben örökké élni fog! 

A gyászoló család. (-I) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 
 
 
Megrendülten vettünk tudo- 
mást Nagy Angela kolléganőnk 
szeretett ÉDESANYJA haláláról. 
Vigasztalódást kívánunk a 
gyászoló családnak. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Az Aquaserv vezetősége. (sz.-I)   
 
 
Őszinte részvétünket fejezzük 
ki Nagy Angela 
kolléganőnknek, együttérzünk 
vele szeretett ÉDESANYJA 
elvesztése miatt érzett 
fájdalmában. 
Az Aquaserv munkaközössége. 
(sz.-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (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, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(66256) 

TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ KERTÉSZT keresünk igé-
nyes munkára, heti több alkalommal való foglalkoztatásra. Érdeklődni 
a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (66315-I) 

A THEREZIA KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletraj-
zát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdek-
lődni a 0265/322-441, 0749-228-434-es telefonszámokon lehet. 
(66309-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI  
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  

versenyvizsgát szervez a következő megüresedett állások  
betöltésére:  

– egy I-es besorolású SOFŐRI állás a sürgősségi beavatkozási, 
visszaélés, hanyagság, kereskedelem, migráció elleni, a gyermekvé-
delmi segélyvonalat és mobilcsapatot működtető osztályra 

– egy I-es besorolású SZAKMUNKÁSI (karbantartói) és egy 
ÁPOLÓI állás a neuropszichiátriai fogyatékkal élő gyermekek seges-
vári központjába. 

Sajátos feltételek:  

• I-es besorolású SOFŐR: általános iskolai végzettség, B kategóriás 
hajtási jogosítvány, minimum 5 év szolgálati idő sofőrként. 

• I-es besorolású SZAKMUNKÁS (karbantartó):  középfokú vagy 
általános iskolai vagy szakiskolai végzettség; lakatos/szerelő/villany-
szerelő/asztalos/kőműves/festő-mázolói képzés;  gyakorlati jártasság: 
fűtés-, vízszerelés, asztalosmunka, villanyszerelés, karbantartás és ja-
vítás; minimum 5 év szolgálati idő. 

• ÁPOLÓ: általános iskolai végzettség, ápolói vagy vöröskeresztes 
tanfolyam, minimum 3 év szolgálati idő.   

Írásbeli vizsga: 2022. március 23-án 10 órakor.  
Állásinterjú: legtöbb négy munkanappal az írásbeli és/vagy gya-

korlati vizsga után.  
A dossziékat március 14-én 15 óráig lehet benyújtani.  
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámon. (sz-I)

Az ÁKOSFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET  
vezetőtanácsa a 2005/1-es törvény alapján összehívja a rendes 
közgyűlést március 17-én 11 órára a szövetkezet székhelyére.  

A napirend az intézmény székhelyén van kifüggesztve.  
A közgyűlést a veszélyhelyzetnek megfelelő előírások  

betartásával tartják. (22976-I)

 
Fájdalommal emlékezünk  március 1-jén édesapánkra,  

MOLNÁR MÁRTONRA  
halálának 21. évfordulóján  
és március 9-én drága édesanyánkra,  

MOLNÁR MÁRIÁRA  
halálának 23. évfordulóján.  
Nyugodjanak békében!  

Gyermekeik és azok családja. (15058) 

Szomorúan emlékezünk 2004. 
március 1-jére, amikor örökre el-
veszítettük a drága jó édesanyát, 
nagyit, dédit, anyóst, nagynénit, 

IMREH JULIANNA 
(Ercseiné) 

volt transzfúziós nővért. 
Nyugodj békében, drága jó Mami!  

Szerettei. (15088) 

Az idő elmúlhat, szállnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz szeretett 
emléked. Elmentél közülünk, mint 
a lenyugvó nap, de szívünkben 
élsz és örökké megmaradsz. 
Szomorú szívvel emlékezünk már-
cius 1-jén  

SZABÓ SÁNDORRA 
halálának 20. évfordulóján.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Áldott emlékét őrzi felesége, Mar-
git, lánya, Edit, veje, Péter, unokái: 
Barna és Előd. (15092)
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Tavaszköszöntő vásár 
 
 

 

A tavasz kezdetét ünnepli Marosvá-
sárhely a már megszokottá, hagyomá-
nyossá vált márciuska- és 
virágvásárral, amely nemcsak a főté-
ren, hanem városszerte több mint 150 
helyszínen is zajlik. Az érdeklődők 
márciuskát és virágot vásárolhatnak, 
hogy megörvendeztessék velük szeret-
teiket. Az árusok néhány napja már 
kínálják a márciuskát, március 1-jétől 

pedig a virágok is kikerülnek a 
standokra. A vásár március  
8-áig tart. 

Az eseményen hagyományos 
és modern termékek széles vá-
lasztéka kapható, emellett virá- 
gokkal és virágkompozíciókkal 
várják a kereskedők az érdeklő-
dőket. 

 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal bel- és külkapcsolati osztálya


