
A világjárvány és az ukrajnai háború kedvezőtlen hatásait 
naponta tapasztaljuk, drágul az élelmiszer, az energiahordo-
zók, az üzemanyag, bizonytalanság uralkodik a gazdasági 
vállalkozások és a lakosság körében is. Nagy Levente mező-
bándi vállalkozó, malom- és pékségtulajdonos az iparág 
gondjait osztotta meg velünk. 

– Közismert, hogy elszabadultak az árak, de amennyiben lehet, vál-
lalkozásunk szintjén megpróbáljuk ezt megfékezni, ám ez csak rövid 
távon sikerül. Az orosz–ukrán konfliktus miatt lezárták a kikötőket, bi-
zonyos országokból nem lehet gabonát importálni, emiatt 30 százalékkal 
megugrott a búza ára. A gázár tekintetében nagy az összevisszaság, a vi-
lágpiaci ár a háromszorosára nőtt a novemberihez képest. Ez és az üzem-
anyag-drágulás magával ránt mindent, megdrágultak az alkatrészek, még 

Látnokok szezonja 
Lassan már egy hónapja tart a háború a szomszédban. A keres-

kedelmi televíziók, a nagyobb nézettség reményében, és az emberek 
érdeklődését ébren tartandó, apait-anyait bevetettek, politikusokkal, 
volt katonatisztekkel, háborús szakértőkkel színesítették az adásai-
kat, hisz a jelek szerint a robbantások nem elegendők a tévénézők, 
olvasók érdeklődésének folyamatos ébren tartására. Jósokat, látno-
kokat, numerológusokat, történészeket, jövendőmondókat, sőt cele-
beket is „bevetettek”, akik mindegyike megmondja a tutit az 
ukrán–orosz konfliktusról, az orosz és az ukrán elnökről, sőt az em-
beriség jövőjéről is. Vagyis, romániai szokás szerint, megint mindent 
eltúloz. Mindenki mondja a magáét. Virágzik a látnokok szezonja. 

Olyan vélemény is elhangzott mostanában, hogy mindaz, ami ma 
a térségben történik, az Isten műve, így bünteti a világot, mások a 
mesterséges intelligencia átkának nevezik a háborút és ami vele jár. 

A divatos jövendőmondók jóslataiból tallózunk az alábbiakban, 
a teljesség igénye nélkül.  

A Colectiv-tragédiát előre jelző jósnő például „sötét jövőt” jósol 
az orosz elnöknek. Állítása szerint volt egy álma az orosz–ukrán há-
borúról, és egy hang azt súgta a fülébe, hogy Oroszország sokat fog 
szenvedni a szankciók miatt. Mondjuk, ehhez nem kell csillagjósnak 
lenni. Szerinte már csak az ima segíthet a bajban. 

Egy másik neves jósnő szerint „a helyzet nagyon bonyolult”.  

(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Március 22.  
a víz világnapja  
A víz világnapja minden évben más 
témára fókuszál, ezzel is kiemelve, 
hogy az élet milyen sok területén ját-
szik fontos szerepet a víz. 2022-ben a 
világnap központi témája a talajvizek-
kel való gazdálkodás. 

____________2. 
Célba ért a Bolyai 
középiskola  
segélyadománya 
Március 16-án sikeresen átadták az 
aknaszlatinai Bolyai János Középisko-
lának, Kárpátalja legkeletibb magyar 
tannyelvű intézményének a marosvá-
sárhelyi Bolyai Farkas Elméleti  
Líceum négy kisbusznyi segélyado-
mányát. Az útról Hajdú Zoltán, az  
iskola igazgatója számolt be. 

____________5.Mezey Sarolta

A mezőbándi pékség is kénytelen drágítani 

Harminc százalékkal nőtt a búza ára

Fotó: Nagy Tibor



Főleg Brahms, Liszt és Glazunov magyar ihletésű művei 
szólaltak meg a március 17-ei hangversenyen Horváth Jó-
zsef kolozsvári karmester vezetésével a palotában. Ezek kö-
zött kiemelt jelentőségű Liszt Ferenc A-dúr 
zongoraversenye Oana Csiky zongoraművésznő előadásá-
ban. 

Számomra, mivel először láttam a játékát, markáns  
arcélű zongoristaként mutatkozott be. Muzikalitásbeli eré-
nyei mellett nem hiányoltuk játékából a határozott billen-
tést, energikusságban és előadói rátermettségben sincs 
nála hiány, formálása nagy ívű és összefogott, hangkép-
zése érzékenyen árnyalt, hangszínei világosak. Nem szé-
gyellte, hogy nő. Nem szégyellt érzékenyen kezdeni. 

Ezzel fogott meg. Nem akart férfiasan játszani pianót, de 
a forteja kőkemény volt. Vilhelem András (cselló) gyö-
nyörű szólóját – hangnemében is viszonylag zárt rész ez, 
Desz-dúrban, Liszt pompás hangszerelési ötlete (a 219. 
ütemtől), hogy ezúttal szóló cselló játssza a fő témát a 
koncertáló zongora kíséretével – sem akarta férfias kísé-
rettel játszani, de melegséggel tudta fogadni. És meglepő 
érettséggel formálta a belső tételeket, dinamikailag is, rit-
mikailag is törekedve azok egybefüggőségének őrzésére. 
Költészet volt. Bizony, helye van a zongoristák nemzet-
közi mezőnyében. 

A közönség nagy elismeréssel fogadta a bemutatott új-
donságokat is, és ünnepelte az est vendégkarmesterét, aki 
a tökéletes együtthangzásra törekedve őrizte a tartalmas 
koncert komoly szellemi egységét.

 

IDŐJÁRÁS 
Napos idő 
Hőmérséklet: 

max. 17 0C 
min. -3 0C

Ma BEÁTA és IZOLDA,  
holnap EMŐKE napja.  
EMŐKE: régi magyar sze-

mélynév, jelentése: anyatejjel táp-
lált újszülött. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. március 21.

1 EUR 4,9474
1 USD 4,4777

100 HUF 1,3203
1 g ARANY 277,2206

Közel 400 álláskeresőt alkalmaztak 
Az idei év első két hónapjában 393-an jutottak álláshoz a 
megyében a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási 
Ügynökség közvetítésével. Az új alkalmazottak közül 204 
személy nő. Életkor szerint a legtöbben – 202-en – 45 év 
fölöttiek, 110-en a 25 év alatti korosztályhoz tartoznak, 41-
en 35 és 45 év közöttiek, 24-en 25 és 29, 16-an 30 és 35 
év közöttiek. Az alkalmazott személyek közül 196 városon 
él, 197 vidékről származik. Képzési szintjüket tekintve a 
legtöbben – 129-en – középiskolai végzettséggel rendel-
keznek, őket követik a szakiskolát (104) és az általános is-
kolát (80) végzettek. Az elemi iskolai tanulmányokkal 
rendelkezők 24-en, a posztszekunder végzettségűek 7-en 
vannak, egyetemi végzettséggel 49-en rendelkeznek. 119 
személy a nehezen vagy nagyon nehezen foglalkoztatha-
tók kategóriájába tartozik. Januárban és februárban össze-
sen 2113 személy került a munkahelyet keresők 
nyilvántartásába, illetve részesült munkanélküli-segélyben. 

Többszörös szervkivétel  
a sürgősségi kórházban 

Egy 66 éves, agyhalott állapotban levő férfi több szervét – 
a májat, a veséket, a szaruhártyát, illetve egy csontot – tá-
volított el március 18-án a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kór-
házban egy helyi, bukaresti és kolozsvári szakemberekből 
álló orvoscsapat. A májat a bukaresti Fundeni Klinikai Inté-
zetbe, a veséket a kolozsvári Urológiai és Veseátültetési Kli-
nikai Intézetbe, a szaruhártyát a Szemészeti Sürgősségi 
Klinikai Kórházba, a csontot a Colentina Szövetbankba 
szállították. 20-án egy 84 éves, szintén a Marosvásárhelyi 
Sürgősségi Kórház intenzív terápiás osztályán az agyhalál 
állapotában lévő nő máját és veséit távolították el szerv- 
transzplantáció céljával. A májat a fővárosi, a veséket a ko-
lozsvári klinikai intézetbe szállították. Az asszony Románia 
legidősebb szervdonorának számít.  

Vallástörténeti előadás 
Miként fér meg Rá napsugarainak és Ozirisz halotti birodal-
mának vallása más népek egyistenhitével? Milyen emléke-
ket hagytak hátra az egyiptomi monoteista vallások? Ilyen 
és hasonló kérdésekre ad választ Demeter Irén 4 – egyis-
tenhit a Nílus völgyében című előadása, amely izgalmas val-
lástörténeti kalandozásra hívja a nagyközönséget, négy 
évezred monoteista vallási emlékeit és élő jelenlétét mutatva 
be, az előadó egyiptomi utazása során készült fotósorozattal 
és anekdotákkal fűszerezve. A Marosvásárhelyi Örmény – 
Magyar Kulturális Egyesület rendezvényére március 23-án, 
szerdán 18 órai kezdettel kerül sor a Studium HUB előadó-
termében (Bolyai tér 15. szám), a belépés díjtalan.  

Az Ariel színház műsora 
Március 23-án, szerdán 11 és 18 órakor a Kerekerdő kö-
zepében című előadást játsszák a marosvásárhelyi Ariel If-
júsági és Gyermekszínházban. A Zelk Zoltán meséire épülő 
produkciót Barabás Olga rendezte, dalszerző, énekes-
bábos mesélő Cseke Péter, akit Dull János kísér hangsze-
ren. 25-én, pénteken 18 órától a Fogadó a kíváncsi 
hörcsöghöz című mesejátékra várják a gyermekeket és fel-
nőtt kísérőiket. Rendező Sramó Gábor. Az előadásokra a 
0740-566-454-es telefonszámon 9–13 óra között lehet 
jegyet foglalni.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

22., kedd 
A Nap kel  

6 óra 23 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 37 perckor.  
Az év 81. napja,  

hátravan 284 nap.

Megyei hírek 
1992-ben, a Rio de Janeiróban 
megrendezett nemzetközi Kör-
nyezet és fejlődés konferencián 
március 22-ét a víz világnapjává 
nyilvánították. Az eseményt elő-
ször 1993-ban tartották meg, 
amelyen felhívták az emberek 
figyelmét a vízre mint életet adó 
nélkülözhetetlen természeti 
kincsre. A víz világnapja minden 
évben más témára fókuszál, 
ezzel is kiemelve, hogy az élet 
milyen sok területén játszik fon-
tos szerepet a víz. 2022-ben a 
világnap központi témája a ta-
lajvizekkel való gazdálkodás, 
ezért világszerte az idei rendez-
vényeket a „Láthatóvá tenni a 
láthatatlant” jelmondattal ren-
dezik.  

Köztudott, hogy az utóbbi évtized-
ben, a Föld lakosságának növekedésé-
vel egyre nagyobb a vízfogyasztás. A 
növekvő vízigény kielégítésére nem 
elég a felszíni vízkészlet, amely egyre 
szennyezettebb. A hó és a jéghegyek 
kivételével a Föld édesvízkészletének 
95%-a talajvíz. Ezért a vízügyi ható-
ságok egyik fontos tevékenysége a ta-
lajvizek megőrzésére, a vizes 
élőhelyek rehabilitációjára irányul, 

ugyanakkor a talajvízvédelemben fon-
tos a vidéki csatornahálózatok mie-
lőbbi kiépítése, hiszen köztudott, hogy 
tájainkon is a mezőgazdasági hulladék 
nagymértékben szennyezi a talajvizet. 
Megyénkben is a forrásszegény vidé-
keken, mint a Mezőség, az utóbbi évek 
klímaváltozásának hatására kiapadtak 
a kutak, vagy az összegyűlt talajvíz 
szennyezett, emberi fogyasztásra al-
kalmatlan, sőt az alacsony vízszint 
miatt az öntözésre sem elég. Mindez 
komolyan fenyegeti az ilyen vidéke-
ken élők létbiztonságát, amennyiben 
nem sikerül megoldani számukra a ve-
zetékes ivóvíz használatát és a csator-
názást.  

Világszinten is fontos a Föld víz-
készletének megóvása, amivel hozzá-
járulhatunk a klímaváltozás 
lassításához. A kedvezőtlen folyama-
tok megállítása érdekében védeni kell 
a szén-dioxidot feldolgozó erdőket, az 
óceánokat és a vizes élőhelyeket. Ége-
tővé vált a környezetbarát mezőgaz-
dálkodási technológia bevezetése, 
amelyért az Európai Unió is komoly 
lépéseket tesz, ugyanis a 2022–2027-
es pályázati kiírásban is szorgalmazza 
a fenntartható fejlődés elvei alapján a 
környezetkímélő technológiák alkal-
mazását a tagállamokban.  

A Maros vízgyűjtőjének (nem csak 
megyénkben) vízgazdálkodásáért fe-

lelős Maros Vízügyi Hatóság az or-
szágos vízgazdálkodási menedzs- 
mentterv alapján követi a vízkészle-
tek alakulását, ezek tisztaságát, és a 
különböző beavatkozásokkal, hidro-
technikai létesítményekkel azon dol-
gozik, hogy megőrizze, megóvja a 
készletet. Minden évben az igazgató-
ság különböző intézményekkel, le-
ginkább az iskolákkal közösen a víz 
világnapja alkalmából népszerűsítő, 
ismeretterjesztő rendezvényeket, 
ugyanakkor vízparttakarítási akciókat 
is szervez. A világjárvány miatt az 
utóbbi két évben elmaradtak ezek a 
kezdeményezések, így fontos, hogy 
újra a figyelem középpontjába kerül-
jön a víz, a vízgazdálkodás, ennek fe-
lelőssége, amely nemcsak a 
hatóságoké, hanem mindannyiunké, 
mindazoké, akik létfontosságú elem-
ként fogyasztják, használják.  
Az akciókba nemkormányzati szerve-
zetek is bekapcsolódnak, és tudomá-
sunk szerint ezt követően is 
parttakarítást szerveznek az önkénte-
sek.  

Ne feledjük, hogy a víz a legértéke-
sebb erőforrásunk, kötelességünk fele-
lősségteljesen használni mind az 
iparban, mind a mezőgazdaságban, 
mind otthonainkban. A víz világnap-
jára szervezett rendezvényekre vissza-
térünk. 

Március 22. a víz világnapja 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.   

Tel. 0742-828-647

Csíky Csaba

Vajda György  
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Fotó: Antalfi Imola

Zenekritika 
Horváth József és Oana Csiky  

a marosvásárhelyi filharmonikusokkal 



A 32 évvel ezelőtti véres román–magyar  
összecsapásra emlékeztek Marosszentgyörgyön

 Marosszentgyörgyön az – emlékezetbe fekete már-
ciusként beivódott – 1990-es véres román–magyar 
összecsapást idézték fel vasárnap délután a telepü-
lés temetőjében tavaly állított emlékműnél.  

A megemlékezésen Sófalvi Szabolcs, a település polgármes-
tere arról számolt be, hogy hatósági zaklatásnak volt kitéve az 
emlékmű tavalyi felállítása után. Járta a hivatalokat, míg bebi-
zonyította, hogy a református és a római katolikus temető ta-
lálkozásánál felállított, román, magyar és roma szimbólumokat 
idéző emlékmű az események áldozatainak állít emléket, és 
mint ilyen, felállításához nem volt szükség építési engedélyre.  

Amint a polgármester felidézte, 1990 márciusában a ma-
gyar és a roma közösséget bántódás érte, de nem akarnak 
bosszút állni. Azért akarnak dolgozni, hogy hasonló tragédia 
ne történhessen meg. 

„Semmi és senki nem fog megakadályozni abban, hogy 
minden évben idejöjjünk, és fejet hajtsunk azok előtt, akik 
védték a településüket” – jelentette ki a polgármester, aki arra 
buzdított, hogy az egykor szemben álló felek bocsássanak meg 
egymásnak, és lépjenek tovább.  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ese-
ményre küldött levelét Tóth László, Magyarország csíkszere-
dai főkonzulja olvasta fel. A miniszter felemelőnek és 
példaértékűnek találta, hogy 1990-ben a marosszentgyörgyi 
romák közösséget vállaltak a megtámadott magyarokkal. Ki-
jelentette: a magyar nemzethez tartozás nem származás, 
hanem szabad vállalás kérdése. Arra buzdított, hogy a nép-

számlálás időszakában is ki-ki vállalja identitását.  
Megemlítette: a valódi hazafiság nem irányul más nemzetek 
ellen.  

