
Az erdélyi  
digitalizációról 
Tetszik vagy sem, a digitális világ 
egyre inkább része a mindennapjaink-
nak. Olyan gazdasági területeken is 
létszükségletté vált, ahol az emberek 
zöme nem is gondolná, hogy egyálta-
lán számítógépre van szükség. A kü-
lönféle szoftverek és a mesterséges 
intelligencia pedig meghódította a 
teret, és aki nem szeretne lemaradni, 
annak kötelező lépést tartani a techno-
lógiával. 
____________4. 
Megvan a világ  
10 legnépszerűbb 
mobilja 
Érdekes eredmények születtek a 
2021-es okostelefonok népszerűsége 
tekintetében. Az élmezőny, vagyis az 
első öt készülék közös tulajdonsága, 
hogy mindegyikük hátán ott van az 
alma logó. A Samsung mindössze egy 
modellel került be ebbe a kategóriába, 
ez pedig – meglepő módon – nem az 
S21 család tagja, de még csak nem is 
Fold. 
____________8.

Legutóbbi utunk során Mezőcsáváson jártunk. A Marosvásár-
helytől mindössze 14 kilométerre fekvő község polgármes-
terével, Szabó József Leventével beszélgettünk a község 
életéről, megvalósításokról, gondokról, tervekről. 

2.000.000 eurónyi önrész 
– Elsősorban a kanalizálásról szeretnék beszélni, amely az elmúlt tíz 

év alatt mindvégig fontos tervünk volt, és most már a harmadik faluban 
is folyamatban van a kialakítása. Összesen három faluról van szó:  

Kaáli Nagy Botond
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(Folytatás a 6. oldalon)

Élet a Mezőség kapujában 

Az egyensúly fontossága

SAMIRA üzlet 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 1–3. szám – 

Hagyományos tavaszi  szőnyegvásár 
március 30. – április 3. között! 

Naponta 9–20 óra között szőnyegek, futószőnyegek 
nagy választéka kedvezményes áron!  

Ajándék vár minden vásárlóra!  
Telefon: 0265/269-295; 0740-187-603.



A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a 
közösség igényeire válaszolva újra személyesen 
is fogad látogatócsoportokat a négy helyszínen 
zajló nyílt napokon. A Csíkszeredai Kar március 
elejétől április 8-ig péntekenként fogadja a be-
jelentkezett középiskolásokat, Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön pedig az 
április 4–8. közötti hétre lehet regisztrálni. 

Az elmúlt évek megváltozott helyzete miatt kevesebb 
alkalom volt a személyes találkozásra, ezért az intézmény 
fontosnak tartja, hogy újra megnyissák a kaput a középis-
kolások előtt, bemutatva a társadalomtudományok, humán 
tudományok, művészet, mérnöki, matematika és természet-

tudományok terén a továbbtanulási lehetőségeket. Az ér-
deklődők láthatják, hogyan folyik az oktatás a Sapientián, 
sapis diákoktól szerezhetnek információt a szakokról. 

Csíkszeredában több csoportot fogadtak a szervezők, 
még két pénteki napon várják azokat, akik már bejelent-
keztek az eseményre. Három helyszín is április 4–8. között 
nyitja meg kapuit: Kolozsváron tematikus napokon várják 
az érdeklődőket, Marosvásárhelyen a regisztrációt köve-
tően van lehetőség személyre szabni a programot, Sepsi-
szentgyörgyön pedig a két kihelyezett kertészmérnöki 
ágazathoz tartozó képzésről lehet információhoz jutni. A 
különböző helyszínek programjai és a regisztrációs linkek 
a www.sapientia.ro honlapon megtalálhatók.

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 

Hőmérséklet: 
max. 19 0C 
min. -1 0C

Ma AUGUSZTA,  
holnap ZALÁN napja. 
ZALÁN:  török eredetű, régi 
magyar személynév. Anonymus 
szerint a honfoglalás kori bolgá-
rok fejedelmét hívták így. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. március 28.

1 EUR 4,9483
1 USD 4,5050

100 HUF 1,3225
1 g ARANY 279,5826

Tavaszi nagytakarítás  
Marosvásárhelyen 

Március 28-án, hétfőn megkezdődött a megyeszékhelyen 
a tavaszi nagytakarítás. A szemeteskocsik hétfőtől szom-
batig 7-16 óra között haladnak végig a városon, előre meg-
határozott ütemterv szerint. Nagypénteken, valamint 
húsvéthétfőn és -kedden nem járnak a szemeteskocsik. 
Március 29-én (ma) a Nicolae Grigorescu, Kornisa,  
Gheorghe Marinescu, megyei kórház parkja, Köcsög, Cser-
jés, Argeş, Dimitrie Cantemir, Dr. Cornel Ciugudean, Gen. 
Ion Dumitrache, Keleti, Ep. Ioan Bob, Preot Ştefan Rusu, 
Teleki Sámuel, Trébely utcák kerülnek sorra. Március 30-
án, szerdán a Nagyerdő, Fülemüle, Nyár, Kőrösi Csoma 
Sándor, Henri Coandă, Gábor Áron, Petri Ádám, Szegfű, 
Somos utcákban folytatódik a nagytakarítás. 

Könyvbemutató Szovátán 
Szováta Város Önkormányzata és a Bernády Közművelő-
dési Egylet szervezésében március 31-én, csütörtökön 18 
órakor a városháza dísztermében bemutatják Németh An-
tónia Klára Életbölcsességek 4 című könyvét. A művet Ko-
vács Katalin és Mester Zoltán ismertetik, szavalnak a 
Domokos Kázmér Líceum tanulói. 

Külön falka – filmvetítés  
a Kultúrpalotában 

A Maros Megyei Múzeum Csütörtök a múzeumban című 
programsorozata utolsó márciusi rendezvényén, 31-én 18 
órától előbemutató keretében levetítik Kis Hajni Külön falka 
című, számos nemzetközi fesztiválon díjazott játékfilmjét. 
A Kultúrpalota kistermében bemutatandó, 2021-es gyártású 
film 12 éven aluli nézőknek csak szülői felügyelettel ajánlott. 
A filmet román felirattal vetítik. A belépőjegy 16 lej (a Kul-
túrpalotában érvényes, teljes árú jegy). Jegyek elővételben 
a Kultúrpalota jegypénztáránál, illetve az esemény helyszí-
nén kaphatók. A rendezvényre nem érvényesek a kedvez-
mények. A vetítés a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
technikai támogatásával valósul meg. 

Insulted – jótékonysági Havi Dráma 
Andrej Kurejcsik Insulted című darabjával folytatódik a Havi 
Dráma előadás-sorozat április 1-jén, pénteken 19 órakor a 
Kultúrpalotában. Kurejcsik drámája a 2020 augusztusában 
kitört fehérorosz tüntetések első hónapját láttatja, amelynek 
a szerző maga is részese volt, amíg nem kényszerült el-
hagyni otthonát. A belépés ingyenes, a pénzadományt az 
ukrajnai háború elől menekülőknek ajánlják fel. 

Kigyúlt egy traktor 
Szombat délután Mezőszabadon, a szántóföldön kigyúlt 
egy traktor. A lángok egy kukoricatáblára is átterjedtek,  
mintegy 20 ár földterület égett le. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

29., kedd 
A Nap kel  

7 óra 9 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 47 perckor.  
Az év 88. napja,  

hátravan 277 nap.

Megyei hírek 
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Közelebb a közösséghez 
Felidézett történelem – elmesélt történelem –  

korosztályok beszélgetése 
A Maros Megyei Múzeum 

munkatársai a kiállításokon és 
a látogatói tereken kívüli talál-
kozók keretében a marosvásár-
helyi idősotthonba látogattak, 
ahol dr. Anca Mariela Florea és 
az ott dolgozók szívélyesen fo-
gadták őket. A múzeum Felidé-
zett történelem – elmesélt 
történelem – korosztályok be-
szélgetése című kísérleti prog-
ramja keretében rendezett 
eseményen mintegy 50 szép-
korú vett részt történeteivel. A 
Maros mentiek a Nagy Háború 
lövészárkaiban című tematikus 
kiállítás virtuális tárlatvezeté-
sén is részt vettek – ez a Tolda-
lagi-palotában, a múzeum 
Néprajzi és Népművészeti 
Osztályán látható legújabb ki-
állítás, amely keddtől pénte-
kig 9:00-16:00, szombaton 
9:00-14:00 és vasárnap 9:00-13:00 óra között látogat-
ható. 

Az eseményen dr. Marc Dorel kutató, a kiállítás egyik 
kurátora a közönség kiállítással kapcsolatos kérdéseire vá-
laszolt, majd elmondta, hogy a Néprajzi és Népművészeti 
Osztály idén több rendezvénnyel is megemlékezik a 
román uralkodók megkoronázásának századik évforduló-
járól. A rendezvény díszvendége az Erdőidecs faluból ér-
kezett Rafila Moldovan volt, akit a kulturális minisztérium 

Élő Emberi Kincs címmel tüntetett ki, és aki régi katona-
dalokkal, valamint saját költeményekkel örvendeztette 
meg a közönséget. Rafila Moldovan az egyik legismertebb 
és legkedveltebb Maros megyei énekes, gyűjtő és népi 
iparművész, aki a román hagyományok, különösen a nép-
viselet megmentése érdekében dolgozik a Felső-Maros tér-
ségében.  

Liliana Lirca  
közkapcsolatokért felelős muzeológus

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

Újra személyes jelenléttel tartja meg  
a nyílt napokat a Sapientia EMTE

Fotó: Henn Attila

RENDEZVÉNY 
Jótékonysági vásár Laráért 

A marosvásárhelyi Deus Providebit Házban április 2-án 
9-től 19 óráig jótékonysági vásárt tartanak egy leuké-
miában szenvedő kislány, Lara megsegítésére. A szer-

vezésbe a Maros megyei helyi termelők piacának Face-
book-csoportja is bekapcsolódik, arra buzdítva a tagokat, 
hogy termékeket, tárgyakat ajánljanak fel, hogy az eladás-
ból származó összeget a szilágycsehi kislány javára for-
dítsák. Vele kapcsolatosan bővebb infó itt található: 
https://www.facebook.com/egyuttlaraert – tájékoztatott 
Máthé Ella, a vásár egyik szervezője. Telefon: 0745-
750-791.



A Covid-kórházak átállnak  
a normális tevékenységre 

Szeptember 30-áig a Covid-kórházként működő 
egészségügyi intézmények fokozatosan visszaállnak 
a rendes kerékvágásba – mondta hétfőn az egész-
ségügyi miniszter. Alexandru Rafila hozzátette, jelen-
leg véleményezési szakaszban van egy erre 
vonatkozó sürgősségi kormányrendelet, amelyet to-
vábbi jogszabályok követnek majd. A Covid-kórhá-
zakban továbbra is fenntartanak majd egy részleget 
a koronavírusos páciensek kezelésére, de a más tí-
pusú betegségek ellátására is alkalmasakká kell 
ismét tenni azokat. Az átállásra hat hónapot ad az 
egészségügyi minisztérium, tehát szeptember 30-áig 
kell lezárni a folyamatot. (Agerpres) 

Tiltakoztak  
az ukrajnai menekültek 

Az 1989. December 21. forradalmárszervezet tilta-
kozó akciót szervezett vasárnap este a bukaresti 
orosz nagykövetség előtt, amelyen ukrajnai menekül-
tek is részt vettek. A tüntetők „Stop Putin, Stop War”, 
„Mindannyian Putyin célpontjai vagyunk”, „Köszönjük, 
Románia” feliratú molinókat tartottak a magasba, és 
azt skandálták, hogy „Putyin terrorista”, „Putyin gyil-
kos”, „Kifelé az oroszokkal az országból”, „Ukrajna, 
Ukrajna”. A demonstráción jelen volt több ukrajnai 
menekült is, akik ukrán zászlót lengettek, gyermekeik 
arcára pedig az ukrán nemzeti színeket festették. Mi-
közben a szülők azt skandálták, hogy „Putyin gyil-
kos”, a gyerekek megtaposták, majd széttépték az 
orosz államfő portréját. (Agerpres) 

Telitalálatos lottószelvény 
Egy telitalálatos szelvény is volt a hatos lottó vasár-
nap esti számsorsolásán. Tulajdonosának nyeremé-
nye bruttó 14.823.497,68 lej, közel 3 millió euró. A 
Román Lottótársaság közleménye szerint a Bukarest 
negyedik kerületének egyik lottózójában leadott, 8,5 
lejes szelvényen egy alapjátékot és egy Noroc játékot 
játszott meg a nyertes. Ez volt az első főnyeremény 
a hatos lottó idei számsorsolásain. Telitalálatos szel-
vény legutóbb tavaly december 12-én volt, az bruttó 
5.606.404 lejt ért. A nyertesnek a sorsolástól szá-
mítva 90 nap áll a rendelkezésére jelentkezni a pénz-
jutalomért. (Agerpres)  

Vegetációtűzzel küzdenek 
Három napja küzdenek egy vegetációtűzzel a Kolozs 
megyei tűzoltók Járabánya közelében. A lángok több 
mint 150 hektáros területet perzseltek meg, többek 
közt erdőket is. A katasztrófavédelem tájékoztatása 
szerint péntek délben riasztották őket a járabányai 
vegetációtűzhöz. Előbb csak a helyi tűzoltók próbál-
tak megküzdeni a lángokkal, de mivel szombaton és 
vasárnap is tovább égett a növényzet, a tordai és a 
szászfenesi tűzoltóság is kivonult a helyszínre, szá-
mos helyi lakossal együtt. Összesen több mint 150 
hektárt érintettek a lángok, nemcsak száraz növény-
zetet emésztettek fel, hanem lombhullató és fenyő-
erdőt, valamint cserjést is. A helyi tűzoltók még 
mindig dolgoznak a tűzfészkek felszámolásán Bá-
nyahavas település közelében. (Agerpres) 

Kevesebben vesztették életüket 
az utakon 

Tavaly lényegesen kevesebben vesztették életüket 
az Európai Unió útjain, mint a koronavírus-járvány 
előtt – derült ki az Európai Bizottságnak a 2021-ben 
bekövetkezett halálos kimenetelű közúti balesetekről 
készült, hétfőn közzétett jelentéséből. Az adatok sze-
rint tavaly mintegy 19.800 ember vesztette életét köz-
úti balesetben az Európai Unió területén. A tavalyi 
adat, noha a 2020-as számokhoz képest öt száza-
lékkal, mintegy ezer halálesettel több, a 2019-es, a 
koronavírus okozta világjárvány előtti időszakhoz ké-
pest 13 százalékkal, közel háromezerrel kevesebb 
halálos áldozatot jelent. A halálos kimenetelű közúti 
balesetek számát tekintve az uniós országok rang-
sora a korábbi évekhez képest nem változott  
jelentősen. Továbbra is Svédországban a legbizton-
ságosabb a közúti közlekedés, a legmagasabb 
arányról Romániában számoltak be, ahol egymillió 
lakosra vetítve 93-an vesztették életüket az utakon 
2021-ben. (MTI)
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Ország – világ Elveszítette volt államfői előjogait Traian Băsescu

Sodródó aknát észleltek a Fekete-tenger román vizein
Sodródó aknát észleltek hétfő reggel Románia terü-
leti vizein a Fekete-tengeren, ezért a térségbe küld-
ték a Viceamiral Constantin Balescu aknászhajót, 
hogy begyűjtse és hatástalanítsa a robbanószerke-
zetet – közölte a védelmi minisztérium. 

