
A napokban helyezték üzembe a községközponti Szent 
György iskolában és a csejdi tanintézetben a digitális eszkö-
zöket, amelyeket pályázati úton szerzett be az önkormány-
zat. Marosszentgyörgy élen jár ebben a községek szintjén, 
minden osztályteremben okostáblát szereltek fel, minden 
pedagógusnak laptopot és minden diáknak táblagépet biz-
tosítottak.  

Az iskolák minden osztálytermébe okostáblát szereltek, összesen 31-
et, minden oktatónak (67) laptopot és 482 iskolásnak táblagépet adtak – 
újságolta a jó hírt ottjártunkkor Sófalvi Szabolcs polgármester. 

Mindezeket egy nagyszabású európai uniós pályázat révén sikerült 
beszerezni. A pályázati lehetőség még 2020-ban, a járvány kitörésekor 
adódott, a község pedig úgy döntött, él vele, ugyanis a járvány lejártával 
a diákok a mindennapi iskolai tevékenység során is hasznát veszik 

A „megfelelő” ember 
A jelenlegi miniszterelnök, nyugalmazott tábornok lett a párt el-

nöke a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusán.  
Lévén egyetlen jelölt, a választás nem váltott ki különösebb izgal-

makat, a küldöttek szemmel láthatóan unatkoztak, hiszen csupán a 
szavazataikra volt szükség, hogy legalább a látszatát mímeljék a de-
mokráciának. Az eredmény is előre látható volt, a leadott 1120 sza-
vazatból, ellenszavazat nélkül, 1060-at kapott a jelölt. 

A rendkívüli kongresszusra azért volt szükség, mert a PNL élére 
új elnököt kellett választani, miután Florin Cîţu a pártvezetés nyo-
mására lemondott. Azért kellett mennie, mert – rossz nyelvek szerint 
– miniszterelnöki jogköröket vindikált magának. Példának okáért ki 
akarta értékelni a liberális kormánytagok tevékenységét, és a sze-
rinte gyengén teljesítőket le akarta váltani. Ráadásul folyamatosan 
bírálta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), sőt magát a kormányt is.  

Érdekes módon ugyanaz a „győztes csapat” váltotta le, amely fél 
évvel korábban a pártelnöki székbe katapultálta. Politikai elemzők 
szerint a liberális történelem kísértetiesen ismétlődik. A párt első 
alelnöke szeptemberben üvöltve sorolta Cîţu érdemeit és erőltette a 
szavazást, ezúttal viszont nem győzte dicsérni az új jelöltet, aki majd 
– feltételezhetően a „győztes” csapattal közösen – elhozza a tejjel-
mézzel folyó Kánaánt. Mintha mi sem történt volna, ugyanolyan ve-
hemenciával – igaz, kisebb hangerővel – biztatta szavazásra az 
egyébként letargikus küldötteket. 

(Folytatás a 6. oldalon)Menyhárt Borbála 

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Egyre többen 
választják 
a digitális fizetést 
Jóllehet év elején még járványügyi 
korlátozások voltak, a polgármesteri 
hivatal által üzemeltetett pénztárak 
nem voltak mindenki számára elérhe-
tőek, az adófizetők megtalálták a mód-
ját a helyi adó befizetésének.  
____________4. 
Múzsajárta évtize-
dek találkozása 
Ízelítő egy festői falu, a határon túli 
Magyarpolány művésztelepeinek ter-
méséből – egy hazatérő szobrászmű-
vész és alkotótársai vizuálisélmény- 
ajándéka a marosvásárhelyi művé-
szetbarátok számára.  
____________5. 
Közösségépítés, 
összefogás  
A Balla Imre iskolalelkész által celeb-
rált szentmisén izgatottan várakozó di-
ákokkal, szülőkkel, felkészítő 
tanárokkal telt meg a marosvásárhelyi 
Keresztelő Szent János-plébániatemp-
lom, ahol az Erdélyi Főegyházmegye 
2022-es kreativitási vetélkedőjének 
díjkiosztó ünnepsége zajlott. 
____________7.

Digitális eszközökkel látták el a marosszentgyörgyi iskolákat 

1,5 millió lejes pályázatból 

Fotó: Sófalvi Szabolcs 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Karmester Radu Postăvaru, szólisták Valerij Szokolov 
(hegedű), Aleksey Shadrin (gordonka) és Maria-Diana Pet-
rache (zongora). Műsoron: C-dúr hármas verseny (op. 56) 
és a 6. Pastorale szimfónia (F-dúr, op. 68). 

A hármas verseny – eredeti címe szerint Concertino – 
alkalmi mű. Tanítványa, Rudolf főherceg számára írta  
Beethoven, a zongoraszólamot is az ő tudásához igazítva. 
Emiatt a mű elég fogyatékos lett, mert a két vonós viszont 
profi feladatot kapott. A hármas verseny 1808-ban került 
bemutatásra, és sohasem aratott különösebb sikert, talán a 
vásárhelyi bemutató kivételével. Ez az ukrán szólistáknak 
köszönhetően alakult így, akik nem az egyenlők között vol-
tak az elsők. Kiegyenlített hangzás, egyenrangú szólamok, 
a partitúrának mintaszerűen engedelmeskedve váltogatták 
a szólista, a kísérő és a versenytárs szerepét, és olyan szí-
neket tudtak keverni a hangzáspalettán az igényes együtt 
zenélés keretében, hogy a zongora szólamát tapinthatóan 
sikerült magukhoz emelve elfogadtatni. A csellista kiváló 

vonókezelése, megnyugtatóan biztonságos, kidolgozott, 
szép tónusú játéka, és az összhang, ami a hegedűssel és a 
zenekarral való játékát mint egészet tartalmassá tette, biz-
tosította a mű sikeres megszólaltatását. 

Beethoven kigúnyolta a programzenét. A Pastorale 
szimfónia komponálása közben eszébe jutott ez a dolog, 
és néhány észrevételét papírra vetette: „A hangszeres ze-
nében minden festőiség elvész vagy túlhajtott lesz… Aki-
nek fogalma van a vidéki életről, az címek sokasága nélkül 
is megérti a zeneszerző szándékát… És ha nincsenek 
címek, a zene sokkal inkább kelti érzelmek, mint hangfes-
tés benyomását”. 

Postăvaru partitúra nélkül vezényelt. Ezt nem is lehet 
másként. Alázattal tette. Ez a szimfónia olyan, mint egy 
lírai költemény, a muzsika a nyugalomra vágyó ember só-
haja. Béke. Harmónia, mely elveszett. Az elveszett harmó-
nia keresése. A lélek keresése. Mely egyre távolodik. Csak 
a vihar a régi. Vagy már az sem. Talán… 

A művészeket a közönség forró, lelkes tapsviharral ün-
nepelte. 

Az erdélyi magyar közművelődés 
napja 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros 
megyei szervezete április 12-én, kedden (ma) 18 órától 
az erdélyi magyar közművelődés napja tiszteletére ün-
nepi műsort tart a Maros Művészegyüttes Arany János 
utca 2. szám alatti székhelyén. Az ünnepség keretében 
átadják az EMKE országos elnöksége által adományo-
zott okleveleket. Díjazottak: Kovrig Magdolna és Szabó 
József. Az est házigazdája Barabási Attila Csaba, a 
Maros megyei EMKE elnöke, valamint dr. Ábrám Zoltán, 
az országos EMKE alelnöke. Fellépnek: Lengyel Gábor 

(szavalat), Ötvös Orsolya (ének) és a Maros Művész-
együttes zenekara. Záróakkordként Szabó József meg-
emlékező előadását láthatják az érdeklődők. 

Fotótárlat újratöltve 
Kerekes Péter Pál AFIAP fotóművész, a marosvásár-
helyi Marx József Fotóklub népszerű tagja újra közön-
ség elé vitte az Éveimet visszapergetem című kiállítása 
képeit. A Bernády Ház emeleti galériájában a tavalyi 
egyéni tárlatát a világjárvány újabb hulláma miatt a ter-
vezettnél hamarabb be kellett zárnia, ezért mutatja be 
ismét a válogatott anyagot, amely hosszú pályája fon-
tosabb szakaszait villantja fel. Képei változatos látvány-
világa találó versidézetekkel feldúsítva érzékelteti a 
fotográfus sokoldalúságát, munkássága gondolati gaz-
dagságát.  

 

IDŐJÁRÁS 
Felhős 
Hőmérséklet: 

max. 9 0C 
min. -1 0C

Ma GYULA, holnap IDA napja.  
GYULA: régi magyar személy-
név, ami a török eredetű gyula 
méltóságnévből ered, mely a jula 
(fáklya) szóból származik.   
IDA: germán eredetű női név, je-
lentése: tevékeny, serény, valamint 
az Ida-, Idu- kezdetű, többnyire 
már nem használt nevek rövidü-
lése is.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. április 11.

1 EUR 4,9409
1 USD 4,5230

100 HUF 1,3050
1 g ARANY 284,8316

Támaszcsoport 
daganatos időseknek 

A növekvő érdeklődés miatt újabb támaszcsoportot indít 
daganatos idősek számára a Caritas marosvásárhelyi 
Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központja a Mă-
răşti utca 13. szám alatt. A keddenként 12 órától zajló cso-
portfoglalkozásokat Szigyártó Adrienn és Cosma István 
pszichológus tartja. Olyan ötvenöt év feletti betegeket vár-
nak a csoportba, akiknek lelki támaszra van szükségük. A 
foglalkozások célja, hogy elősegítsék a betegséggel való 
megküzdést, érzelmi támaszt nyújtsanak, és javítsák az 
idős személyek életminőségét. Jelentkezni és érdeklődni 
április 19-ig lehet a 0265-213-509-es vagy a 0741-258-194-
es telefonszámon 8–16 óra között. 

Az ünnep alatt nyitva lesznek 
a piacok 

A Marosvásárhelyi Ingatlan- és Piacigazgatóság értesíti az 
érdekelteket, hogy a húsvéti ünnepek alatt is nyitva lesznek 
a megyeszékhelyi piacok, az ócskapiacot is beleértve. 

Pokorny László fogadóórája 
Dr. Pokorny László megyei tanácsos április 13-án, szerdán 
délelőtt 10 órától Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7. 
szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdések-
ben tart fogadóórát. 

Passion Christi – a Vártemplomban 
Április 12-én, kedden (ma) 18 órakor a Vártemplomban a 
Tiberius vonósnégyes Passion Christi című kamarazene-
estjére várják a közönséget. Műsoron: Schubert – c-moll 
Quartettsatz, D 703; á-moll Rosamunda vonósnégyes, op 
29, D 804; Ave Maria.  

Az Eufónia Pedagóguskórus 
hangversenye 

Charles Gounod Szent Cecília-mise című művét adja elő 
az Eufónia Pedagóguskórus április 13-án, szerdán 19 órá-
tól a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián. 
Szólisták: Szederjesi Teodóra – szoprán, Bajkó Edina – 
mezzoszoprán. Közreműködnek a Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia zenészei: Fülöp Alajos, Czegő Szilárd, Bartha 
Lajos, Sipos Péter, Leitman Kornélia, Leon-Szabó Szidó-
nia, Demeter Iszlai-Kinga, Leon Zsolt, Kecskés-Avéd Erika, 
Sánta Éva, Major Zalán, Makkai István, Makkai Márton, 
Ősz Domokos, László Cristina, Vilhelem András, Fazakas 
Attila. 

Húsvéti kiállítás 
Minden érdeklődőt várnak a Maros Megyei Képzőművé-
szek Egyesületének a húsvéti ünnepek tiszteletére szerve-
zett kiállítására. A Virágok és ikonok című kiállítás 
megnyitójára április 14-én, csütörtökön 11 órakor kerül sor 
a romániai nyugdíjasok országos érdekvédelmi szerveze-
tének marosvásárhelyi, Bolyai téri székhelyén. Közremű-
ködik Ábrám Tibor népdalénekes.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó  

12., kedd 
A Nap kel  

6 óra 42 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 5 perckor.  
Az év 102. napja,  

hátravan 263 nap.

Megyei hírek 

Az én osztályom újrahasznosít mottóval tudatosító kam-
pányt szervezett az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás a 
Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez 
tartozó városok elemi iskoláiban. 