 „A vásárhelyi fekete március mindig arra tanítson, hogy az 
embereknek, nemzeteknek nem egymás ellen, hanem egymást 
segítve kell küzdeniük a boldogulásért” – írta levelében Szij-
jártó Péter.  

Az eseményen részt vevő Nacsa Lőrinc kereszténydemok-
rata parlamenti képviselő a magyarországi választás tétjére 
hívta fel a hallgatóság figyelmét. Szerinte április 3-án az dől 
el, hogy olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amelyik 
nemzetben gondolkozik, vagy amelyik képtelen erre, és nem 
is akar.  

1990. március 19-én husángokkal és fejszékkel felfegyver-
kezett román falusi férfiakat szállítottak Marosvásárhelyre, 
hogy „védjék meg” a várost a magyaroktól. Az erőszakosan 
fellépő, sok esetben ittas férfiak feldúlták az RMDSZ székhá-
zát, súlyosan bántalmazták Sütő András írót. A magyarellenes 
pogromkísérlet másnap is folytatódott, ekkor azonban magyar 
ellentüntetés is szerveződött. A magyar tüntetők a segítségükre 
érkező cigányokkal kikergették Marosvásárhely főteréről a hu-
sángos román parasztokat és a velük szimpatizáló marosvá-
sárhelyi román tüntetőket. 

Az összetűzéseknek 5 halottja (3 magyar és 2 román) és 278 
sebesültje volt. Az események után az igazságszolgáltatás ki-
zárólag a magyar ellenreakciót vizsgálta, csak magyarok és 
romák ellen emelt vádat, és csak őket ítélték el. (MTI)

További fegyverszállítmányokat tervez  
a német kormány 

További fegyverszállítmányokkal is támogatja majd 
Németország Ukrajnát az Oroszországgal szembeni 
védekezésben – jelentették be hétfőn Berlinben. 

Steffen Hebestreit kormányszóvivő tájékoztatóján kifejtette, 
hogy a német hadseregnek (Bundeswehr) nemigen vannak 
nélkülözhető fegyverei vagy egyéb felszerelése, ezért a kor-
mány német gyártóktól vásárolt új fegyverekkel támogatja 
Ukrajnát. 

Aláhúzta: a különböző fegyverrendszerek alkalmazásáról 
szóló viták közben nem szabad megfeledkezni arról, hogy Uk-
rajnában „orosz invázió zajlik, egy támadás, amely sérti az or-
szág területi épségét és szuverenitását, egy rettenetes háború, 
amely sok halottal, sok sebesülttel és sok szenvedéssel jár”. 

A tervezett támogatás pénzügyi vonatkozásairól Andrea 
Sasse, a külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy a kor-
mány tevékenysége illeszkedik az Európai Unió törekvései-
hez. A közösség eddig 500 millió eurót különített el az ukrán 
hadsereg védelmi képességének fejlesztésére, és a külügymi-
niszterek hétfői brüsszeli tanácskozásán megduplázzák ezt az 
összeget – ismertette a szóvivő. 

A Deutschlandfunk országos közszolgálati rádióban arról 
is szólt, hogy az orosz erők a támadás mellett „természetesen 
felderítést is végeznek, figyelik, hogy milyen mozgások zaj-

lanak”, ezért a kormány nem közöl részleteket, mert nem kí-
vánja orosz „célponttá tenni a szállítmányokat”. 

A szövetségi kormány az Ukrajna elleni orosz támadás har-
madik napján, február 26-án a válságövezetekbe irányuló 
fegyverexportot elutasító álláspontját megváltoztatva úgy dön-
tött, hogy mégis küld fegyvereket az ukrán hadseregnek. 

A kormány adatai szerint az első szállítmány 1000 páncél-
törő fegyverből és 500 Stinger légvédelmi rakétából állt. A má-
sodik szállítmány sajtóértesülések alapján 2700 darab Strela 
típusú, vállról indítható szovjet légelhárító rakétát tartalmaz. A 
leginkább helikopterek elleni bevetésre alkalmas fegyverek az 
egykori NDK hadseregének készletéből származnak.  

A berlini vezetés a háború első napjaiban a fegyverszállítá-
sok mellett arról döntött, hogy engedélyezi Hollandiának 400 
német gyártmányú páncéltörő fegyver továbbexportálását Uk-
rajnába, és hozzájárul, hogy Észtország átadjon Ukrajnának 
az egykori NDK hadseregének készletéből kilenc D-30 típusú 
vontatott tarackágyút a hozzájuk tartozó lőszerrel. 

A szövetségi kormány azt is elhatározta, hogy felállít egy 
százmilliárd eurós pénzügyi alapot Németország védelmi ké-
pességeinek fejlesztésére, és ezenfelül minden évben a hazai 
össztermék (GDP) két százalékát meghaladó összeget fordít 
védelemre. (MTI) 

Tegyük hozzá: ha valaki esetleg még nem vette volna 
észre. Azt is mondta, hogy az orosz elnök nem mond le 
a terveiről. (Ki hitte volna?) Ez azonban „a fejébe 
kerül”. 

Egy asztrológus a hét végén azt mondta, hogy a há-
borúzó felek kiegyeznek, azonban a 3-as szám karmája 
és a világ titánjainak harca miatt három hétig, három 
hónapig vagy három évig is eltarthat a háború.  

A hires Baba Vanga, a „balkáni Nostradamus” is 
ijesztő jövőt jósol 2022-re az egész világnak: természeti 
katasztrófákat, járványokat vetít előre, éhínséget jósol 
2025 és 2028 között, a sarki jég olvadását, ami miatt 
2045-re jelentősen megnő az óceánok szintje. Baba 
Vanga szerint gazdasági konfliktusok lesznek a világ-
ban.  

Egyébként Nostradamus is háborút jövendölt 2022-
re a világ két legerősebb országa között.  

Romániában eközben tovább folyik a kicsinyes – a 
lakosság életét hátrányosan befolyásoló – hatalmi harc. 
Florin Cîţu, a liberálisok és a szenátus elnöke a fejébe 
vette, hogy meg kell szabadulni a számára kényelmetlen 
miniszterektől. Állítólag új imázst akar kialakítani a 
kormányról. Ezért felméréseket rendelt a miniszterek te-
vékenységéről. Tegnapra berendelték a koalíció ülésére 
a tárcavezetőket, ahol be kellett számolniuk a munká-
jukról, válaszolniuk kellett a (tendenciózus) kérdésekre. 
De erről majd legközelebb. 

Megerősítenék a NATO-t 
Az ukrajnai helyzetről és a NATO keleti szárnyának 
megerősítéséről tárgyalt hétfőn Boris Johnson brit 
kormányfővel Klaus Iohannis. Erről a Twitter-oldalán 
számolt be az államfő. Közlése szerint a csütörtöki 
rendkívüli NATO-csúcs előtt egyeztetett a brit minisz-
terelnökkel az ukrajnai helyzetről és a háború sújtotta 
ország támogatására irányuló közös erőfeszítések-
ről. (Agerpres) 

Elakadtak a tárgyalások  
Moszkva és Tokió között 

Oroszország a jelenlegi körülmények között nem kí-
vánja folytatni a Japánnal kötendő békeszerződésről 
szóló tárgyalásokat – közölte hétfőn Marija Zaharova, 
az orosz külügyminisztérium szóvivője. Moszkva le-
állítja a japán állampolgárok vízummentes beutazá-
sát a Kuril-szigetekre, és kilép a Japánnal a szigetek 
déli vonulatán kialakítandó közös gazdasági tevé-
kenységről folytatott párbeszédből is. Oroszország 
emellett blokkolja Japán partneri státusát a fekete-
tengeri Gazdasági Együttműködésben. (MTI) 

Nőtt a bankközi hitelkamatláb 
A pénteki 4,39 százalékról 4,49 százalékra nőtt hét-
főn a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló 
három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) – 
közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). Legutóbb 
2013. augusztus 1-jén regisztráltak hasonló szintű 
mutatót, akkor is 4,49 százalékon állt a ROBOR. 
2020 elején évi 3,19 százalékon állt a ROBOR, a 
múlt év elején pedig 1,98 százalékon. A jelzáloghite-
lesek esetében alkalmazott hat hónapos bankközi hi-
telkamatláb 4,48 százalékról 4,58 százalékra nőtt, a 
12 hónapos ROBOR pedig 4,55 százalékról 4,64 
százalékra emelkedett. A Román Nemzeti Bank 
(BNR) igazgatótanácsa február 10-étől az addigi 2 
százalékról 2,5 százalékra emelte az alapkamatot. 
(Agerpres) 

Felmelegedésre és csapadékra 
számíthatunk 

Felmelegszik az idő a következő két hétben, helyen-
ként 17-18 Celsius-fokos nappali csúcshőmérséklet 
várható, de csapadékkal is számolni kell, főleg már-
cius 28-a után – derül ki az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM) március 21-e és április 3-a közötti 
időszakra szóló előrejelzéséből. Erdélyben keddtől 
fokozatosan felmelegszik az idő, a hónap végére a 
maximumok átlaga eléri a sokévi átlagot megközelítő 
12-16 fokot, és ugyanez lesz jellemző április első 
napjaira is. Éjszaka szerdáig mínusz 4, mínusz 3 
fokig hűl a levegő, aztán fokozatos enyhülés várható, 
április 1-je és 3-a között már csak 2-4 Celsius-fokig 
süllyed a hőmérők higanyszála. A hegyekben is fel-
melegedés várható a következő két hétben. A nappali 
maximumok átlaga 0 és 6 fok, az éjszakai minimu-
moké mínusz 10 és 0 fok között változik. (Agerpres) 

Ország – világ 

Bírálta hosszú iráni rabságáért az elmúlt évek brit 
kormányait hétfői londoni sajtóértekezletén a 
brit-iráni állampolgárságú Nazanin Zaghari-Rat-
cliffe, aki egyebek mellett kémkedés vádjával hat 
évet töltött börtönben, illetve házi őrizetben Irán-
ban. 

Kijelentette azt is: az iráni hatóságok egyértelműen közölték 
vele, hogy fogva tartása összefüggésben van egy évtizedekre 
visszanyúló brit-iráni törlesztési vitával. 

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, a Thomson Reuters Alapítvány 
Londonban élő programigazgatója – akinek sorsát iráni bebör-
tönzése óta az egész világon kiemelt figyelem kísérte – 2016-
ban utazott Teheránba Nagy-Britanniában született kislányával 
családlátogatásra. Amikor vissza akart térni Londonba, a te-
heráni repülőtéren őrizetbe vették, majd az iráni rendszer meg-
döntésére tett kísérlet és kémkedés vádjával öt év 
börtönbüntetésre ítélték. 

Ebből négy évet a teheráni Evin börtönben töltött, utána házi 
őrizetben tartózkodhatott szülei otthonában, de a bokáján 
elektronikus nyomkövető szerkezetet kellett viselnie. 

Az iráni hatóságok egy éve bejelentették, hogy letöltöttnek 
tekintik Nazanin Zaghari-Ratcliffe büntetését, és eltávolították 
róla a nyomkövetőt. 

Ezzel egy időben viszont közölték vele, hogy továbbra sem 
térhet vissza Nagy-Britanniába, sőt újból bíróság elé kellett 
állnia Teheránban. 

Ügyvédje tavaly áprilisban közölte, hogy védencét újabb 
egy év börtönre ítélték, azzal a váddal, hogy 12 évvel korábban 
részt vett egy tüntetésen Irán londoni nagykövetsége előtt, és 
interjút adott a BBC brit közszolgálati médiatársaság perzsa 
hírszolgálatának. 

Ezután azonban már nem kellett ismét börtönbe vonulnia, 
és múlt csütörtökön visszatérhetett Nagy-Britanniába. 

Hétfői sajtóértekezletén – amely az első nyilvános megje-

lenése volt hazatérése óta – kijelentette: már hat évvel ezelőtt 
szabadon kellett volna őt engedni, de e hat év alatt öt kül-
ügyminiszter váltotta egymást a brit kormányban, ami „pél-
dátlan a brit politikában”. 

Elmondta: a külügyminiszterektől rengetegszer hallotta, 
hogy majd ők elérik a hazaengedését, de ez egyszer sem történt 
meg. „Hány külügyminiszter kell ahhoz, hogy valaki hazajut-
hasson (Iránból), öt?” – fogalmazott Nazanin Zaghari-Rat- 
cliffe. 

Szabadon engedése egybeesett egy évtizedekre visszanyúló 
brit-iráni törlesztési vita rendezésével. 

Irán még Mohammad Reza Pahlavi sah uralkodása idején 
1500 Chieftain típusú harckocsit rendelt Nagy-Britanniától, 
ám a brit fél csak 185 harckocsit adott át, és a sah uralmát meg-
döntő 1979-es iráni iszlám fordulat után a megrendelés fenn-
maradó részét már nem teljesítette. 

Teherán 393,8 millió fontot követelt Londontól a tranzakció 
meghiúsult részének költségei és kamatai címén, és a két fél 
közötti jogi csatározás évtizedekig húzódott ebben az  
ügyben. 

Liz Truss brit külügyminiszter ugyanakkor Nazanin  
Zaghari-Ratcliffe szabadon bocsátásának napján tett parla-
menti nyilatkozatában jogosnak ismerte el az iráni követelést. 
A brit kormány ugyanaznap bejelentette, hogy a tartozást már 
ki is fizették Teheránnak, azzal a meghagyással, hogy az ösz-
szeg kizárólag humanitárius célokra fordítható. 

Hétfői sajtóértekezletén Nazanin Zaghari-Ratcliffe határo-
zott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy véleménye szerint 
a rendezetlen törlesztési vita késleltette-e az ő hazaengedését. 
Elmondta: az iráni hatóságok nem sokkal letartóztatása után 
egyenesen közölték vele, hogy „valamit ki akarnak csikarni a 
britekből”, és amíg ez nem sikerül, addig nem engedik őt sza-
badon. „Ezt az ígéretüket be is tartották” – fogalmazott Naza-
nin Zaghari-Ratcliffe. (MTI) 

Bírálta a brit kormányokat Nazanin Zaghari-Ratcliffe

(Folytatás az 1. oldalról)
Látnokok szezonja
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Hiába minden hatósági és 
civil felhívás, minden kommu-
nikációs eszköz eredményte-
lennek tűnik: szép szóval 
vagy büntetéssel fenyegetve 
kérik és hirdetik, hogy nem 
szabad meggyújtani a száraz 
növényzetet, mégis egyre-
másra csapnak fel a lángok, 
naponta akár többször is fel-
ügyelet nélküli tarlótüzekhez 
riasztják a tűzoltókat. 

Mozgalmas hétvégéjük volt a 
csíkfalvi önkéntes katasztrófavédel-
miseknek: pénteken délután Va-
dadba riasztották őket (ugyanide a 
nyárádszeredai hivatásos tűzoltókat 
is kirendelték), ahol egy felelőtlenül 
meggyújtott és felügyelet nélkül ha-
gyott tűz átterjedt egy szénatároló 
épületre, amelynek tetőzete leégett, 
a benne tárolt többtonnányi takar-
mány odaveszett. Mihály József 
községi parancsnok szerint mindez 
másfél órával azután történt, hogy a 
csapatuk már eloltott egy felügyelet 
nélkül hagyott tüzet az illető épület 

közelében. A tettesnek valószínűleg 
nem volt ínyére, hogy megzavarták, 
ezért a tűzoltók távozása után ismét 
tüzet gyújtott. A rendőrség vizsgálja 
az ügyet. 

Nem egyedi volt ez az eset az el-
múlt héten, hiszen miután egy héttel 
korábban ugyancsak ismeretlen tet-
tesek tüzet gyújtottak Búzaháza és 
Csíkfalva között, a községi út men-
tén, valamint Vadadban a két te-
mető közötti domoldalon, múlt 
kedden a Vadadba vezető út mentén 
gyújtotta meg valaki a száraz nö-
vényzetet, a tűz pedig a szomszédos 
tarlóra is átterjedt, de sikerült idő-
ben megállítani.  

Szombaton ismét riasztották az 
önkénteseket, Csíkfalva és Búza-
háza között, a májai oldalon és túl-
odalon a Nyárád partján is lángra 
lobbant a száraz növényzet. Hogy a 
hét teljes legyen, vasárnap is riasz-
tották a csapatot, ezúttal Nyárádma-
gyarósra siettek két esetkocsival, 
ahová a nyárádszeredai hivatásos és 
önkéntes tűzoltókat is kirendelték: 
a kert végében meggyújtott és fel-
ügyelet nélkül hagyott tűz átterjedt 
a szomszéd gazdaságra, ahol egy 

csűr és egy kukoricakas tartalma 
semmisült meg. 