Az aknát az Olimpus 1 halászhajó vette észre 72 kilomé-
terre a Midia-foktól, amely Konstancától 15 kilométernyire 
északra, a Duna – Fekete-tenger csatorna északi ágának tor-
kolatánál található. A tájékoztatást követően a haditengerészet 
parancsnoksága riasztotta az aknászhajót, amely – fedélzetén 
egy aknabegyűjtésre kiképzett búváregységgel – azonnal a 
szerkezet felkutatására indult. 

Szombaton Törökország ideiglenesen lezárta a teherforgal-
mat a Boszporuszon, hogy begyűjtsön és megvizsgáljon egy 
úszó tárgyat, amelyről azt feltételezte: az ukrajnai partokról 
elszabadult tengeri akna. Miután az aknát hatástalanították, a 
forgalom délután újraindult. A román haditengerészet már 
múlt hétfőn is járőrözni küldte aknászhajóját, miután az orosz 
Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) március 19-én azt kö-
zölte, hogy az ukrán haditengerészet elaknásította Odessza, 
Ocsakiv, Csornomorszk és Pivdennyi kikötőjét. Az FSZB sze-
rint a több mint 420 tengeri aknából néhány elszabadult a vihar 
miatt, és fenyegeti a fekete-tengeri hajózást. Az ukrán fél az 
oroszokat vádolta a tengeri aknák elhelyezésével. (MTI)

Az EU az állampolgársági  
és vízumprogramok megszüntetésére szólít fel

Kilakoltatják állami protokollvillájából Traian Bă-
sescu volt államfőt, akiről a múlt héten állapította 
meg jogerősen a legfelsőbb bíróság, hogy egyetemi 
hallgatóként együttműködött az egykori kommu-
nista titkosszolgálattal, a Securitatéval – közölte 
hétfőn a Mediafax hírügynökség. 

Az állami protokollingatlanokat kezelő közhasznú társaság 
(RA-APPS) szerint Băsescunak a bírósági ítélet jogerőre emel-
kedésétől számítva 60 napon belül ki kell költöznie abból a 
bukaresti, Gogol utcai ingatlanból, amelyet a volt államfők 
előjogait szabályozó törvény értelmében utaltak ki számára. 

A kormányőrség (SPP) már múlt héten közölte, hogy nem 
biztosítja tovább a volt elnök védelmét. 

Romániában a volt államfőnek megbízatása lejárta után ál-
lami protokollingatlant, irodavezetőt és titkárt, kormányőrségi 
védelmet, szolgálati autót bocsátanak rendelkezésére, és a 
mindenkori tisztségben lévő elnök járandóságának 75 száza-
lékára jogosult. A 2001-es törvény szerint ezekre az előjogokra 
azonban nem jogosult volt államfő, ha azért szűnt meg a meg-
bízatása, mert népszavazással leváltották, vagy valamilyen 
bűncselekményért jogerősen elítélték. 

A román parlament tavaly – éppen a Băsescuval kapcsolat-
ban felmerült besúgóvád miatt – törvénymódosítást fogatott 
el, amely szerint abban az esetben is megvonják az előjogokat, 
ha volt államfőről jogerős, végleges ítélet állapítja meg, hogy 
a Securitate besúgója vagy alkalmazottja volt. 

Băsescuról „újonnan feltárt dokumentumok alapján” 2019-
ben állapította meg az átvilágítási testület, a Securitate Irattárát 
Tanulmányozó Országos Tanács (CNSAS), hogy jelentett a 
kommunista titkosrendőrségnek. A CNSAS közölte, hogy a 
Securitate már diákkorában, 1972-ben beszervezte Băsescut, 
aki a tengerészeti egyetemen Petrov fedőnév alatt írt volt kol-
légáiról elmarasztaló jelentéseket. 

Korábban az átvilágítási testület több ízben is igazoló je-
lentést állított ki arról, hogy Băsescu nem volt besúgó, külön-
ben a hatályos törvények értelmében nem is vállalhatott volna 
közhivatalt. 

Az államfői tisztséget tíz éven keresztül betöltő Băsescu – 
akinek mandátuma idején az alkotmány betartása felett kellett 
őrködnie és többek között a bírák kinevezése és felmentése is 
a hatáskörébe tartozott – nem ismerte el az igazságszolgáltatás 
döntését, a múlt heti végzés után annyit írt közösségi oldalán, 
hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságánál (EJEB) panaszolja 
be Romániát. 

A jelenleg 70 éves Băsescu 2004 és 2014 között volt Ro-
mánia elnöke, államfői megbízatása lejárta után megalapította 
a Népi Mozgalom Pártot (PMP), amelynek színeiben előbb 
szenátor lett, majd 2019-ben európai parlamenti mandátumot 
szerzett. Pártja a 2020-as parlamenti választáson kiesett a par-
lamentből, miután nem érte el az ötszázalékos bejutási küszö-
böt. (MTI)

 
Furcsa teremtések a politikusok, fújhat a szél, jöhet  

árvíz, lavina, dúlhat háború, éhínség, előttük egyetlen cél 
lebeg: megnyerni a következő választásokat. És lehetőleg 
minél jobban besározni, lejáratni a politikai ellenfeleket. 

Azt, hogy két választás között semmibe veszik az embe-
reket, nem számít, majd a kampányban „meggyőzik” őket 
egy kis miccsel, sörrel… Ebben a tekintetben szinte nincs is 
különbség a politikai alakulatok között. Mindenik győzni 
akar, minél több helyet megszerezni a törvényhozásban, 
részt venni a kormányzásban. Hiszen köztudott, hogy jól 
élnek azok, akik a húsosfazék közelébe férkőznek. 

Ma egyetlen pártot veszünk górcső alá. Az AUR-nak ne-
vezett, az ún. Szövetség a Románok Egyesüléséért formá-
cióról van szó. Nem azért becézik AUR-nak, mintha annyira 
aranyos lenne, aranyat érne.  

Azért hoztuk szóba, mert a hét végén tartottak egy szu-
pertitkos tisztújító ülést, amelyen véget vetettek a kétfejű ve-
zetésnek, és immár egyetlen elnöke van a pártnak George 
Simion személyében, akit nem szükséges külön bemutatnunk 
olvasóinknak. Ami érdekes, hogy a régi-új elnök máris a 
2024-es választások „elcsalásáról” beszél, és az alkotmány-
bírósággal fenyegetőzik, ha az történik, amit a liberálisok 

vezére akar, vagyis – állítólag költségcsökkentés céljából – 
összevonnák a 2024-es választásokat. Ezzel elvileg a szoc-
demek elnöke is egyetért, de a szervezet még nem hozott 
egyértelmű döntést az ügyben. 

A frissen újraválasztott elnök máris bejelentette, hogy a 
2024-es államfőválasztáson olyan jelöltet indít a párt, aki 
„legyőzi a rendszer jelöltjét”. Ugyanis – jelentette ki – az 
AUR legfőbb célja az állami intézmények politikamentesí-
tése. Ugyanakkor, mint mondta, az országnak áldozatkész 
emberekre van szüksége. Akik nem a saját egyéni, hanem a 
„nemzet” érdekeit tartanák szem előtt.  

És természetesen beszélt a romániai „modellértékű” ki-
sebbségvédelemről is. Testvéreinek nevezte a Romániában 
élő magyarokat (akikre az úzvölgyi temetőben bottal tá-
madt) és a többi kisebbséget. Velük kívánja „hamvaiból fel-
támasztani” az országot, amelyet a „diktatórikus” hatalom 
tönkretett. A nagy „feltámadás” részleteiről persze nem nyi-
latkozott.  

Azt mondta csupán, hogy az AUR-nak kormányra kell ke-
rülnie, és egy AUR-os államfőre van szükség, „aki a válasz-
tókkal is fotózkodik, nem csak a feleségével egy-egy 
golfpartin vagy kiránduláson”. 

Azt is mondta, az AUR-nak van már reális terve a válasz-
tási költségek csökkentésére, csak senki nem ért egyet vele. 
Hát nem aranyos? 

Mózes Edith

„Aranyos” feltámadás?

Az Európai Bizottság a befektetői állampolgársági, 
úgynevezett aranyútlevél-, illetve aranyvízum-prog-
ramok megszüntetésére szólította fel a tagállamo-
kat, valamint az orosz és fehérorosz állampolgárok 
uniós állampolgárságának felülvizsgálatát, illetve az 
orosz és fehérorosz állampolgároknak uniós beuta-
zást biztosító vízumok visszavonását javasolta – tá-
jékoztatott a brüsszeli testület hétfőn. 

Ajánlásában az uniós bizottság kijelentette: „Nagyon fon-
tos, hogy minden tagállam, mely még mindig működtet be-
fektetői állampolgársági programot, ezt azonnal megszüntesse. 
Ezek a rendszerek nem egyeztethetők össze a lojális együtt-
működés elvével és az uniós polgárság EU-szerződésekben 
rögzített fogalmával” – fogalmaztak. 

Hangsúlyozták: a befektetői letelepedési programok bizton-
sági, pénzmosási, adókijátszási és korrupciós kockázatokat je-
lentenek a tagállamok és az EU egésze számára. Oroszország 
Ukrajna elleni agressziója ismét rávilágított e kockázatokra – 
közölték. 

Az Európai Bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy ve-
zessenek be és végezzenek szigorú ellenőrzéseket, mielőtt be-

fektetői letelepedési program keretében bármilyen tartózko-
dási engedélyt kiadnának. Felszólította a tagállamokat: hala-
déktalanul vonják vissza a befektetői letelepedési program 
keretében az ukrajnai háború miatt uniós szankciók hatálya 
alatt álló orosz vagy fehérorosz állampolgárok számára kiadott 
tartózkodási engedélyeket, vagy tagadják meg a meghosszab-
bításukat. Ugyanígy járjanak el azok esetében is, akik számot-
tevően támogatják az Ukrajna elleni háborút, illetve az orosz 
vagy a fehérorosz kormány nemzetközi jogot sértő egyéb, 
ezzel összefüggő tevékenységeit. 

A bizottság arra szólított fel, hogy a tagállamok minden 
orosz és fehérorosz állampolgár esetében függesszék fel tar-
tózkodási engedélyek kiadását a befektetői letelepedési prog-
ramok keretében. 

Az intézkedések alkalmazásának összhangban kell állnia az 
arányosság elvével, az alapvető jogokkal és a tagállamok nem-
zeti jogszabályaival – írták. 

Az uniós bizottság továbbá arra kérte fel a tagállamokat, 
hogy május végéig tegyenek jelentést az előterjesztett ajánlás 
végrehajtásáról, és ezt követően rendszeresen adjanak róla tá-
jékoztatást. (MTI)



Hetek óta a tarlóégetésekről 
szólnak a híradók, a tűzoltók 
nem győzik megfékezni a fe-
lelőtlen gyújtogatások okozta 
lángokat, és a hatóságokkal 
közösen felhívni a lakosság fi-
gyelmét ennek a veszélyeire. 
Akárcsak országszerte, Maros 
megyében is megugrott, az 
előző évekhez képest több 
mint kétszeresére nőtt a tar-
lótüzek száma, az idén több 
mint 300, ebből mintegy 250 
esetben március folyamán ri-
asztották a hivatásos és ön-
kéntes tűzoltó-alakulatokat. 
A katasztrófavédelmi felügye-
lőség a napokban RoAlert ri-
asztást küldött a 
lakosságnak, hogy felhívja a 
figyelmet a tarlóégetés veszé-
lyeire. 

Hiába a bírság, hiába a veszély, 
hogy a gazda elveszítheti az illető 
parcella után járó földalapú támo-
gatást, úgy tűnik, ez sem tántorítja 
el az embereket a gyújtogatástól. 
Maros megyében az év elejétől több 
mint 300 tarlótűzhöz riasztották a 
hivatásos és önkéntes tűzoltókat, a 
helyzet az utóbbi pár hét alatt vált 

súlyossá, márciusban mintegy 250 
tarlóégetés miatt volt szükség a tűz-
oltók beavatkozására – közölte la-
punk érdeklődésére Dan Petru 
Daniel, a Maros Megyei Katasztró-
favédelmi Felügyelőség sajtószóvi-
vője. Mint elmondta, az előző 
évekhez képest idén több mint két-
szeresére nőtt a tarlótüzek miatti ri-
asztások száma, annak ellenére, 
hogy nem győzik hangsúlyozni, 
mennyire veszélyes a száraz aljnö-
vényzet égetése. Ennek érdekében 
román és magyar nyelvű figyelmez-
tető hanganyagot állítottak össze, 
amelyet próbálnak minél szélesebb 
körben eljuttatni a lakossághoz, a 
sajtóban, a közösségi oldalon, vala-
mint vidéken a tűzoltó-alakulatok 
hangosbemondó segítségével. A 
sajtószóvivőtől megtudtuk, ember-
áldozatot nem követeltek a tarlóé-
getések, viszont melléképületekre is 
átterjedtek a lángok. Dan Petru Da-
niel hozzátette, az illegális tarlóége-
tésért 1000-től 2500 lejig terjedő 
bírság szabható ki, viszont, mivel az 
utóbbi időben igencsak elfajult a 
helyzet, a hatóságok nulla toleran-
ciát hirdettek, így minden esetben, 
amikor sikerül azonosítani a fele-
lőst, a maximális bírságot róják ki. 
Eddig csupán 13 esetben került sor 
bírságolásra, ugyanis pénzbírság 

csak akkor róható ki, ha az illetőt 
tetten érik. 
Megemelnék a bírság értékét 

Hogy elrettentsék a gazdákat a 
gyújtogatástól, a környezetvédelmi 
minisztérium szigorításra készül, 
Tánczos Barna tárcavezető nemrég 
írta alá a sürgősségi kormányrende-
let-tervezetet a pénzbírság növelé-
sére. 