A projekt célja az volt, hogy a diákok tájékoztatásával 
lépéseket tegyen a környezettudatos életmód kialakítására, 
hangsúlyozva a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasz-
nosítás jelentőségét.  

A kampány kezdeti szakaszában, március 30-a és április 
9-e között egyesületünk találkozókat szervezett a kam-
pányban részt vevő önkormányzatok és iskolák képviselő-
ivel: 1-es zóna: Kerelőszentpál (Radnót, Ludas, Nyárádtő), 
4-es zóna: Szászrégen (Szászrégen), 5-ös zóna: Dicsőszent-
márton (Dicsőszentmárton), 6-os zóna: Szováta és Erdő-
szentgyörgy, 7-es zóna: Mezőrücs (Nagysármás).  

A találkozók alkalmával a projektben részt vevő osztá-
lyoknak átadtunk két darab, 120 literes kartonból készült 

gyűjtődobozt, illetve az ezekbe illő zsákokat, amelyek 
közül az egyik a papír- és karton-, míg a másik a műanyag 
és fémhulladék gyűjtésére szolgál. A tanulók tájékoztatása 
érdekében egyesületünk a korosztálynak megfelelő szóró-
lapokat, illetve a dobozokra ragasztható öntapadós matri-
cákat készített, amelyek által a diákok megismerhették, 
hogy melyek azok a hulladéktípusok, amelyek a fent em-
lített kartondobozokba gyűjthetők.  

A fenntarthatóság útja kis lépésekkel kezdődik, így szí-
vesen segítünk a diákoknak, hogy felelősségteljes maga-
tartásukkal szebbé, tisztábbá tegyék környezetüket. A 
tanintézményekkel együttműködve örömmel veszünk részt 
különböző versenyek szervezésében is, és a továbbiakban 
azon dolgozunk, hogy projektünkbe más iskolák, osztályok 
is be tudjanak kapcsolódni.  

A Maros megyei Ecolect Fejlesztési Társulás 
csapata  

Újrahasznosítási kampány az iskolákban 

Csak a kiváltságosaknak adatik meg, hogy a virágvasár-
napi örömünneppel együtt ünnepeltessen meg a saját szü-
letésnapjuk is. Közéjük való Papp László atya, a 
marosvásárhelyi Mustármag Közösség és a Szent Imre 
Kollégium lelki vezetője, aki Máréfalván született 1957. 
április 10-én. Kezdeményezésére erdélyi fiatalok részvé-
telével zenei találkozókat, nevelési és evangelizációs ösz-
szejöveteleket szerveztek, és egyre többen csatlakoztak 

köréje. Sóvárad mellett „remeteséget” is kiépítettek a meg-
szokott környezetből való kivonulásra és egyszerű életkö-
rülmények közötti csendes imádkozásra. A személyes és 
közösségi megtérésre való meghívást és a gyökerekből 
megújuló népi lelkiség kialakítását, ugyanakkor Márton 
Áron püspök szellemiségének a követését szolgálják kö-
zösen megalkotott, több szólamra kidolgozott zeneműveik 
is.  

Egy jelképes jeruzsálemi pálmaággal mondom sokunk 
nevében: Hozsanna a magasságban!  

Születésnapi hozsanna Papp Lászlónak 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9-14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Csíky Csaba

Ábrám Zoltán 
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RENDEZVÉNYEK

Zenekritika 
A filharmónia Beethoven-estje, vendégekkel 

Fotó: Maros Megyei Tanács



Dróntámadás az ukrajnai Bucsában 
Cristian Lupaşcu, az Agerpres különtudósítójának 
jelentése szerint felkavaró képet nyújt a Kijevtől 
északnyugatra folyó harcokról a bucsai Állomás ut-
cában maradt több tucat orosz katonai jármű, köz-
tük számos harckocsi, amelyek Bayraktar drónokkal 
történt támadás során robbantak fel. 

A tankok, üzemanyagtartályok és lőszerkocsik teljesen 
megsemmisültek a robbanásokban, darabjaik több tíz méterre 
repültek. Az apokaliptikus képet romba dőlt házak tucatjai, va-
lamint holttestek darabjai egészítik ki. 

„Bayraktar drónok támadták meg őket, a füst az égig ért. 
Felrobbant az összes lőszer. Minden műszaki felszerelés fel-
gyulladt, a lőszer felrobbant, a házak is lángba borultak. A 
házak nem a Bayraktarok miatt gyulladtak ki, hanem az orosz 
hadsereg kocsijain lévő lőszertől, ami felrobbant. Gázolajtar-
tályaik voltak, amelyek lángra kaptak” – mondta a 68 éves 
Konsztantin Momotov a támadás helyszínén. Az ukrán férfi 
elmesélte, amint az Orosz Föderáció harckocsijai Irpiny felé 
vezető útjukon folyamatosan támadták a bucsai civil lakossá-
got. A negyven járműből álló konvojt légi támadással robban-
tották fel. „Némely katonák a kocsikkal együtt olvadtak szét. 
Mások szerterepültek. Emberi csonkok repültek az udvarokra, 
az úttestre. Ott van egy láb, itt mindenütt vér volt. Ott egy 
zokni volt, benne a lábbal, itt egy kéz, és egy hónap elteltével 
három csecsen holttestét találtuk meg az udvaron. Valószínű-
leg sebesültek voltak, tettek pár lépést az udvaron, és meghal-
tak” – mondja Konsztantin Momotov, aki szerint több mint 
kétszáz orosz katona halt meg ezen a helyen. 

Az Állomás utca a megsemmisített katonai technikai fel-
szerelések szabadtéri múzeuma lett, ahova számos ukrán el-

látogat, hogy a szemével lássa az oroszok által kiprovokált há-
ború következményeit. 

Valentin Leszov az Állomás utca közelében lakik. Hallotta 
az óriási robbanásokat, de még nem vette szemügyre azok 
nyomait. „Maga volt a földi pokol. Megremegett a föld. Kör-
ben minden felrobbant, a levegőbe repült. Rettenetes volt. Ezt 
kellett elviselnünk a megszállás 35 napja alatt. Február 24-e 
óta vannak itt, most már április van. Most már nem lőnek egy-
másra, és néhányan életben vagyunk. Az emberek kezdenek 
visszatérni a városba, elkezdték megtisztítani az utcákat a holt-
testektől, a vértől. Borzalmas volt. Sehol ezen a földön nem 
volt még erre példa” – állítja Leszov, aki azt is elmondta, hogy 
hat szomszédja halt meg. Irina Gribinyuk is a környéken lakik. 
Az asszony nem rejtőzhetett el Bucsa orosz megszállása ide-
jén, mert ágyhoz kötött, mozgásképtelen édesanyjára kellett 
vigyáznia. „Nem mentem el, mert anyám ágyban fekvő beteg. 
A bombázásokat hallva a beteg édesanyám remegett a féle-
lemtől. A pincébe sem tudtam levinni. Akármikor meghalhat-
tunk volna, nem tudtunk menedékbe rejtőzni. Borzalmas volt” 
– idézte fel Irina Gribinyuk. 

A Kijevtől mintegy 50 kilométerre fekvő Bucsa város több 
mint egy hónapig volt orosz megszállás alatt. Ebben az idő-
szakban több mint 300 civilt öltek meg. Irina Venediktova, 
Ukrajna főügyésze néhány nappal ezelőtt közölte, hogy Bu-
csában 67 holttestet találtak egy tömegsírban. 

A bucsai megszállás alatt az orosz katonák házak százait, 
tömbházak tucatjait támadták meg, valamint üzlethelyisége-
ket, töltőállomásokat, nagykereskedéseket. A helyi lakosok be-
számolói szerint a boltokat előbb kirabolták, majd 
megsemmisítették. (Agerpres) 

Oroszország igyekszik megzavarni 
a fegyverszállításokat Ukrajnának 

Oroszország minden erejével próbálja megzavarni 
az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokat, egyebek 
mellett dezinformációs kampánnyal – jelentette ki 
hétfőn Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Twit-
teren. 

 „Oroszország tudja, hogy a fegyverszállítás fontos Ukrajna 
számára, és minden erőfeszítést megtesz az akadályozására. 
Moszkva hatalmas tájékoztató kampányt készített a külföldi 
médiának és politikusoknak. A trollgyáruk spam e-maileket 
küldhet, és kommentekben dezinformációkat szórhat szét Uk-
rajnával kapcsolatban. Ne dőljenek be neki!” – írta üzenetében 
a tárcavezető.  

Kuleba az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint egyebek 
mellett ezt azért közölte, mert reggel Eduard Heger szlovák 
miniszterelnök cáfolta azt az orosz sajtóban elterjesztett hírt, 
amely szerint Pozsonytól kapott Sz-300-as légvédelmi raké-
tarendszer semmisült volna meg Ukrajna területén. Vasárnap 
az orosz védelmi minisztérium számolt be arról, hogy ilyen 
típusú légvédelmi rendszereket semmisített meg az orosz had-
sereg Mikolajiv és Harkiv régiókban. Az orosz sajtó azt írta, 
hogy az egyik megsemmisült rakétarendszert Szlovákiából 
szállították Ukrajnába. 

Ugyanezzel kapcsolatban vádolta meg álhírterjesztéssel 
Moszkvát hétfőn Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda veze-
tője a Twitteren.  

Közben az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) orosz ka-
tonák lehallgatott beszélgetéseire hivatkozva azt állította, hogy 
lázadoznak az orosz egységeknél, nem akarnak harcolni Uk-
rajnában, ezért szabotálják a parancsokat.  

Az SZBU azt is állította: az orosz erők ukrán kiskorúakat 
próbálnak rávenni arra, hogy információkat adjanak át nekik 

az ukrán katonák állásainak elhelyezkedéséről. Közlésük sze-
rint ilyen együttműködésre rábírt tinédzsereket lepleztek le 
Harkivban és Luhanszk megyében.  

Ihor Zsovkva, az ukrán elnök európai integrációért felelős 
diplomáciai tanácsadója a Jevropejszka Pravda hírportálnak 
adott interjújában kifejezte meggyőződését, hogy Ukrajna ke-
vesebb mint öt éven belül az EU tagja lesz. Elismerte, hogy 
nem minden uniós tagállam támogatja Ukrajna csatlakozását, 
de szerinte a tárgyalások meghozzák majd a kívánt eredményt.  

Szerhij Hajdaj, Luhanszk megyei kormányzó a Facebookon 
mindeközben arról számolt be, hogy az ukrán erők megsem-
misítettek egy orosz lőszerraktárt a kelet-ukrajnai régióban, 
az orosz erők által elfoglalt Novoajdar település közelében. 
Kirilo Timosenko, Vitalij Klicsko kijevi polgármester helyet-
tese pedig arról adott hírt, hogy megnyitottak hétfőn a forga-
lom előtt egy ideiglenes hidat, amely az ukrán fővárost köti 
össze a környező településekkel, Irpinnyel, Bucsával, Hosz-
tomellel és Vorzellel.  

A dél-ukrajnai Herszonból jelentette a Moszt helyi hírpor-
tál, hogy az orosz csapatok megszállták az egyik építőipari 
vállalat üzemét a megyeszékhelyen.  

Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka 
közölte a Facebookon, hogy az Azovi-tenger partján fekvő 
Mariupolban az ukrán erők folytatják a védekezést a városba 
benyomult orosz alakulatokkal szemben. Hozzátette, hogy a 
katonai vezetés folyamatosan tartja a kapcsolatot Mariupol vé-
dőivel. Részleteket azonban hadititokra hivatkozva nem kö-
zölt.  A Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) szakértőinek 
becslései szerint eddig az orosz erők az infrastrukturális léte-
sítmények ellen végrehajtott támadásaikkal már 80,4 milliárd 
dollár kárt okoztak Ukrajnának. (MTI) 

Azt mondta, az új jelölt a megfelelő ember a megfe-
lelő helyen. Ezt sem vitatta senki, bár mindeddig semmi 
más „megfelelést” nem lehetett felfedezni a két utolsó 
elnökben, mint azt, hogy mindkettőt az államfő sózta a 
liberálisok nyakába. 