A nyárádszeredai önkéntesek alig 
értek haza a nyárádmagyarósi beve-
tésről, szólt a diszpécser: Vecébe 
kell kiszállniuk, ahol egy dombol-
dalon kiterjedt felületen égett a szá-
raz növényzet. A beavatkozást 
megnehezítette a szél és a nehéz 
terep, végül ellentűzzel sikerült 
megállítani a lángokat – mondta el 
lapunknak Kacsó István parancs-
nok, aki számvetést is végzett: 
szinte naponta riasztják őket, az el-
múlt hónap alatt kétszer annyi be-
vetésük volt, mint az elmúlt két 
évben összesen, ami nemcsak nagy 
szám, hanem hatalmas energiát is 
követel tőlük, hiszen az önkéntesek 
a munkahelyük és családjuk mel-
lett, vagy esetenként azok rovására 
végzik a kötelességüket. 

Az elmúlt héten – a megyei ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség ada-
tai szerint – 67 tűzeset volt, amely 
a száraz növényzet felgyújtása kö-
vetkeztében keletkezett, ebből 41 a 
hétvégén (péntek–vasárnap). Ha-
sonló okokból volt múlt kedden Ha-
vadtőn is jelentős anyagi károkkal 

járó tűzeset: a mezőn meggyújtott 
és felügyelet nélkül hagyott tűz 
nemcsak egy hektár száraz növény-
zetet semmisített meg, hanem átter-
jedt az autóbontó telepre is, ahol 29 
jármű égett ki, pedig a marosvásár-
helyi és szovátai hivatásos, vala-
mint az erdőszentgyörgyi, makfalvi 
és balavásári önkéntes alakulatokat 
is kirendelték a tűz megfékezésére. 

Az elmúlt hétvégén a lőszerésze-

ket is riasztani kellett – derül ki a 
katasztrófavédelmi felügyelőség 
híradásából: szombaton reggel 
Jeddre kellett kiszállniuk, ahol va-
lószínűleg világháborús lövedéke-
ket találtak. A tűzszerészek 
elszállítottak egy 75 milliméteres 
kaliberű lövedéket és öt 7,9 milli-
méter kaliberű gyalogsági fegyver-
töltényt, mindezeket a 
későbbiekben megsemmisítik.

Gligor Róbert László 

Gazdasági épületek és határrészek égtek le 

Vadadban és Nyárádmagyaróson gazdasági épületek váltak a tűz martalékává  
Fotó: Csíkfalva község önkéntes tűzoltó-alakulata 
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Növelik a tarlóégetésért  
kiszabható büntetést 

„Évek óta harcot vívunk a tarlóége-
tőkkel. Vannak helyek, ahol a tiltás 
és a Környezetvédelmi Őrség foko-
zott ellenőrzései ellenére bevett 
gyakorlattá vált a növényzet ille-
gális égetése. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy növeljük a büntetési té-
teleket” – jelentette ki Tánczos 
Barna környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti miniszter. 

„Aláírtam azt a sürgősségi kormány-
rendelet-tervezetet, amely 7 500 lejtől 
akár 15 ezer lejig terjedő pénzbírságot 
szab ki a tarlóégetőkre a magánszemélyek 
esetében. A jogi személyeknél pedig 50 
ezer lejtől 100 ezer lejig fog terjedni a bír-
ság mértéke. A jogszabálytervezetbe be-
került a tőzeglápokon, vizes élőhelyeken 
való égetés szigorú tiltása is” – tette hozzá 
a tárcavezető.  

Az Országos Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség legfrissebb jelentése szerint 
csak március első felében 1400 esetben 
kellett beavatkozniuk az ellenőrizetlen 
égetések (tarlóégetés, száraz növényzet 
vagy szemétégetés) miatt. Az égetések 
mintegy 5 ezer hektárnyi területet érintet-

tek. Máramaros megyében egy idős asz-
szony sérült meg a növényzet égetése mi-
atti tűzben, Arad megyében pedig egy 
több száz éves templom vált a lángok 
martalékává. Maros megyében a Környe-
zetvédelmi Őrség is vizsgálatot indított, 
miután a tarlóégetés következtében ki-
gyulladt egy roncsautótelep. 

„A tarlóégetés nem csak a javakra je-
lent közvetlen veszélyt. A tarlótüzek ront-
ják a levegő minőségét, emellett jelentős 
károsanyag-részecske képződik, és a le-
vegőbe kerülő nitrogénalapú vegyületek 
súlyos allergiát okozhatnak. Több kutatás 
is rámutatott, hogy a tavaszi és őszi idő-
szakban az érzékenyebb célcsoportok, 
gyerekek és idősek nagyobb számban je-
lentkeznek hasonló tünetekkel az egész-
ségügyi intézményeknél. Az égetés 
ugyanakkor felborítja a talaj ökosziszté-
máját, tönkreteszi az élővilágát és káro-
sítja a termőképességét is” – magyarázta 
a szigorítás szükségességét Tánczos 
Barna. 

A sürgősségi kormányrendeletet várha-
tóan a következő hetekben fogadja el a 
kormány. (RMDSZ-tájékoztató) 

Concert for Peace 
Adománygyűjtő hangverseny  
világhírű zongoraművésszel

Concert for Peace címmel rendkívüli 
adománygyűjtő hangversenyt szervez 
a héten a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia. Az intézmény hagyományos 
heti koncertjének időpontjában, azaz 
csütörtök este 7 órától kezdődő hang-
versenyen ezúttal női karmester vezé-
nyel, a szólista pedig egy világhírű, 
ukrán származású zongoraművész.  

A Kultúrpalota nagytermében március 24-
én sorra kerülő hangversenyt Mihaela Cesa 
Goje vezényli, aki 2002-től a kolozsvári  
Gheorghe Dima zeneakadémia karmester sza-
kának professzora. Számos díj nyertese, 
együttműködött többek között a londoni The 
Royal Academy of Music-kal, ahol elnyerte 
az Irene Burcher-díjat, a dallasi és San Fran-
ciscó-i operákkal, a Los Angeles-i filharmó-
niával, a Taki Concordia Conducting 
Fellowship díjazottjaként pedig a Baltimore 
Symphony Orchestra, a Florida Orchestra, a 
Colorado Symphony és a Hartford Symphony 
zenekarokkal, 2010-ben az amerikai zeneka-
rok ligájának női karmesterdíját nyerte el. 
2003-ban Végh Sándor-díjat kapott, 2017-től 
a Gheorghe Dima International Music Com-
petition menedzsere és zsűritagja, az ország 
szinte összes zenekarával koncertezett.  

A koncert szólistája Anna Fedorova (Hol-
landia–Ukrajna) zongoraművész. 1990-ben 
született Kijevben, klasszikus zenész család-
ban. Csodagyerekként tartották számon, zon-
goraművészként Hollandia, Németország, 
Franciaország, Olaszország, az Egyesült Ki-
rályság, Ukrajna, Lengyelország, az Amerikai 
Egyesült Államok, Mexikó, Argentína és 
Ázsia leghíresebb koncerttermeiben és feszti-
váljain – Amsterdam Concertgebouw, Carne-
gie Hall, Royal Festival Hall, Theatre des 
Champs Elysées, Zurich Tonhalle, Palacio de 
Bellas Artes, Teatro Colon, Cadogan Hall, 
Vancouver Playhouse, Louis Vuitton Series, 
Warsaw Filharmonia, Tel Aviv Museum of 
Art, Bunka Kaikan, Hamburg Laeiszhalle, 
Belem Cultural Center, Verbier Festival, Me-
nuhin Festival Gstaad, Orpheum Music Fes-
tival, Musikdorf Ernen (Svájc), Annecy 
Classic Festival, Violon sur le sable (Francia-
ország), Ravinia Festival és IKIF (AEÁ), 
Sintra Festival (Portugália), Stift Festival 
(Hollandia), Absolute Classics (Skócia), Ru-
binstein Piano Festival és Chopin Festival 
(Lengyelország), International Piano Festival 
(Olaszország), International Chamber Music 
Festival Koblenz (Németország) – is fellépett. 
A világ legrangosabb fesztiváljain elnyert ki-
tüntetései mellett a David Young Piano Prize 
birtokosa. Rekordtartó is: a hollandiai Royal 
Concertgebouw-ban adott, élőben közvetített 

koncertjét, amelyen Rachmaninov második 
zongoraversenyét játszta, több mint 33 mil-
lióan tekintették meg a YouTube-on, amely 
ezzel a videomegosztó legtöbb megtekintést 
hozó klasszikus zenei koncertjévé vált. Fellé-
pett többek között a Royal Philharmonic 
(London), a Hong Kong Philharmonic Or-
chestra, a Utah Symphony, a Dallas 
Symphony, a State Symphony Capella 
(Oroszország), a Kyoto Symphony, a Yomiuri 
Nippon Symphony és a Tokyo New City Or-
chestra (Japán), a Netherlands Philharmonic, 
a Residentie Orkest (Hollandia), az Orchestre 
Lamoureux (Franciaország), a St. Gallen 
Symphony Orchestra, az Orquestra Filarmo-
nica de Buenos Aires (Argentína), az Or-
chestre de Chambre de Lausanne (Svájc), a 
Philarmonia of the Nations és a Nordwest- 
deutsche Philharmonie (Németország), az Or-
questa Sinfonica Nacional de Mexico, az Is-
rael Chamber Orchestra zenekarokkal és 
olyan karmesterekkel, mint Jaap Van Zweden, 
Jun Markl, Benjamin Zander, Olari Elts, Va-
lery Polyansky, Carlos Miguel Prieto, Chris-
tian Schumann, Tatsuya Shimono, Andrew 
Grams, Alexander Shelley, Modestas Pitrenas. 

A csütörtök esti koncerten természetesen a 
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfo-
nikus zenekara működik közre, a közönség Fr. 
Chopin 2. f-moll zongoraversenyét (op. 21) és 
A. Dvořák 8. G-dúr szimfóniáját hallhatja. 
Anna Fedorova a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia Facebook-oldalára posztolt videó-
üzenetében szól a helyi közönséghez, ahol azt 
is elmondja, hogy Chopin ezen zongoraverse-
nye nagyon közel áll a szívéhez, ahogyan a 
szerző is, akinek szintén el kellett menekülnie 
szeretett hazájából. 

Az adománygyűjtő koncert támogatója a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a vá-
rosi tanács, a helyi Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság, a Vöröskereszt és a 
Marosvásárhelyi TVR. 

Március 16-ától a Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynök-
ség (APIA) kibocsátja azt a bizony-
latot, amellyel igazolják a gazdák, 
hogy benyújtották a kérvényt a 
földalapú, a visszaosztott, vala-
mint az ökológiai gazdálkodás tá-
mogatására. Az APIA és a pénzügyi 
intézmények közötti egyezmény 
alapján a farmerek előnyös feltéte-
lekkel hitelt vehetnek fel, amiből a 
támogatás folyósításáig finanszí-
rozhatják a tavaszi mezőgazdasági 
munkálatok költségeit.  

A bizonylatot írásban kell kérni az 
ügynökség kirendeltségétől. Ezzel igazol-
ják azt is, hogy a kibocsátás dátumakor 
milyen felületre kap támogatást a gazda, 
és azt is hitelesítik, hogy az általa benyúj-
tott dokumentációt ellenőrizték, lezárták 
a folyamatot az IPA online rendszerben, 
így biztos megkapja a kiszámított össze-
get, mivel teljesíti a jogi feltételeket. Az 
érintett gazdák költségeinek a 90%-át hi-

telezhetik meg az APIA által kibocsátott 
igazolás alapján. A kölcsönért a vidékfej-
lesztési hitelalapok garantálnak. Az így 
felvett hitelek kamata a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Minisztérium 
50/2017-es és az ezt módosító 703/2017-
es rendelete alapján, a pénzintézetekkel 
kötött egyezmény szerint, nem lehet több 
mint 2%-a a bankközi, lejben kiszámított 
hitelkeretnek. (RON-ROBOR 6M.) 
Ugyanakkor az APIA szakértői felhívják 
a farmerek figyelmét, hogy a hitelvonal 
megnyitásakor figyeljenek a pénzintéze-
tek ajánlatára, lehetőségeire, és válasszák 
azt a szolgáltatást, amely a legjobban fe-
dezi a szükségleteiket. Az APIA által 
megkötött egyezmények megtalálhatók 
az intézmény www.apia.org.ro honlapjá-
nak az egyezmények, protokollok, jóvá-
hagyások (convenţii, acorduri, 
protocoale) ablakára kattintva – tájékoz-
tatott Ovidiu Daniel Savasca, az APIA 
Maros megyei kirendeltségének ügyve-
zető igazgatója. (v.gy.)  

Az APIA igazolja a támogatás igénylését 
Bankhitelt vehetnek fel  

a gazdák a tavaszi munkálatokra 

Kaáli Nagy Botond 

Anna Fedorova



Március 16-án sikeresen át-
adták az aknaszlatinai Bolyai 
János Középiskolának, Kár- 
pátalja legkeletibb magyar 
tannyelvű intézményének a 
marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum négy kis-
busznyi segélyadományát. Az 
útról Hajdú Zoltán, az iskola 
igazgatója számolt be, akit 
Molnár Zoltán tanár, valamint 
Peti András, Albert László Róbert, 
Bakos Katinka és Bakos Gyula 
szülők kísértek el a román–
ukrán határ túlsó oldalán, Má-
ramarosszigettel szemben 
fekvő Tisza-parti településre. 

A Técsői járáshoz tartozó bá-
nyászváros lakosságának jelenleg a 
30 százaléka magyar, a vegyes la-
kosságú település polgármestere 
román, alpolgármestere magyar, 
jegyzője ukrán nemzetiségű. Az 
2020-re felújított iskolában az ele-
mitől az érettségiig működnek ma-
gyar tannyelvű osztályok. A 
legutóbbi nyelvtörvény bevezetésé-
vel az ukrán nyelvórán kívül a tan-
tárgyak húsz százalékát ukránul kell 
tanítani, az iskola dönti el, hogy 
melyik tantárgyakat. Az angol–
német szakos igazgatónő elmondta, 
hogy az idegen nyelveket heti két 
órában tanulják a diákok. Az isko-
lában hangsúlyt fektetnek a reál tan-
tárgyakra, nem véletlenül viseli a 
tanintézmény Bolyai János nevét. A 
diákok száma 179 volt a háború ki-
törése előtt, köztük vannak román 
és ukrán anyanyelvűek is, akik ma-
gyarul tanulnak – számolt be az ak-
naszlatinai iskolában tapasztaltakról 
a küldöttséget vezető Hajdú Zoltán.  

A marosvásárhelyieket Benedek 
Imre körzeti oktatási főosztályve-
zető fogadta, aki harminc éven át 

töltötte be az iskola igazgatói tiszt-
ségét. 

– Amikor értesültünk a háború 
kitörésének a híréről, rögtön meg-
fogalmazódott a kollégákban a 
szándék, hogy segítenünk kellene a 
Bolyai nevet viselő iskolán. Bár ne-
hézkesen, de végül sikerült Bene-
dek Imrével felvenni a kapcsolatot, 
aki érdeklődésemre elmondta, hogy 
harcok ott nem folynak, de az élel-
miszerüzletek ki vannak ürülve, és 
hiába lenne pénz, nincsen amit vá-
sárolni. Éppen ezért arra kért, hogy 
élelmiszerrel, tisztálkodási szerek-
kel próbáljuk segíteni őket.  

Miután megtudtuk, hogy mire 
van szükségük, a hogyanra egy-
szerű volt a stratégiát kidolgozni. 
Ennek megfelelően eldöntöttük, 
hogy osztályonként ki mit hozzon, 
búzalisztet, kukoricalisztet, konzer-
vet, mosószert, hogy a 202 diáknak 
és tanárnak is jusson a segítségből. 
Iskolánkban annál sokkal több ado-
mány gyűlt össze, amit két napon át 
a diákok Gidófalvi Melinda könyv-
táros irányításával dobozoltak be.  