– Meg kell állítanunk az illegális 
tarlóégetést. Vannak helyek, ahol a 
tiltás és a Környezetvédelmi Őrség 
fokozott ellenőrzései dacára bevett 
gyakorlattá vált a növényzet ége-
tése. A tarlótüzek nemcsak a leve-
gőt szennyezik, az emberi 
egészséget is károsítják, a talaj mi-
nőségét is rontják. Ezért növeljük a 
tarlóégetésért, a tőzegláp, erdei 
avar, cserjés vagy füves növényzet 
égetéséért kiszabott büntetést. 
Ezentúl a magánszemélyek 7.500 és 
15 ezer lej közötti, a jogi személyek 
pedig 50 ezertől 100 ezer lejig ter-
jedő pénzbírságot kaphatnak az il-
legális égetésért – tette közzé 
közösségi oldalán a miniszter. 
Az önkéntes tűzoltó-alakulatok is 
nehéz heteken vannak túl 

Az utóbbi időben bebizonyoso-
dott, hogy mekkora szükség van a 

vidéki önkéntes tűzoltó-alakula-
tokra, amelyek az adott településen, 
az adott térségben a lehető legrövi-
debb idő alatt a helyszínre érnek, és 
megpróbálják elejét venni a dolgok 
súlyosbodásának. 

Rendkívül nehéz és mozgalmas 
heteken vannak túl a nyárádszere-
dai önkéntes tűzoltó-egyesület tag-
jai is, voltak olyan napok, amikor 
24 óra leforgása alatt három tarló-
tűzhöz riasztották őket. Volt, ahol 
sikerült fél óra alatt megfékezni a 
tüzet, máskor órákon át küzdöttek 
a lángokkal – mutatott rá Kacsó 
István, a nyárádszeredai önkéntes 
tűzoltók parancsnoka. 

Mint mondta, az utóbbi két 
évhez viszonyítva megduplázódott 
a tarlótűz miatti riasztások száma, 
egy hónap alatt annyi volt, mint az 
elmúlt két évben összesen, három 
hét alatt 28 esetben kellett beavat-
kozniuk. 

– 2020 tavaszán ebben az idő-
szakban karantén volt, a gazdák 
nemigen tudtak kijutni a termőföl-
dekre, a tavaly pedig csapadékos 
volt az időjárás. Idén viszont az 
utóbbi hónap szinte csapadékmen-
tes volt. Az igazi földművelő gaz-
dák azonban a területeiket 
karbantartják, megvolt az őszi, ta-
vaszi szántás, nem velük van 
gond, hanem inkább azokkal, akik 
legelőket, kaszálókat hanyagoltak 
el. Előfordulhat, hogy nem is a 
gazda gyújt tüzet, hanem egyesek 

puszta szórakozásból gyújtogat-
nak. 

Szerencsére lakóházakra nem 
terjedtek át a lángok, viszont me-
zőgazdasági melléképületekre 
igen, több esetben érkezett riasztás 
azért, mert valaki a kertben takarí-
tott, és egy kisebb, összegyűjtött 
növényhalmot próbált elégetni, ám 
nem számolt a széllel, azzal, hogy 
a kupac körül száraz növényzet 
van, amire könnyen átterjednek a 
lángok, és pillanatok alatt elveszíti 
a tűz fölötti uralmat – mutatott rá a 
parancsnok. 
Dicséretes a helybeliek  
segítsége 

Kacsó István megjegyezte, elő-
fordul, hogy egy időben két eset-
hez riasztják őket, ilyenkor azt 
veszik alapul, hogy melyik tűz van 
lakóterülethez közel, vagy vannak-
e a közelben épületek, az élvez pri-
oritást. Ugyanakkor arra is volt 
példa, hogy alig értek haza a nyá-
rádmagyarósi bevetésről, ismét ri-
asztotta őket a diszpécser, hogy 
Vecébe kell kiszállniuk, ahol egy 
domboldalon kiterjedt felületen 
égett a száraz növényzet. Hangsú-
lyozta, jóleső érzés, amikor a helyi 
lakosok közül néhányan a segítsé-
gükre sietnek, annál is inkább, 
mert a tarlóégetéssel kapcsolatos 
riasztások általában sötétedés után 
történnek, és a helyiek ismerik a 
legjobban a terepviszonyokat.

Tetszik vagy sem, a digitális 
világ egyre inkább része a 
mindennapjainknak. Olyan 
gazdasági területeken is lét-
szükségletté vált, ahol az em-
berek zöme nem is gondolná, 
hogy egyáltalán számítógépre 
van szükség. A különféle 
szoftverek és a mesterséges 
intelligencia pedig meghódí-
totta a teret, és aki nem sze-
retne lemaradni, annak 
kötelező lépést tartani a tech-
nológiával. 

Ezért szervezték meg az Erdélyi 
digitális magyar napokat Marosvá-
sárhelyen, a Kultúrpalotában már-
cius 24–25-én. A kétnapos 
rendezvény programjában ismeret-
terjesztő előadások, interaktív, ta-
pasztalatmegosztó kerekasztal- 
beszélgetések is voltak. A résztve-
vők – akik személyes jelenléttel 
vagy online követték az eseményt – 
betekintést nyerhettek a drónok, a 
robotika és a hálózatok világába, a 
gyors kapcsolatépítésbe, valamint 
abba, hogy hogyan lehet alkalmazni 

a digitális megoldásokat a gyakor-
latban. 

A megnyitón Gál András Le-
vente, a Digitális Jólét Program 
vezetője arról beszélt, hogy a 
programot az a gondolat hívta 
életre, hogy a magyar emberek ne 
kerüljenek hátrányos helyzetbe a 
digitalizáció miatt, hanem tudja-
nak élni a lehetőséggel, és profitál-
janak belőle. A Digitális Jólét 
Program több mint 300 alprogra-
mot foglal magába. Ezek közé tar-
tozik a digitális fejlesztés, a 
nevelés, a tőkeinjekció vagy az in-
formáció szabad áramlása a ma-
gyarlakta területek között. A 
szervezet komolyan veszi a ma-
gyar alaptörvény azon cikkelyét, 
amely kimondja, hogy ami Ma-
gyarországon jól működik, azt a 
külföldön élő magyar kisebbségek 
számára is elérhetővé kell tenni. 
Viszont a célok között az is szere-
pel, hogy ez a tudástranszfer ne le-
gyen egyirányú. Azaz, ha valami 
jól működik a nem magyarországi 
magyarlakta területeken, azt el 
szeretnék vinni az anyaországba, 
hogy ott is használják a minden-
napi életben. 

Besenyei Sarolta, a CED maros-
vásárhelyi igazgatója elmondta, 
hogy a kétnapos rendezvényen 
igyekeztek olyan témákat bemu-
tatni, amelyek hasznosak lehetnek 
az Erdélyben élő magyar vállalko-
zók és szervezetek számára. A cél 
az volt, hogy olyan modelleket mu-
tassanak be, amelyek Magyarorszá-
gon vagy más országban jól 
működnek, és Romániában is alkal-
mazhatók. Besenyei Sarolta kie-
melte, hogy a jövőben még 
dolgoznak együtt a Digitális Jólét 
Program szakembereivel, csapatá-
val. 

Az Erdélyi digitális magyar 
napok partnere volt az IT PLUS 
Cluster. Simon Károly informati-
kus, a szervezet elnöke érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy nem ez az 
első olyan rendezvény, amelyet kö-
zösen szerveznek a Digitális Jólét 
Programmal, ilyen a Digitális Szé-
kelyföld konferencia is. Az IT 
PLUS Cluster elnöke az esemény 
első napján azt nyilatkozta, hogy az 
igazi siker az lenne, ha a konferen-
cián valós és alkalmazható ötlete-
ket kapnának a résztvevők. 
Kiemelte, hogy egyre kevesebb 

olyan szakember van, aki reáltudo-
mányokat tanítana. Évek óta kon-
gatják a vészharangot, hiszen 
feltétlenül szükséges az utánpótlás. 
Simon Károly azt is elmondta, 
hogy a XXI. században többet fej-
lődött a digitalizáció, mint a XX. 
században összesen, és ezzel a fej-
lődéssel lépést kell tartani. Azok a 
területek, amelyek lemaradnak, bi-
zonyos értelemben rezervátummá 
válnak. A rendezvény azt a célt is 
szolgálja, hogy előremozdítsa a tér-
ség digitalizációját. 

Az eseményen szóba került a me-
zőgazdaság is, hiszen ott is egyre 
nagyobb szerepet kapnak a digitális 
megoldások és a mesterséges intel-
ligencia. A több ezer hektárral ren-
delkező gazdák különböző mé- 
réseket végeznek digitális eszkö-
zökkel, a mesterséges intelligencia 
segíti őket abban, hogy minél jobb 
döntést hozzanak. Bencze István, a 
Székely Gazdaságszervezetek 
Egyesület elnökének elmondása 
szerint azok, akik nem fejlesztik a 
gazdaságukat, nem lesznek piacké-
pesek, és csupán hobbiszinten fog-
nak tudni fennmaradni. Ugyan- 
akkor az IT-nek az agráriumban 
való térnyerésével a fiatalokat is 
jobban be lehet vonzani, ami fontos 
szempont az ágazat számára, hiszen 
ezen a területen is egyre kevesebb a 
szakember. 

A rendezvény egyik legkülönle-
gesebb és egyben leghátborzonga-
tóbb előadását W. Szabó Péter 
informatikus, UX-kutató tartotta. 
Bemutatójában kitért arra, hogy egy 
kutatás alapján a mesterséges intel-
ligencia mindössze 6 óra alatt képes 
40.000 különféle biológiai fegyvert 
előállítani, amelyek közül néhány 
már a bőrrel való érintkezés során 
halált okoz. Ugyanakkor előadásá-
ban a jó oldalról is beszélt. Egy 
valós, a gyakorlatban tesztelt példát 
hozott fel. Egy általa fejlesztett 
mesterséges intelligencia képes volt 
arra, hogy több mint 80%-os pon-
tossággal megmondja, hogy a kö-
vetkező hónapban miből és mennyit 
fognak vásárolni egy olyan webáru-
házban, amelynek közel 9 millió 
ügyfele van. W. Szabó Péter előadá-
sát azzal a gondolattal zárta, hogy ő 
bizakodva tekint a jövőbe, elmon-
dása szerint az emberiség a mester-
séges intelligencia és a gépi tanulás 
sötét oldalával is meg fog küzdeni, 
képesek leszünk arra, hogy jóra 
használjuk a tudást. Az informatikus 
azt hozta fel példának, hogy a Földet 
sem pusztítottuk el atomháborúban, 
viszont számos atomerőmű termel 
áramot. Meglátása szerint a mester-
séges intelligenciát is jóra fogja 
használni az emberiség, együtt fo-
gunk fejlődni vele, így fogjuk javí-
tani az emberi élet minőségét.

Nagy-Bodó Szilárd

Menyhárt Borbála
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Digitális Jólét Program 
Az erdélyi digitalizációról

 Fotó: Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Facebook)

Fotó: az ISU Mureş Facebook-oldala

Kétszeresére nőtt a tarlótüzek miatti beavatkozások száma 
Csak márciusban 250 riasztás 



Március 15-én az RMDSZ Maros me-
gyei szervezete nyolcadik alkalommal 
adta át a Könyv és Gyertya díjat azok-
nak a Maros megyei személyeknek, 
akik életük, munkásságuk során kie-
melkedő módon segítették a magyar 
közösséget. A kitüntetést az 1990. 
február 10-i, a kisebbségi jogok vé-
delméért meghirdetett könyves-gyer-
tyás néma tüntetés emlékére hozta 
létre az RMDSZ.  

 Az idei tizenegy kitüntetett között ott ta-
láljuk Dászkel Lászlót, Nyárádszereda volt 
polgármesterét is, akit az RMDSZ szeredai 
kerülete javasolt az elismerésre. 

Dászkel László 1956. augusztus 15-én szü-
letett egy nyárádmenti faluban, székely csa-
lád harmadik gyermekeként. Elemi és 
általános iskoláit szülőfalujában, Jobbágyfal-
ván, majd a községközpontban, Csíkfalván 
végezte, a nyárádszeredai középiskolában ta-
nult tovább. Az alma materre így emlékszik 
vissza az Iskolakönyvben: ,,Köszönöm, Isko-
lám, a tanáraimat és osztálytársaimat, a bará-
taimat és családomat. Köszönöm a nevelést, 
a tanítást, amit kaptam, s amely azóta is meg-
határozza életem és munkám”. 

Az érettségi, majd a felvételi vizsga után 
elvégezte a Brassói Egyetem mezőgépész-
mérnöki szakát. Ifjú gyakornok mérnökként 
a Nyárádszeredai Mezőgépészeti Állomás al-
kalmazottja volt, később a jobbágyfalvi tég-
lagyár igazgatója lett. Az 1989-es fordulat 
után a helyi RMDSZ vezetőségi tagja, majd 
elnöke, 1996-ban annak választásokat meg-

nyerő polgármesterjelöltje. Amíg egészsége 
engedte, vállalta ezt a hivatást közel tizenhat 
esztendőn át. Polgármesterként szorgalmazta 
és sikerre vitte Nyárádszereda újbóli városi 
rangra emelését.  

 A civil társadalom és a történelmi egyházak 
tisztelője, aktív tagja. A katolikus egyházköz-
ség alapembere: nincs pásztorjáték és passió 
nélküle, de a főtéri Bocskai-szobor harmad-
szori felállításának és az új unitárius templom 
építésének is lelkes támogatója volt. Ő volt az, 
aki mandátuma alatt mindvégig ellenezte az 
ortodox templom felépítését a főtéren. 

 Ennek az ügynek tudta be a betegségét is, 
ami megtámadta a szervezetét, és amelyet si-
keresen legyőzött. Humorát betegsége alatt 
sem vesztette el. 

 A Nyárádmenti Kistérségi Társulás meg-
alakulásakor annak elnökévé választották, és 
mai napig a Marosszéki Közbirtokosság alel-
nöke is.  

 A magyar nemzet határokon átívelő voltát,  
Nyárádszereda és Aszód, Simontornya, Sze-
rencs, Örkény, Hajdúdorog testvérvárosi kap-
csolatát szorgalmazta.  

 Egyszóval Dászkel László Nyárádszereda 
és a Nyárádmente köztiszteletnek örvendő 
személyisége. Bízunk benne, hogy közössé-
günkért végzett szolgálatát még sokáig foly-
tathatja egészségesen. 