Kérdés, hogy a legújabb meddig marad meg a tiszt-
ségben. Egy politikai elemző szerint addig, amíg az ál-
lamfő akarja. Ha talál magának egy „megfelelőbb” 
jelöltet, azt fogja pisszenés nélkül megszavazni a PNL. 
Hiszen mind a fél évvel korábbi, mind a vasárnapi vá-
lasztáson az államelnök óhajának tettek eleget az enge-
delmes pártkatonák. Tény, hogy a liberálisoknak 
valójában nem új, hanem kompetens emberekre lenne 
szükségük. 

A nemrég menesztett kormányfő, pénzügyminiszter és 
pártelnök a beruházásokban látja a válságból kivezető 
utat. Kijelentette: olyan intézkedésekre van szükség, 
amelyek megállítják a gazdasági visszaesést, és 2023-
ban fellendülést eredményeznek Mondta ezt, miután fun-
gálása idején a PNL úgymond „válságkezelését” 
kizárólag a hatra-vakra felvett hitelek jelentették, ami-
vel eladósította az országot.  

A legutóbbi „győztes csapatnak” két év áll a rendel-
kezésére, hogy meggyőzze az ígéreteiket egyre nagyobb 
fenntartásokkal fogadó választókat, hogy szavazzanak 
rájuk. 

Kétezer egészségügyi dolgozó 
marad a rendszerben 

Az egészségügyi rendszerben maradhatnak azok a 
személyek, akiket a Covid–19-járvány miatt kihirde-
tett veszélyhelyzet idején alkalmaztak az egészség-
ügyi igazgatóságok és mentőszolgálatok – döntött 
hétfőn a kormány. A Ciucă-kabinet hétfői határozata 
az egészségügyi minisztérium megszervezését és 
működését szabályozó 2010/144-es kormányhatáro-
zatot módosítja. A kormány tájékoztatása szerint a 
jogszabály azoknak a vizsgáknak teremt törvényes 
keretet, amelyek révén az egészségügyi igazgatósá-
gokhoz és mentőszolgálatokhoz a járvány alatt felvett 
2000 személyt meghatározatlan időre alkalmazhat-
ják. A minisztériumon belül egy speciális struktúrát is 
létrehoznak a reformok végrehajtására és az orszá-
gos helyreállítási terv gyakorlatba ültetésének moni-
torozására – mutat rá a közlemény. (Agerpres) 

A menekültszállásokon vannak 
szabad helyek 

A bevándorlási főfelügyelőség menekültszállásainak 
telítettsége jelenleg 77,9 százalékos – tájékoztatott 
hétfőn a belügyminisztérium. A közlemény szerint az 
utóbbi 24 órában egyetlen ukrán állampolgár sem 
kért menedékjogot Romániától. Az Ukrajna elleni 
orosz katonai agresszió kezdetétől 4342 ukrán állam-
polgár fordult menedékkérelemmel a román hatósá-
gokhoz. Vasárnap közel nyolcezer ukrán állampolgár 
érkezett Romániába. (Agerpres) 

136.301 járművet szereltek össze 
Romániában csaknem 16 százalékkal nőtt a jár- 
műgyártás az első negyedévben, miután a két gyártó, 
a francia Renault tulajdonában levő Dacia és az ame-
rikai Ford összesen 136.301 járművet szerelt össze 
– adta hírül hétfőn a Ziarul Financiar című gazdasági 
napilap. A lap megemlíti, hogy a gyártóknak már több 
mint két éve nem volt ilyen jó eredményük a terme-
lést illetően, hiszen a márciushoz hasonló termelési 
adatot legutóbb 2019 második felében jegyeztek fel, 
amikor még sem a koronavírus-járvány, sem az elekt-
romos félvezetők hiánya nem nehezítette a gyártást. 
Felidézte, hogy 2020-ban két hónapig a járvány 
miatt, 2021-ben pedig ugyanilyen hosszú ideig az 
elektromos félvezetők hiánya miatt kellett szünetel-
tesse a termelést a Dacia és a Ford a romániai üze-
meiben. (MTI) 

Elnök lenne Dăncilă 
A Nemzet és Emberek Együtt (Naţiune Oameni Împ-
reună – NOI) párt elnöki tisztségére pályázik a volt 
miniszterelnök, Viorica Dăncilă. A NOI kongresszusa 
kedden választja meg elnökségét – közölte hétfőn a 
politikai alakulat. Viorica Dăncilă pályázik a pártel-
nöki, Francesco Şerban az ügyvezető elnöki, Corne-
lia Bălos a főtitkári tisztségre. Az új párt keddi 
kongresszusán öt alelnököt is választ – derül ki a köz-
leményből. (Agerpres) 

Ország – világ 

Az Európai Bizottság más légitársaságok mellett 21 
orosz légitársaságot vett repülésbiztonsági listájára, 
amely azon légitársaságok jegyzéke, amelyek az Eu-
rópai Unión belül működési tilalom vagy működési 
korlátozás alá esnek, mert nem felelnek meg a nem-
zetközi biztonsági előírásoknak – közölte hétfőn a 
brüsszeli testület. 

A bizottság szerint sérti a nemzetközi repülésbiztonsági elő-
írásokat, hogy Oroszország márciusban önkényesen átlajstro-
mozta a külföldi tulajdonú légi járműveket, és engedélyezte 
érvényes légialkalmassági bizonyítvány nélküli üzemeltetésü-
ket.  

A testület által kiadott sajtóközlemény szerint Adina Vălean 
közlekedésért felelős uniós biztos úgy mondta: „az orosz Szö-
vetségi Légiközlekedési Hivatal engedélyezte, hogy az orosz 
légitársaságok több száz külföldi tulajdonú repülőgépet érvé-
nyes légialkalmassági bizonyítvány nélkül üzemeltessenek. Az 
érintett orosz légitársaságok ezt tudatosan, a vonatkozó nem-
zetközi biztonsági előírások megsértésével tették. Ez nemcsak 

a nemzetközi polgári repülésről szóló chicagói egyezmény 
egyértelmű megsértése, hanem közvetlen biztonsági fenyege-
tést is jelent”.  

Vălean nyomatékosította: a bizottság döntése, miszerint mű-
ködési tilalom alá helyeznek 21 orosz légitársaságot, nem 
újabb szankció Oroszországgal szemben. 

„Kizárólag technikai és biztonsági okok alapján határoztunk 
így, nem keverjük össze a biztonságot a politikával” – hang-
súlyozta.  

Hétfőn a bizottság a 21 orosz légitársasággal együtt 117 lé-
gitársaságot tiltott ki az EU légtéréből. 15 különböző államban 
engedélyezett 90 légitársaságot azért, mert ezen államok légi-
közlekedési hatóságai nem végeznek megfelelő biztonsági el-
lenőrzést, 6 más államból származó légitársaságot pedig 
bizonyított súlyos biztonsági hiányosságok miatt. Két további 
légitársaságra működési korlátozások vonatkoznak, és csak 
meghatározott típusú légi járművekkel repülhetnek az EU-ban.  

Az EU repülésbiztonsági listájának frissítése a tagállamok 
repülésbiztonsági szakértőinek áprilisi döntésén alapul. (MTI) 

Brüsszel orosz légitársaságok működését 
tiltotta meg az unió területén 

(Folytatás az 1. oldalról)
A „megfelelő” ember 
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 Azok az adófizetők, akik már-
cius 31-ig kifizették az idei 
évre szóló helyi adót és illeté-
ket, 10 százalékos kedvez-
ményt kaptak. Ezt igyekeztek 
kihasználni a marosvásárhe-
lyiek, idén többen, mint ta-
valy. Történt ez annak 
ellenére, hogy bizonytalanná 
vált a gazdasági helyzet, az 
energiaválság miatt maga-
sabb volt a számlák értéke, és 
a járványügyi körülmények – 
az oltási igazolvány szüksé-
gessége – nehezítette a hiva-
talba való belépést – számolt 
be Szövérfi László, a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal Adó- és Illetékügyi 
Igazgatóságának vezetője.  

A határidőig 1500-zal többen  
fizettek adót, mint tavaly 

Jóllehet év elején még járvány-
ügyi korlátozások voltak, a polgár-

mesteri hivatal által üzemeltetett 
pénztárak nem voltak mindenki 
számára elérhetőek, az adófizetők 
megtalálták a módját a helyi adó be-
fizetésének.  

– Nehezebb körülmények között, 
mint tavaly – amikor nem volt oltási 

igazolványhoz kötve a polgármes-
teri hivatalba való belépés –, a már-
cius 31-i határidőig Maros- 
vásárhelyen ezerötszáznál is többen 
fizették ki a helyi adót és illetéket, 
mint az előző évben. Január-febru-
árban nehezen indult a befizetés, de 

márciusban feloldották a korlátozá-
sokat, s akkor jelentősen megnőtt a 
pénztárak forgalma. Pontosan nem 
lehet tudni, hogy helyi adókból 
mekkora összeg folyt be, mert még 
nincs meg a kincstár összesítése 
erről, de mindenképpen nagyobb 
összegre számítunk, mint tavaly 
ilyenkor – mondta Szövérfi László. 

Azok, akik március 31-ig nem fi-
zették ki az idénre a félévi adót és 
illetéket, havi 1%-os késedelmi ka-
matra számíthatnak. Jelenleg 
11.200 magánszemély és 1200 jogi 
személy szerepel adóhátralékkal a 
polgármesteri hivatal nyilvántartá-
sában. 
14 ezren használták  
a digitális fizetőeszközöket 

– A marosvásárhelyi lakosok mi-
lyen arányban használják a ren-
delkezésükre bocsátott digitális 
kifizetési lehetőségeket? 
– Azt tapasztaljuk, hogy egyre 

többen térnek rá a digitális, interne-
tes kifizetésre. A lakosságnak lehe-
tősége van a ghiseul.ro, a 
GlobalPay és a nagyáruházaknál 
felszerelt SelfPay kifizetési termi-
nálokat használni. A tavalyhoz ké-
pest több mint 30 százalékkal 
többen választották e módszerek 

valamelyikét. Ezek a kifizetési mó-
dozatok lassan átveszik a hagyomá-
nyos pénztári műveletek helyét. Az 
idei év első három hónapjában több 
mint tizennégyezren használták a 
digitális kifizetési eszközöket – fo-
galmazott Szövérfi László gazda-
sági igazgató. 
Átláthatóbb lett 
a szemétdíj begyűjtése 

– A tavaly elég nagy „kavaro-
dást” okozott, hogy a polgármes-
teri hivatal a tulajdonosi 
társulásoktól átvette a köztiszta-
sági illeték – a szemétdíj – be-
gyűjtését. Ezt milyen ütemben 
sikerült behajtani? 
– Lehet, hogy tavaly nem kom-

munikáltunk a legmegfelelőbben, 
de idénre már letisztultak a dolgok. 
A lakosság megértette ennek lénye-
gét, rendesen fizettek. Sőt, igyekez-
tek egész évre kifizetni az illetéket. 
Így sokkal átláthatóbb és követhe-
tőbb, ki fizet, és ki nem. Voltak 
olyan utcák is, ahol a lakók fele 
nem fizetett. Most ellenőrizhetjük, 
hogy ne történjen kötelezettségsze-
gés – tájékoztatott Szövérfi László 
gazdasági igazgató.  

Az avatóünnepség a többnapos – 
black angus húshasznú szarvasmar-
háról szóló – rendezvénysorozatot 
zárta. Április 8-án, pénteken az 
Aberdeen Angus Egyesület a Gyu-
lakutához tartozó Csöbön létesített 
szarvasmarha-tenyésztő farmon 
aberdeen angus vásárt szervezett, 
ahol több szarvasmarha is gazdát 
cserélt, némelyikért több ezer eurót 
fizettek. Az árverésre az ország tá-
volabbi vidékeiről is jöttek tenyész-
tők. Másnap délelőtt felavatták a 
gyulakutai aberdeen angus be-
gyűjtő- és licitálóközpontot, ahol a 
gazdáknak állandó jelleggel hely-
színt biztosítanak arra, hogy az ál-
taluk tenyésztett állatokat eladják. 
Az eseményt záró farmavató dél-
után Nyárádmagyaróson volt.  