Hogy eljuttassuk a segélyt, fel-
vettük a kapcsolatot a bukaresti, a 
marosvásárhelyi és a máramarosi 
Vöröskereszt szervezettel, a vála-
szuk az volt, hogy megoldják. De 
úgy, hogy az adományunkat elszál-
lítják a csernovici gyűjtőközpontba, 
és az aknaszlatinaiak utána mennek. 
Ezt nem vállalhattuk, hiszen a part-
neriskola képviselőinek száz kilo-
métert kellett volna utazniuk 
Ukrajna területén. Amikor ez kide-
rült, nehezen ugyan, de sikerült újra 
kapcsolatba lépni a tanfelügyelővel, 
és megérdeklődtem, hogy kaptak-e 
már segélyt, és ha igen, milyen 
úton-módon jutott el hozzájuk. El-
mondta, hogy a magyarországiak 
hogyan jártak el, és az ukrán nyelvű 
hivatalos adománylevelüket el-
küldte nekünk is, amit kitöltöttünk, 

lepecsételtünk, és azzal átengedtek  
a határon. Megnehezítette a dolgun-
kat az, hogy a hivatalos adatokon 
kívül be kellett írni darabszámra és 
kilóra is, hogy mit viszünk. Számba 
venni a csomagok tartalmát hatal-
mas munka volt, de elvégeztük, és 
elosztottuk, hogy melyik jármű mit 
szállít. 

Március 15-én este megkértem a 
tanárkollégákat és szülőket, hogy 
segítsenek berakodni az autókba. 
Nagy örömmel mondhatom el, 
hogy a közösségi összefogás any-
nyira jól működött, hogy a csoma-
gokat a szülők és a tanárkollégák tíz 
perc alatt rakták be az autókba. A 
négy járműből hármat a szülők biz-
tosítottak, a negyediket és a szüksé-
ges üzemanyagot a Református 
Kollégium ajánlotta fel. A határát-
lépést úgy szervezték meg, hogy 
mire odaértünk, már ott volt Ko-
cserha János alpolgármester, és az 
átkelés hivatalos részét ő bonyolí-
totta le. Rövid várakozás után me-
hettünk tovább, az iskolában pedig 
a tanfelügyelő, az igazgatónő és a 
személyzet várt. Mint kiderült, a 
tanintézmény tornatermében mene-
külttábor van. A kirakodásban a 
személyzet mellett a menekültek is 
segítettek, akikkel együtt ebédel-
tünk – számol be a felkészülés, az 
utazás és a megérkezés körülmé-
nyeiről az igazgató.  

Majd folytatja: 
– Elbeszélgettünk az alpolgár-

mesterrel és a tanfelügyelővel, akik 
elmondták, hogy nagy a félelem, és 
sajnos nincsenek óvóhelyek a tér-
ségben. A háború kitörése óta 43 di-
ákjuk hagyta el az országot. Az 
üzletek napok alatt teljesen kiürül-
tek, és nem volt ahonnan visszatöl-
teni, így bevezették a jegyrendszert. 
Megtörtént, hogy a benzinkutaknál 

20 kilométeres sorok alakultak ki, 
és előfordult, hogy 48 órát kellett 
várakozni. 

Sajnos elkezdődött a besorozás 
is, a férfiak, akik nem tudtak elme-
nekülni, folyamatosan kapják a be-
hívókat. Három alkalommal volt 
Aknaszlatinán légiriadó, amit köz-
pontilag irányítanak, ha a légtérben 
repülő közeledik. Az emberek lelki-
állapota a mélyponton van. Amikor 
beszámoltunk arról, hogy nálunk el-
lentétes hírek jelennek meg az 
ukrán és az orosz fél részéről, el-
mondták, hogy ők is hasonló hely-
zetben vannak. Megérdeklődtem, 
hogy igaz-e, hogy Kijev annyira le 
van rombolva, és az ország keleti 
része hasonlóképpen, mire azt vála-
szolták, hogy ők is ennyiről értesül-
tek.  

– Milyen tapasztalatokra tettek 
szert az út során? – kérdezem 
Hajdú Zoltán igazgatótól.  

– Nagyon szép és jó dolog, hogy 
a sok segély folyamatosan gyűl or-
szágos szinten, de aki biztos akar 
lenni, hogy az adománya célba ér, 
el kell vinnie a helyszínre. Azért 
merészkedtünk át a határon, hogy 
biztosak legyünk abban, hogy a Bo-
lyai János Középiskola diákjai és 
tanárai veszik át az adományt. Ezt 
tanácsoltuk a szombathelyi testvér-
iskolának is, amely szintén segélyt 
vitt.  

Itthon a tanártársaimmal azt be-
széltük, hogy amikor befejeződik a 
háború, az aknaszlatinai Bolyai is-
kolát továbbra is segítenünk kell. 
Ottjártunkkor távoktatásban tanítot-
tak. Az igazgatónő elmondta, az a 
gyermek, akinek van mobiltele-
fonja, be tud lépni, de ezen a téren 
nehézségeik vannak. Ha helyreáll a 
megszokott élet, ilyen szempontból 
is megpróbálunk segíteni rajtuk, hi-

szen bolyais gyermekekről van szó, 
a kárpátaljai magyarság legkeletibb 
magyar iskolájáról – osztotta meg 
gondolatait Hajdú Zoltán.  

* 
Az elmondottakhoz hadd tegyük 

hozzá, hogy a település is nehéz 
helyzetben van, mert híres sóbányá-
jában, amely a helybelieknek mun-
kahelyet, megélhetést biztosított, a 
tárnákat egyre jobban elönti a víz, 
ezért beomlottak, és mély kráterta-
vak keletkeztek. Ha nem tudják 
megállítani, a sós víz utat tör magá-
nak, és az egykor szebb napokat 
látó település jövőjét veszélyezteti. 
Ha viszont lenne olyan méretű se-
gítség, hogy újra megnyissák a bá-
nyát, a só kitermelése mellett a 
gyógyító tevékenységet is folytatni 
lehetne, mint korábban, és Akna- 
szlatina turisztikai célponttá vál-
hatna.  

Ha már Aknaszlatináról van szó, 
a bányához érdekes magyar–len-
gyel legenda fűződik, amiről a len-
gyelországi wieliczkai sóbányában 
értesül a látogató.  

Szent Kinga Árpád-házi király-
lányt, akit a lengyelek védőszent-
jükként tisztelnek, apja, IV. Béla 
Szemérmes Boleszláv krakkói feje-
delemhez adta feleségül. Hozo-
mányként a máramarosi sóbányakat 
adta lányának, aki a birtokbavétel 
jeléül beledobta a gyűrűjét egy tár-
nába. A legenda szerint csoda tör-
tént, ugyanis a királylány gyűrűje a 
föld mélyében követte úrnőjét, ma-
gával vonva sóhegyeket is Lengyel-
országba. A gyűrűt a Krakkó 
közelében lévő wieliczkai sóbányá-
ban találták meg, és a bánya mélyén 
kialakított kápolnában sószobor 
őrzi a lengyel nép jótevő királynő-
jének alakját, amint átveszi egy bá-
nyásztól a gyűrűt.  

Bodolai Gyöngyi

Célba ért a Bolyai középiskola segélyadománya 
A jövőben is támogatnák az aknaszlatinai testvériskolát
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Öt százalékkal csökkentenék  
a tb-járulékokat 
A koalíció politikai döntése lesz 
A koalíciónak kell döntenie a társadalombiztosítási járulékok esetleges 5 

százalékpontos csökkentéséről – jelentette ki hétfőn a parlamentben a mun-
kaügyi miniszter. Marius Budăit arról kérdezték az újságírók, hogy támo-
gatja-e a tb-járulékok csökkentését. „Ha a koalíció ügy dönt, akkor 
meghozzuk ezt az intézkedést. Ez politikai döntés, nem egyik vagy másik 
miniszter hatáskörébe tartozik” – jelentette ki a miniszter. 

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy néhány szakszervezet, sőt az egyik 
munkaadói szövetség is ellenzi a járulékcsökkentést. „A szakszervezeteknek 
igazuk van abban, hogy növelné a költségvetési deficitet, de az embereknek 
nem kell pánikolniuk, mert a nyugdíjuk nem csökken” – nyilatkozta Budăi. 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Florin Cîţu hétfőn közölte: meg-
próbálja meggyőzni a koalíciós partnereket a tb-járulék 5 százalékpontos 
csökkentéséről. A politikus szerint ez az intézkedés mindenkin segít, és sen-
kit sem diszkriminál. Közölte azt is: nem ért egyet azokkal az intézkedé-
sekkel, amelyek csak a közalkalmazottaknak kedveznek. 

A PNL a múlt héten a tb-járulékok 5 százalékos csökkentésére vonatkozó 
törvénymódosító tervezetet nyújtott be a parlamentbe. (Agerpres) 

Kampány: Kitakarítjuk Romániát 
Áprilisban szervezi meg a környezetvé-
delmi minisztérium a Kitakarítjuk Romániát 
elnevezésű kampányt, amelynek keretében 
az erdők, a vízpartok megtisztítására, az 
elektronikai hulladék begyűjtésére, vala-
mint a városok és községek közterületei-
nek kitakarítására is sor kerül – jelentette 
be hétfőn Tánczos Barna miniszter. 

Facebook-bejegyzésében a tárcavezető közölte, 
maga is részt vett a Romániai Községek Egyesüle-
tének hétfői közgyűlésén, amelyen a helyi vezetők 
támogatását és a kampányban való tevékeny rész-
vételét kérte. 

„A Kitakarítjuk Romániát kampány során be-
gyűjtjük a fölösleges hulladékot a háztartásoktól, és 
összegyűjtjük a szemetet az illegális lerakóhelyek-
ről. Arra kérünk minden hatóságot, hogy vegyen 
részt a hulladékok szelektív gyűjtésének biztosítá-
sában. Külön tematikus napokat jelöltünk ki az 
erdők, a vízpartok megtisztítására, a gumiabron-
csok, az elektronikai hulladék begyűjtésére, vala-

mint a városok és községek közterületeinek kitaka-
rítására” – áll a bejegyzésben. 

Tánczos úgy véli, a kampány sikere nemcsak az 
összegyűjtött szemét mennyiségében lesz mérhető, 
hanem jelentős társadalmi hatása is lesz, a bekap-
csolódó településeken hozzájárul a lakosság menta-
litásváltásához is. 

Bejegyzésében a miniszter rámutatott, a vidéki 
térségeknek fejlesztésekre, modernizációra van 
szükségük. A szaktárca az országos helyreállítási 
terv révén közel 4 milliárd euróval támogatja a fej-
lesztéseket a víz-, erdő- és hulladékgazdálkodás te-
rületén. „A Környezetvédelmi Alapon keresztül 
lebonyolított programokkal támogatjuk az önkor-
mányzatokat a közvilágítás korszerűsítésében, a  
középületek energiahatékonyságának növelésében, 
elektromos töltőállomások, valamint a víz- és csa-
tornahálózat kiépítésében” – írta Tánczos, hozzá-
téve, hogy a programok sikeres megvalósításában 
kulcsfontosságú szerepük van a polgármestereknek. 
(Agerpres) 



a kenyeresláda és a csomagoló-
zacskó is. Nálunk a legfontosabb 
alapanyag a liszt, ez 25-30 száza-
lékkal drágult. Tehát az energia-
hordozók és az alapanyag árának 
az emelkedése befolyásolja a ke-
nyér előállítási árát. Kénytelenek 
vagyunk 20 százalékkal drágí-
tani. Ez azt jelenti, hogy egy 5 
lejes kenyér ezután 6 lej lesz. Ez-
előtt négy hónappal csak 4 lej 
volt. Ilyen méretű árnövekedés 
még soha nem volt.  

Azok, akik ragaszkodnak a 
helyi kenyérhez, akik megszok-
ták, azok ezután is megvásárolják 
a termékeinket. Annyi történik, 

hogy az emberek kevesebbet fog-
nak pazarolni. A kenyeret a kör-
nyéken értékesítjük, az autóink 
reggelente három útvonalon in-
dulnak el. Kenyérből nagy a vá-
laszték, a falusi üzletekben is 
több pékség többféle kenyerét 
árulják. Korábban 1200–1500 
kenyeret sütöttünk naponta, most 
900–1000-et viszünk ki az üzle-
tekbe. Most, hogy nagyobb a ver-
senyhelyzet, lehet, hogy több 
odafigyelésre, jobb menedzs-
mentre lesz szükségünk.  

– Milyen típusú kenyeret süt-
nek?  

– Házias jellegűt, vert héjút, 
krumplis kenyeret, hagyományos 
erdélyi kenyeret. Senki sem 

mondja meg, hogy például a vert 
héjú kenyerünk nem házilag sü-
tött, sütőkemencés kenyér. Van 
félbarna és rozskenyerünk, 
magos kenyerünk, káposztás ke-
nyerünk és sokféle. Sütünk  
zsemlét, hotdogkifliket vendéglá-
tóipari egységek számára. Gon-
dolkodtunk azon, hogy építsünk 
egy hagyományosan hevített ke-
mencét, azonban a benne sütött 
kenyér drágább lenne, s az em-
berek inkább az olcsóbbat vásá-
rolják.  

 – Mekkora a kapacitása a 
malmuknak?  

– A malom 800–900 kg gabo-
nát őröl meg egy óra alatt, egy 
nyolcórás műszakban ez 6–7 
tonna búzát jelent. A lisztet pék-
ségeknek őröljük. Amióta meg-

drágult a búza, a pékségek nem 
búzát, hanem inkább lisztet vásá-
rolnak. Nekünk is van eladó lisz-
tünk, jelenleg 2,40 lejért 
értékesítjük.  

– Honnan vásárolják a búzát? 
– Helyi gazdáktól, olyan far-

merektől, akiknek kitűnő minő-
ségű a búzájuk. Akinek 
kevesebb, gyengébb búzája van, 
azt állatok takarmányozására ér-
tékesíti. Jó kenyeret csak jó mi-
nőségű búzalisztből lehet sütni. 
Erre nagyon odafigyelünk – fo-
galmazott Nagy Levente malom- 
és pékségtulajdonos, aki végig-
vezetett a malmon, ahol rakásban 
álltak a liszttel tele zsákok, majd 
a pékségen, ahol az asszonyok a 
kenyér- és zsemlecipók előkészí-
tésével foglalatoskodtak.  

Horváth Árpád alpolgármester 
arról számolt be, hogy kié-
pült a település víz- és csa-
tornahálózata, s ezzel a falu 
lakossága közel 100 száza-
lékban haszonélvezője az el-
engedhetetlen közüzemi 
szolgáltatásoknak. Az inf-
rastrukturális fejlesztésekből 
a romatelepeket sem hagy-
ták ki, hogy megfelelő élet-
körülményeket biztosítsanak 
minden mezőbándi lakosnak. 
A szennyvíztisztító állomás 
elkészült, jelenleg próba-
üzemben működik.  

Miután a csatornahálózat kiépí-
tése évekig húzódott az előző pol-
gármester mandátuma alatt, a 
szennyvíztisztító állomás berende-
zések nélkül állt, mert egy iaşi-i 
cég semmit sem szállított le a meg-
rendelt műszaki felszerelésekből. 
Az önkormányzati vezetés pert in-
dított a cég ellen, ami jelenleg is 
tart. A polgármesteri hivatalnak 
újabb tervet kellett készíteni, hogy 
a tisztítóállomást üzembe lehessen 
helyezni. A derítőállomás és a tele-
pülésen található tíz átemelőállo-
más próbaüzemben működik.  

A polgármesteri hivatal a szenny-
vízhálózat kiépítésére és a derítőál-
lomás megépítésére 7,5 millió lejt 
költött. A projektet a helyi fejlesz-
tések országos programja (PNDL2) 
révén valósították meg.  

265 hidat építettek,  
parkolókat alakítottak ki 

A mellékutak korszerűsítésére 
megpályázott projektből 400 ezer 
euró maradt meg. Ezt 100 ezer eu-
róval kiegészítették, s az összeget 
az infrastruktúra korszerűsítésére 
használták. A településen közel fél 
kilométer járdát, a kapuk előtt 265 
hidat építettek. Ugyanakkor 1800 
méteren betonsáncokat alakítottak 
ki. Ezenkívül a temetőnél 290 
méter hosszan lefedték a sáncot, és 
ezzel parkolóhelyeket létesítettek. 
A projekt az elmúlt év decemberé-
ben fejeződött be. 

Az alpolgármester beszámolt 
arról is, hogy a Saligny-program 
keretében két projektre pályáztak, 
az egyik a további aszfaltozást, a 
másik a gázhálózat bővítését cé-
lozza. 