A díjátadó után érdeklődésünkre elmondta: 
a kerület polgármesterei jelölték a kitünte-
tésre, és ezt meg is köszönte, mert jólesett az 
elismerés, amit a 15 évi polgármesteri és az 
azóta tartó kistérségi elnöki tisztség miatt ítél-
tek oda neki. A kitüntetésről egy nappal az át-
adás előtt szerzett tudomást, megköszönte, 
mert „a Nyárádmentén az elismerést, díjat 
nem kérik, hanem adják, és ha adják, tiszte-
lettel elfogadtam” – mondja. 

 Polgármesteri időszakának legszebb pilla-
natai között tartja számon Bocskai István fe-
jedelem szobrának visszahelyezését a főtérre, 
és sikerként azt, hogy meg tudták akadá-
lyozni a főtéri park beépítését ortodox léte-
sítménnyel. Nagy eredménynek tartja, hogy 
sikerült ismét városi rangra emelni Nyárád-
szeredát, hiába ellenezték azt akkor sokan, 
azzal az ürüggyel, hogy több adót kell majd 
fizetni. A városiasítással Szereda elveszítette 
a megnyert SAPARD-támogatást, és újra kel-
lett kezdeni a szennyvízhálózatra az eljárást, 
de mára bebizonyosodott, hogy jó döntés 
volt, és jóval több előnnyel, mint hátránnyal 
jár a városi státus. Azóta sikerült település-
szinten megoldani a közművesítést, s a tom-
pai kivételével minden tanintézményt sikerült 

felújítani vagy kibővíteni az óvodától a líce-
umig. 

 Arra a kérdésre, hogy megbánta-e, hogy 
ezt a pályát választotta, Dászkel László el-
mondta: nem bánta meg, de voltak olyan 
helyzetek, amelyek keserű szájízt hagytak, 
ám összességében szép időszak volt az éle-
tében.  

 Azt is fontosnak tartja, hogy betegsége 
után a következő polgármester tanácsadója 
lett, majd a kistérségi társulás és a kistérségi 
LEADER egyesület vezetője, így megbé-
kélve élte meg a „pályáról való levonulást”.
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Kitüntették Dászkel Lászlót

„Anna Fedorova a világ legnagyobb fiatal 
zongoristái közé tartozik.” Ez vitathatatlan. 
Minden, amit ezt követően le lehet írni, az ör-
vendezés, elmefuttatás, chopini hangulatok 
szavakba rögzítése a művészet szerelmeseinek 
nevében azok számára, akik ki-kirándulnak a 
zene születésének helyszíneire, de szaktudás 
hiányában csak hangulati értelmezésre van le-
hetőségük. Chopin két zongoraversenye közül 
az f-moll viseli a 2-es számot és az op. 21. szá-
mozást, az e-moll az 1-es számot és az op. 11. 
számozást. Ez a tévedés hosszú ideje tart már, 
ideje lenne, hogy a szakemberek döntsenek, 
miért tartják az f-mollt – az elsőt – érettebb al-
kotásnak? Mert az. Még sohasem hallottam 
ilyen hatalmas költői felfogásban és ilyen drá-
mai erejű kivitelben. Ami Chopinben elfojtott 
indulat, szenvedély, vágy vagy lázas álom, az 
összehasonlíthatatlanul gazdag és érzékeny 
hangszerre talált Fedorova zongorájában. A 
hangok mozgása könnyű és lágy, mint a léleg-
zetvétel, olyan természetes. Nem is tudom, ját-
szik-e ma még valaki ilyen megkapó, elragadó 
költészettel? A ráadás, egy ukrán zeneszerző 
Mozart-hangulatqodlibetje, zenei szonettko-
szorú felesége sírjára. Hát ez sirató volt. Si-
rató. 

Az utazó karmesterek világát éljük. Az in-
terpretátor teljes belső elképzelését tulajdon-
képpen csak több interpretáció után 
ismerhetjük meg, mintegy összegezve az 
egyes előadások benyomásait. Nehéz a szere-
pük az utazó karmestereknek, akiknek idegen 
zenekarokat kell egy-két próbával saját elkép-
zeléseik, ideáljaik szolgálatába állítaniuk. Mi-
haela Cesa Goje és Anna Fedorova egy valódi 
művészi ideál jegyében tudtak együtt dol-
gozni. Nem mindenkinek sikerül. Dvorák 8. 
szimfóniáját vezényelni nem kis teljesítmény. 
De a Chopin-zongoraverseny kísérete sem, és 
egyáltalán, utána…  

Szünetben mesélte egy kedves ismerősöm 
a következő történetet. A világhírű karmester, 
miután a közönség két tétel között tapsolni 
kezdett, a következő szavakkal fordult hozzá-
juk: „Nagyon örülök, hogy ma olyanokat is 
üdvözölhetek a hangversenyen, akik eddig 
még nem tiszteltek meg jelenlétükkel”.

Zenekritika 
Anna Fedorova és 
Mihaela Cesa Goje 

hangversenye 
Múlt csütörtökön délben a marosvá-
sárhelyi Bolyai János Tudomány és 
Technika Házában dr. Csegzi Sándor, 
az Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá-
nyos Társaság Maros megyei fiókjá-
nak elnöke bemutatta azokat a 
famegmunkáló eszközöket, amelye-
ket az EMT a magyarországi Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium 
támogatásával vásárolt, s amelyeket 
kölcsönadnának azoknak az oktatási 
intézeteknek, amelynek az általános 
iskoláiban műhelygyakorlatokat vagy 
köri foglalkozásokat szerveznének.  

Az eszközöket szűk körben, meghívásos 
alapon az érdeklődő iskolaigazgatóknak mu-
tatták be. A rendezvényen jelen voltak töb-
bek között: Köllő Gábor, az EMT országos 
elnöke, Kása Zoltán alelnök, Meltzer Ottó a 
Rotary Téka klub részéről, valamint Illés Il-
dikó főtanfelügyelő-helyettes és Bodó Előd 
Barna, Mezőpanit polgármestere, iskolaigaz-
gatók.  

Csegzi Sándor elmondta: az EMT elköte-
lezetten felvállalta Bolyai János szellemisé-
gének ápolását nemcsak a műszakiság, 
hanem a művészetek terén is. Ezért szervez-
ték éveken át az alkotótábort is. Nem véletle-
nül a Kőrösi Csoma Sándor utca sarkán, 
hiszen ott állt egykor Bolyai János háza, ahol 
jelenleg kézművesoktatás van elemi iskolá-
soknak, és zeneórákat is tartanak. A külön-
böző, Bolyairól szóló rendezvények 
szervezése mellett fontos a konkrét tevékeny-
ség is. Ennek jegyében – az országos EMT 
másfél éves lobbizásának köszönhetően – a 
magyarországi Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatásával vásárolhattak 
közel 2 millió forint értékben korszerű fameg-
munkáló eszközöket és gépeket, amelyekkel 
hozzájárulnának a középiskolai szakmai ok-
tatás fellendítéséhez. A cél nemcsak az, hogy 
az általános iskolások „kedvet kapjanak” 
ahhoz, hogy a szakiskolák felé irányuljanak, 
hanem olyan szakmai alapismeretek, készsé-
gek ösztönzése, amelyeknek köszönhetően a 
háztartásban is elvégezhetnek különböző kar-
bantartási munkálatokat. Csegzi Sándor meg-
köszönte a projekt kivitelezését Köllő 
Gábornak és Horváth Erikának, a kolozsvári 
szervezet irodavezetőjének, akik lebonyolí-
tották a pályázatot. Az eszközöket a Bolyai 
János Tudomány és Technika Házában tárol-
ják, ahonnan kölcsönadják azoknak az okta-
tási intézményeknek, amelyek ezt igénylik, 

és hajlandóak műhelyfoglalkozást szervezni. 
A cél az, hogy nemcsak famegmunkáló esz-
közöket, hanem a fémforgácsoláshoz és a ro-
botizáláshoz is alkalmas gépeket és 
berendezéseket vásároljanak ugyancsak a 
magyarországi minisztérium támogatásával, 
ebben számítanak a tanfelügyelőség, az álta-
lános iskolák, a községek polgármesteri hi-
vatalainak a hathatós segítségére – ismertette 
a programot Csegzi Sándor.  

Köllő Gábor elsősorban az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium államtitkárának, 
Schanda Tamásnak és dr. Süveges Antal Pál 
osztályvezetőnek köszönte meg, hogy segí-
tették a projekt kivitelezését. Az EMT feltett 
szándéka, hogy a fiatalokat a műszaki isme-
retek felé irányítsa, és ez egy konkrét lépés 
ez irányba. A szervezet arról biztosította a 
partnereket, hogy ha van érdeklődés, folytat-
ják az együttműködést a magyarországi mi-
nisztériummal.  

Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes beval-
lotta, hogy vannak korszerűen felszerelt 
szaklíceumok a megyében, de sajnos a diá-
kok nem választják ezeket, így „konganak” 
az osztálytermek, a diákok legtöbbje az ál-
talános iskolákból inkább „nagynevű” líce-
umokban folytatná tanulmányait, mintsem 
szakképző líceumban vagy szakiskolákban, 
és ez nagyrészt a szülők hozzáállásától is 
függ. Az is sajnálatos, hogy ma már kevés a 
szakoktató, nincsenek műhelytanárok, mint 
a rendszerváltás előtt. Mérnökként támo-
gatja a szakoktatást, de egyelőre a jelenlegi 
tanterv mellett csak a kötelező, „iskolán kí-
vüli” foglalkozásokban látja kivitelezhető-
nek az EMT programját, amelyet 
mindenképpen dicséretre méltónak tart. Volt 

már kezdeményezés Ákosfalván, de az is 
megszűnt, illetve tervben van, hogy a Sapi-
entia egyetemen keresztül egy magyar 
nyelvű szakiskolát is beindítsanak, de ez is 
az érdeklődéstől függ.  

Bodó Előd Barna, Mezőpanit polgármes-
tere elmondta, megpályázták egy tanműhely 
felépítését és felszerelését a községi iskolába, 
ami kiváló kezdeményezés. Reméli, hogy az 
építőanyagok árának emelkedése ellenére si-
kerül elkezdeni az építkezést. Azért jött el a 
megbeszélésre, mert azok között van, akik 
elsőkként kérnék kölcsön a felszereléseket. 
Hozzátette, Magyarországon stratégia a 
szakoktatás újraélesztése, ez kellene legyen 
Romániában is. Egy átfogó elképzelés hiá-
nyában azonban szükségét látták annak, 
hogy lépéseket tegyenek ez irányba.  

Kupán Edit, a Bernády György általános 
iskola igazgatója szakoktató hiányában fa-
megmunkáló körök szervezésében látta ki-
vitelezhetőnek az elképzelést. Körtesi 
Sándor, a 7-es számú általános iskola igaz-
gatója példával igazolta, hogy ha a tanárok 
megismertetik közelebbről a diákokkal a 
szakmákat, pl. a famegmunkálást, akár mű-
helylátogatással, akár a szóban forgó eszkö-
zök használatával, akkor lenne érdeklődés 
ez iránt. Azt is hozzátette, hogy iskolájában 
lenne hely az EMT által felajánlott gépek-
nek, és azon lesz, hogy valóban éljenek a 
felkínált lehetőséggel. Ráduly Csongor, a 
mezőpaniti iskola igazgatója felajánlotta, 
hogy a községben szervezett nyári faragó-
táborban vegyék majd igénybe a gépeket a 
táborozók, akik így nemcsak a kézi szerszá-
mokkal, hanem a faragványok nyersanyagát 
előkészítő eszközökkel is megismerkedhet-
nek.  

A továbbiakban az EMT képviselői a bér-
leti feltételekről és a kivitelezés gyakorlati 
lehetőségéről szűkebb körben is tárgyaltak 
a jelen levő tanárokkal. 

Az EMT gépeket és eszközöket biztosít 
Famegmunkáló tanműhely iskolákba

Csíky Csaba

 Gligor Róbert László

Vajda György 

Fotó: Vajda György



Mezőszabadról, Mezőcsávásról és 
Mezőfeléről. Úgy néz ki, hogy a 
jövő év elejére sikerül befejezni a 
munkát, ami azt jelenti, hogy elké-
szül a főcsatorna, amelyet rácsatla-
koztatunk a marosvásárhelyi 
szennyvízhálózatra. Ezzel is pénzt 
spórolunk, nem kell tisztítóállomást 
kiépítenünk, ami ezelőtt két-három 
évvel körülbelül 500.000 euróba 
került volna. A három faluban kiala-
kított szennyvízhálózat értéke 
3.000.000 euró – ebből egymillió 
eurót sikerült uniós forrásokból fe-
dezni és 2.000.000 euró az önrész. 
Nem kis összeg, ezért is spórolunk 
egyre-másra, és a kanalizálási mun-
kálatok befejezésére összpontosí-
tunk. Ez csak a fővezetéket jelenti, 
de leadtunk egy másik pályázatot az 
Anghel Saligny programon keresz-
tül, amellyel kialakítjuk a mellékut-
cákbeli házak bekötési 
csatlakozásait is. Legkésőbb 2024-
ben létrehozzuk a csatlakozási pon-
tokat a három falu összes 
mellékutcájában. Azért kerül ilyen 
sokba, mert a csatlakozásokat is 
magukban foglalják a munkálatok, 
a lakosok nem kell erre pénzt költ-
senek, mindenkinek a kapujáig el-
visszük a szennyvízhálózatot. Ezt a 
megoldást választottuk, mert a la-
kosság legfőbb óhaját az aszfalto-
zott utcák képezik, de addig nem 
lehet és nem is szabad aszfaltozni, 
ameddig a kanalizálási, vízhálózati 
infrastruktúra nincsen kiépítve. 
Gondolkodtunk azon, hogy az asz-
faltozás vagy a kanalizálás legyen a 
prioritás, végül így döntöttünk. A 
vízhálózat már régen elkészült, a 
község mind a nyolc falujában van 
ivóvízhálózat, amelyen keresztül a 
víz Marosvásárhelyről érkezik.  

Van egy régebbi tervünk, amit az 
idén szeretnénk kivitelezni: egy ga-
rázst építeni a tűzoltóautónknak. 
Egy irodákkal ellátott garázshelyi-
séget, ahol éjjel-nappal ott tartóz-
kodhat a szolgálatos tűzoltó. A télen 
például kigyúlt egy ház, és mivel az 

autóban megfagy a víz, nem töltöt-
tük meg. Mire sikerült feltölteni, és 
kiértünk a helyszínre, a hivatásos 
tűzoltók már ott voltak két autóval. 
Mi nem vagyunk hivatásosak, de 
szeretnénk, ha mindig mi lennénk 
az elsők, úgy, ahogy erre volt már 
eset – nyáron, amikor az autó tele 
volt vízzel. Úgy tervezzük, hogy 
megépítjük a garázst, amelyben a 
tűzoltóautó mellett elfér a trakto-
runk és a mikrobuszunk is, mellé 
pedig kialakítunk egy helyiséget, 
ahol folyamatosan két önkéntes tar-
tózkodhat. A tűzoltóautót önrésszel 
vásároltuk, a szintén tűzoltáskor 
használatos Mitsubishit adomány-
ként kaptuk a csávási autóbontó tu-
lajdonosától. Nagyon nagy, 
községszinten 34 fős önkéntes csa-
patunk van, akik szívvel-lélekkel 
odaállnak. A legelőtüzeket, amelyek 
a megyében nagy problémát jelen-
tenek, mi oltjuk el, oda nem kell 
Vásárhelyről jöjjenek. Megoldjuk. 