Több száz meghívott jelenlété-
ben dr. Nagy Péter Tamás megkö-
szönte mindazoknak, akik 
kitartottak mellette tervének valóra 
váltásában. Elsősorban családját 
hívta maga mellé. Édesapja segítsé-
vel indította el a cserefalvi farmot, 
ahol ma is több száz piros angust te-
nyésztenek, továbbá fontos támasz 
volt számára felesége és három gye-
reke is. Az építőcég nevében Orbán 

Levente igazgató, Lidia Bogdan, a 
vidékfejlesztési ügynökség (AFIR) 
munkatársa, a projekt koordinátora, 
továbbá Barabás Antal, a mezőgaz-
dasági minisztérium államtitkára, 
Kacsó Lajos, Nyárádmagyarós pol-
gármestere és Péter Ferenc, a 
Maros Megyei Tanács elnöke erősí-
tette azt a „csapatot”, amely nélkül 
– a beruházó szerint – nem valósul-
hatott volna meg a terv.  

Kacsó Lajos polgármester a tele-
pülés életében meghatározó ese-
ménynek tartja a rendezvényt. 
Reményét fejezte ki, hogy a mun-
kahelyteremtés mellett más beruhá-
zásokat is fog vonzani ez a 
létesítmény, amely a község jó hírét 
viszi el a nagyvilágba termékeivel. 
Péter Ferenc hozzáfűzte, a megye, 
de valójában az ország egyik legna-
gyobb ilyen jellegű beruházása ez, 
amely példaértékű. Orbán Levente 
kivitelezőként köszönetet mondott 
munkatársainak, annak a mintegy 
70 embernek, aki azon dolgozott, 
hogy a korábbi farmot koszerű, az 
unió követelményeinek megfelelő 
mezőgazdasági létesítménnyé 
tegye, néha dacolva az időjárással 
és a határidőkkel. Lidia Bogdan el-
mondta, azon kevés projektek 
egyike ez, amelyet papírforma sze-
rint kezeltek, és a komoly hozzáál-

lásnak meg is van az eredménye. 
Azt kívánta, hogy üzemeltetésével 
jóval haladják meg a dokumentáci-
óba írt bevételi szintet. Antal Sza-
bolcs államtitkár arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a jelenlegi válságos 

időszakban felértékelődnek a mező-
gazdasági beruházások. A legbizto-
sabb gazdasági ágazat Romániában 
a mezőgazdálkodás, és ennek még 
felértékelődött a szerepe, ugyanis 
az energiaválság miatt nagy szük-
ség van arra, hogy termesszenek, 
termeljenek, élelmiszert állítsanak 
elő a gazdák, mert „nehéz idők elé 
nézünk”, és rajtunk is múlik, hogy 
miként vészeljük át. Ezért is örven-
detes a beruházás.  

A felszólalásokat követően a 
vendégek megtekintették a létesít-
ményt, majd kötetlen beszélgetés 
alakult ki a tenyésztők, szakembe-
rek és a beruházó között.  

2018-ban született meg az egysé-
ges integrált rendszer kialakításá-
nak az ötlete, ahol a legeltetéstől a 
tenyésztésen, hizlaláson át a feldol-
gozásig és az értékesítésig mindent 
megoldanak, a takarmányfeldolgo-
zást és a környezetkímélő energia-
ellátást is. A telephelyet dr. Nagy 
Péter Tamás egy másik húsfeldol-
gozó egységet működtető cégtől vá-
sárolta meg. A felújításán 
gondolkodva született meg az ötlet, 

hogy pályázat segítségével egy kor-
szerű farmot létesítsen.  

2018-ban készültek el a tervek, 
amelyekkel 2019-ben elnyerték a 
hegyvidéki vidékfejlesztési prog-
ram (AFIR) 4.1-es pályázati kiírása 
alapján megpályázott támogatást. A 
finanszírozás összege a hozzáadott-
érték-adó nélkül 2,6 millió euró 
volt. Ehhez még mintegy hétszáze-
zer euróval járultak hozzá, amit 

bankkölcsönből fedeztek. Időköz-
ben a vírusjárvány, majd az energi-
aválság is hátráltatta a kivitelezést. 
Leginkább az építőanyag drágulása 
miatt kellett újraszámítani a költsé-
geket, az összberuházás meghaladja 
a 3 millió eurót. A pályázati támo-
gatás elnyerését követően 2020 no-
vemberében kezdték el az építést, 
az átalakítást, amit az átadás előtt 
néhány héttel fejeztek be. Két kor-
szerű istállóban félig nyitott rend-
szerben tartják a szarvasmarhákat. 
Avatáskor mindkét fajtából láthat-
tunk szép példányokat. A farmon 
van egy takarmányfeldogozó rész-
leg, építettek egy szénatárolót, il-
letve színt a mezőgazdasági 
gépeknek. A feldolgozóüzem külön 
épületben kapott helyett. A hűtő-
kamrából a hús a nagycsontolóba, 
onnan, a különböző felvágottak sze-
rint, a részleg egy-egy helyiségébe 
kerül, ahol megőrölik a húst és a re-
cept szerint adagolják a fűszereket, 
a belevalót, innen a füstölőbe kerül, 
a készterméket a hűtőkben tárolják, 
és a csomagolón, a hűtőraktáron ke-
resztül kerül a gépkocsiba. Egy kis 

helyiségben, hűtőpult alatt a kész-
termék-felhozatalt is láthattuk. 
Innen is lehet majd kis tételben vá-
sárolni. A farm különlegessége, 
hogy a rendszeren belül nyert bio-
energiával is működtetik. A nyárád-
magyarósi farmhoz tartozik még 
mintegy 120 hektár legelő a Beke-
csen, amit az önkormányzattól bé-
relnek, nyáron több mint fél évig az 
állatok szabad tartásban a hegyol-

dalban, majd ezután a farmhoz kö-
zelebb levő területen legelnek, és 
optimális súlyban kerülnek a vágó-
hídra, így a legjobb minőségű hús-
termékeket állíthatják elő az 
üzemben. Az egység automata. A 
feldolgozóüzemben jelenleg egy 
műszakban hárman dolgoznak. A 
farm teljes befogadóképessége, hí-
zóállatokkal együtt, mintegy 350–
400 fő, ahol a tervek szerint 
kizárólag fekete aberdeen angus faj-
tát tenyésztenek. A piros fajtát, 
amint említettük, a cserefalvai far-
mon tartják, ahol szelektált tenyész-
bikákkal szaporítják az állományt, 
hogy ezáltal is javítsák a marhahús 
minőségét. A nyárádmagyarósi 
farm húsfeldolgozó üzemében a 
többi között érlelt húst, steaket, 
többféle ízesítésben hamburgerhez 
szükséges alapanyagot, száraz sza-
lámit, grillkolbászt készítenek, élel-
miszer-adalékok és tartósítószerek 
nélkül. Az átadás előtt már megvolt 
a próbaüzemelés, így az esemény 
után megindul a termelés, a kapaci-
tást a piaci igények szerint fokoza-
tosan növelik.  

Vajda György 

Felavatták a black angus farmot Nyárádmagyaróson  
A legkorszerűbb szarvasmarha-feldolgozó üzem  
Szombaton délután Nyárádmagyaróson felavatták az ország 
egyik legkorszerűbb, fekete angus húshasznú szarvasmarhát 
feldolgozó integrált farmját. A beruházást dr. Nagy Péter Tamás 
állattenyésztő, a romániai Aberdeen Angus Egyesület igazga-
tótanácsának tagja, volt mezőgazdasági államtitkár eszkö-
zölte. A farm sajátossága, hogy integrált rendszerben 
működik – a vágópont kivételével –, egy helyen van a takar-
mány-előállító részleg, az istállók, a legelő, továbbá a húsfel-
dolgozó üzemben a korszerű gépsorok lehetővé teszik, hogy 
többféle felvágottat állítsanak elő, amelyek az üzemben levő 
kis üzletben is megvásárolhatók. 
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A marosvásárhelyiek továbbra is öntudatos adófizetők 
Egyre többen választják a digitális fizetést 

Fotó: Nagy Tibor

Mezey Sarolta 

Fotó: Vajda György



Szombaton Mikházán szimbo-
likusan és gyakorlatilag is 
megnyílt a régészeti park egy 
ókori ünnep felelevenítésével. 
10 és 16 óra között a Maros 
Megyei Múzeum Római Li-
meskutató Központja és a Mi-
lites Marisensis Egyesület a 
római korhoz kötődő múze-
umpedagógiai foglalkozások-
kal várta az érdeklődőket, 
ugyanakkor a gyulafehérvári 
és a marosvásárhelyi római 
hagyományőrző csoportok 
harcászati bemutatót tartot-
tak. Nem maradt el az ünnep-
hez kötődő istentisztelet sem.  

Végre a vírusjárvány miatt beve-
zetett szigorítások nélkül szervez-
hette meg a Maros Megyei 
Múzeum az egykori római castrum 
helyén azt a rendezvényt, amelynek 
ezúttal nemcsak szimbolikus, 
hanem gyakorlati üzenete is volt a 
mának. Ezzel az eseménnyel nyitot-
ták meg újra a műemlékek világ-
napján a régészeti parkot. A 
rendezvény annak a több mint szá-
zéves parasztháznak az udvarán zaj-
lott, amelyet korábban megvásárolt 
a múzeum, és az elképzelt rendelte-
tésének megfelelően a népművészet 
és az ókori örökség, a mikházi cast-
rum népszerűsítésére használják. A 
megyei múzeum, a polgármesteri 
hivatal és a környék kulturális életét 
fellendítő Csűrszínházi Egyesület is 
felvállalta, hogy a községet idegen-
forgalmi látványosságként is érté-
kesíti, így nemcsak az idén tizedik 
alkalommal megszervezendő római 
fesztivált karolta fel, hanem közös 
erőfeszítéssel – a castrum régészeti 
munkálataival párhuzamosan – 
olyan rendezvényeknek ad hely-
színt, amelyek minél több érdeklő-
dőt csábítanak a településre.  

Az érdeklődőket szombaton a 
római várhoz tartozó településen 
(vicus) kialakított két Time boxban 
(idődobozban) várták a múzeum 
munkatársai, köztük a ré-
gészeti ásatásokat irányító 
Pánczél Szilamér, akitől 
értékes információkat 
tudhattak meg a korról, 
arról, hogy mi is volt haj-
danában Mikházán, és ho-
gyan éltek az ókori 
rómaiak. Az udvaron a 
hagyományőrző egyesü-
letek vertek sátrat, és 
harci gyakorlatokkal szó-
rakoztatták elsősorban a 
gyerekeket, akik a kora-
beli fegyverek hű másola-
tait is kipróbálhatták. 
Természetesen nem ma-
radt el a harci bemutató 
sem. Egy minitárlaton 
pedig a helyszíntől alig 
pár méterre a földből elő-
került leletekből állítottak 
ki, a hozzájuk fűződő tör-
ténetet készséggel felfedte 
Szilágyi Orsolya, a mú-
zeum munkatársa. Lirca 

Liliana, az intézmény közkapcsolati 
felelőse segítőivel együtt a kiseb-
beknek vezetett foglalkozásokat. 
Lehetett rajzolni, festeni, aki te-

hette, az ősi malomkő másolatát is 
megforgathatta. Érdekessége, hogy 
az eredeti darabjait a minitárlaton 
meg lehetett tekinteni. Az esemény 
a gyulafehérvári és a marosvásárhe-
lyi hagyományőrző csapatok közös 
– vallási rituálét felelevenítő – moz-
zanatával zárult, amelyet Kübelé is-
tennő tiszteletére (akit a rómaiak 
Magna Mater, azaz Földanya néven 

ismertek) tartottak.  
Mint ismeretes, na-

gyon sok ókori – a mai 
naptárhoz is kötődő – 
ünnepet a görögök, majd 
a rómaiak is átvettek és 
többet a keresztények is 
beépítettek, átlényegítet-
tek kultúrájukba. Az eu-
rópai pogány kultúrában 
a tavaszváró ünnep kötő-
dött a megújuláshoz, a 
megtermékenyítéshez, a 
szerelemhez, a szexuali-
táshoz, a szaporodáshoz, 
így került a tisztelet kö-
zéppontjába Földanya. 
Később a pünkösdi szo-
káskörben is megjelen-
nek az ehhez tartozó ősi 
szimbólumok (határke-
rülés, májusfaállítás, a 
föld és a föld ajándékai-
nak megszentelése, pün-
kösdi királyság stb.). Az 
ókori Rómában április 

20. – május 3. között tartották a flo-
raliát, amikor a szabadban bőséges 
lakomákat, cirkuszi játékokat tartot-
tak, és pikáns témájú színdarabokat 
adtak elő, ugyanis a tavasz a görög-
római mitológiában Flora és Venus 
évszaka. Flora a termékenység, a ta-
vasz és a virágok istennője, az ókori 
Rómában tavasszal ünnepséget tar-
tottak a tiszteletére. Az ókori Római 
Birodalomban ilyenkor hatnapos 
ünnep volt, gladiátorjátékokat, ko-
csihajtó versenyt rendeztek. Szokás 
volt az is, hogy a szegényeknek 
borsót és lencsét szórtak, ami a ter-
mékenység szimbóluma volt. Nem 
maradhatott el a lakoma, a tánc és a 
mulatás sem.  