A közelmúltban elkészült a tűz-
oltókocsiszín, ahol az önkéntes 
tűzoltók által használt jármű áll. 
Az önkormányzat saját költségén 
egy új exkavátort vásárolt, amivel 
a község területén dolgozhatnak. 
Nem az önkormányzat beruházása, 
de a településfejlesztéshez tartozik, 
hogy a polgármesteri hivatal köz-
vetlen közelében rövidesen elkez-
dik egy üzletház építését. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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Beüzemelték a szennyvíztisztító állomást
Tereputaink során sok szó 
esett a református templom 
melletti kultúrotthonról, amit 
mostanra szépen felújítottak. 
Gyülekezeti háznak használja 
a református közösség, olyan 
közösségi térként, ahol helyet 
kapnak az egyházi, ifjúsági, 
nőszövetségi, gyermekren-
dezvények, amelyek összes-
ségében a magyarság 
megmaradását szolgálják. Itt 
próbál a helyi tánccsoport is, 
a Csipkebogyó. Az igényesen 
felújított épületen Nyíri  
Gyopár tiszteletes asszony ve-
zetett végig.  

Az épületet 1936-ban kezdte el 
építeni az egyház közösségi, műve-
lődési térként. Az építkezés kezde-
téről az alapkő tanúskodik, amelyet 
megtaláltak, és az épület előtt he-
lyeztek el. Az ingatlant a kommu-
nista rendszer beköszöntével 
államosították, a falu évtizedekig 
kultúrotthonnak használta. Aztán a 
rendszerváltás után visszakerült az 
egyház tulajdonába, s az felvállalta 
a felújítását. 

– Amikor 2018-ban Mezőbándra 
kerültünk, az volt a gyülekezet 
vágya, hogy újítsuk fel az épületet. 
Első évben erre nem került sor, mert 
a lelki építkezésre helyeztük a 
hangsúlyt. 2019-ben fogtunk neki a 
felújításnak, de akkorra már annyira 
tönkrement az épület, hogy a meny-
nyezetből darabok estek le. A padlót 
megette a szú, a tető elkorhadt, úgy-
hogy teljes felújítás következett. A 
tetőt le kellett bontani, csak a négy 
fal maradt. Közös erővel láttunk 
neki a munkának: az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület, a helyi ta-
nács, a helyi vállalkozók, a 
gyülekezeti tagok, a presbitérium, a 
Pro Band Egyesület. Szabó János 
vállalkozó felajánlotta, hogy finan-
szírozza a cserepek cseréjét. 2020-
ban következtek a belső 

munkálatok, a gyülekezet adako-
zott, szép összeg gyűlt össze. A püs-
pök februárban jóváhagyott egy 80 
ezer lejes támogatást, hogy a külső-
belső munkálatokat el tudjuk vé-
gezni. Úgy volt, hogy itt tartják meg 
az egyházkerületi közgyűlést. Ez 
nem valósult meg, mert elkezdődött 
a járvány. A munka azonban csak 
rövid időre állt le, s mivel mezőbán-
diak voltak a vállalkozók, jöhettek 
dolgozni. 2020 augusztusára befe-
jeztük a külső-belső munkálatokat. 
A gyülekezet rengeteget közmunká-
zott, minden szombaton betonoz-
tak, járdát építettek, kerítést 
javítottak, virágágyásokat készítet-
tek, s elkezdték a parókia udvará-
nak a rendezését is. A régi gabonás 
helyén megépült a fedett terasz, ami 
kinti tevékenységekre lesz ideális, 
főleg gyermekfoglalkozásokra, 
mert gyermekek, hála Istennek, 
szép számmal, átlagban 65-en jár-
nak vallásórára, angolórára, kézmű-
ves-foglalkozásra – mondotta el 
Nyíri Gyopár tiszteletes asszony. 

A felújított gyülekezeti házban, 
ahogy a járványhelyzet engedte, a 
házasság estéjét, a nőszövetségi vi-
lágimanapot, vakációs bibliahetet 
tartottuk. 

A gyülekezetben tavaly 16 gyer-
mek konfirmált, idén heten lesznek, 
jövőre nyolcan konfirmálnak.  

A nőszövetségi tevékenység 
most indult be. Nagyon sokan van-
nak a gyülekezetben, akik temp-
lomba jártak, de most már nem 
tudnak elmenni, a digitális eszkö-
zökhöz sincs hozzáférésük, ezért 
egy-egy prédikációt, a Református 
Családot, az Üzenetet vagy más 
egyházi kiadványt visznek el nekik 
az asszonyok. Felkeresik a tanyán 
élőket is, ami télen nem is olyan 
egyszerű feladat. A nőszövetség a 
virágoskert rendezését, egy csendes 
nap szervezését tervezi, kirándulás-
sal egybekötve.  

Tele élettel  
a gyülekezeti ház 

Horváth Árpád alpolgármester a derítőállomás működését ismerteti Fotók: Nagy Tibor

Harminc százalékkal nőtt a búza ára

Arany és ezüst minősítésű borok
Mezőbánd eddig nem a minő-
ségi borok előállításáról volt 
híres, bár itt a szocializmus 
éveiben a szövetkezeti társu-
lás termesztett szőlőt,  
akárcsak Héderfáján, Balavá-
sáron és Vámosgálfalván. A 
136 hektáron termő szőlőt a 
Vinalcool dolgozta fel, és a 
bort nem bándi borként tar-
tották számon.  

Az idén új fejezet kezdődött a 
bándi bor történetében, hiszen a 
balavásári Közép- és Kis-Küküllő 
menti nemzetközi borverseny 
XXVI. rendezvényén Szabó János 
és Horváth Árpád két borral is díjat 
nyert, s ezzel felkerültek a jó bo-
rosgazdákat jegyző települések tér-
képére. A királyleányka borukkal 
aranyat, míg a cserszegi fűszeres-
sel ezüst minősítést nyertek. 

– Nem emlékszem arra, hogy 
mezőbándi termelő díjat kapott 
volna valaha borversenyen. A tör-
ténet úgy kezdődött, hogy 2017-
ben egy beszélgetésen szóba 
került, hogy egy dűlőt szeretnék 

venni. Úgy döntöttünk, hogy sző-
lőst létesítünk Szabó Jánossal. 
Kezdetben 70-70 árat vásároltunk 
meg, ezt a parcellát 3500 tő szőlő-
vel telepítettük be. A szőlőst közö-
sen dolgozzuk, gépeket 
vásároltunk, én megpályáztam egy 
traktort felszereléssel együtt. 
Utána a Pro Economica Alapít-

ványnál 5200 tő szőlőt pályáztunk 
meg, ezzel ültettük be a második 
parcellát. Elég nagy befektetés 
volt, nem olcsó mulatság. A pince 
építése most van folyamatban. 

A bor előállításával sok munka 
van, de a csapatmunka eredménye-
ként jó minőségű bort állítottunk 
elő – fogalmazott Horváth Árpád. 

Kérdésünkre, hogy milyen fajta 
szőlőt termesztenek, azt válaszolta, 
hogy az első parcellán rajnai riz-
ling, királyleányka, szürkebarát, 
fehér leányka, fekete leányka és 
pinot noir, sárga muskotály és cser-
szegi fűszeres terem. 

A második, nagyobb parcellára 
ezer tő tramini, ezer tő királyle-
ányka, ezer tő oportó, ezer tő szür-
kebarát és egy másik magyar 
fajtából ezer tő van ültetve. Ez a te-
lepítés az idén fordul termőre, az 
első parcella a tavaly fordult elő-
ször termőre. Hatezer liter bort ké-
szítettek, ebből a téli ünnepekre 
értékesítettek, s most húsvétra is 
lesz kereslet – fogalmazott Hor-
váth Árpád.  

Nagy Levente



A Budapest Honvéd 2-0-ra 
nyert az Újpest vendégeként a 
magyar labdarúgó NB I 25. for-
dulójának zárómérk zésén, va-
sárnap. 

A kezdés után jó iram mellett 
bátor, nyílt játékot vállalt fel 
mindkét fél, majd kis id  eltelté-
vel az Újpest került mez nyfö-
lénybe. A hazai lehet ségekben 
azonban nem volt veszély, távoli 
lövéseik elkerülték Szappanos 
kapuját, akinek így nem akadt 
komoly védenivalója. A hajrá 
el tt csökkent a tempó, és akkor 
már a Honvéd akciói is felértek 
az ellenfél tizenhatosáig. A 43. 
percben aztán a vezetést is meg-
szerezték a vendégek: a határo-
zott Zsótér két újpesti között hat 
méterr l fejelt egy beadás után a kapuba. 

A második félid ben a hátrányban 
lév  Újpest kezdeményezett, de ez a 
helyzeteket tekintve változatlanul med-
d nek bizonyult. A Honvéd fegyelmezet-
ten védekezett, el nye birtokában pedig 
az el re játékot illet en semmilyen koc-
kázatot nem vállalt. Csupán szórványos 
kontrákkal igyekezett veszélyt kelteni, a 
82. percben aztán egy ilyen akció végén 
megduplázta el nyét, Machach talált a 
hazai kapuba. A hátralév  id ben a házi- 
gazda nem tudott újítani, az eredmény 
nem változott. 

Az Újpestnek ezzel megszakadt az öt 
forduló óta tartó veretlenségi sorozata, 
amelyben egy döntetlen mellett négyszer 
nyert. A két együttes legutóbbi 14 egy-
más elleni bajnoki összecsapását tekintve 
a Budapest Honvéd másodszor kereke-
dett az Újpest fölé, hét döntetlen és öt ve-
reség mellett. A kispestiek ezt 
megel z en 2019 augusztusában nyertek 
az újpestiek ellen, akkor is vendégként.

A Budapest Honvéd megszakította  
az Újpest veretlenségi sorozatát 

A nagybányai n i labdarúgócsapat lett volna az esélyese a Ladies 
elleni 1. ligás alsóházi találkozónak, és a marosvásárhelyi együttes 
sem igazán ezen a mérk zésen számított pontokra – a fontos az volt 
inkább, hogy a közvetlen riválisait legy zte. A nagybányaiak azonban 
váratlanul segít  kezet nyújtottak a marosvásárhelyieknek – nyilván 
nem szándékosan.  

A vasárnapra tervezett találkozóra a házigazdák nem tudták bizto-
sítani a minimális megkövetelt feltételeket, így a Ladies a zöldasztal-
nál megkapja a bajnoki pontokat. Ez azt jelenti, hogy már 15 pontot 
gy jtött a csapat az els  kies  helyen álló Galac 3 pontjához képest, 
így gyakorlatilag már biztos bennmaradónak tekinthet , noha hét for-
duló még hátravan az idény végéig. 

A Ladies vasárnap a hozzá hasonló képesség  Resicabányai Banat 
Girls csapatát fogadja, esetleges sikere pedig már-már matematikai 
biztonságot is jelenthet.

Váratlan segítség Nagybányától 

„Nincs pardon arra, hogy nem nyer-
tünk ma” – mondta Niczuly Roland a 
Dinamo 1948 – Sepsi OSK mérk zés 
után a labdarúgó 1. liga alsóházának 
második fordulójában, megfogalmazva 
azt, amire mi is gondoltunk a meccs 
után. 

A 7-8. hely megszerzésének célkit -
zését l eltávolodó csapat nagyon gyen-
gén teljesített egy szétesett ellenféllel 
szemben, amely ráadásul középcsatárt 
volt kénytelen bels  véd ként használni 
az utolsó negyedórában. Miközben me-
z nyben az OSK volt fölényben, a há-
romszékiek végig ész nélkül 
rohamoztak, és mintha abban verse-
nyeztek volna, hogy ki ad rosszabb be-
adást vagy passzt. Eközben a védelmi 
bizonytalankodások szinte összehozták 
a vereséget is. 

Az OSK legnagyobb helyzete tulaj-
donképpen a 3. percben maradt ki, ami-
kor Golofca Mitrea hosszú passzából a 
véd k mögé került, ám t le megszokott 
módon behunyta a szemét, és telibe ta-
lálta E anut. A 6. percben inaj dara-
bossága mutatkozott meg, Filip hagyta 
szinte állva, szerencsére hosszan szök-
tette magát Niczuly mellett, így meg-
próbált büntet t koldulni, de csak lapot 
kapott. Szünetig még több esetben sike-
rült bevinni a labdát a Dinamo tizenha-
tosába, azonban ott mindig elfogyott a 
tudomány. 

Noha a meccs nagyon „kérte volna” 
a cseréket, Bergodi (aki a találkozó után 
megint elmondta a standard szöveget: 
„jól játszottunk”; vajon nem ugyanazt 
látta, amit mi?) ezúttal sem nyúlt bele 
id ben a csapatba, utóbb is egyet (Aga-
novi ) kényszer ségb l cserélt, és le-
vette tef nescut, miközben  a leszegett 
fejjel rohangászó Golofcát a pályán 
hagyta. Nem is változtak a dolgok sokat 
a második félid ben, csupán a Dinamo 

sodorta többször veszélybe Niczuly ka-
puját ellenakciókból. A 78. percben 
Matei hat méterr l passzolni akart, így 
sikerült a véd knek felszabadítani, 
aztán Tudorie a 83. percben öt méterr l 
mellé fejelt. Az OSK azt sem tudta ki-
használni, hogy Patriche sérülése után 
a csatár Irobiso játszott bels  véd t a 
Dinamónál. Utóbbi adott ugyan még 
egy esélyt, a 90. percben, amikor a ti-
zenhatos vonala el tt kezezett, a sza-
badrúgást azonban Eder a sorfalba 
rúgta, Golofca duplázása pedig 3 pontot 
ért – volna rögbiben. 

Az biztos, hogy az OSK nem úgy ját-
szott, mint egy olyan csapat, amely 
képes megszerezni a 7-8. helyek egyi-
két, bár még nyilván lehet rá esélye. 
Ehhez azonban el ször Clinceni ellen 
nyernie kell két hét múlva, amikor a vá-
logatott mérk zéseit követ en a 3. for-
dulót rendezik az alsóházban.

Ész nélkül el re 
Bálint Zsombor
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A tabella 
1. Ferencváros         25       16      4    5         42-19    52 
2. Puskás AFC        25       13      6    6         33-25    45 
3. Kisvárda              25       12      9    4         39-24    45 
4. ZTE                     25       9        8    8         33-39    35 
5. Paks                     25       10      4    11       60-49    34 
6. Fehérvár FC        25       9        5    11       30-33    32 
7. Honvéd               25       9        4    12       41-40    31 
8. Debrecen             25       8        7    10       40-40    31 
9. Újpest                  25       8        6    11       33-38    30 
10. Mez kövesd      25       7        7    11       26-39    28 
11. Gyirmót             25       6        7    12       24-36    25 
12. MTK                 25       6        7    12       18-37    25

A fels ház állása 
1. CFR 1907           2       1       1       0        3-1         42 
2. FCSB                  2       2       0       0        5-2         37 
3. CSU Craiova      2       1       0       1        4-3         30 
4. Voluntari             2       1       0       1        4-4         27 
5. Farul                   2       0       1       1        0-2         25 
6. CFC Arge          2       0       0       2        2-6         24 

Csatlakozhatott a román labdarúgó-válogatott kerethez a Bukaresti Rapid 
1923 labdarúgóklub kapusa: Hora iu Moldovan a játékosok listájának végle-
gesítésekor pozitív koronavírustesztet produkált, de utóbb több ízben is negatív 
lett a gyorstesztje eredménye, és kés bb a megfelel  egészségi állapotát PCR-
teszttel is igazolták.  

Kikerült viszont az UTA-s Florin Iacob, hasonlóan koronavírus-fert zés 
miatt, az  megismételt tesztjei ugyanis változatlanul pozitív eredményt adtak, 
így nem állhat Edward Iord nescu edz  rendelkezésére a Görögország (március 
25., péntek, 20.15 óra) és Izrael (március 29., kedd, 20.45 óra) elleni mérk zé-
sen. 

A román keret összetétele így a következ : 
* kapusok: Marian Aioani (Konstancai Farul), Florin Ni  (Sparta Prága), Ho-
ra iu Moldovan (Bukaresti Rapid 1923);  
* hátvédek: Nicu or Bancu (CSU Craiova), Andrei Burc  (Kolozsvár CFR 
1907), Mario Camora (CFR 1907), Vlad Chiriche  (Sassuolo), Radu Dr gu in 
(Salernitana), Cristian Manea (CFR 1907), Ionu  Nedelcearu (Crotone), Andrei 
Ra iu (Huesca), Adrian Rus (MOL Fehérvár FC), Alin To ca (Gaziantep);  
* középpályások: Mihai Bordeianu (CFR 1907), Alexandru Cicâld u (Gala-
tasaray), Dennis Man (Parma), R zvan Marin (Cagliari), Marius Marin (Pisa), 
Alexandru Maxim (Gaziantep), Valentin Mih il  (Atalanta), Alexandru Mitri  
(PAOK Szaloniki), Octavian Popescu (Bukaresti FCSB), Florin T nase 
(FCSB);  
* támadók: Denis Alibec (Atromitosz), Andrei Ivan (CSU Craiova),  
George Pu ca  (Pisa).