A község falvaiban lévő nyolc 
kultúrotthonból hatot újrafedtünk – 
a szabédit és a csávásit nem kellett, 
mert azokon cseréptető volt –, elég 
nagy befektetés volt ez is, önerőből 
álltuk. A garázst is így fogjuk fel-
építeni. A községközpontban lévő 
orvosi rendelőt pályázattal szeret-
nénk felújítani, remélem, hogy ha-

marosan sikerülni fog, már elké-
szültek a mérések, április elején le-
adjuk a pályázatot. Az épület 
strukturálisan nincs rossz állapot-
ban, de szeretnénk tatarozni, fes-
teni, villanyhálózatot cserélni, 
szigetelést felújítani, ablakokat cse-
rélni és hasonlók. Két családorvos 
rendel az épületben, a lakosság 90 
százaléka hozzájuk jár.  

A rendelő mellett szeretnénk 
energiabarátabbá tenni a helyi kul-
túrotthont, és két töltőállomást ki-
alakítani elektromos autók számára, 
erre is pályázunk, azt pedig már el-
értük, hogy a ghiseu.ro oldalon ke-
resztül nálunk is lehet fizetni online.  
Döglött struccok az erdőben 

Ami a gondokat illeti, az aszfal-
tozás jelenti a legnagyobb problé-
mát, a község nagyon kevés 
hányadát fedi aszfaltút. Az elmúlt 
húsz évben azon dolgoztam, hogy a 
bekötőutcákat leaszfaltozzuk. A ta-
valy a mezőménesi szanatóriumig 

vezető utat sikerült leaszfaltozni – 
az országból nagyon sok helyről 
járnak ide, az út pedig az erdőn ke-
resztül vezet, és gondot jelentett, 
hogy a sárban elakadtak a buszok. 
Az intézmény igazgatója megkere-
sett, a faluközpontig leaszfaltoztuk 
az utat, a tavaly onnan sikerült to-
vábbvinni az aszfaltréteget a szana-
tóriumig. A főúttól a községbeli 
falvakig vezető bekötőutakat, mel-
lékutcákat is leaszfaltoztuk az el-
múlt években, ezek egyenként 
csupán pár kilométeresek, ám ösz-
szességében két teljes falut le le-
hetne aszfaltozni belőlük. Amint a 
kanalizálás kiépítése befejeződik, 
minden szükséges infrastruktúrával 
rendelkezni fogunk ahhoz, hogy el-
kezdhessük a további aszfaltozási 
munkálatokat, amelyekre – jelenleg 
– nincsenek kiírt pályázatok.  

Nagy gondunk, hogy a Mezősé-
get tápláló fővezetéknek Szabadtól 
a városig vezető része még a régi 
vascső, és nem tudnak elegendő 
mennyiséget átereszteni rajta, ha 
megnyomják azt a kapacitást, amire 
főleg nyáron a Mezőségnek szük-
sége van, akkor elreped a cső, 
amely olyan, mint a rosta lika. Úgy 
értesültem az Aquaservtől, hogy ki 
fogják cserélni ezt a részt. Mivel a 
vezeték régi, vasból lévő része 

miatt nyáron nem tudnak elegendő 
mennyiséget a Mezőségre juttatni, 
Sármáson pedig van egy kórház, azt 
csinálják, hogy az itt lévő kis víztá-
rozókat lezárják, hogy jusson víz a 
kórháznak. Volt ezért cirkusz a ta-
valy is, de nem hozzánk tartozik ez 
a dolog. Annyit tehettünk, hogy 
több mezőségi polgármesterrel 
együtt írásban fordultunk az Aqua-
servhez, hogy oldja meg a problé-
mát, hiszen az övé a vezeték. 

Nálunk a szociális segélyből élők 
dolgoznak, például a szemétgyűj-
tésnél. Nemrég háromkamionnyi 
szemetet szedtünk össze az erdőink, 
mellékutaink széléről – közöttük 
döglött struccokat, autóspojlert, be-
tontörmeléket, faanyagot, cipőt, tol-
lút, tévét, vécékagylót. Máshonnan 
hozzák ide a szemetet, ledobják az 
erdő alá, olyan papírt is kaptunk a 
kupacban, miszerint Szentpálról 
származik. Nem a csávási ember 
hajítja ki, neki a kapuja elől elvi-

szik. Képzeld el, mész ki a zöldbe, 
és amikor kiérnél az erdőhöz, látsz 
egy nagy döglött struccot. A bárdosi 
úttól a rücsi malomig a miénk a te-
rület. Minden tavasztól őszig szed-
jük a szemetet a szélén, annyi 
mindent kihajítanak az autókból. 
Sajnos még mindig nagyon sok a 
civilizálatlan ember. 
Kulturális élet  
és növekvő lakosság  

Van tánccsoportunk Kölpényben, 
Mezőfelében, de a Covid leállított 
mindent. Most, hogy feloldották a 
korlátozásokat, mi is elkezdtünk 
gondolkodni falunap szervezésén 
Felében, ahol eddig is volt ilyen 
rendezvény. Lehet, hogy lesz Csá-
váson is, nem tudjuk még. Szeret-
nénk kimozdítani az embereket 
otthonról, mindenkinek hiányzik a 
találkozás. A koronavírus-járvány 
nyomot hagyott a községen, volt 
halálesetünk is, de átvészeltük. Az 
emberek azonban eltávolodtak egy-
mástól, bezárkóztak a négy fal 
közé. Megpróbálunk ezen is változ-
tatni, de a falunapokon kívül más 
nagyobb rendezvényünk, fesztivá-
lunk nincsen.  

Az etnikai arány fele-fele, ami a 
magyar és román lakosságot illeti, 
a romák billentik át a mérleget ide 
vagy oda. Az elnéptelenedés nem 

jellemző a községre, sőt – nagyon 
sokan beköltöztek. Amikor polgár-
mester lettem, 5800-5900 lakosa 
volt a községnek, most 6300-6400-
an vagyunk. Nagyon sokan költöz-
tek ki Marosvásárhelyről egészen 
Csávásig, és – ellentétben Koronká-
val vagy Jeddel – közülük a leg-
többnek már ide szól a személyije. 
Ez is változtat az arányokon. Szá-
momra nagyon fontos, hogy mindig 
megtaláljam az egyensúlyt. Úgy 
vélem, hogy az nem ember, aki a 
saját fajtáját nem szereti, de az 
egyensúlyt meg kell tartani – ná-
lunk például Mezőszabad vagy 
Bazéd teljesen román lakosságú, 
Mezőménes 90%-ban az, de soha 
semmilyen etnikai probléma nem 
volt. Ők is megünneplik december 
elsejét, mi is megünnepeljük már-
cius 15-ét, és nincs semmi gond. 
Érzékenyen kell kezelni ezt a hely-
zetet, nem lehet felelőtlen kijelen-
téseket vagy gesztusokat tenni.
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Szerkeszti: Kaáli Nagy Botond

Az egyensúly fontossága

A szanatóriumhoz vezető út

A tűzoltóautó

Szabó József Levente polgármester 
Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



Bejelentette visszavonulását a török labdarúgó-
válogatottból a csapatkapitány Burak Yilmaz, aki 
csütörtök este tizenegyest hagyott ki a portugá-
lokkal szemben 3-1-re elveszített világbajnoki 
pótselejtez n. 

A francia bajnoki címvéd  Lille csatára a por-
tói mérk zés második félidejében, 2-0-s portugál 
vezetésnél szépített, majd a 85. percben büntet t 
rúghatott, de a fels  léc fölé bombázta a labdát. 
A portugálok a ráadásban még egy gólt szereztek, 
így k játszhatnak majd kedden a vb-re jutásért 
az Európa-bajnok olaszokat kiejt  északmacedó-
nok ellen. 

„Ha berúgtam volna azt a tizenegyest, akkor 
nehézzé vált volna a helyzet Portugáliának. Ki-
hagytam, de miért? Engem is sokkolt ez az egész“ 
– nyilatkozott Yilmaz a török sajtónak, majd kö-
zölte, hogy többet nem szerepel a válogatottban. 

„Változásra van szükség. Ahogyan én átvettem 
az irányítást annak idején, úgy kell most nekem 
átadnom azt a csapattársaimnak, és kívülr l tá-
mogatnom ket“ – fogalmazott a 36 éves támadó, 
és hangsúlyozta: döntése végleges, minden érze-
lemt l mentes, melyet racionális módon hozott 
meg, mert szerinte „a változásnak be kell követ-
keznie“. 

Yilmaz 77 alkalommal szerepelt a török nem-
zeti tizenegyben, amelynek színeiben 31 gólt 
szerzett, s játszott a 2016-os, valamint a 2020-ról 
tavalyra halasztott – részben budapesti és buka-
resti rendezés  – Európa-bajnokságon. A csatár a 
Lille-ben 2020 augusztusa óta futballozik, de ko-
rábban megfordult többek között a Besiktasban, 
a Fenerbahcéban és a Galatasarayban is. 

Törökország válogatottja legutóbb 2002-ben 
szerepelt világbajnokságon, és akkor bronzérmes 
volt Brazília és Németország mögött.
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Nem játszik többet a török futballválogatottban Burak Yilmaz

A kanadai labdarúgó-válogatott kijutott a katari világbajnokságra, mi-
után vasárnap 4-0-ra legy zte a vendég Jamaicát Torontóban az észak- és 
közép-amerikai selejtez sorozat utolsó el tti fordulójában. 

A juharleveles gárda 1986 után és története során másodszor lehet ott a 
legjobbak seregszemléjén – 36 éve, Mexikóban éppen a magyarokkal sze-
repelt azonos csoportban. 

Az élcsoport tagjai közül az Egyesült Államok és Mexikó is nyert, félig 
már mindkét csapat vb-résztvev nek tekintheti magát, az interkontinentális 
pótselejtez s negyedik helyen pedig a Salvadorban diadalmaskodó Costa 
Rica áll. A DAC véd jét, Eric Davist is a soraiban tudó Panama amerikai 
veresége azt is jelenti, hogy a karibi állam válogatottja ezúttal nem lesz ott 
a vébén, mivel behozhatatlan a hátránya a negyedik helyen álló Costa Ri-
cával szemben. 

Az utolsó játéknap szerdán lesz (az Egyesült Államok Costa Ricán ját-
szik, Mexikó pedig Salvadort fogadja), az els  három helyezett automati-
kusan kvalifikálja magát a vb-re, a negyedik pótselejtez t játszik Óceánia 
legjobbjával. 

Kanada is kijutott a világbajnokságra

Mély nyomot hagyott az elpuskázott büntet . Fotó: a török labdarúgó-szövetség honlapja 

A világbajnoki címvéd  Max Verstappen, 
a Red Bull holland versenyz je nyerte a va-
sárnapi Forma–1-es Szaúdi Nagydíjat Dzsid-
dában, miután nagy csatában legy zte 
Charles Leclerc-t, a Ferrari monacói pilótáját. 
A 24 éves Verstappen pályafutása 21. futam-
gy zelmét aratta. 

Az egy héttel ezel tti szezonnyitón diadal-
maskodó Leclerc mögött csapattársa, a spa-
nyol Carlos Sainz Jr. ért célba harmadikként. 
A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton 
(Mercedes) a 16. helyr l rajtolva tizedik lett, 
míg a pole pozícióból startoló Sergio Pérez 
(Red Bull) negyedikként zárt. 

A rajtot Pérez kiválóan kapta el, így meg 
is rizte a vezet  pozíciót, mögé pedig Lec-
lerc sorolt be másodikként. A harmadik pozí-
cióért Sainz és Verstappen küzdött meg az 
els  két kanyarban, s ebb l a csatából a hol-
land jött ki gy ztesen. 

A 15. kör végén Pérez az élr l a bokszba 
hajtott kerékcserére, a 16. körben 
viszont Nicholas Latifi (Willi-
ams) a betonfalnak csapta a ver-
senyautóját, ezért a verseny- 
bíróság a pályára küldte a bizton-
sági autót. A mez ny nagy része 
ekkor azonnal kiállt friss abron-
csokért, így az újraindítás el tt 
Leclerc, Verstappen, Pérez, Sainz 
volt a sorrend a safety car mögött 
az els  négy helyen. 

A verseny a 22. körben folyta-
tódhatott, Leclerc pedig remekül 

meg rizte az els  helyet, mögötte Verstappen 
száguldott másodikként. A harmadik pozíciót 
Pérez kénytelen volt átadni Sainznak, mert a 
mexikói korábban szabálytalanul el zte meg 
a spanyolt. 

Nyolc körrel a vége el tt Verstappen közel 
került Leclerc-hez, így nagy csata kezd dött 
a futamgy zelemért. Els  nekifutásra a hol-
land megel zte a monacóit, aki viszont azon-
nal visszaszerezte a vezet  helyet. Ezután 
Verstappen mással próbálkozott, de nem járt 
sikerrel, két körrel kés bb viszont megfelel  
taktikát választott, s a célegyenesben átvette 
a vezetést. 

A hajrában a Ferrari monacói versenyz je 
már nem tudta utolérni holland riválisát, aki 
pályafutása 21. futamgy zelmével feljött az 
örökranglista 15. helyére a finn Kimi Räik-
könen mellé. 

A vb két hét múlva folytatódik az Ausztrál 
Nagydíjjal Melbourne-ben.

Verstappen nagy csatában legy zte Leclerc-t Dzsiddában

Eredményjelz  
Észak- és közép-amerikai 

labdarúgó-vb-selejtez k, 13. 
forduló: Kanada – Jamaica 4-0 
(2-0), Salvador – Costa Rica 1-
2 (1-2), Egyesült Államok – 
Panama 5-1 (4-0), Honduras – 
Mexikó 0-1 (0-0). 

Az állás: 1. (és már vb-részt-
vev ) Kanada 28 pont, 2. 
Egyesült Államok 25 (21-8), 3. 
Mexikó 25 (15-8), 4. Costa 
Rica 22, 5. Panama 18, 6. Sal-
vador 10, 7. Jamaica 8, 8. Hon-
duras 4. 