Pánczél Szilamér lapunknak el-
mondta, azt szeretnék, hogy minél 
több látványos eseménnyel idézzék 
fel azt a kort, amelynek valószínű-
leg tanúi voltak a mikházi castrum 
és a település lakói. Az idén, a 
római fesztivál 10. évfordulójára 
különlegesebb eseményekkel ké-
szülnek. Ezekkel a rendezvények-
kel „bírják szóra” a köveket, 
amelyeket a felszínre hoztak az 
egykori létesítmény helyszínéről. 
Továbbra is az a múzeum terve, 
hogy turisztikai látványosságként – 
az ilyen rendezvényekbe „csoma-
golva” – elevenítsék fel a múltat, és 
tegyék érthetővé az érdeklődők szá-
mára.  

Léleklepel és Lélekotthon, Idő, 
Nyitott ajtó, A Teremtő asztala – 
egymással beszélgető címek, 
egymást sejtető művészi vilá-
gok, közel négy évtized vá-
szonra, fába, fémbe örökített 
kincsei. Ízelítő egy festői falu, 
a határon túli Magyarpolány 
művésztelepeinek terméséből 
– egy hazatérő szobrászmű-
vész és alkotótársai vizuális-
élmény-ajándéka a maros- 
vásárhelyi művészetbarátok 
számára.  

A Vásárhelyről elszármazott 
Diénes Attila és képzőművész kol-
légája, Csabai Tibor kezdemé-
nyezte nemzetközi alkotótáborok 
munkáiból pénteken délután nyílt 
kiállítás az Art Nouveau Galériá-
ban. A gyűjteményes tárlat első lá-
togatóit Mana Bucur keramikus, a 
Romániai Képzőművészek Szövet-
sége Maros megyei fiókjának el-
nöke köszöntötte, aki tavaly 
kapcsolódott be a dunántúli telepü-
lés művészéletébe, a bronzöntés 
technikáját sajátítva ott el, az alko-
tótábor szervezőinek vendégszere-
tetét is megtapasztalva. 

A gazdag látványvilágról Wehner 
Tibor művészettörténész értekezett. 
Átfogó méltatása előtt a két – szob-
rászati és grafikai – mikrokozmosz 
megszületésének előzményeire, az 
anyaországba 1989-ben áttelepe-
dett, a bakonyaljai tájban szülőföld-
jére emlékeztető otthonra talált 

Diénes Attila bronzöntő műhelyére, 
valamint a Művészeti Alapiskolát 
létrehozó Csabai Tibor 2003-tól 
Magyarpolányba vitt nyári alkotó-
táboraira is kitért. 

– Mindkét művésztelepre jel-
lemző, hogy összeszokott közösség 
dolgozik ott, melynek tagjai rokon 
szemléletűek, egymáshoz közeli 
művészeti elveket vallanak. Közös 
a tradícióőrzés és a tradíciók folya-
matos megújítására irányuló törek-
vés, a modern, korszerű szemlélet. 
Fontos jellemző az is, hogy elősze-
retettel fogadja Magyarpolány az 
Erdélyből származó, a diktatúrák 
évtizedeiben a trianoni határok kö-
zötti anyaországban otthonra lelt, 
valamint a ma is az erdélyi közeg-
ben dolgozó alkotóművészeket – 
emelte ki Wehner Tibor. A további-
akban a művészettörténész stílusje-
gyeik, illetve az alkalmazott 
technikák szempontjából elemezte 
a klasszikus és az azoktól elmoz-
duló műformák gyűjteményét, 
amelyben „általában nincs kézen-
fekvő, közvetlen üzenet (…), he-
lyette valamifajta szellemiség- 
megtestesülés, gondolatitartam-hi-
vatkozás, utalás, sejtetés, esetleg 
formaidézet tárul elénk”. 

Ezt követően a magyarpolányi 
alkotómunkába négyszer is bekap-
csolódott Gheorghe Mureşan ma-
rosvásárhelyi szobrászművész 
értékelte a közel félszáz művész 
munkáját felvonultató, Magyaror-
szág számos települése mellett 

Szlovákiában is kiállított, Marosvá-
sárhelyen egy hónapig látható, érté-
kes kollekciót. 
Hazatérő művészet 

Diénes Attiláék egy másik, kettős 
tárlattal is megörvendeztették a vá-
sárhelyi közönséget. A gyűjtemé-
nyes kiállítás megnyitása után az 
egybegyűltek a Bernády Házba vo-
nultak át, ahol a szobrász és bőrből 
alkotó felesége, Diénes Kinga saját, 
egyedi művészi világába nyújtott 
betekintést.  

A tárlat különlegességére Nagy 
Miklós Kund művészeti író hívta fel 
a figyelmet a megnyitó elején. 

– Két vásárhelyi ember munkái 
láthatók, akik most itthon vannak – 
mondta a méltató, majd azt is el-
árulta, hogy a szobrászművész idén 
tölti 80. esztendejét.  

Nagy Miklós Kund felidézte ta-
valyi beszélgetésüket a gernyeszegi 
kastélyparkban, ahova Diénes Attila 
egy nagy méretű famunkájával ér-
kezett. Akkor tett említést a ma-
gyarpolányi művek vásárhelyi 
kiállításáról, ennek kapcsán fogal-
mazódott meg az egyéni tárlat meg-
szervezésének javaslata is. 

– Attila pályája az itteni művé-
szeti élet hőskorában indult. Olyan 
mesterei voltak, mint a Művészeti 
Líceumban tanított Izsák Márton. 
Azokhoz a képzőművészekhez tar-
tozik, akiket az alkotómunka fiata-
lon tart. Egy szobrásznál a tudás 
mellett a fizikai energia megtartása 
különösen fontos – hangsúlyozta a 
méltató. 
„…kristállyá dermedt életérzés…” 

Nagy Miklós Kund arra is kitért, 
hogy a művész munkáival nemcsak 

Európa több városában, hanem az 
óceánon túl, New Yorkban is talál-
kozott. Új, marosvásárhelyi tárla-
tára Diénes Attila 20 művet hozott 
el különböző alkotói periódusokból, 
többek között a 60-as évekbeli 
kommunista diktatúra idejéből. Az 
alkotó tagja volt a MAMŰ csoport-
nak, látásmódja egybecsengett a 
rendszerváltás előtti évtizedek újító 
gondolatokat felszabadító művészi 
törekvéseivel.  

„A szobor: átszellemült anyag, az 
élet káprázatával felruházott élette-
len anyagba kalapált eksztázis, csi-
szolt felületre izzadt értelem, 
kristállyá dermedt életérzés, varázs-
lat…” – idézett Nagy Miklós Kund 
Diénes Attila ars poeticájából, majd 
méltatása végén megjegyezte, hogy 
a bronzformáknak ez az átlényegü-
lése ragadta meg őt a leginkább 
ebből a különleges, köztereken is 
fel-feltűnő művészi világból. 

Diénes Kinga bőrből született 
műveit Csabai Tibor az alkotó kata-
lógusába írt előszavával értékelte, 
amelyben egyebek mellett a meste-
rien használt színekre, a hullámzó, 
absztrakt képi világra esik a hang-
súly.  

– Ez a kiállítás hazatérés is egy-
ben – összegzett a méltató. A tárlat-
nyitót záró, kötetlen beszélgetés 
előtt Diénes Attila megköszönte a 
jelenlevők érdeklődését. 

– Jó érzés egy olyan közösség 
előtt állni, amely ismer, amely a 
múltamhoz tartozik – mondta a 
szobrászművész. Párja, aki hét éve 
alkot bőrből, és műveit negyed-
szerre állítja ki, elárulta, hogy nagy 
álma volt a vásárhelyi tárlat, ami ez-
úttal valóra vált. 

Vajda György

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

Magyarpolányról Marosvásárhelyre 
Múzsajárta évtizedek találkozása 

Floralia Mikházán  
Jelennek becsomagolt múlt  
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Április végéig tart nyitva a 
Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia által Maros-
szentgyörgyön létreho-
zott fedett műjégpálya, 
majd a nyári szünet után, 
szeptember végén nyit 
ismét. 

A várakozásokat is felül-
múlta a műjégpálya kihasznált-
sága, több százan veszik 
igénybe rendszeresen, gyere-
kek és felnőttek egyaránt. Be-
bizonyosodott, hogy nagy 
szükség volt a létesítményre – 
értékelt Sófalvi Szabolcs pol-
gármester. A fedett pályán, a 
helyi önkormányzat kezdemé-
nyezéseként, a községbeli diá-
koknak havi egy alkalommal 

korcsolyaoktatást biztosítanak, 
aminek köszönhetően több ta-
nuló annyira megkedvelte e 
sportot, hogy jégkorongozni 
kezdett. Emellett jégko-
rongcsapatok is működnek, 
amelyeknek végre lehetőségük 
van jó körülmények között ed-
zeni, és ennek meg is látszik az 
eredménye, hiszen rendszere-
sen sikereket érnek el.  

Ugyanakkor, amint a jár-
ványhelyzet lehetővé tette, a 
nagyközönség előtt is megnyi-
tották a létesítményt, és bár a 
marosvásárhelyi szabadtéri pá-
lyák jó ideje bezártak, a sátor-
tetős létesítményben április 
végéig még lehet korcsolyázni.  

Elkezdődött a lámpatestek cse-
réje, mivel nemrég egy újabb inno-
vatív pályázatot nyert el a község, 
aminek köszönhetően korszerűsítik 
a közvilágítást Marosszentgyör-
gyön, Tófalván és Csejden. Sófalvi 

Szabolcs kifejtette, minden 
oszlopra takarékos, LED-es 
világítótesteket szerelnek, 
és „okos” programozás 
alapján fog működni a 
rendszer, azaz a világítás in-
tenzitása csökken, illetve 
erősödik, annak függvényé-
ben, hogy milyen a forga-
lom az adott helyszínen, 
ugyanakkor a főúton az át-
járók környéke jobban meg 
lesz világítva. A beruházás-
nak köszönhetően, a jelen-
legihez viszonyítva 
mintegy negyven százalék-

kal csökken a villamosenergia-fo-
gyasztás a községben – 
hangsúlyozta a polgármester. A 
Környezetvédelmi Alapnál elnyert 
pályázat összege meghaladja a más-
fél millió lejt. 

Előreláthatólag a nyár elejéig 
fejezi be a kivitelező a mun-
kálatokat a felújítás alatt álló 
Márton Áron tömbházne-
gyedben. 

A korszerűsítésre régóta meg-
érett tömbháznegyedben többek 

között új esővízelvezető vezetéke-
ket helyeztek el, ahol a régiek nem 
voltak működőképesek, korszerű-
sítik a járdákat, az úttestre és a 
tömbházak mögötti részekre asz-
faltréteg kerül, a középső köves, 
füves részen parkolókat alakítanak 

ki, emellett egy kisebb játszótér, 
valamint egy kis, rusztikus piac is 
lesz.  