Szalai Ádám duplázott Bolláék 
ellen a svájci élvonalban 

Az FC Basel magyar válogatott lé-
giósa, Szalai Ádám duplázott a Bolla 
Bendegúzzal felálló Grasshoppers 
otthonában a svájci labdarúgó-baj-
nokság 27. fordulójának vasárnapi já-
téknapján. Mindkét magyar futbal- 
lista kezd ként lépett pályára, Szalai 
a 4-2-re megnyert összecsapáson nye-
r embernek bizonyult, mivel csapata 
harmadik és negyedik találatát is  
szerezte. A bázeliek Twitter-oldala 
szerint Szalai gólörömével azt üzente, 
hogy hamarosan édesapa lesz. A 78-
szoros válogatott futballista február 
19-én a Lausanne elleni bemutatkozó 
mérk zésén volt el ször eredményes, 
egy héttel ezel tt pedig a Servette 
ellen is betalált. 

Meghúzódott Szalai Attila térdszalagja 
Megsérült a Fenerbahce labdarúgócsapatának vasárnapi bajnoki mérk zésén Szalai Attila. A 

magyar válogatott középhátvédjénél térdszalaghúzódást mutattak ki a vizsgálatok. A futballistát 
a Konyaspor elleni mérk zés 61. percében egy ütközést követ en le kellett cserélni. Az alapos 
orvosi vizsgálatok után a Fenerbahce hétf n közösségi oldalán közölte, hogy a véd  jobb térdében 
a bels  oldalszalag húzódott meg. A Fenerbahce még annyit tett hozzá, hogy a sérülés kezelését 
azonnal megkezdték, azt viszont nem írta, milyen hosszú felépülési id re lehet számítani. 

Szalai Attila eredetileg szerepelt Marco Rossi szövetségi kapitány keretében a Szerbia és az 
Észak-Írország elleni barátságos mérk zésekre. Helyére a szakvezet  a Puskás Akadémia játéko-
sát, Spandler Csabát hívta be. 

Alsóházi tabella 
1. Botosán              2       2       0       0        6-0         29 
2. Rapid 1923         2       2       0       0        4-1         26 
3. Sepsi OSK          2       1       1       0        3-1         24 
4. UTA                   2       1       0       1        3-1         23 
5. U 1948 Craiova  2       1       1       0        2-0         21 
6. Târgovi te           1       0       1       0        0-0         19 
7. Mioveni              1       0       0       1        1-3         15 
8. Dinamo 1948      2       0       1       1        1-3         10 
9. Clinceni              2       0       0       2        0-4         7 
10. Medgyes*         2       0       0       2        0-7         -1 
* 2 büntet pont levonva 

Az újpesti Simon Krisztián (j) és a kispesti Ivan Lovric    Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Jegyz könyv 
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 
2. forduló: Bukaresti Dinamo 1948 – 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-0 
Bukarest, Dinamo-stadion. Vezette: 
Iulian Dima (Bukarest) – Radu Ghin-
guleac (Bukarest), Daniel Mitru i 
(Craiova). Tartalék: Vlad B ban 
(Jászvásár). Ellen r: Liviu Ciubotariu 
(Galac). 
Dinamo: E anu – Aloé, Jovanovi  
(49. Patriche, 75. Morar), Giafer (70. 
Bani), Gr dinaru, De Moura, Matei, 
R u  (70. Ivanov), Rodriguez, Filip, 
Irobiso. 
Sepsi OSK: Niczuly – Aganovi  (72. 
Ispas), inaj, Mitrea, Dumitrescu, 
P un, Eder, tef nescu (80. As-
kovszki), B rbu  (67. Luckassen), Tu-
dorie, Golofca. 
Sárga lap: Filip (6.), Jovanovi  (16.), 
Gr dinaru (45.), Irobiso (89.).

Jegyz könyv 
Magyar labdarúgó NB I, 25. forduló: Újpest FC – Bu-
dapest Honvéd FC 0-2 (0-1) 
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5423 néz , vezette: 
Berke. 
Gólszerz k: Zsótér (43.), Machach (82.). 
Sárga lap: Zsótér (72.), Szappanos (87.). 
Újpest: Banai – Pauljevic, Kutrumpisz, Csongvai, Anto-
nov – Boumal, Onovo (63. Simon) – Croizet (41. Ya-
haya, 83. Bjelos), Mitrovic, Beridze – Zivzivadze. 
Budapest Honvéd: Szappanos – Baráth B., Batik, Lovric, 
Doka – Petruszenko, Hidi (90+2. Pantelic) – Jónsson (55. 
Kadiri), Zsótér (90+2. Nagy G.), Machach (Májer, 
90+2.) – Lukic (72. Traoré). 

Eredményjelz  
* 1. liga, fels házi 
rájátszás, 2. for-
duló: Campionii FC 
Arge  Pite ti – Bu-
karesti FCSB 2-3; 
alsóházi rájátszás, 
2. forduló: Buka-
resti Dinamo 1948 – 
Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 0-0. 
* 2. liga, fels házi 
rájátszás, 2. for-
duló: Nagyszebeni 
Hermannstadt – 
Unirea 04 Slobozia 
2-0. Az élcsoport: 1. 
Petrolul 52 Ploie ti 
50 pont, 2. Nagy-
szeben 44, 3. Ko-
lozsvári U 43. 

Eredményjelz  
N i labdarúgó 1. liga, fel-
s ház 3. forduló: Bukaresti 
Fair Play – Temesvári Poli 
1-6, Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina – Borgó- 
prundi Heniu 0-5. 
N i labdarúgó 1. liga, alsó-
ház, 3. forduló: Galaci Uni-
versitatea – Resicabányai 
Banat Girls 2-4, Aradi Piros 
Security – CSS Târgovi te 
10-0, Nagybányai FF – 
Marosvásárhelyi Ladies 0-
3 (hivatalból). 

Eredményjelz  
* NB I, 25. forduló: Paksi FC – Debreceni VSC 0-1, Új-
pest FC – Budapest Honvéd 0-2. 
* NB II, 29. forduló: Budafoki MTE – Szolnoki MÁV 
FC 1-0, Békéscsaba 1912 El re – Aqvital FC Csákvár 
1-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – FC Ajka 3-0, 
Tiszakécskei LC – Budaörsi SC 4-3, Szombathelyi Ha-
ladás – Szentl rinc SE 0-1, ETO FC Gy r – BFC Siófok 
0-0, Nyíregyháza Spartacus FC – Vasas FC 0-1, III. Ke-
rületi TVE – Diósgy ri VTK 0-1, Dorogi FC – Soroksár 
SC 2-3. Az állás (élcsoport): 1. Vasas FC 62 pont/29 
mérk zés, 2. Diósgy ri VTK 58/29, 3. Szeged 53/29. 

A Rapid 1923 kapusa a válogatottban



Március 8-án, a nemzetközi 
nőnapon tartotta tavaszi ese-
ményét az Apple. A bejelen-
tésekről már hetekkel 
korábban elkezdődtek a talál-
gatások. Végül mindenre fény 
derült, voltak érdekes újítá-
sok is. 

Azt tudni lehet, hogy az Apple 
ősszel – a szeptemberi eseményen 
– szokott előállni az új iPhone-
okkal. Tavasszal esetleges új színek 
jelennek meg, vagy éppen az SE 
széria. Így volt ez az idén is. A ren-
dezvényen bemutattak egy új zöld 
színt, az iPhone 13 és iPhone 13 Pro 
modellekét. Továbbá, ami érdeke-
sebb, bemutatták az iPhone SE har-
madik generációját, amelyet nemes 
egyszerűséggel SE 2022 névre ke-
reszteltek. 

Az új SE-n két nagy újítást haj-
tottak végre a 2020-ban bemutatott 
elődmodellhez képest. Ami figye-
lemreméltóbb, hogy megkapta az 
A15-ös bionikus processzort,  
vagyis azt a lapkát, amely az iPhone 
13 széria teljesítményéért is felel. 
Ezzel ismételten egy olyan telefont 
tett le az asztalra az Apple, amely 
minden bizonnyal öt év múlva is 

megállja a helyét. Az már más kér-
dés, hogy a dizájn már most nagyon 
elavult, és egy fél évtized múlva kő-
korszakinak fog hatni. Az SE 2022 
is az iPhone 8 házát kapta meg, ami 
nem sokban tér el az iPhone 6-étól. 
Ez azt jelenti, hogy már majdnem 
10 éves a kialakítása. Voltak plety-
kák azzal kapcsolatosan, hogy meg-

kapja a FaceID funkciót, vagy leg-
alább eltűnnek a kávák, de ezek 
nem valósultak meg. A teljesítmény, 
amit belepakoltak a házba, tényleg 
elképesztő, hiszen majdnem kétszer 
olyan gyors, mint az elődje, de a 
megjelenése régies. Továbbá nem 
lehet megkülönböztetni az SE 
2020-tól, pedig erre az Apple min-
dig odafigyel, például az iPhone 13 
kameráit azért helyezték el átlósan, 
hogy felismerhető legyen, hogy az 
a legújabb iPhone. Az SE 2020 any-
nyiban tér el az iPhone 8-tól, hogy 
a telefon hátoldalán középre került 
az alma logó, míg az iPhone 8-nál 
valahol háromnegyed úton helyez-
kedik el felül. Az iPhone SE 2022 
viszont semmilyen újítást nem ho-
zott, még egy ilyen banális változ-
tatást sem. 

A másik nagy újítás, hogy a tele-
fon megkapta az 5G támogatást. Ez 
jó hír lehet azok számára, akik 
hosszabb távra terveznek a készü-
lékkel, hiszen Romániában az 5G-
lefedettség még elég rosszul áll. Ezt 
és a processzort leszámítva maradt 
minden a régi, ugyanaz a kijelző-
méret – 4,7 hüvelyk –, ugyanaz a 
mindössze 720p-s felbontás, 
ugyanaz a 12 megapixeles kamera, 
ami képes a portré módra és való-
ban jó képeket készít ahhoz képest, 

hogy csak egy lencséje van. Igaz, 
ebben nagy szerepet játszik az A15-
ös csip, amely segíti a képfeldolgo-
zást. 

Ami még örömhír lehet, hogy az 
iPhone SE 2022 megkapta az IP67-
es vízállósági tanúsítványt. Ez azt 
jelenti, hogy 30 percen keresztül 
egy méter mélységbe lemerülhe-

tünk vele. Ez pozitív tényező, aho-
gyan az is, hogy a legkeményebb 
üveggel szerelték fel a telefon elő-
lapját és hátoldalát. Az már viszont 
szomorúbb hír, hogy a kijelző to-
vábbra is egy LCD panel, azaz nem 
kapta meg az AMOLED technoló-
giát. 

Van rossz hír is, mégpedig, hogy 
drágább. Az SE 2020 romániai in-
dulóára 2600 lej körül van, az SE 
2022 pedig 3000 lej körül. Korsze-
rűsítették a telefont, viszont semmi-
féle nagy újítás nem került bele, ami 
indokolná az árnövekedést, és 
ebben az esetben nem (csak) az inf-
lációs hatás játszik szerepet. Az első 
készülékeket március 18-án vehet-
ték át a vásárlók. 

Nem kimondottan érdekes, de 
megjelent az új iPad Air is, amely 
megkapta az Apple saját fejlesztésű 
processzorát, az M1-et. Ebben a ké-
szülékben egy 8 magos processzor 
és egy szintén 8 magos GPU van, 
ami 60%-os teljesítménynöveke-
dést eredményez az A14-es csiphez 
képest, amely az elődmodellben 
volt. Ezzel a konfigurációval min-
den konkurens laptopot a földbe 
tipor, például az azonos árú Win-
dowsos laptopoknál kétszer gyor-
sabb. 

Az új iPad Air-ben a kamerának 
van egy érdekes funkciója, 
a Center Stage, ennek a se-
gítségével mindig a videó-
konferencia közepén 
maradhatunk, mivel a ka-
mera követ minket, és úgy 
komponálja a képet. 

A kijelző tekintetében 
nincs nagy változás. A mé-
reteit tekintve marad a 10.9 
hüvelykes LCD panel, Pro-
Motion nélkül, 500 nites 
fényerővel. A készülék nem 
kapta meg a FaceID-t, de 
az oldalán továbbra is meg-
található a TouchID. Immá-
ron képes eSIM 

fogadására, támogatja az 5G és a 
WiFi 6-ot is. Csatlakozók terén a 
tablet alján találunk egy USB C-t. 
Az eszköz támogatja a második ge-
nerációs Apple Pencilt és számos 
külső billentyűzetopciót is. 

Sokkal érdekesebb, hogy az 
Apple egyre inkább elkötelezi 
magát a környezetvédelem mellett. 

Ez az új iPad Air esetében is meg-
mutatkozik, a készülék 100%-ban 
újrahasznosított alumíniumból ké-
szül, továbbá az összes földi fém, 
ami belekerült, újrahasznosított. Az 
új iPad Air indulóára 3700 lej körül 
alakul. 

Az igazi érdekesség a Mac Stu-
dio. A fő különlegessége, hogy a 
gépet az Apple M1 Ultra processzor 
hajtja. Két éve érkezett meg az M1, 
tavaly ősszel az Apple bemutatta az 
M1 Prót és az M1 Maxot, most 
pedig itt az Ultra, amely két M1 
Max összeragasztva. Maga a Mac 
Studio valahol a Mac Mini és a Mac 
Pro között helyezkedik el. Forma-
világát tekintve téglatest, 20 centi 
széles és 7,6 centi magas. A Mac 
elején találunk egy SD-kártya-olva-
sót és két USB-C portot. Belül 
pedig két ventilátor van, amelyek 
alulról szívják be a hűtésre szánt le-
vegőt, amit aztán a gép hátán fújnak 
ki, ahol további négy USB-C-t, egy 
10 Gb-os Ethernet bemenetet, két 
USB-A-t, egy HDMI, illetve egy 
3,5 mm-es jack portot találunk. 
Emellett a Mac Studi rendelkezik 
Wifi 6 és Bluetooth 5 támogatással 
is. Rengeteg konfigurációban kér-
hető a Mac Studio, és mindegyik 
drága, az alapváltozat 10.000 körül 
kezdődik, és a határ a csillagos ég. 
Igaz, már az alapváltozat teljesítmé-
nyére is csak egy olyan személynek 
van szüksége, aki nagyon komoly 
számítógépes munkát végez. 

A Mac Studióhoz készült egy ki-
jelző, amely a Studio Display nevet 
kapta. Ez 27 hüvelykes, 5K felbon-
tással, 60 nites fényerővel, True-

tone-nal és tükröződésmentes bevo-
nattal rendelkezik. A végeredménye 
egy gyengébb Pro Display XDR. A 
Studio Diplay-hez választhatunk 
dönthető és magasságállítós áll-
ványt, ez persze extra kiadást jelent. 
Olcsón semmiképpen nem oldhat-
juk meg a vásárlást. 

A Studio Display rendelkezik 
egy beépített kamerával is, ami, ha-
sonlóan az iPhone-éhoz, 12MP-es, 
támogatja a Center Stage-et is, így 
követni tud minket, ha mozgunk, és 
mindig középre helyez a videóhí-
vásban. Ha pedig nem lett volna 
elég az almás telefonos dolgokból, 
elmondjuk, hogy egy A13 Bionic 
processzort is kapott. Emellett hat 
hangszóróval is felszerelték, ami-
ből négy mély-, kettő pedig magas-
sugárzó. Kapott három 
stúdióminőségű mikrofont is. A 
hátlapon van még három USB-C 
port, illetve egy Thunderbolt, ami 
akár 96W-ot is képes leadni, így 
gyorstölthetjük például a MacBook 
Prónkat. 

Van még egy jó hír azok számára, 
akik a fekete kiegészítőket kedve-
lik. Hamarosan lesz fekete variáns 
a Magic Keyboardból, Trackpadból 
és Magic Mouse-ból is. 