Infarktust kapott,  
és megm tötték  

Ovidiu Ha egan futballbírót 
 
Infarktust kapott, és megm tötték Ovidiu Ha egan futballbírót, az 

orvosi beavatkozás után állapota stabil. 
A 2008 óta FIFA-bíróként jegyzett és 2015-t l az európai bírói  

elitligába tartozó 41 éves Ha egan vasárnap este otthonában tartózko-
dott Aradon, és er s mellkasi fájdalmakat érzett, miután befejezte az 
edzést. Kórházba ment kivizsgálásra, és az orvosok megállapították, 
hogy az egyik ér eldugulása következtében infarktust kapott. A média 
szerint vasárnap este meg is m tötték, sztentet ültettek be neki, egye-
l re kérdéses, hogy Ha egan tudja-e folytatni pályafutását. 

A román média szerint az eddigi szakmai eredményei alapján jó 
esélye volt, hogy beválogassák az idei katari világbajnokság játékve-
zet i közé. 

Gy zelemmel tért vissza Barcelonába  
a spanyol válogatott 

A spanyol labdarúgó-válogatott 2-1-re legy zte Albániát a szom-
bati barátságos mérk zésen Barcelonában. Az Espanyol stadionjában 
lejátszott meccsen Ferran Torres, az FC Barcelona játékosa szerzett 
vezetést a hazaiaknak a 75. percben. Tíz perccel kés bb Myrto Uzuni 
egyenlített, aki január végén igazolt a Ferencvárostól a spanyol Gra-
nadához. A végeredményt a lipcsei Dani Olmo állította be a kilenc-
venedik percben. 

A spanyol válogatott ezt megel z en legutóbb 2004 februárjában 
játszott Barcelonában, akkor Perut gy zte le 2-1-re. 

Eredmények: Spanyolország – Albánia 2-1 (0-0), Anglia – Svájc 
2-1 (1-1), Katar – Bulgária 2-1 (1-0), Írország – Belgium 2-2 (1-1), 
Horvátország – Szlovénia 1-1 (1-0), Hollandia – Dánia 4-2 (3-1), Né-
metország – Izrael 2-0 (2-0), Finnország – Izland 1-1 (1-1), Fehér-
oroszország – India 3-0 (0-0). 

Európai vb-pótselejtez k és északír–magyar,  
valamint izraeli–román ma este 

Ma este játsszák a labdarúgó-vb pótselejtez jének két 
dönt jét: Portugália Észak-Macedóniával (TV: DigiSport 1), 
Lengyelország Svédországgal (DigiSport 2) méri össze ere-
jét. Mindkét találkozó 21.45 órakor kezd dik. 

Ugyancsak 21.45 órától játszik ma este a magyar labda-
rúgó-válogatott, amely felkészülési mérk zésen, Belfastban 
Észak-Írország vendége lesz (TV: M4 Sport). 

A görögökt l elszenvedett vereség után Izraelben köszö-
rülheti ki a csorbát a román csapat. A 20.45 órakor kezd d  
találkozót a Pro X televízió él ben közvetíti. 

Eredményjelz  
Forma–1-es Szaúdi Nagydíj, Dzsidda (50 kör, 308,450 km) 
* pontszerz k: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:24:19.293 óra, 2. Charles Lec-

lerc (monacói, Ferrari) 0.549 másodperc hátrány, 3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 
8.097 mp h., 4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 10.800 mp h., 5. George Russell (brit, 
Mercedes) 32.732 mp h., 6. Esteban Ocon (francia, Alpine) 56.017 mp h., 7. Lando Norris 
(brit, McLaren) 56.124 mp h., 8. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:02.946 perc h., 9. 
Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:04.308 p h., 10. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:13.948 
p h. 

* leggyorsabb kör: 1:31.634 perc, Leclerc (48. kör) 
* pole pozíció: Pérez 

A vb-pontversenyek állása 
* versenyz k: 1. Leclerc 45 pont, 2. Sainz 33, 3. Vers-

tappen 25, 4. Russell 22, 5. Hamilton 16, 6. Ocon 14, 
7. Pérez 12, 8. Magnussen 12, 9. Valtteri Bottas (finn, 
Alfa Romeo) 8, 10. Norris 6, 11. Cunoda Juki (japán, 
Alpha Tauri) 4, 12. Gasly 4, 13. Fernando Alonso (spa-
nyol, Alpine) 2, 14. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 
1 

* csapatok: 1. Ferrari 78 pont, 2. Mercedes 38, 3. Red 
Bull 37, 4. Alpine 16, 5. Haas 12, 6. Alfa Romeo 9, 7. 
Alpha Tauri 8, 8. McLaren 6 

Eriksen góllal mutatkozott be újra  
a dán válogatottban 

Visszatért hazája válogatottjába Christian Eriksen, aki a 
tavalyi Európa-bajnokságon, a június 12-én, Finnország 
ellen játszott koppenhágai csoportmérk zés els  félidejének 
végén szívmegállás miatt összeesett a gyepen, de csapattár-
sainak, valamint az orvosi stáb gyors beavatkozásának kö-
szönhet en újra tudták éleszteni, és megmentették az életét. 

A beavatkozás után kórházba szállították, ahol hat napot 
töltött, majd hazatért. Az olasz bajnoki címvéd  Internazio-
nale decemberben felbontotta a szerz dését, mert Olaszor-
szágban nem léphet pályára olyan labdarúgó, akinek 
szívritmus-szabályozót ültettek be a szervezetébe. Eriksen 
decemberben kijelentette, mindent megtesz azért, hogy visz-
szatérhessen a pályára, mert az idei katari világbajnokságon 
szeretne a dán keret tagja lenni, majd január 31-én az angol 
Premier League-ben szerepl  Brentford csapatába igazolt. 

A szombat este Amszterdamban rendezett barátságos mér-
k zésen a 30 éves középpályás a szünetben állt be, és még 
két perc sem telt el, amikor a hálóba talált a 110. válogatott 
meccsén.  

Fotó: a Forma–1 közösségi oldala 
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Érdekes eredmények szület-
tek a 2021-es okostelefonok 
népszerűsége tekintetében. 
Az élmezőny, vagyis az első öt 
készülék közös tulajdonsága, 
hogy mindegyikük hátán ott 
van az alma logó. A Samsung 
mindössze egy modellel ke-
rült be ebbe a kategóriába, ez 
pedig – meglepő módon – 
nem az S21 család tagja, de 
még csak nem is Fold. 

További érdekesség, hogy hiába 
a koronavírus és hiába a globális 
csiphiány, a tavalyi év egyértel-
műen sikeres volt a telefongyártók 
számára. Főleg az Apple büszkél-
kedhet, hiszen az iPhone-eladások 
16%-ot emelkedtek 2020-hoz ké-
pest. Ilyen szempontból is első he-
lyet foglal el az amerikai techóriás. 

A Samsung eladásai mindössze 6%-
ot emelkedtek az egy évvel koráb-
bihoz képest. Azonban még 
egyértelműbb az almás vállalat do-
minanciája, ha azt nézzük, hogy 
melyek voltak 2021-ben a legna-
gyobb példányszámban értékesített 
telefonok. A Counterpoint Research 
adatai szerint ugyanis az első öt he-
lyet az iPhone-ok birtokolják  
(iPhone 12, iPhone 12 Pro Max,  
iPhone 13, iPhone 12 Pro és iPhone 
11). A Samsung az A12-vel került 
be a TOP 10-be, amely egy olcsó te-
lefon. Számos mobilszolgáltató in-
gyen vagy nagyon olcsón kínálja 
ezt a típust egy-egy szerződés meg-
kötése mellé. Ez a tényező nagy-
mértékben növelte a készülék 
eladási arányát. A Samsung után a 
hetedik a Xiaomi Redmi 9A, a 8. és 
9. helyet megint az Apple szerezte 
meg az iPhone SE 2020-szal, illetve 
az iPhone 13 Pro Maxszal. A TOP 

10-ben az utolsó hely a Xiaomi 
Redmi 9-é. 

2021-ben a világ legkelendőbb 
okostelefonja az iPhone 12 volt. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy már má-
sodik éve választották a felhaszná-
lók az olcsóbb iPhone-t a 
csúcsmodell helyett. 2020-ban a 
sima 11 volt a befutó, 2022-ben 
pedig minden bizonnyal az iPhone 
13 lesz, a második pedig a 13 Pro 
Max, hiszen ezek a készülékek már 
most bekerültek a TOP 10-be, 
annak ellenére, hogy csak szeptem-
berben mutatta be őket az Apple és 
mindenhol hiány volt belőlük. Sőt 
az iPhone 13 „bronzérmes” lett. 

További érdekesség, hogy az  
iPhone 11, amely 2021-ben már 
kétéves, vagyis bizonyos szempont-
ból csereérett modell volt, még 
mindig bekerült az első öt közé, 
ezzel megszerezve a világszinten 
eladott telefonok 2,2%-os részará-
nyát, ami nagyon szép eredmény. 
Különösen annak fényében, hogy 
az első helyen levő iPhone 12 
2,9%-on áll. Ha ezeket az arányokat 
számokká alakítjuk, megtudjuk, 

hogy az Apple tavaly hozzávetőleg 
30 millió iPhone 12 Pro Maxot 
adott el, valamint 27-29 millió  
iPhone 13-at, iPhone 12 Prót és  
iPhone 11-et. Természetesen a szá-
mok külön-külön értendők. Mind-
eközben az iPhone 12 minden 
bizonnyal meghaladta a 40 milliós 
eladási számot, ez pedig már sokkal 
lenyűgözőbb, mint az iPhone 11 
2020-as eladási száma. 

Összességében elmondható, 
hogy az Apple-nek sikerült kiszéle-
sítenie teljes termékportfólióját, be-
leértve a legolcsóbb iPhone SE 
2020-at és a legdrágább iPhone 13 
Pro Maxot is. Ezzel pedig kiszorí-
totta a Samsungot a TOP 5-ből. 
Még kiemelkedőbb ez a teljesít-
mény, ha figyelembe vesszük az  
iPhone 12 Mini és 13 Mini alacsony 
piaci részesdését. Nem véletlen, 
hogy az Apple nemrég bemutatta az 
SE 2022-t, amitől nyilván azt várja, 
hogy átveszi az SE 2020 helyét. To-
vábbá arról is lehet pletykákat hal-
lani, hogy megszűnik a Mini 
sorozat, és helyette az alapmodell-
ből is készül egy Max, hiszen az el-
adásokból az látszik, hogy a 
nagyobb telefonok kelendőbbek. 

A Phone Arena véleménye sze-
rint nem meglepő, hogy mindössze 
egy Samsung szerepel a tízes listán, 
ami ráadásul nem is prémium tele-
fon. Ez így volt 2019-ben és 2020-
ban is, ráadásul nagyon úgy fest, 
hogy az S21 sorozat sokkal kevésbé 
sikeres, mint az S20 vagy S10 csa-
lád. A középkategóriás telefonok 
közül azonban a Galaxy A50 (2019-
ben) és a Galaxy A51 (2020-ban) 
elérte a negyedik helyezést. A jelen-
legi eredmény minden bizonnyal el-
keserítő a Samsung számára, hiszen 
a 2021-es utódmodell, az A52 nem 
tudta elérni elődei szintjét, és mind-
össze egy telefonjuk került be a 
TOP 10-be. 

A Counterpoint Research tavaly 
több mint 4200 aktív okostelefon-
modellt követett nyomon világvi-
szonylatban. A TOP 10-be bekerült 
modellek sokkal nagyobb részese-
dést szereztek meg az eladásokból, 
mint 2020-ban, amiből arra lehet 
következtetni, hogy mind több cég 
dolgozik a kínálatuk csökkentésén, 
ezzel arra ösztönözve a vásárlókat, 
hogy a jobb és egyben drágább te-
lefonokra váltsanak, természetesen 
házon belül maradva. 
Óriásit ugrott a VPN-t használók 
száma Oroszországban 

Sok helyről hallani, hogy az 
orosz átlagemberek nem akarják ezt 
a háborút, hiszen nagyon sok szem-
pontból ők a vesztesei.  Számos vál-
lalat vonult ki az országból vagy 
szüntette be korlátlan időre a tevé-
kenységét. Ez alól az online felüle-
tek sem képeznek kivételt. Ha ez 
nem lenne elég, az orosz vezetés is 
vezetett be korlátozásokat, értelem-
szerűen azért, hogy blokkolni tudja 
a külföldről érkező információkat. 
Azonban a mai világban ez lehetet-
len, hiszen ott van a VPN, azaz a 
virtuális magánhálózat. 11.000%-

kal ugrott meg a VPN-t használók 
aránya Oroszországban azóta, ami-
óta kitört a háború. 

Ki lehet jelenteni, hogy még soha 
sehol nem volt ilyen fontos a VPN, 
mint most Oroszországban. Leg-
alábbis ezt igazolják a telepítési 
számok az AtlasVPN szerint. A tár-
saság véleménye szerint a drámai 
növekedésben az is szerepet játszik, 
hogy Moszkva március 14-én beje-
lentette, hogy egyetlen orosz inter-
netező sem használhatja az 
Instagramot. Ezt a döntést a Kreml 
azután hozta meg, hogy a Faceboo-
kot (és az Instagramot is) üzemel-
tető Meta engedélyezte, hogy a 
felhasználók sokkal szabadabban 
fejezzék ki a véleményüket az orosz 
hadseregről, ennek tevékenységé-
ről, illetve Vlagyimir Putyin elnök-
ről is. A vállalat azt is lehetővé tette, 
hogy erőszakra felbujtó bejegyzése-
ket tegyenek közzé. 

Az orosz vezetés már akkor fi-
gyelmeztette az amerikai vállalatot, 
hogy komoly válaszlépésre számít-
hat. Ezt követően közölte, hogy az 
Instagram képmegosztó többé nem 
lesz elérhető Oroszországban. Ezzel 
a lépéssel több tízmillió embert vá-
gott el a szolgáltatástól. Legalábbis 
hagyományos módon nem tudják 
elérni a népszerű közösségi platfor-
mot a felhasználók, és itt jön képbe 
a VPN. Ezek a különféle megoldá-
sok biztosítják, hogy a tiltott dol-
gokhoz ezután is hozzá lehessen 
férni. A VPN lényegében átveri a 
rendszert, és azt mutatja, hogy az 
adott felhasználó egy másik ország 
internetszolgáltatását használva lép 
be a platformra. Jó megoldás ez 
egyébként a Netflix esetében is pél-
dául, hiszen ha VPN-t használunk, 
akkor sokkal több magyar szinkro-
nos filmet érünk el. 