A korszerűsítést teljes egészé-
ben a helyi költségvetésből végzik, 
értéke meghaladja a 2 millió lejt. A 
Márton Áron az utolsó tömbházne-
gyed a nagyközségben, amely fel-
újításra várt, a többiek 
korszerűsítésére az utóbbi években 
már sor került. Ennek kapcsán Só-
falvi Szabolcs megjegyezte, kíván-
csian várják az eredményhirdetést, 
ugyanis benyújtottak egy pályáza-
tot az Anghel Saligny program ke-
retében 34 utca modernizálására. 
Tisztában vannak vele, hogy talán 
még a felére sem sikerül finanszí-
rozást szerezni, de minden lehető-
séget megragadnak, hogy 
folytassák az utcák felújítását. 
Ezzel párhuzamosan hat utca kor-
szerűsítését még az idén el szeret-
nék kezdeni, ebből három a régi 
Marosszentgyörgyhöz tartozik, a 
többi viszonylag újonnan létesült.  

az eszközöknek. Az elbírálás elhú-
zódott, így a pályázatot a tavaly 
nyerték meg az Európai Alapok Mi-
nisztériumánál, összértéke 1,5 mil-
lió lej, aminek a 98 százaléka vissza 
nem térítendő támogatás. 

A polgármester megjegyezte, 
amikor az okostáblák üzembe he-
lyezése után ellátogatott az isko-
lába, kellemes meglepetés volt 
számára tapasztalni, hogy pár napos 
használat után a tanulók és a peda-
gógusok már hozzáértően kezelték 
a digitális eszközöket, a diákok lel-
kesek, élményként élik meg a hasz-
nálatukat. 

A táblagépeket, mivel jelenleg 
nem online zajlik az oktatás, nem 
fogják hazavinni a diákok, hanem 
az osztályteremben használják. Só-
falvi Szabolcs hozzátette, család-
apaként és községvezetőként is a 
kiegyensúlyozottság híve a digitális 
eszközök használata terén, ezért 
prioritásnak számít, hogy a község-
ben szabadtéri kikapcsolódási és 
sportolási lehetőségeket is biztosít-
sanak a gyerekeknek, fiataloknak, 
játszóterek, minifocipálya készül, a 
Máriaffi-kastályparkban pedig ifjú-
sági parkot hoznak létre. 

A tervek szerint a nyáron 
fognak neki a nemrég felújí-
tott Máriaffi-kastély körüli 
terület rendezésének. A kas-
télyparkot szinte a főútig ki-
nyúló közösségi térré 
szeretné alakítani a maros-
szentgyörgyi önkormányzat, 
ahol a sporttól a rendezvé-
nyekig számos programot kí-
nálnának a község különböző 
korosztályú lakóinak. 

Sófalvi Szabolcs rámutatott, a 
kastélyparkot illetően egy komplex 
elképzelés körvonalazódik – a Sa-
pientia tájépítészet szakos hallga-
tóinak a segítségével –, ami még 
ebben a hónapban végleges formát 
ölt. – Az elképzelés az, hogy a fel-
újított kastély és az udvara ne egy 
statikus, múzeumszerű létesítmény 
legyen, hanem töltsük meg élettel, 
hetente programok legyenek 
benne, és a találkozások helyszíne 
legyen – vázolta fel az elképzelé-
seket a község vezetője. A terv sze-
rint a kastély körüli terület 
rendezésének már a nyáron neki-
fognak, játszóteret alakítanak ki a 
kisebbeknek, a fiataloknak pedig 
ifjúsági parkot, szabadtéri fitnesz-

gépeket helyeznek el, szaladópálya 
is készül, elektromos kerékpárok 
kölcsönzésére is lehetőség lesz, va-
lamint egy kis színpadot is felállí-
tanak. Emellett természetesen 
sétára, pihenésre is alkalmas lesz a 
kastélypark.  

Már áprilisban fontos közösségi 
esemény helyszíne lesz a kastély-
park, a községvezetés úgy döntött, 
hogy idén ott tartják meg a Szent 
György-napokat. Idén azonban, az 
előző évektől eltérően, kisebb, 
visszafogottabb rendezvény lesz 

április utolsó hétvégéjén, ugyanis 
a háborús helyzet, valamint a gaz-
dasági nehézségek miatt, amelyek-
kel az emberek küszködnek, nem 
tartják időszerűnek a nagyszabású 
ünneplést. Idén tehát elmaradnak a 
nagykoncertek, az egyes korosz-
tályoknak szűkebb körű programo-
kat szerveznek a kastélyparkban. 
Azt szeretnék, ha az esemény a ta-
lálkozásról szólna, amiben az 
utóbbi két évben kevés részük volt 
az embereknek – tette hozzá a pol-
gármester. 

Fotó: Nagy Tibor

Sófalvi Szabolcs 

(Folytatás az 1. oldalról)

Szerkeszti: Menyhárt Borbála
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Visszafogottabb Szent György-napok 
Közösségi térré alakítják a kastélyparkot 

1,5 millió lejes pályázatból 

A nyár elejéig befejezik 
a Márton Áron negyed korszerűsítését 

Korszerűsítik a közvilágítást  

Április végétől szeptemberig zárva lesz 
Felülmúlta az elvárásokat a műjégpálya kihasználtsága 



A vetélkedőt szervező II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Teo-
lógiai Líceum, partnerségben a Pro 
Vita Cristiana Alapítvánnyal és a 
Maros Megyei Tanáccsal, kiemel-
kedő támogatást kapott a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivataltól és 
természetesen a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Érsekségtől, vala-
mint a Keresztelő Szent János-plé-
bániától. További támogatóik az Art 
Hobby, a Talentum alapítvány, a 
Gyulafehérvári Főegyházmegye 
Pasztorációs Irodája, a Caritas, sok 
finom péksüteménnyel a Timko és 
további, nevüket elhallgató támoga-
tók. A díjazáshoz fontos segítséget 
jelentettek a Verbum kiadó és Ba-
ricz atya könyvadományai. Köszö-
nettel tartoznak a Maros 
Művészegyüttesnek és a Nemzeti 
Színháznak a kedvezményes terem-
bérekért – hangsúlyozta nyitóbeszé-
dében dr. Tamási Zsolt-József, a 
szervező középiskola igazgatója. 

A vetélkedő az idén is túllépte a 
Gyulafehérvári Főegyházmegye ha-
tárait, ugyanis a Fehér, Kovászna, 
Hargita, Hunyad és Maros megyei 
diákok mellett részt vettek a nagy-
váradi és szatmári egyházmegyék-
ből érkezők is. A vetélkedő során a 
24 erdélyi település 46 iskolájából 
érkező közel ezer diák 12 verseny-
kategóriában mérte össze tehetsé-
gét, felkészültségét. A passzív 
kategóriákban 395 rajzot, hat dom-
borművet, 36 fotót, 10 naptárt, 24 
plakátot és 16 filmet értékelt a ka-
tegóriák zsűrije. Az aktív kategóriák 
közé tartozó irodalomból 15 diák, 
szavalatból 47, dramatizálás kate-
góriában hét csoportban 85 diák 
vett részt. A vokális és hangszeres 
zenei megmérettetés egyéni száma-
iban 68 diák, csoportos 14 csoport 
(105 diákkal), a táncban három csa-
pat (42 diákkal) vett részt. A sport-
vetélkedőn 12 csapat (48 diákkal) 
bizonyította ügyességét.  

Bár az objektivitásra való törek-
vés mellett a zsűrik döntéseiben az 
egyéni szubjektív szempontok is 
szerepet kaphattak, Tamási Zsolt-
József bízik abban, hogy a verseny-
zők már a részvétellel is nyertek. A 
vetélkedőre készülő diákok mellett 

szüleik, családjaik is közelebb ke-
rültek a főegyházmegyei tematiká-
hoz, amivel gazdagodtak, és ez a 
gazdagodás tovább tart, segít a kö-
zösségépítésben, az összefogásban. 
Reménykedik, hogy a következő 
években semmi sem fogja megza-
varni az együttlétet, az összefogás 
építését, a talentumok bemutatását, 
amit a gyermekek Istentől kaptak 
ajándékba, ezért felmutatásukra a 
legjobb alkalom egy egyházi krea-
tivitási vetélkedő.  

Ezt követően a szekciófelelősök-
nek adta át a szót.  

A vetélkedőre beérkezett filmka-
tegória eredményeit Csákány 
Tünde-Zsóka ismertette. A legfilme-
sebb kisfilm és három kategória 
legkreatívabb díját a Bihar telepü-
lési Gáspár András Általános Iskola 
diákjai vihették haza, akiket Csorba 
Mihály történelemtanár, az iskola 
igazgatója készített fel. Azért emlí-
tettük név szerint is az iskolát, 
amely a legtávolabbról érkezve vett 
részt újra a versenyen, mert diákjai 
több kategóriában is figyelemre 

méltó módon szerepeltek. Az összes 
korcsoport különdíját az Elektroma-
ros Technológiai Líceum dr. Bucşa 
Mária-Magdolna vezette diákjai 
nyerték.  

A tánckategória három korcso-
portban fellépő táncosai változatos 
műsort mutattak be, a katolikus lí-
ceum első osztályosai eredeti hús-
véti locsolóversekkel vezették be 
táncukat, a bihari gimnazisták mo-
dern táncot adtak elő, a Ion Vlasiu 
Technológiai Líceum két tanulólá-
nya cigánytáncot járt.  

Hurdugaci Katalin kezdte a leg-
népesebb részvétellel megtartott ze-
nekategória nyerteseinek bemu- 
tatását: kórusok, hangszerszólisták, 
énekesek vehették át a korcsopor-
toknak megfelelő díjat.  

A daloló gyermekeket látva, hall-
gatva, az ember úgy érzi magát, 
mint amikor megérkeznek a fecs-
kék, és tudjuk, hogy itt a tavasz. Ők 
jelentik számunkra a megújulást, és 
egyre többen vannak – mondta Ma-
daras Ildikó, a zsűri elnöke, aki a 
fellépő diákok teljesítményét érté-
kelte. Szavai szinte minden kategó-
riára érvényesek. 

„…Gyermekeink kreativitása ha-
tártalan, kórus, kis énekes formá-

ciók, énekes, hangszeres csoportok, 
csak hangszeres formációk az isko-
lai ciklus mindenik fokáról, általá-
nos iskolások és szakképzésben 
részesülők egyaránt képviseltették 
magukat. Csak egy dolog állandó: a 
töretlen lendület és eredménye, a 
fejlődés. A zene a művészet azon 
ága, amely kapu a lélek és Isten kö-

zött. Ezért merem állítani, hogy 
ameddig ennyi gyermek tiszta szív-
vel énekel, nem távolodhatunk túl-
ságosan el Istentől” – hangsúlyozta.  

Az általános iskolások teljesítmé-
nye kapcsán kiemelte, hogy egyre 
többen vannak, sokan más megyé-
ből érkeztek felkészítő tanáraikkal, 
akiknek megköszönte a törődést, a 

minőségre törekvést, a gyermekek 
kultúránk iránti szeretetének a ki-
csíráztatását és erősítését, ami mun-
kájuk látványos eredményét 
tükrözi. Értékelte a nagyobb cso-
portoknál észlelt összetartozást, a 
csapatban gondolkodást, az idei 
téma szem előtt tartását. Kiemelte, 
hogy meglepően sok a hangszeren 
játszó általános iskolás gyermek. 
Arra biztatta őket, hogy ne hagyják 
abba, hiszen a zene általi önkifeje-
zés mellett nagyon sok előnyük 
származik: önbizalom, fegyelem, 
kézügyesség, több síkon való gon-
dolkodás, kreativitás. A művészeti 
iskolába járó diákok megmutatták a 
komolyzene szépségét, alapos fel-
készülést igénylő darabokkal lepve 
meg a zsűrit – gratulált mellettük 
minden résztvevőnek. 

A szavalat kategóriában fellépő 
diákok teljesítményét a zsűrit kép-
viselő Henn Magdolna ismertette. 
Egy különleges kategória, ahol az 
elhangzott szép, megható versek a 
magyar szó szeretetét tükrözik, 
mondta a sok díjazott és felkészítő 
tanáraik nevének említését megelő-
zően, végül szép anyanyelvünk és a 
versek szeretetére biztatott minden 
jelenlevőt.  

Külön öröm volt a zsűri számára, 
hogy négy felekezetből vettek részt 
diákok az irodalomkategóriában – 
jegyezte meg Högyes Katalin ta-
nárnő, aki ismertette az eredménye-
ket. A középiskolások első díját 
Szabó Bernadett, a Constantin 
Brâncuşi Szaklíceum tizedik osztá-
lyos tanulója nyerte. 