Persze ez sem olcsó, a Studio 
Display indulóára 7000 lej környé-
kén van, kiegészítők nélkül. Ha a 
legjobbat szeretnénk a Mac Studió-
ból és a Studio Display-ből, össze-
sen körülbelül 53.000 lejt kell 
fizessünk. A Mac Pro és a Pro  
Display XDR legjobb változatai 
összesen meghaladják a 60.000 dol-
lárt.

Zöld iPhone-ok  Forrás: Apple 

Mac Studio és Studio Display  Forrás: Apple

iPad Air, ötödik generáció  Forrás: Apple

Nagy-Bodó Szilárd 
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Megérkeztek az Apple új termékei

iPhone SE 2022  Forrás: Apple 



Lélekmelengető ünnepi megemlékezésre 
került sor március 12-én Disznajón. Nemzeti 
hőseink emléke előtt tisztelegtünk a kultúr-
otthonban. A szokatlan márciusi hideg és a 
hosszú idő óta használatlan terem hűvössége 
sem szegte kedvét a jelenlevőknek. Szülők, 
nagyszülők jöttek el szép számban, tiszteletét 
tette községünk polgármestere, Ördög Ferenc 
és Kolcsár Károly RMDSZ-es parlamenti 
képviselő is, valamint Vita István alpolgár-
mester. A bejáratnál mindenki nemzetiszín 
kokárdát kapott, a disznajói nőszervezet keze 
munkáját dicséri a piros-fehér-zöld kitűző. 
Nagy Enikő tanárnő, a nőszervezet elnöke 
köszöntőbeszédében érzékeny húrokat pen-
getett meg a hallgatóság szívében:  

„Az a nemzet, amely nem tud emlékezni 
múltjára, történelmére, elvész. A pandémia 
hosszú ideig megfosztott minket az emléke-
zés, a forradalmi hőseink emléke előtti tisz-
telgés lehetőségétől. Éppen ezért jó látni, 
hogy veszteségeink, az elmúlt évek minden 
nehézsége, megpróbáltatása ellenére újra itt 
vagyunk, Isten kegyelméből itt lehetünk. 

 Ünnep számunkra ez a nap, ünnep volt 
azok számára is, akik azon a jeles március 
15-én győzelemre vitték a forradalmat. 

A mai napon megemlékezünk személyek-
ről: Petőfiről, Irinyiről, Jókairól, Batthyány-
ról, Vasváriról, Kossuthról, Klapkáról, 
Bemről…  

Eszünkbe jutnak helyszínek: Párizs, Bécs, 
Pest, Pilvax kávéház, a Nemzeti Múzeum 
lépcsője, a Nemzeti Színház… 

Események pörögnek a szemünk előtt: 
halljuk a Tizenkét pontot nyilvánosságra 
hozó nyomdagép kattogását, számoljuk a zu-
hogó esőben gyülekező egyetemistákat, lát-
juk magunk előtt a Nemzeti dalt felolvasó 
Petőfit… 

Érezzük, értjük, szeretjük azt, amit ott, 
akkor elindítottak a márciusi ifjak. 

Mi előtt hajtunk fejet a mai ünnepen? 
Az akkori magyarok bátorsága, hazafias-

sága és szabadságszeretete előtt. Azok előtt, 
akik tisztességes életet akartak élni, és ezért 
tudtak annyira bátrak lenni, hogy a remény-
telenségből is reményt kovácsoltak maguk-
nak. 

 Bátornak, hazafiasnak és szabadságszere-
tőnek lenni nem azt jelenti ma, mint a márci-
usi ifjak korában. 

Tőlünk ma senki nem kéri, hogy életünket 
adjuk a hazáért. 

Nekünk nem kell fegyvert ragadnunk 
ahhoz, hogy megvédjük szabadságunkat. 

Nekünk egy másféle harcot kell megvív-
nunk: folyamatosan szót kell emelnünk érde-
keinkért a közéletben és a magánéletben, a 
hétköznapokban kell megvívnunk saját for-
radalmunkat. 

Szomorú aktualitás: tőlünk keletre dörög-
nek az ágyúk, emberek tízezrei válnak föl-
dönfutókká, életüket mentve menekülnek 
szülőföldjükről. És a XXI. század embere ér-
tetlenül, megdöbbenve áll az események 
előtt. A pandémia bizonytalanságát, kiszámít-
hatatlanságát és kilátástalanságát felváltotta 
a háború bizonytalansága, kiszámíthatatlan-
sága és kilátástalansága. Pandémiás, háborús 
időkben, amikor sok a veszteség, kellenek a 
kapaszkodók, a fogódzók, a gyökerek, de 
ugyanakkor a szárnyak is. Jó belenézni gyer-
mekeink csillogó szemébe, és tánctól, szerep-
léstől kipirult arcukat látva megfogalmazni 
saját magunknak, fontossági sorrendet felál-
lítva elmondani, hogy értük, a jövőjükért, er-
kölcsi nevelésükért jó nekünk itt és most 
együtt lenni, emlékezni történelmi nagyja-
inkra, tisztelegni előttük. 

Érdekes lenne elképzelni a március 15-ei 
eseményeket, eljátszani a gondolattal, vajon 
hogyan alakulna egy ilyen nap ma, a Face-
book korában? 

Hány lájkot kapna a Nemzeti dal? 
Hányan osztanák meg egy óra alatt a Ti-

zenkét pontot? 
Hány komment érkezne a napi programot 

feltüntető bejegyzés alá? 
De nem szabad elfelednetek, hogy miről 

szól a negyvennyolcas márciusi szellem: a 
nemzetetek, örökölt szellemi értékeitek, be-
szélt és írott nyelvetek fennmaradásában nek-
tek is szerepet kell vállalnotok. 

A Nemzeti dal ,,… rabok tovább nem le-
szünk…” felkiáltása érvényes kell legyen 
rátok is. Hiszen raboskodni nem csak egy cel-
lában lehet, hanem rabul ejthet titeket a jelen-
legi felszínes világ is, a technika csodái, a 
házunkba nap mint nap beömlő kütyük va-
rázslatos birodalma is elterelheti a figyelme-
teket a lényegről, a közösségről, a kultúráról. 

Jó lenne, ha úgy találnátok meg helyeteket 
majd a világban, hogy közben nem tagadná-
tok meg származásotokat, nyelveteket és 
néha régimódinak tűnő szüleiteket, elődeite-
ket. 

Hallgassátok meg Konrád György író sza-
vait: »Ha elveszítem a múltamat, akkor elve-
szítem önmagamat. Akkor nem látom, hogy 
mi köt az élethez. Az emlékek százlábú bo-
garak lábai. Velük a világba kapaszkodom. 
Voltam, tehát vagyok.« 

Higgyétek el, fontos tudni, hogy kik va-
gyunk, hol vagyunk, mi a múltunk, és azt is 
jó szem előtt tartani, hogy hová tartozunk. 

Akarunk-e magyar életet? Akarunk-e jö-
vendőt abban a bizonytalanságban, káoszban, 
amely bennünket, magyar nemzeti közössé-
get körülvesz? 

A válaszunk egyértelmű kell hogy legyen. 
Mert ennek a nemzetnek van neve, nyelve, 
hazája, múltja és történelme. 

Én hiszek abban, hogy ehhez mi mindany-
nyian mindennap valamit hozzáadunk.” 

A hallgatóság lelkes tapssal jutalmazta a 
szép gondolatokat. Következett Ördög Fe-

renc polgármester és Kolcsár Károly ünnepi 
beszéde, melyben parlamenti képviselőnk ki-
tért a népszámlálás fontosságára is. A szerep-
lők már kissé türelmetlenül mocorogtak a 
helyükön, rég nem léptek színpadra, és talán 
a szokásosnál is nagyobb volt a lámpaláz, az 
izgalom. Nagy Enikő műsorában egymást 
váltották a szavalatok, forradalmi énekek, fel-
olvasás. Nagy Győző táncoktató vezetésével 
a Pettyes Tulipán tánccsoportok is felléptek. 
A népviseletbe öltözött kicsi tánccsoport kör-
tánccal és páros tánccal szórakoztatta a kö-
zönséget. A kipirult arcocskák, csillogó 
szemek a felszabadult örömöt tükrözték, a 
könnyes szemű közönség lelkesen tapsolta 
meg előadásukat. Nagy Győző táncoktató 
együtt táncolt a „nagyok” Pettyes Tulipán 
csoportjával.  

A kitartó, lelkes munka, a heti táncpróbák 
eredménye látszott a színpadon: gyönyörű 
vajdaszentiványi táncot láthattunk népvise-
letbe öltözött lányokkal, fiúkkal. Az előadás-
nak szép keretet biztosított a feldíszített 
színpad, amely Nagy Enikő ízlését, a nőszer-
vezet szorgalmát és a gyerekek lelkes segí-
tőkészségét dicséri. Vita István 
alpolgármester képviseletével a helyi önkor-
mányzat jelentős anyagi támogatással emelte 
az est fényét.  

Miután már mindenki vörösre tapsolta a te-
nyerét, záróakkordként felcsendült a magyar 
himnusz, a színpadot pedig a nemzeti lobogó 
borította be. A közönség felállva, fejet hajtva 
énekelt. Hála volt a lelkünkben, hogy részesei 
lehettünk a felemelő pillanatoknak. A techni-
kának hála a közösségi oldalakat pillanatok 
alatt ellepték az itt készült fényképek, videó-
felvételek, így a távol levők is ízelítőt kaptak 
a hangulatból, az élményből. És még mindig 
nem volt vége a meglepetéseknek: az előadás 
befejezése után mindenkit finom teával és 
Kossuth-kiflivel kínált a nőszervezet lelkes, 
sütni-varrni igencsak tudó csapata. 

Hosszú idő után méltó módon ünnepeltünk 
és emlékeztünk Disznajón, köszönet illet 
mindenkit, aki ezt lehetővé tette.  

Vita Piroska 

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a  
szerzők a felelősek.  Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók 

minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Emlékezés Disznajón
Szerkeszti: Mezey Sarolta

„Addig élek, amíg élek, amíg bennem zeng a lélek” *
Bodza Klára Martin György-díjas népiének-tanár, dalénekes 
márciusban ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. A Hagyo-
mányok Háza koncerttel tiszteleg a művész-pedagógus gaz-
dag életpályája előtt. 

Ünnepi koncerttel köszönti március 27-én a Hagyományok Háza és a 
népzenei szakma Bodza Klárát nyolcvanadik születésnapján. Sokszínű és 
sokrétű pályafutásának két csomópontja az előadóművészet és a népié-
nek-oktatás. Előadóként a népzene és a régizene birodalmát egyaránt be-
járta. A népiének-oktatás területén munkássága iskolateremtő, a 
művészetoktatás valamennyi szintjén tanított. A Hagyományok Háza kép-
zésein tudását, módszertani ismereteit az énektanári szakma képviselőivel 
is megosztotta. Az ötkötetes Magyar népi énekiskola című munkája, me-
lyet Paksa Katalinnal és Vakler Annával közösen állított össze, a népié-
nek-oktatás kulcsfontosságú műve, melyet sok százan forgattak ez idáig 
haszonnal. Életpályáját számos kitüntetéssel jutalmazták. Az ünnepelt lel-
kesen várja a jeles eseményt: 

„Nagyon nagy szeretettel és lelkiismeretesen készülök, hál’ Istennek, 
úgy tűnik, még hangilag ’jó karban vagyok’. A Kallós Zoltán kedves da-
lában elmondottak rám is tökéletesen igazak: ’Addig élek, amíg élek, amíg 
bennem zeng a lélek’. Úgy érzem, ez életem utolsó nagy évfordulója – 
nem azért, mert el szeretnék távozni a földi életből –, e jubileumi koncert 
jó alkalom életem munkájának összefoglalására. Az esten magam is fel-

lépek, de már keveset fogok szerepelni, mivel fontosabb, hogy tanítvá-
nyaimmal, barátaimmal, kollégáimmal találkozhassak. Természetesen a 
köszöntés sem marad el. Gazdag életpályámon nemcsak egy gyeplőt fog-
tam, a népzene mellett a régizenében is elmélyedhettem. Ezt férjemnek, 
néhai Czidra Lászlónak – a középkori reneszánsz, barokk korszak meste-
rének – köszönhetem. Nagyon sokat szerepeltem vele együtt sárospataki 
diákdalokkal, virágénekekkel az általa vezetett Camerata Hungarica 
együttes koncertjein. Számos helyen taníthattam, pedagógiai munkássá-
gomra a koronát a Zeneakadémia Népzene Tanszékén eltöltött fél évtized 
tette fel. Generációkat neveltem fel, számos országosan ismert tanítványra 
lehetek büszke, mint Navratil Andrea, Szalóki Ági, Majorosi Mariann. 
Amikor őket hallgatom, boldogság tölt el. Olyanok, mint a virágok, átad-
tam nekik tudásomat, kinyíltak, s lehet bennük gyönyörködni.”  

A koncerten bemutatják Bodza Klára önéletrajzi ihletésű kötetét, a Lé-
lekzengő címűt. 

A művésszel a Dankó Rádió március 25-i Derűs napot című műsorában 
Hajdú Tibor beszélget. A Hajnali, a közmédia és a Hagyományok Háza 
közös műsora – Éri Márton szerkesztésében – a március 21-i hetet Bodza 
Klára életművének szenteli. 

Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/bodza-klara-
szuletesnapi-koncert 

* Feketelaki népdal 

Kamaszszínházi 
bemutató  

A Kamaszok ifjúsági színtár-
sulat színházi bemutatót tart már-
cius 25-én, pénteken este 7 órától 
a marosvásárhelyi vár Kapubás-
tyájában (a Borsos Tamás-szobor 
melletti, várkapu fölötti bástya). 
A Kamaszpillanatok című elő-
adásban a felnőttek áldozatává 
lett Kicsi megmentését vállalja 
két testvér, boszorkányosan té-
veszti meg Ágó a szeretni vágyó 
Bibit, egymás párját, Rambót és 
Cinikét cseréli le Hanga és Zozó, 
Egérke a saját nővérét, Zsuzsit 
tréfálja meg, aki Pamacsnak ne-
vezi magát, a hőn áhított Coki 
leprával való „megbetegítésével” 
Mari bosszút áll Bogyón, aki meg 
akarta csúfolni Bucit, Zsókát, 
Marit és Szöcskét… Az előadást 
26-án, szombaton és 27-én, va-
sárnap este 7 órakor megismétlik. 



Csőtörés miatt betervezett javítás 
 
Az AQUASERV Rt. vállalat ezúton tájékoztatja a fogyasztókat, hogy az elosztó-

hálózaton észlelt meghibásodás kijavítása érdekében 2022. 03. 23-án 10:00 és 13:00 
óra között (becsült időpont) alacsony lesz a víznyomás az alábbi utcákban: 

* Marosvásárhely – Kornisa sétány, Gh. Marinescu utca 1–3–5. és 8–32. szám alatt, a Victor 
Babeş, a Gyöngyvirág utcákban a 2–4–6. szám alatt, a Csibin, Bazsarózsa, Victor Babeş, Grigorescu, 
Republicii utcákban a 17–22. szám alatt, a Făget utca 10–12. szám alatt, az 1989. December 22. 
úton a 3–17. szám alatt. 

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a vízszolgáltatás újraindításakor előfordulhat, hogy a csap-
ból rövid ideig zavaros víz folyik, a vezetékekben lévő lerakódás felkavarodása miatt. Javasoljuk, 
hogy a vizet csak háztartási célokra használják, ameddig ki nem tisztul.  

Elnézést kérünk a kellemetlenségért. Köszönjük a megértést! 
AQUASERV RT., Marosvásárhely 

Szünetel a vízszolgáltatás 
 
Az AQUASERV RT. vállalat ezúton értesíti a fogyasztókat, 

hogy az elosztóhálózaton észlelt meghibásodás kijavítása 
miatt 2022. március 23-án 10:00 – 12:00 óra között szünetelni fog az ivóvíz-
szolgáltatás a következő övezetben: 

* Jedd – Hosszú utca 2–46., 1–47. szám, Orizont lakónegyed. 
Ugyanakkor felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a vezetékekben lévő le-

rakódás felkavarodása miatt a szolgáltatás újraindítását követően a víz rövid 
ideig elszíneződhet és zavaros lehet a közvetlen környékén. Ez a víz csakis 
háztartási célokra használható.  