Az Instagram és más közösségi 
médiás felületek iránti rekordmagas 
érdeklődést mért az AtlasVPN. 
Közleményében azt írja, hogy az 
Instagram letiltása óta 11.253 szá-
zalékos ugrást regisztráltak a VPN-
szolgáltatással kapcsolatos ke- 
resések és telepítések terén. Ez ab-
szolút rekord. Kérdés persze, hogy 
a VPN képes lesz-e segíteni azok-
nak az orosz kisvállalkozásoknak, 
amelyek az Instagram segítségével 
jutottak jövedelemhez. 

Az orosz vezetés nemcsak az Ins-
tagramot „ölte meg” az országban, 
hanem a Facebookot is korlátozta, 
majd később teljesen leblokkolta, 
ezt követően a Whatsapp üzenet-
küldő is elérhetetlenné vált. To-
vábbá a Twitterhez sem lehet 
hozzáférni. Nagyon úgy fest, hogy 
az orosz vezetés minden hírcsator-
nát el akar vágni, hogy csak a saját 
propagandája jusson el az emberek-
hez. Viszont ezekkel a lépésekkel 
sok ember életét nehezíti meg, hi-
szen nincs lehetőség arra, hogy be-
széljenek a más városban (vagy 
országban) élő családtagjaikkal – 
videóhívás formájában –, másrészt 
rengeteg ember megélhetését ve-
szik el. Ez előbb-utóbb vissza fog 
ütni az orosz vezetésre.

Nagy-Bodó Szilárd

TOP 10 okostelefon 2021-ben  Forrás: Counterpoint Research

A legnagyobb példányszámban eladott okostelefon, az iPhone 12  Forrás: Apple Instagram  Forrás: Instagram

Megvan a világ 10 legnépszerűbb mobilja
 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd



 Az elmúlt hetekben gyakran 
eszembe jutott Dsida Jenő A tó ta-
vaszi éneke című versének záró 
versszaka: 

 
„Ó, emberek,  
nem alhatok!  
Fájdalmam a  
fájdalmatok,  
itt tükrözik  
keresztetek,  
és borzadok  
és reszketek.” 
 
Két hónappal ezelőtt ért véget vá-

rosunkban az egyetemes ökumeni-

kus imahét. Amikor az imahéten a 
születéstörténet örök szép evangéli-
umi üzenetei alapján a napkeleti 
bölcsek nyomába szegődtünk, az 
ígéret csillagát követve, még nem 
sejtettük, hogy a szeretet csillagá-
nak fényét egy hónap múlva elta-
karják szemünk elől a szomszédos 
országban zajló háború borús felle-
gei. 

Az elmúlt hetekben döbbenten 
láttuk és látjuk mindannyian a há-
ború kegyetlenségét, embertelen 
voltát. Átérezzük mindazt a fájdal-
mat, amit Dsida Jenő fenti versében 
megfogalmazott. Ebben az időszak-

ban a betlehemi csillag, a szeretet 
csillagának fényét azok éltetik, akik 
emberségről, együttérzésről, szere-
tetről cselekedeteik által tesznek 
szép bizonyságot. Akik imádkoznak 
a bajba jutottakért, akik menekülte-
ket segítenek, fogadnak be hajlé-
kukba, intézményeikbe. Akik 
adományt adnak, gyűjtenek és jut-
tatnak el a rászorulóknak. Akik 
megnyitják szívüket-lelküket em-
bertársaik előtt. 

A háború pusztít, rombol, emberi 
életeket, épületeket, intézményeket, 
városokat dönt romba. Ellentéte az 
építésnek, a szépítésnek, az életnek. 

Kövesdombi unitárius templo-
munkban tavaly az esztendő végén, 
a vírusjárvány miatt, csupán gyüle-
kezeti körben ünnepeltük templo-
munk alapkőletételének 22. és 
szentelésének 15. évfordulóját. Az 
ünnepi istentiszteleten kegyelettel 
emlékeztünk mindazon áldott emlé-
kezetű híveinkre, hittestvéreinkre, 
akik építő emberekként élnek egy-
házközségünk és gyülekezeti kö-
zösségünk emlékezetében. Szabó 
László mérnökre, egyházközségünk 
templomépítő tiszteletbeli gondno-
kára, akitől tavaly novemberben 
vettünk földi búcsút. Nagy Elek 
néhai ezermester testvérünkre, aki 
templomunk toronyóráját álmodta 
és építette meg, készítette el otthoni 
műhelyében másfél évtizeddel ez-
előtt. Kegyelettel emlékeztünk 
mindazon áldott emlékű testvére-
inkre, keblitanácsosainkra és híve-
inkre, akik kivették részüket a 
templom építéséből, szépítéséből. 
Akiknek emlékezetét szívünkben, 
lelkünkben hordozzuk. 

Az ő örökségüket visszük tovább 
és éltetjük mi, akik a magunk rend-
jén igyekszünk javítani, ápolni, vi-
gyázni ezt a hagyatékot. Ebben az 
építő, javító, örökséget megőrző 

feladatunkban segített és segít Ma-
gyarország kormánya, Marosvásár-
hely Polgármesteri Hivatala, városi 
tanácsa és a Maros Megyei Tanács. 
Támogatásukkal és adakozó, segí-
tőkész híveink támogatásával vé-
gezzük jelenleg is templomunk 
külső-belső javítását, felújítását. A 
Bethlen Gábor Alapítványhoz be-
nyújtott nyertes pályázatainkból 
pedig istentiszteleteink, templomi 
ünnepségeink online közvetítését 
valósítottuk meg. Vallásórás gyer-
mekek, ifjak és felnőttek számára 
rendezvényeket, kirándulásokat, 
konferenciákat, közösségépítő és 
megtartó együttléteket szerveztünk 
és szervezünk. 

 Imádkozunk azért, hogy véget 
érjen a szomszédunkban pusztító, 
emberáldozatokat követelő, rom-
boló háború. Imádkozunk azért, 
hogy rombolás és pusztítás helyett 
Isten teremtménye a szeretet csilla-
gának fénye mellett építhessen, al-
kothasson mindenütt ezen a 
földgolyón. 

 
Kecskés Csaba, 

 Marosvásárhely- 
kövesdombi  

unitárius lelkészA kövesdombi unitárius templom
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Éltessük a csillag fényét!

Nagy érdeklődésnek örvendett a 
Mathias Corvinus Collegium 
(MCC) Transylvania Lectures soro-
zatának második előadása. A már-
cius 18-i alkalmon dr. Gladden 
Pappin, a Dallasi Egyetem Politika-
tudományi Tanszékének adjunk-
tusa, az MCC vendégelőadója 
tartott előadást az amerikai politika 
égető kérdéseiről. 

A Transylvania Lectures havonta 
megrendezett alkalmaira az MCC 
külföldi előadókat hív meg, akik 
napjaink fontos, megosztó kérdése-
iről beszélnek. „A nyilvános ese-
mény főleg egyetemistákat szólít 
meg, és arra bátorítja a résztvevő-
ket, hogy diskurzust folytassanak 
meghívottainkkal, akik közeli meg-
figyelői vagy akár alakítói is a meg-
határozó közéleti, társadalmi, üzleti 
folyamatoknak” – mutatott rá Tal-
pas Botond, az MCC erdélyi tevé-
kenységért felelős igazgatója. 
Elmondta, a szervezők a Transylva-
nia Lectures következő rendezvé-
nyeit is úgy igyekszenek 
megtervezni, hogy a lehető legszé-
lesebb publikum változatos témák-
ban hallgathasson magas 
színvonalú előadásokat. 

A legutóbbi találkozón Amerikai 
politika: A jó, a rossz és a jövő cím-
mel tartott előadást Gladden Pap-
pin, aki a Harvard Egyetemen 
végezte tanulmányait történelem, 
valamint kormányzati tudományok 
szakon. 2017-ben társalapítója volt, 
ma pedig helyettes szerkesztője az 
American Affairs lapnak, amely az 
Egyesült Államok első számú kon-
zervatív politikai negyedéves folyó-
iratává vált. A közelmúltban részt 

vett a Postliberal Order hírlevél ala-
pításában, és rendszeresen ír az 
Egyesült Államok és Európa politi-
kai ügyeiről. A beszélgetést dr. 
Calum T. M. Nicholson, a camb-
ridge-i és oxfordi egyetem antropo-
lógusa, az MCC vendégelőadója 
moderálta. 

Gladden Pappin elárulta, szep-
tember óta tartózkodik Budapesten 
az MCC előadójaként, és igyekszik 
megismerkedni a magyar történe-
lemmel, kultúrával. Elmondta, bár 
szívesebben beszélne helyi kérdé-
sekről, mégsem kerülhető el az 
egyesült államokbeli politika, hi-
szen az egész világot befolyásolja. 
Az előadó először is felvázolta az 
egyenlőség értelmezésének alakulá-
sát a történelem során. Az Ameri-
kába érkező európaiak félretették 
előző társadalmi hátterüket, és a 
közös célok megteremtették egy-
fajta egyenlőség alapjait. Az egyen-
lőséget azonban különbözően 

értelmezték az emberek, és az év-
századok során sokszor szélsősé-
gessé, agresszívvá vált az 
érvényesítése. Az egyenlőség meg-
teremtése nemes cél, de az emberek 
túlzásba eshetnek, és vallásos hév-
vel, radikálisan törekszenek az el-
érésére – fejtette ki a politológus. 
Példaként rámutatott, hogy a pol-
gárháború idején annyira igyekez-
tek eltörölni a rabszolgaságot az 
északiak, hogy hajlandók lettek 
volna a teljes déli társadalmat porig 
rombolni. Vagy sok esetben ütötte 
fel a fejét az az angolszász felfogás, 
hogy morálisan felsőbbrendű nép-
ként terjesztenie kell az egyenlőség 
eszméjét a világban, ez azonban 
más népek elnyomását eredmé-
nyezte. 

Ma világszerte folyik a kulturális 
gyarmatosítás: az Egyesült Államok 
csak akkor fogadja el, hogy más is 
erkölcsileg helyesen cselekszik, ha 
hozzá hasonlóan viselkedik. Az or-

szágon belül is komoly nézeteltéré-
sek születnek emiatt: aki nem ért 
egyet az egyenlőség apropóján tá-
lalt új eszmékkel, megbélyegzik. A 
liberalizmus lassan fegyverré ala-
kult. Gladden Pappin szerint mára a 
nagy nyugati vállalatok és az Egye-
sült Államok számára is kezd vilá-
gossá válni, hogy nem alakíthatja 
saját képére az egész világot, nem 
erőltetheti rá a liberális demokráciát 
a legkülönbözőbb országokra. Na-
gyon törékeny a helyzet, hiszen az 
USA inkább digitálisan építkezik, 
és olyan ideológiákat terjeszt, ame-
lyekből a világ nagy része nem kér. 

A közönségből érkező, ukrajnai 
konfliktussal kapcsolatos kérdésre 
Gladden Pappin elmondta: a háború 
hírére a legtöbben úgy reagáltak, 
mint például egy rasszista vagy sze-
xuális zaklatási botrányra: ahogyan 
kizárják az online terükből az ille-
tőt, úgy azt hiszik, Oroszországot is 

„kitörölhetik az internetről”. Gyere-
kes játékot folytatnak egy magas 
kockázatú helyzetben. A politoló-
gus szerint egyre inkább problé-
mává válik az internet 
szétszakadása: már nem a teljesen 
szabad, nyílt internet korát éljük 
(megvan a „kínai nagy tűzfal”, most 
pedig Oroszország elszigetelésének 
vagyunk tanúi). Ebből is fakadhat-
nak kulturális ellentétek, hiszen lé-
tezhetnek olyan országok, amelyek 
nem akarják majd követni az Egye-
sült Államok által diktált iramot, 
trendeket. 

Calum Nicholson moderátorként 
érdekes párhuzamra hívta fel a fi-
gyelmet: az ideológiák ma úgy mű-
ködnek, mint az okostelefonok – 
amire elkezdenéd követni a legú-
jabb, „helyes” irányzatot, máris más 
jelenik meg, ebből pedig minden 
téren a nagyvállalatoknak van  
leginkább haszna.

Transylvania Lectures: Az egyenlőségtől az internet szétszakadásáig 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A templomudvar
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Az utóbbi napok tapasztalatai alapján és a helyiek visszajelzéseit figyelembe véve március 29-étől módosul 
az egyéni kitöltést segítő marosvásárhelyi helyszínek nyitvatartási rendje. Az összeírópontok helyszínenként 
változó program szerint lesznek nyitva. 

A romániai népszámlálás 2022 márciusa és júliusa között zajlik. A korábbi cenzusokhoz képest a legfon-
tosabb változás az, hogy a lakosok idén egyénileg is kitölthetik a kérdőívet, erre március 14. és május 15. 
között van lehetőség, a www.recensamantromania.ro oldalon. 

Azok, akiknek nincs megfelelő eszközük, vagy nehezebben boldogulnak az internet, kérdőívek világában, 
számlálóbiztosok segítségét kérhetik. Marosvásárhelyen az egyéni kitöltésre szánt időszakban 14 számláló-
biztos tevékenykedik a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által a város különböző pontjain kialakított 
helyszíneken. Ezek a számlálóbiztosok a statisztikai hivatal által kiválasztott személyek. A március 29-étől 
érvényes nyitvatartási rend:  

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal bel- és külkapcsolati osztálya 

Népszámlálás 
Változik az egyéni kitöltést segítő marosvásárhelyi 

helyszínek nyitvatartási rendje

A Tanáccsal folytatott tárgya-
lások során az EP-képviselők 
elérték, hogy az új szabályok 
tiltsák a barangolási szolgál-
tatások minőségének rontá-
sát (például a 4G-ről 3G-re 
váltást). Erről közleményt 
adtak ki, amelyet az Európai 
Parlament Magyarországi 
Kapcsolattartó Irodája jutta-
tott el hozzánk. 