„Ügyesek, felszabadultak, bátran 
kiálltak és otthon érezték magukat 
a színpadon a dramatizálás szekci-
óban fellépő színjátszó csoportok 
tagjai – értékelte a zsűri véleményét 
is figyelembe véve a színjátszó diá-
kok teljesítményét Hajdó Piroska, a 
kategória felelőse. Megelevenítet-
ték szép, eredeti népviseletben a ha-
gyományőrző falu szokásait, a 
betlehemezést, a szülő és gyermek 
közötti viszonyt, a húsvéti készülő-
dést pedig a nagyernyeiek egy idő-
szerű témával, egy ukrajnai kislány 
befogadásával kötötték össze. 

Teljesítményükért, bátorságukért 
minden csoport díjat vagy dicséretet 
érdemelt. Kiemelkedő volt a művé-
szeti líceum tizedik osztályos drá-
mapedagógia szakos diákjainak 
fellépése, akik a pályaválasztással 
járó szülő–gyermek ellentétről írtak 
és adtak elő egyfelvonásos darabot. 

Napi 30 perc testmozgás jót tesz 
az egészségnek – biztatta egészsé-
ges életmódra a jelenlévőket Szé-
kely Szilárd tanár, aki a 
sportkategória eredményeit ismer-
tette, amelynek középiskolai kor-
csoportjában ugyancsak szakközép- 
iskolás diákok jeleskedtek.  

Végül a testi, lelki egészség fon-
tosságát hangsúlyozva kért áldást 
valamennyi résztvevőre.  

Tamási Zsolt-József igazgató 
pedig a jövő évi kreativitási vetél-
kedő reményében mondott köszö-
netet és kért egy nagy tapsot a 
szervezésben részt vevő önkéntes 
pedagógusok és diákok népes csa-
patának.  

Bodolai Gyöngyi

Közösségépítés, összefogás  
Közel ezer résztvevő a XIV. kreativitási vetélkedőn  

Az április 9-én, szombaton délután a Balla Imre iskolalelkész 
által celebrált szentmisén izgatottan várakozó diákokkal, szü-
lőkkel, felkészítő tanárokkal telt meg a marosvásárhelyi Ke-
resztelő Szent János-plébániatemplom, ahol az Erdélyi 
Főegyházmegye 2022-es kreativitási vetélkedőjének díjki-
osztó ünnepsége zajlott. A 14. alkalommal megtartott legné-
pesebb, legösszetettebb erdélyi vetélkedő a közösség, 
részvétel, küldetés témakörre alapozva közel ezer diák krea-
tív alkotóképességének, ügyességének a versenyszerű bemu-
tatására biztosított lehetőséget. Ugyanakkor az együttlét, az 
ismerkedés örömét jelentette versenyzőknek és felkészítő pe-
dagógusaiknak egyaránt.

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Természetesen nem lehet tudni, 
mikor fog megjelenni az iPhone-
okban ez a funkció, azonban a sza-
badalom bizonyítja, hogy az Apple 
továbbra is vizsgálja és teszteli a ki-
jelző alatti ujjlenyomat-olvasó 
használatát. Viszont nem szabad el-
felejteni, hogy az amerikai techóriás 
már régóta kísérletezik ezzel a tech-
nológiával. A Patently Apple plety-
kái szerint már közel 10 éve, azaz 
2013 óta dolgoznak a kijelző alatti 

ujjlenyomat-érzékelőn. Azóta szá-
mos más gyártó már hosszú ideje 
alkalmazza ezt a technológiát. Ter-
mészetesen benne van a pakliban, 
hogy az Apple valami igazán külön-
legessel készül, hiszen a FaceID 
sem volt kimondottan újdonság, 
amikor az iPhone X-ben megjelent 
– 2017-ben –, viszont új szintre 
emelte az arcfelismerést. Az Apple 
volt az első gyártó, amely 3D-tech-
nológiás arcfelismerést épített a te-
lefonjaiba, ettől lett biztonságos a 
FaceID. Ezt sokáig egyik konku-
rens vállalat sem tudta utánozni. Így 
könnyen lehet, hogy valami igazi 
különlegességgel készül a képernyő 
alatti ujjlenyomat-olvasó tekinteté-
ben is. Bár az igazság az, hogy 
nehéz elképzelni, mitől lehet ki-
mondottan különleges egy ujjlenyo-
mat-érzékelő. 

Az Apple-pletykákat illetően el-
ismertnek tartott Ming-Chi Kuo 
2021 júniusában azt állította, hogy 
az Apple 2022-ben valósítja meg a 
kijelző alatti ujjlenyomat-olvasót. 
Így azt sem lehet teljesen kizárni, 
hogy már az idén megkapják a fel-
használók ezt a funkciót, bár az 
Apple stratégiáját ismerve, ezt nem 
lehet készpénznek venni. A teljes 
kép érdekében azt is hozzá kell 
tenni, hogy amint benne van a pak-
liban, hogy már idén találkozhatunk 

az új technológiával, úgy az sem ki-
zárt, hogy soha nem kapjuk meg. 
Az, hogy egy cég papírra vetett egy 
elképzelést, még nem azt jelenti, 
hogy meg is fogja valósítani. Ennek 
ellenére érdemes nyomon követni, 
hogy az egyes vállalatok milyen 
technológiákkal kísérleteznek, hi-
szen így betekintést kaphatunk 
abba, hogy milyen irányú fejleszté-
sekre lehet számítani, hiszen, bár a 
szabadalmak közül nem mindegyik 
valósul meg, van olyan is, ami idő-
vel valósággá válik. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a 
harmadik generációs SE nem kavart 
akkora port, mint amire az Apple 
számított, talán nem túlzás azt mon-
dani, hogy az almás vállalat való-
ban komolyan fontolgatja az 
képernyő alatti ujjlenyomat-olva-
sót. Az SE 2022 bemutatása után 
sokan panaszkodtak ugyanis a régi 
dizájnra, ami nem is csoda, hiszen 
az új SE még mindig az iPhone 8 
házában van, ami 2017-es megjele-
nést kölcsönöz neki – az iPhone 8 
és iPhone 6 között kevés a különb-
ség, így akár 2014-est is lehetne 
mondani. A felhasználók azt szeret-
nék, ha a következő SE már na-

gyobb kijelzővel – mondjuk egy 12 
vagy 13 mini házában – érkezne, és 
megkapná a kijelző alatti ujjlenyo-
mat-érzékelőt. Ha az Apple meglépi 
ezeket az újításokat, az hoz valami 
frissességet.  

Továbbá azt is érdemes megfi-
gyelni, hogy manapság újra divatját 
éli a Touch ID. Az Apple azzal 
hozta vissza ezt a technológiát, 
hogy az iPad Mini és a legújabb 
iPad Air készülékek felső gombjába 
beépítette az érzékelőt. Ez is bizo-
nyítja, hogy az amerikai techóriás 
nem mondott le a technológiáról, 
így könnyen meglehet, hogy előbb-
utóbb valamilyen formában vissza-
tér. 

Mellesleg egy 2019. decemberi 
felmérés alapján Ming-Chi Kuo azt 
jósolta, hogy az Apple már 2021-
ben egy nagyobb, 5,5 vagy 6,1 hü-
velykes SE-t fog kiadni. Akkori 
meglátása szerint ebben a készülék-
ben az oldalsó gombra került volna 
az ujjlenyomat-érzékelő. Az Apple 
egyelőre nem jelentett be ilyen ké-
szüléket, viszont pletykák még min-
dig vannak egy nagyobb méretű 
SE-ről, amit 2024-re várnak. Az 
már egy másik kérdés, hogy hol 
lesz az ujjlenyomat-olvasó: a be-
kapcsológombon vagy a kijelző 
alatt? 
Retró funkció a Windows-ba 

Igazi különlegességnek számít az 
operációs rendszerek piacán a Win-
dows 11, ami teljes egészében meg-
újult. Ez a Microsoft nagy érdeme, 
de a cég itt nem állt meg. Folyama-
tosan csiszolgatja és fejleszti a 
rendszert, hogy az sokáig friss ma-
radjon. 

Egy ilyen újdonság jelent meg a 

közelmúltban a médialejátszó prog-
ramban, a Microsoft Playerben is. 
Az alkalmazás immáron megjelené-
sében is szépen illeszkedik a Win-
dows 11-be. Ennek ellenére az 
anyavállalat még mindig nem elé-
gedett vele, és folyamatosan fej-
leszti, újabb és újabb funkciókkal 
bővíti. Legutóbb például támogatást 
kapott a sokak által már el is felej-
tett audio CD-k lejátszásához. Bár 
nem tudni, hogy ez a funkció kinek 
szükséges manapság, amikor az in-
terneten bármilyen zeneművet pil-
lanatok alatt sokkal 
kényelmesebben megtalálhat. Arról 
nem is beszélve, hogy a CD-k gyak-

ran megkarcolódtak, ami azzal járt, 
hogy élvezhetetlen lett a tartalom. 
Egy másik kérdés, hogy melyik szá-
mítógép képes a Windows 11 futta-
tására, és még rendelkezik 
CD-olvasóval? 

Ettől eltérően logikus lépés, ha 
azt vesszük, hogy a Microsoft több-
ször is hangsúlyozta, a Media 
Player esetében elsődleges szem-
pont a multimédiás tartalmak minél 
kényelmesebb nézése és hallgatása. 
Ennek ellenére meglepő, hogy egy 
ilyen „lejárt lemezt” vettek elő. 

Az új audio CD-s funkció egye-
lőre csak a Windows Insiderek szá-
mára érhető el, de a Microsoft 
ígéretet tett arra, hogy a közeljövő-
ben egy frissítés során szélesebb 
körben is elérhetővé teszi.  
Trónfosztás a toplistán 

Az okostelefonok egyik legna-
gyobb „fegyvere” a kamera. Renge-
teg felhasználó mindössze ezért vált 
telefont. Egyrészt, hogy jobb képe-
ket készíthessen – mondjuk egy ki-
ránduláson –, és azok egy nagyobb 
kijelzőn nagyítás után is megállják 
a helyüket. Van viszont egy másik 
felhasználói réteg is, amely kimon-
dottan azért vált, hogy jobb minő-
ségű képeket tudjon megosztani a 
közösségi médiás felületeken. 
Bármi is legyen az ok, tagadhatat-
lan, hogy egy telefon esetében a ka-
mera fontos. Ezt a Honornál is 
tudják, és ennek megfelelően oda is 
tették magukat. 

A Honor Magic 4 Ultimate annyi 
pontot kapott egy mobilos tesztla-
bortól, mint más készülék még 
soha, így jelenleg ez a legjobb ka-
merával rendelkező készülék a vi-
lágon. A telefon hátlapján egy 50 
megapixeles főegységet, egy 64 
megapixeles ultraszéles látószögű 
kamerát, egy 50 megapixeles tele-
objektívet és egy szintén 50 mega-
pixeles színérzékelő modult 
találunk. A független DxOMark 
tesztlabor a fotósképességekre 153, 
a nagyításra 107, míg a videóské-
pességekre 117 pontot adott. Előbbi 
kettő új rekordot jelent. 

A Honor új mobilja 6,8 hüvely-
kes kijelzőt kapott, 120 Hz-es fris-
sítési rátával és 2848x1312 pixeles 
felbontással. A készülék „agya” a 
Qualcomm legerősebb processzora, 
a Sanpdragon 8 Gen 1, amihez 12 
GB RAM és 512 GB tárhely társul 
– ilyen kamera mellett szükség is 
van nagy tárhelyre, hiszen a képek 
biztosan sok helyet foglalnak a mi-
nőségük miatt. Továbbá a készülék 
5G képes, támogatja a 100 wattos 
vezetékes vagy 50 wattos vezeték 
nélküli töltést, és 12 megapixeles az 
előlapi kamerája. 

A Honor Magic 4 Ultimate az év 
második felében kerül a boltokba 
Kínában, átszámítva 6000 lejes 
áron. Arról nincs információ, hogy 
a világ más részein mikor debütál-
hat az eszköz. 