Elnézést kérünk a kellemetlenségért. Köszönjük megértésüket! 
AQUASERV RT. vállalat, Marosvásárhely 
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Eladási közlemény 
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, 
Dózsa György utca 1–3. szám) április 6-án 11 órai kezdettel nyilvános 
árverésen értékesíti az alábbi cégek ingó javait, a költségvetéssel 
szembeni adósság behajtása céljából: 
QUICK RENT AUTO KFT., adószám 33685148, Dicsőszentmárton, 
Gruiete utca 1. szám, Maros megye  
– AB200/360-FIAC kompresszor, kikiáltási ár: 1.350 lej + 19% héa 
– fékpad,  kikiáltási ár: 14.000 lej + 19% héa 
– futóműpad, kikiáltási ár: 10.000 lej + 19% héa 
– fitneszfutószalag, kikiáltási ár: 3.680 lej + 19% héa 
– fitneszkerékpár, kikiáltási ár: 1.400 lej + 19% héa 
– fineszstepper, kikiáltási ár: 2.300 lej + 19% héa 
– olimpiai rúd, kikiáltási ár: 1.650 lej + 19% héa 
– mellizom-erősítő rúd, kikiáltási ár: 600 lej + 19% héa 
– állítható pad,  kikiáltási ár: 400 lej + 19% héa 
– akkumulátoros Milwakee pisztoly,  kikiáltási ár: 1.450 lej + 19% héa 
– AGS gázelemző,  kikiáltási ár: 4.100 lej + 19% héa 
– OPA  füstölésmérő (opaciméter),  kikiáltási ár: 2.850 lej + 19%  héa 
– Coolius karbantartógép,  kikiáltási ár: 4.450 lej + 19% héa 
FLY CAFFE HORECA KFT., adószám 33685148, Marosvásárhely, Le-
gelő utca 8. szám, Maros megye 
– 70X02A típusú fehér Volkswagen Transporter, 2001-es évjárat, azo-
nosítószám WV1ZZZ70Z2H016582, 2461 köbcentis,  65 kW, öt férő-
helyes, háromajtós,  dízel,  335.807 kilométerben, a karosszéria 
deformálódott, rozsdafoltokkal,  hámló festék, megrepedt szélvédő, 
rozsdás kipufogó,  kikiáltási ár: 4.330 lej + 19%  héa 
– zöld színű, 70X02 típusú Volkswagen Transporter, 1995-ös évjárat,  
azonosítószám WV2ZZZ70ZSH103882, 1896 köbcentis, 50 kW, három 
férőhelyes, háromajtós, dízel, kb. 41.502 km-ben, hibás, kb. egy éve 
nem volt megindítva,  a karosszéria deformálódott, rozsdafoltokkal,  a 
hengerfej megrepedt, kikiáltási ár: 1.485 lej + 19% héa 
EXCAVO GAZ INSTALAŢII KFT., adószám 35735978, Mezőszabad 
58. szám, Maros megye 
– Thule Brenderup típusú utánfutó, 2007-es gyártmány, azonosító-
száma UH20001868P230512, szürke, lejárt műszaki vizsgával, rend-
száma: MS-04-EGY. Kikiáltási ár 4.805 lej + 19% héa; 
– Seat Cordoba személygépkocsi, 2000-es gyártmány, azonosító-
száma VSSZZ6KZYR105717, fekete, 1896 köbcentis, 50 kW, dízel, el-
sőkerék-meghajtású, lejárt műszaki vizsgával, működésképtelen. 
Kikiáltási ár 1.250 lej + 19% héa.  
PROFIREKLAM PRODUCŢIE KFT., adószám 30660319, Ákosfalva 
123E, Maros megye 
– Screen Truepress Jet 2500 UV nyomtatóhoz felszerelés, jó állapot-
ban, leltári szám 1002. Kikiáltási ár 336.823 lej + 19% héa. 
ALDOR GARAJ KFT., adószám 34345101, Marosvásárhely, Eminescu 
utca 27/2., Maros megye 
–  HBM szerszámosszekrény – szekér, kikiáltási ár 1.724 lej + 19% héa 
– 4 t-ás autóemelő, kikiáltási ár 3.472 lej + 19% héa 
– 200 literes Frac légsűrítő, kikiáltási ár 1.571 lej + 19% héa 
– Sataset+Ani E 38 D/E 34 típusú  szabályozó, kikiáltási ár 694 lej  + 
19% héa 
– HP 125, 30 kW-os olajmelegítő, kikiáltási ár 2.541 lej  + 19% héa 
– 4 tonnás, kétoszlopos emelő, kikiáltási ár 3.299 lej + 19% héa 
– Force  286 szerszámosszekrény, kikiáltási ár 2.438 lej + 19% héa 
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingósá-
gokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.  
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mu-
tassák be a következő iratokat: vételi ajánlat, az indulási ár 10%-át ki-
tevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a 
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN 
RO95TREZ476506701XXXXXXX, adószám 4322637, esetenként az 
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi szemé-
lyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, kül-
földi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, 
román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
A jelen közleményben megfogalmazott eljárás ellen, a közzétételtől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, az érdekeltek óvást 
nyújthatnak be az illetékes bíróságon az adózási eljárásra vonatkozó, 
kiegészített és újraközölt 2015. évi 207-es törvény 260. és 261. cikke-
lyei előírásainak megfelelően. E törvény 9. cikkelye 2. bekezdésének 
d pontja előírja, hogy végrehajtás esetén az adóalany meghallgatása 
nem kötelező.  
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,  a 0265/250-982-es telefon-
számon, 166, 369-es mellék.  
A közlemény kifüggesztésének időpontja: március 22.  

Sîntean Olivia hivatalvezető-helyettes 
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető

Marosvásárhelyen jelenleg ki-
lenc helyszínen segítenek a nép-
számlálás kérdőívének kitöltésében 
azoknak, akik nehezen boldogulnak 
az internet vagy okoseszközök vilá-
gában. Ezek az összeírópontok 8 és 
12, illetve 16 és 20 óra között tarta-
nak nyitva. 

Mint ismert, a romániai nép-
számlálás március és július között 
zajlik. A korábbi népszámlálások-
hoz képest a legfontosabb változás 
az, hogy a lakosok idén egyénileg is 
kitölthetik a kérdőívet, erre március 
14. és május 15. között van lehető-
ség, a www.recensamantromania.ro 
oldalon. Azok, akiknek nincs meg-
felelő eszközük, vagy nehezebben 

boldogulnak az internet, kérdőívek 
világában, számlálóbiztosok segít-
ségét kérhetik. Marosvásárhelyen 
az egyéni kitöltésre szánt időszak-
ban 14 számlálóbiztos tevékenyke-
dik a Marosvásárhelyi Pol- 
gármesteri Hivatal által a város kü-
lönböző pontjain kialakított helyszí-
neken. Ezek a számlálóbiztosok a 
statisztikai hivatal által kiválasztott 
személyek. 

Az egyéni kitöltés előnye, hogy 
bármikor válaszolhatunk a kérdő-
ívre, nem kell beengednünk senkit 
a lakásba, a saját ritmusunkban ad-
hatjuk meg az adatokat, és bizto-
sak lehetünk abban, hogy az kerül 
a kérdőívbe, amit beírtunk. Ha ma-

gyar nyelven szeretnénk kitölteni 
a kérdőívet, ez a biztos módszer, 
így nem kerülünk abba a hely-
zetbe, hogy esetleg egy magyarul 
nem vagy nem jól beszélő számlá-
lóbiztos keres fel minket. Az ösz-
szeírópontokon tevékenykedő 
biztosok is tudnak magyarul, így 
hozzájuk is bizalommal lehet for-
dulni. 

Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala folyamatosan követi a nép-
számlálás alakulását, és ha a haté-
konyság érdekében módosítani kell 
a helyszínek, vagy a nyitvatartás 
vonatkozásában, az önkormányzat 
meghozza a szükséges változtatáso-
kat.

Népszámlálás: Marosvásárhelyen délután is 
nyitva tartanak a kitöltést segítő helyszínek 

Egyéni kitöltést segítő helyszínek Marosvásárhelyen március 14-étől: 

Sorsz. Személyek  
száma

Negyed/ 
környék Népszámlálási központ Cím

1. 2 Tudor Helyi pénzügyi igazgatóság Merészség utca  
19. szám

2. 1 Egyesülés Napipiac – konténer Szabadi út 74. szám

3. 1 Hidegvölgy Helyi rendőrőrs Hidegvölgy utca  
11–13. szám

4. 2 Kövesdomb Maros Művészegyüttes székhelye 1848. út 47. szám

5. 2 Központ Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adminisztratív 
épülete (az Avram Iancu Líceum egykori bentlakása)

Iuliu Maniu utca 4. 
szám

6. 2 Kornisa Mihai Eminescu Kulturális Központ (Ifjúsági Ház) Nicolae Grigorescu 
utca 19. szám

7. 1 November 7. Napipiac 1989. December 22. 
út 35. szám

8. 1 Kárpátok 
sétány Könyvtár Kárpátok sétány  

51. szám

9. 2 Szabadság/ 
Ady Aurel Persu Technológiai Líceum Milcov utca  

1–5. szám



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (15130-I) 

ELADÓK süldők és hízott disznó. Tel. 
0740-463-935, 0265/320-382. (15313) 

ELADÓ cserép és csatorna. Tel. 
0742-405-551. (15355-I) 

LAKÁS 

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

KIADÓ vagy eladó szobát keresek. Tel. 
0773-345-605. (15372) 

MINDENFÉLE 

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést, 
tetőjavítást, bel- és kültéri munkát, 
bontást, festést. Tel. 0774-574-527. 
(14869) 

FAMETSZÉST, permetezést vállalok. 
Tel. 0770-621-920. (14869) 

FUVART, bútorhordást vállalunk 
személyzettel, külföldre is, valamint 
törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(14975) 

VÁLLALUNK udvar-, kert-, parktele-
pítést, gondozást. Tel. 0740-667-511. 
(15346-I) 

VÁLLALUNK építést, tetőjavítást, 
szobafestést, parkettlerakást, -csi-
szolást, térkőrakást. Tel. 0740-667-
511. (15346-I) 

VÁLLALOK mindenféle építkezési 
munkát, fametszést előnyös áron. Tel. 
0741-352-972. (15349) 

 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15164) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, 
fateraszt készítünk. Tel. 0758-598-
133. (15296-I) 

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(15324-I) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (15242) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205. 
(15361) 

 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Fájó szívvel, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a szeretett férj, 
édesapa, nagyapa, após, testvér, 
sógor, keresztapa, apatárs, 
rokon, barát, jó szomszéd és is-
merős,  

id. SIKLÓDI T. PÉTER  
2022. március 18-án, életének 81. 
évében örökre megpihent.  
Drága halottunkat utolsó útjára 
2022. március 22-én, kedden dél-
után 1 órakor kísérjük a márkodi 
temetőbe.  
Emlékét soha el nem múló szere-
tettel őrizzük.  

A gyászoló család. (sz.-I) 
 
 

 
 
Mind a magunk, mind az összes 
közeli és távoli rokon nevében 
szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett, jó  

SZENCZI MIHÁLY  
2022. március 19-én, 73 évesen 
megszűnt élni. 
Drága halottunk temetése 2022. 
március 22-én 15 órakor lesz, re-
formátus egyházi szertartás sze-
rint, a marosszentgyörgyi új 
temető ravatalozójából, és a ma-
rosszentgyörgyi új sírkertben he-
lyezzük örök nyugalomra. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Gyászoló szerettei. (15368-I) 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki a Hegyi családnak  
Betty ÉDESAPJA elhunyta 
alkalmával. Isten nyugtassa 
békében! A Pandurilor úti 99-es 
számú lépcsőház lakói.  
(15358-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik drága 
édesanyánkat, KOLCSÁR 
ROZÁLIÁT elkísérték utolsó földi 
útjára, könnyítették a gyász 
nehéz perceit, és segítettek 
felemelkedni a vigasz felé a bánat 
mélységéből. Gyászoló szerettei. 
(15370-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI  
ÉS PÁLYÁZATKIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 
 

 
KÖZLEMÉNY 

 
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta Maros megye 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának első változatát a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi engedély meg-
szerzése érdekében. 
 
A javasolt terv lehetséges környezeti hatásairól tájékozódni 2022. március 28-ig a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 
10. szám) lehet, hétfőn 9-15, keddtől péntekig 9-12 óra között. 
 
Javaslatokat/észrevételeket írásban lehet benyújtani a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez ugyanebben az időszakban. 
 

Az ELNÖK nevében 
Szász Zoltán Tibor Paul Cosma 
megyemenedzser FŐJEGYZŐ

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

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.

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad 
Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 
0265/265-112. (15129-I)

A NAGYERNYEI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET értesíti tagjait, 
hogy 2022. április 6-án 10 órától tartja rendes évi és rendkívüli 
közgyűlését a székhelyen. A napirend a székhelyen van 
kifüggesztve. Abban az esetben, ha a gyűlések nem lesznek 
határozatképesek, összehívják a következő napra, ugyanarra a 
helyre, ugyanabba az órába. (22998)

Szomorú szívvel emlékezünk a 
március 22-én elhunyt 

id. MOLNÁR JENŐRE, 
a Mobex volt dolgozójára, a sze-
rető férjre, apára, nagytatára, dédi-
tatára halálának 10. évfordulóján.  
Akik ismerték, gondoljanak rá ke-
gyelettel.  
Emlékét őrzi felesége, gyermekei, 
unokái és dédunokái. (15354)

Hiába keres a szem, már sehol 
sem lát, üres az udvar, csendes a 
ház. Minden elmúlik, minden el-
vész, csak egy él örökké: az emlé-
kezés. Felsajog bennünk a 
fájdalom, szívünk összeszorul, a 
seb nem gyógyul. Útjaink elváltak, 
nincs mit tenni, mi maradtunk, 
neked el kellett menni. 
Szomorú szívvel emlékezünk 

id. JÁNOSI FERENCRE, 
aki ma egy éve, hogy örökre eltávozott. Akik ismerték és sze-
rették, gondoljanak rá kegyelettel.  
Szerető felesége és fia, Feri, valamint anyósa és sógora.  
Az Úr Jézus őrködjön felette. (15351-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZS-
KAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolás-
technikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (66289) 
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) 
CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk egy személyt PERECSÜ-
TÉSRE. Érdeklődni a 0745-668-883-as telefonszámon. (22982-I) 
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZE-
RELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro e-
mail-címre várjuk. (66351-I) 
KIADÓ ORVOSI RENDELŐ Marosvásárhelyen (Cisnădiei u. 1. 
szám) bármilyen egészségügyi tevékenységre. Tel. 0771-359-273. 
(15223-I) 
FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143-I) 
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra és TÖLTŐNŐT 
hentesáru készítésére. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. 
(22991) 
ALKALMAZUNK tanyára ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. 
Tel. 0744-624-809. (22991)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Bejelentett munkalehetőség 
külföldön! 

 

Közép-európai székhelyű cégünk – AB2 s.r.o. – 
különböző területekre keres szakembereket. 

 
A munkavégzés helye: Ausztria, Szlovákia, Magyarország. 
Amit kínálunk: 
– munkaszerződés, biztosítás, szállás, transzfer, előleg, fizetés 
akár hetente, bónuszok. 
 
Építőipar/csempéző, festő: akár 2200 euró/hónap.  
Betanított gyártósori munka: akár 1400 euró/hónap.  
Varrónő, takarítónő: akár 1200 euró/hónap. 

 
További ajánlatok e-mailben vagy telefonon. 

Lakhelybejelentés, biztosítások, szállás, transzfer, előleg, 
teljes körű ügyintézés.  

Gyere, csatlakozz hozzánk te is, keress minket bátran: 
Ab2@ab2.sk   vagy a következő telefonszámon:  

+40-753-423-211.

Nyilvános bejelentés  
 
Koronka község értesíti az érdekelteket, hogy előterjesztette a 

környezetvédelmi engedély igénylésére vonatkozó kérelmét a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a Maros megyei 
Koronka község általános területrendezési terve és a hozzá kap-
csolódó területrendezési helyi szabályzat felújítási terve tekinteté-
ben. 

A terv első változata a http://apmms.anpm.ro címen és a Koron-
kai Polgármesteri Hivatal székhelyén tekinthető meg. 

A közönség megjegyzéseket tehet postai úton a következő címen:  
– APM Mureş, Tg Mureş, str.  Podeni nr. 10.,  jud. Mureş  
(Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség,  Marosvásárhely, 

Hídvég utca 10. szám, Maros megye) vagy az 
office@apmms.anpm.ro e-mail-címen, a nyilvános bejelentés köz-
zétételétől számított 15 napon belül.  

Takács Szabolcs István polgármester