A barangolásért fizetendő több-
letdíjak eltörlésének folytatását tar-
talmazó jogszabály –  amelyről a 
Parlament és a Tanács 2021 decem-
berében állapodott meg –  értelmé-
ben a fogyasztók továbbra is 
szabadon telefonálhatnak az unió-
ból bárhonnan anélkül, hogy az ott-
honi díjnál többet fizetnének. 
Ráadásul mostantól külföldön is az 
otthonival megegyező sebességű és 
minőségű mobilkapcsolatot élvez-
hetnek a felhasználók. A barango-
lásszolgáltatóknak ugyanis 
ugyanolyan minőségű roamingot 
kell biztosítaniuk, mint az otthoni 
szolgáltató, ha a meglátogatott or-

szág hálózatán létezik a szolgáltatás.  
 Ingyen elérhető segélyhívó számok 

Az utazók és a fogyatékossággal 
élők ezentúl további költségek nél-
kül és a hívó fél tartózkodási helyét 
tartalmazó információk továbbítása 
mellett érhetik el a segélyhívó szá-
mokat, akár hívással, akár szöveges 
üzenettel. A szolgáltatóknak köte-

lező lesz tájékoztatást nyújtani a 
112-es európai segélyhívó számról. 
Unión belüli hívások többletdíja 

A tagállami miniszterekkel foly-
tatott tárgyalások során a képvise-
lők az unión belüli hívásokra 
kivetett extra díjak eltörlését is kér-
ték, hiszen a felhasználók számára 
nem egyértelmű, mi a különbség a 

barangolás és az unión belüli nem-
zetközi hívások között. A nemzet-
közi hívások díja az unión belül 
jelenleg percenként nem lehet több 
mint 19 cent. A megállapodás értel-
mében a Bizottságnak fel  
kell mérnie, hogy szükséges-e ala-
csonyabbra megszabni az árplafont. 

A nagykereskedelmi barangolási 
díjak – amelyeket a szolgáltatók 
egymásnak számláznak ki, amikor 
ügyfeleik más hálózatot használ-
nak – felső határa ezentúl gi-
gabyte-onként 2 euró lesz, majd 
2027-re fokozatosan 1 euróra 
csökken. Ha a felhasználók baran-
golás közben túllépik a szerződé-
sük szerinti maximum értékeket, 
akkor az általuk fizetendő többlet-
költség nem lehet több a nagyke-
reskedelmi barangolási díjak 
maximumánál. 
A belföldi díjas barangolás  
sikertörténet 

– A belföldi díjas barangolás pél-
dátlan európai sikertörténet, amely 
megmutatja, hogy mindnyájan jól 
járunk az egységes piaccal. Sikerült 
minden európai polgár és vállalko-
zás számára tovább mérsékelnünk a 

költségeket, és javítani a szolgálta-
tás minőségét. A szolgáltatás sebes-
ségének szándékos korlátozása 
ezentúl nem lehetséges. A nagyke-
reskedelmi barangolási díjra vonat-
kozó felső határt is leszorítottuk, 
ezzel igazságosabbá válik a távköz-
lési piacon zajló verseny. A rende-
lettel újabb lépést tettünk az 
egységes európai digitális piac felé, 
amely a jövőben erősebbé és haté-
konyabbá teszi az uniót – mondta 
Angelika Winzig (EPP, Ausztria) je-
lentéstevő.  

Az 581 szavazattal, két ellensza-
vazat és öt tartózkodás mellett elfo-
gadott jogszabály a Tanács 
hivatalos jóváhagyását követően lép 
életbe. 

A belföldi díjszabású barango-
lásra vonatkozó szabályt – amely-
nek értelmében 2017. június 
15-ével megszűntek a roamingdíjak 
az unióban – a barangolásról szóló 
rendelet hozta létre. A rendelet 
2022. június 30-ig van érvényben. 
Öt évvel a 2015-ös elfogadását kö-
vetően a Bizottság felülvizsgálta a 
hatását, és a meghosszabbítása mel-
lett döntött.

Újabb tíz év ingyenes barangolás az EU-ban 
A Bizottság felülvizsgálta a hatását, és a meghosszabbítása mellett döntött 

Számlálóbiztosokat  
és felülvizsgálókat toborzunk! 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosokat és felül-
vizsgálókat toboroz, akik 2022. május 16. és július 17. között a népszám-
láláson közvetlen adatfelvételt végeznek terepen. Az önkormányzat a 
kiválasztott személyekkel szolgáltatói szerződést köt. Az említett időszak-
ban 121 számlálóbiztosra és nyolc felülvizsgálóra lesz szükség Marosvá-
sárhelyen. 

Jelentkezési feltételek: 
 – Életkor: legalább 18 év a kiválasztás napján; 
 – Legalább középfokú végzettség; 
 – Tiszta erkölcsi bizonyítvány; 
 – Bankszámlaszám; 
 – Táblagépkezelési ismeretek; 
 – Jó kommunikációs készség; a személyes kapcsolat kialakításának 

képessége, kellemes megjelenés, szívélyes, módszeres és szigorú egyé-
niség; 

 – Mobiltelefon, amelyen a számlálóbiztos elérhető; 
 – Stressztűrő képesség; 
 – A nem román ajkú közösségekben az adott kisebbség nyelvének, sa-

játosságainak ismerete előnyt jelent a terepen végzett munka során. 
 
A számlálóbiztosok javadalmazása a terepen kitöltött kérdőívek szá-

mának függvényében történik. Az adatlap több részből áll, amelyek össze-
tettsége eltérő: 

• 7 lej a személyekre vonatkozó kérdőív kitöltéséért 
• 3,5 lej a lakásra, illetve a közös lakótérre vonatkozó kérdőív kitölté-

séért. 
A felülvizsgálók javadalmazása a 2022-ben megjelent 145-ös számú 

kormányhatározat szerint történik. 
Azok, akik számlálóbiztosnak vagy felülvizsgálónak jelentkeznek, tölt-

sék ki a jelentkezési lapot, és adják le a polgármesteri hivatal iktatójában, 
vagy küldjék el a következő e-mail-címek valamelyikére:  
primaria@tirgumures.ro , infopublic@tirgumures.ro.  

A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok: 
• Személyazonossági igazolvány másolata 
• Tanulmányokat igazoló diplomák (legalább középiskolai végzettséget 

igazoló) 
• Tiszta erkölcsi bizonyítvány; 
• A népszámlálás kérdőívének egyéni kitöltését igazoló dokumentum. 
A jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2022. április 17. Az e 

dátum után beküldött jelentkezéseket nem fogadjuk el. 
Figyelem! Azok, akik mindkét szerepkörre jelentkeznek, jelöljék be 

mindkét lehetőséget a jelentkezési lapon. 
A számlálóbiztosokat a Maros Megyei Statisztikai Hivatal választja ki 

a jelentkezők közül. 
A jelentkezési lap megtalálható a hivatal honlapján: www.tirgumures.ro . 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal  
bel- és külkapcsolati osztálya

Mózes Edith

 Angelika Winzig Forrás: Wikipédia



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 három süldő. Tel. 0752-030-394. 
(15452) 

LAKÁS 

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

MAGÁNSZEMÉLY, vennék kisebb 
kertes házat Marosvásárhely környé-
kén. Tel. 0723-833-744. (15356-I) 

VESZEK régi házat Maros megyé-

ben. Tel. 0744-620-370. (15420-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, 

ács-, bádogosmunkát, cserépforga-

tást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502. 

(15464) 

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-

dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-

kát, bontást, festést. Tel. 

0774-574-527. (14869) 

FAMETSZÉST, permetezést vállalok. 

Tel. 0770-621-920. (14869) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 

(14975) 

KERTEK ásását vállalom rotakapá-

val. Tel. 0741-457-006. (15380-I) 

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) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 

Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205. 

(15361) 

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 

0752-849-226. (15449) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

lalok. Tel. 0746-638-960. (15164) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 

Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-

lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 

kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 

Jani. (15242) 

VÁLLALUNK 20% kedvezménnyel 

szigetelést, szobafestést, tetőkészí-

tést, cserépforgatást. Tel. 0748-862-

911, Jani. (15384-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

milyen kis javítást. Tel. 

0746-972-003, György Attila.  

(15389-I) 

 
MEGEMLÉKEZÉS 

„Kinek gyermekét nem fedi sírha-

lom, az nem tudja, mi az igazi fáj-

dalom.”  
Fájó szívvel emlékeznek RAVASZ 
ENDRÉRE halálának harmadik 
évfordulóján szülei, testvére és 
annak családja. (p.-I) 

„Ne jöjj el sírva síromig,  

Nem fekszem itt, nem alszom itt;  

Ezer fúvó szélben lakom…  

Gyémánt vagyok fénylő havon,  

Érő kalászon nyári napfény,  

Szelíd esőcske őszi estén,  

Ott vagyok a reggeli csendben,  

A könnyed napi sietségben,  

Fejed fölött körző madár,  

Csillagfény sötét éjszakán,  

Nyíló virág szirma vagyok,  

Néma csendben nálad lakok.  

A daloló madár vagyok,  

S minden neked kedves dolog…  

Síromnál sírva meg ne állj;  

Nem vagyok ott, nincs is halál.”  
Szomorú szívvel emlékezünk  
RAVASZ ENDRÉRE halálának 
harmadik évfordulóján. Örökké 
szeretünk! Feleséged, Enikő, lá-
nyod, Bettike. (p.-I) 

Március 29-én kegyelettel és fe-
lejthetetlen emlékkel a szívünk-
ben emlékezünk GÁL 
GYÖRGYRE halálának 29. évfor-
dulóján. Sok év után is hiányzol 
nagyon. Örök álmod őrizze béke 
és nyugalom. Szerettei. (15425) 

 

„Csak egy szál virágot hozzatok 

síromra, ennyit várok tőletek, és 

ha eljöttök, kicsordul könnyetek.  

Megálltok fejfámnál, olvassátok 

nevem, lehet, hogy odalent meg-

dobban a szívem. Búcsúztam 

volna, de erőm nem engedett, 

csak a szívem súgta: isten vele-

tek.”  

Szomorú szívvel emlékezünk 

március 29-én VÉGH ALBERT 

volt dicsőszentmártoni lakosra 

halálának 3. évfordulóján. Emlé-

két mélyen a szívünkbe zártuk.  

Felesége, Magdi, leánya, Ildikó, 

veje, Sandu. (15379) 

ELHALÁLOZÁS 

 

Mind a magunk, mind az összes 

közeli és távoli rokon nevében 

szomorú és fájó szívvel tudatjuk, 

hogy a szeretett, jó édesanya, 

nagymama, keresztanya, rokon 

és jó szomszéd, 

PIRINGER EDIT 

szül. Harasztovich 

március 26-án, életének 73. évé-

ben visszatért Teremtőjéhez. 

Drága halottunk temetése folyó 

hó 29-én, kedden délután 2 óra-

kor lesz a meggyesfalvi reformá-

tus sírkertben, református 

szertartás szerint.  

Emléke legyen áldott, nyugalma 

csendes!  

A gyászoló család. (15463-I) 

 

 

 

Mély fájdalommal búcsúzunk 

szeretett apatársunktól, 

id. SÁRKÁNY CSABÁTÓL. 

Nyugodjon békében! 

Bartha András és Mária. (15453) 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik drága halottunk, id. 

SÁRKÁNY CSABA temetésén 

részt vettek, sírjára virágot 

helyeztek. Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! A gyászoló 

család. (15453)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai 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) 

KIADÓ ORVOSI RENDELŐ Marosvásárhelyen (Cisnădiei u. 1. 
szám) bármilyen egészségügyi tevékenységre. Tel. 0771-359-273. 
(15223-I) 

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZE-
RELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro e-
mail-címre várjuk. (66351-I) 

ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ 
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377-
es telefonszámon. (66385-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szünetel  
az ivóvíz-szolgáltatás 

Az AQUASERV tájékoztatja a fogyasztókat, hogy az ivóvízhá-
lózat meghibásodása miatt 2022.03.31-én 0:00 – 3:00 óra között 
(becsült időpont) a szolgáltatás csak alacsony szintű nyomáson mű-
ködik az alábbi zónákban: 

• Marosvásárhely – Szabadi út a hozzá tartozó utcákkal: a Sza-
badi út 96. számtól Szabad faluig és a 89. számtól Szabad faluig, a 
Hagi Stoian, Alma, Serafim Duicu, Violetelor (Szabad), Lalelelor 
(Szabad), Garofiţelor (Szabad), Nagy Szabó Ferenc, Prof. Dr. Gri-
gore Ploieşteanu, Prof. Dr. Simion C. Mândrescu, Gálfy Mihály, 
Zeno Vancea, Ion Vlasiu, Pongrácz Antal Sándor, Pomilor (részben 
az új építésű oldalon) utcákban; 

• Marosszentanna; 
• Mezőszabad 1-17. számok; 
• Bárdos. 
 
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a vízszolgáltatás újrain-

dításakor előfordulhat, hogy a csapból rövid ideig zavaros víz fo-
lyik, a vezetékekben lévő lerakódás felkavarodása miatt. 
Javasoljuk, hogy csak háztartási célokra használják a vizet, amed-
dig ki nem tisztul.  

Elnézést kérünk a kellemetlenségért. Köszönjük a megértést. 
 

AQUASERV RT., 
Marosvásárhely

Emlékeztetni akarunk mindenkit, 

hogy március 29-én már öt éve, hogy 

KOSZORUS KÁLMÁNKA  

feladta e földi élet küzdelmeit. 

Aludj, fiam, aludj. 

Édesanyád, édesapád. (15446-I)

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

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

Árverési hirdetés 
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu u. 2. 

szám alatti székhelyén 2022. április 15-én 11 órakor nyilvános ár-
verésen értékesítik az alábbi ingó javakat: 

– 2000-es dízel Ford Transit, gördülési ideje ismeretlen, rendszáma 
MS-20-CDZ, nem működőképes, kikiáltási ára 2.002 lej, az adós SIM-
PACK CARTON KFT. tulajdona.  

– Cyclop M-Pac 2 típusú kötözőgép PP szalaggal, kikiáltási ára 494 
lej,  az adós SIMPACK CARTON KFT. tulajdona.  A kikiáltási ár a 
becsérték 50%-a, és nem tartalmazza a héát (harmadik árverés). 

– 750 négyzetméteres kültelek Szászrégenben, kikiáltási ára 14.250 
lej, az adós CHAMPION AP KFT. tulajdona. A kikiáltási ár a becsérték 
50%-a (ötödik árverés).  

A 2015. évi 207-es, pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. cik-
kelye 4. bekezdésének i pontja  előírásai alapján felkérjük mindazokat, 
akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék 
erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal az árverés időpontja előtt.  

Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a meg-
szabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelő-
zően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a kikiáltási ár 
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat – a pénzt a Szász-
régeni Kincstárba az IBAN RO64TREZ477506701XXXXXXX szám-
lára kell átutalni, adószám 4322653, címzett a Szászrégeni Adó- és 
Pénzügyi Osztály –, vagy mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 
10%-áról; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása, romániai 
jogi személyek esetén a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat 
másolata, külföldi jogi személyek esetén a bejegyzési okirat román 
nyelvû fordítása, romániai magánszemélyeknek a személyazonossági 
igazolvány másolata, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt 
vehessenek az árverésen.  

Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2022. március 29. A hir-
detést kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, 
a Palotailvai és a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban, az adós cégek 
székhelyén, valamint megjelenik a pénzügyminisztérium honlapján. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es telefonszámon (adóbegyűjtő 
és végrehajtó iroda).  