Nagy-Bodó Szilárd 
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Kijelző alatti Touch ID-val kísérletezik az Apple 
Sok Apple-felhasználó már régóta várja, hogy visszatérjen az 
ujjlenyomat-olvasó, amit az almás vállalat jó pár éve szám-
űzött a telefonjaiból. Igaz, a felhasználók zöme a koronaví-
rus-járvány idején szerette volna visszakapni a funkciót, 
hiszen az arcfelismerő, azaz a FaceID nem működött a maszk 
miatt. De továbbra is vannak olyanok, akik előnyben részesí-
tik a Touch ID néven elhíresült ujjlenyomat-olvasót. Most na-
gyon úgy néz ki, hogy jó hírünk van számukra. Az Apple 
ugyanis márciusban egy olyan szabadalmat szerzett, ami le-
hetővé teszi, hogy a vállalat kijelző alatti ujjlenyomat-olvasót 
helyezzen a készülékeibe.

Honor Magic 4 Ultimate  Forrás: Honor

Audio CD-lejátszási lehetőség a Windows 11 Media Playerben          Forrás: Microsoft

 iPhone kijelző alatti ujjlenyomat-olvasóval, illusztráció  Forrás: Ming-Chi Kuo

 iPad ujjlenyomat-olvasó   Forrás: Apple



Ma és holnap rendezik a labdarúgó Bajnokok
Ligája negyeddönt jének visszavágóit. 

A címvéd  Chelsea ma kétgólos hátrányból
várja a 13-szoros gy ztes Real Madrid otthoná-
ban sorra kerül  összecsapást, míg a Villarreal
minimális el nnyel lép pályára a Bayern Mün-
chen vendégeként. 

Szerdán az Alético Madrid fogadja a Manches-
ter Cityt az angliai egygólos vereség után, míg a
Liverpool magabiztos idegenbeli sikerét (3-1) kö-
vet en az Anfielden harcolhatja ki az el dönt s
szereplést a Benficával szemben. 

Bajnokok Ligája, negyeddönt , visszavágók: 
* ma: Real Madrid (spanyol) – Chelsea (angol)

(az els  mérk zésen: 3-1, TV: DigiSport 1
Orange Sport 1, Look Sport +), Bayern München
(német) – Villarreal (spanyol) (0-1, DigiSport 1
Orange Sport 3, Look Sport); 

* holnap: Atlético Madrid (spanyol) – Man-
chester City (angol) (0-1, DigiSport 1, Orange
Sport 1, Look Sport +), Liverpool (angol) – Ben-
fica (portugál) (3-1, DigiSport 2, Orange Sport 3
Look Sport). 

Valamennyi mérk zés 22 órakor kezd dik. 

A negyeddönt   
visszavágói  
következnek  

a Bajnokok Ligájában
A feljutási küzdelemben riválisnak szá-

mító két alakulat közül az egyiket elintézte 
a marosvásárhelyi városi sportklub kosár-
labdacsapata: Bukarestben nyert a CSM a 
Laguna ellen! 

Mivel szinte biztosra vehet , hogy e két 
csapat találkozóján d l majd el a dönt  tor-
nán a feljutás sorsa, elmondhatjuk, hogy a 
f próba jól sikerült. Pedig feln tt hivatalos 
mérk zéshez méltatlan, és a meglátásunk 
szerint szabálytalan teremben játszották a 
meccset. Az alapvonalak mögött ugyanis 20 
centiméterre fal zárta le a teret, ami egyrészt 
„menthetetlenné” tette a pályát a leveg ben 
elhagyó a labdákat, másrészt a bírók nem 
engedték, hogy az alapvonal mögül bedobó 
játékossal szemben védekezni lehessen, 
mert a bedobónak nem volt helye hátra-
lépni.  

Ami a találkozót illeti, a marosvásárhelyi 
csapat legf bb er ssége ezen a meccsen 
nem érvényesült. A palánk alatt nem tudott 
igazán jól teljesíteni sem Sánta, sem 

olopa, sem Bor a, err l a Laguna hét „sap-
kája” is árulkodik. A lepattanóknál is na-
gyon meg kellett küzdeni Orbeanuval és 
Paliciuckal, és noha Sánta begy jtött 12 
labdát, támadásban küszködött a labdake-
zeléssel, az idényben a legszerényebb telje-
sítményt nyújtotta. 

A marosvásárhelyi kispadnak többször 
taktikát kellett váltania a meccs során. A 
második negyedben Ross-Miller vállára 
vette a csapatot, és egyedül oldott meg sor-
ban több támadást, a támadó sémákat 
ugyanis kiismerte az ellenfél. Aztán a har-
madik negyed végén az amerikai csúnyán 
megütötte magát, miután elcsípett egy lab-
dát, néhány másodpercig mozdulatlanul 
maradt, és ezzel alaposan ráijesztett a ma-
rosvásárhelyi kispadra. Szerencsére azon-
ban nem történt nagyobb baj, de a negyedik 
negyedben már csak Martini  irányított, 
más stílusban és a legjobb id ben érkez  
triplákkal. 

A végeredmény, a 17 pontos különbség 
azonban kissé csalóka. A CSM-nek nagyon 
meg kellett küzdenie az ellenfelével, és elég 
nyilvánvalónak t nik, hogy a tiin a ellen 
ennyi nem lesz elég. Az pedig, hogy két já-
tékos, Martini  és Ross-Miller szerezte a 

pontok zömét (sokszor egyéni akciókból), 
nem állít ki jó osztályzatot a csapatjátékról. 

No de lássuk a tiin a elleni rangadót 
szombaton a sportcsarnokban, aztán pedig 
lesz még egy hónap el készíteni a dönt  
tornát.

A f próba jól sikerült – az el adásba se csússzon hiba

Vagy-vagy meccset nyert a Sepsi 
OSK Botosánban a labdarúgó 1. 
liga alsóházi rájátszásának 4. fordu-
lójában, azaz: vagy nyer, és ver-
senyben marad az európai pót- 
osztályozót ér  helyekért, vagy 
nem, és akkor szinte esélytelen ezek 
megszerzésére. Az els  „vagy” úgy 
érvényesült, hogy a szoros ered-
mény ellenére az OSK lefutballozta 
az ellenfelét a pályáról. 

Atipikus mérk zés volt a Sepsi 
OSK számára, amely nem a meg-
szokott türelmes építkez  játékát 
játszotta. Ezt azonban azért, mert 
alig kezd dött meg a találkozó, Tu-
dorie máris vezetéshez juttatta a 
csapatot: tef nescu a félpályán ki-
ugratta a középcsatárt, aki a tizen-
hatoson belülre érve két véd t is 
kicselezett, majd laposan a rövid sa-
rokba l tt (0-1). Ezek után Botosán-
nak kellett volna támadnia, de nem 
igazán tudták zavarba hozni az 
OSK véd it, így miután a szent-
györgyiek megszerezték a labdát, a 

szokásosnál gyorsabban tudtak 
helyzeteket kialakítani, kiiktatva a 
számos keresztpasszt, tekintve, 
hogy ellenfelük véd i fennebb ját-
szottak. A 9. percben Golofca feje-
sében nem volt elég er , a 28.-ban 

tef nescu 35 méterr l átemelte a 
messze kimozdult Papon, de nem 
találta el a kaput. A 45. percben 
igaztalanul megfordulhatott volna 
meccs, amikor G man játékvezet  
eredetileg 11-est ítélt, bár Mitrea 
mellér l pattant szögletre a labda, 
nem a karjáról. Miután azonban 
megbeszélte Sebastian Gheorghe 
partjelz vel, visszavonta az ítéletét. 
Mindez azonban felszította az indu-
latokat, Papa eljátszotta a hattyú ha-
lálát, ám szerencsére az OSK 
játékosai nyugodtak maradtak. 

A második félid ben aztán még 
több lehet séget jegyezhettünk fel 
Pap kapuja el tt. Mindjárt az els  
percben Golofca tette próbára a 
hazai kapust, majd az ezt követ  
szögletb l Tudorie fejelte egyene-
sen a botosáni háló r karjaiba. A 60. 
percben Eder szabadrúgásából Flo-
rescu szinte öngólt fejelt, a 63. perc-
ben Golofca az ötös sarkáról a 
rövidre próbálkozott, a kapus kiü-
tötte, majd a szöglet után Mitrea 6 
méterr l nem találta el a kaput. A 
71. percben Pap hat méterre blok-
kolta Tudoriét, a 79. percben Luckas- 

sen er s lövése középre ment. A 
90+1. percben sem tudta az OSK le-
zárni a meccset, amikor a kiugrott 
Askovszki lövését hárította Pap, 
majd a visszaívelt labdát Luckassen 
kapura perdítette, de a kapus óriási 
reflexszel újra hárított. És ez szinte 
megbosszulta magát, mert a hosz-
szabbítás negyedik percében egy 

szögletb l a kapu elé ívelt labdát 
csak üggyel-bajjal öklözte ki  
Niczuly. Ez volt egyébként a ház-
igazdák legnagyobb lehet sége, 
el tte egy 25 méteres Jaja-lövést 
jegyezhettünk fel, illetve egy Tis-
dell-beadást, amelyet vet dve meg-
fogott a szentgyörgyi kapus. 

Ahhoz, hogy sikerülhessen a pót-
osztályozós helyeket elcsípni, a
Sepsi OSK-nak folytatnia kell a jó
szereplést az alsóházban, és aligha
engedheti meg magának, hogy ne
nyerjen az UTA ellen a Sepsi Aré-
nában. Az aradiak elleni találkozó
szombaton 15 órakor kezd dik. 

A vagy-vagy meccsen  
az els  „vagy” jött be 

Jegyz könyv  
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rá-
játszás, 4. forduló: Botosáni  
FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK 0-1 (0-1) 
Botosán, városi stadion.  
Vezette: George G man (Cra- 
iova) – Sebastian Gheorghe  
(Suceava), Alexandru Cerei (Ko-
lozsvár). Tartalék: Claudiu 
Marcu (Konstanca).  
Ellen r: Marian Doroban u 
(Bodzavásár). 
Gólszerz : Tudorie (3.). 
Sárga lap: Jaja (1.), eroni (45.), 
Braun (53.), Papa (85.). 
Botosáni FC: Pap – Braun, 
Dawa, eroni (46. Tîrcoveanu), 
Dragu, Florescu (62. Pet-
kovszki), Dican, Papa, Mailat 
(46. Santos), M. Roman II (72. 
Gruba ), Jaja (62. Tisdell). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, 
B la a, Mitrea, Dumitrescu, 
P un, Eder, Golofca (90+3. 
Tincu), tef nescu (82. Va vari), 
B rbu  (82. Askovszki), Tudorie 
(74. Luckassen).

Jegyz könyv  
Kosárlabda 1. liga, 19. forduló: Bukaresti Laguna – Marosvásárhelyi CSM 68:85 
(24-23, 16-25, 16-20, 12-17) 
Bukarest, ICH-terem, 50 néz . Vezette: Alexandru Nicolae (Bukarest), Claudia 
Handrea (Bukarest), Alexandru Nicolau (Bukarest). Ellen r: Luca Badea (Bukarest). 
Laguna: Orbeanu 23 pont (3), Paliciuc 19 (2), L. Štefanovi  13 (1), Constantinescu 
4, Mitric  4, St ncu  2, Ioni  2, Duda  1, Stoian. 
Marosvásárhelyi CSM: Martini  30 pont (5), Ross-Miller 24 (3), olopa 11, Bor a 
5, Nistor 5 (1), Sánta 4, Szilveszter 4, Kiss 2, Mure an.

Bálint Zsombor

Fotó: a Botosáni FC közösségi oldala
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A fels ház állása 
1. CFR 1907                         4          2       1          1          7-4         45 
2. FCSB                               3          2       0          1          5-4         37 
3. CSU Craiova                    4          3       0          1          9-5         36 
4. Voluntari                           3          2       0          1          5-4         30 
5. Farul                                 4          1       1          2          2-3         28 
6. CFC Arge                        4          0       0          4          2-10       24 

Alsóházi tabella 
1. Rapid 1923                       4          4       0          0          9-1         32 
2. Sepsi OSK                       4          3       1          0          10-1       30 
3. Botosán                            4          2       0          2          6-4         29 
4. UTA                                 4          2       0          2          7-3         26 
5. U 1948 Craiova                4          2       2          0          5-2         25 
6. Târgovi te                        4          1       1          2          3-3         22 
7. Mioveni                            3          1       1          1          3-4         19 
8. Dinamo 1948                   4          1       1          2          4-5         13 
9. Clinceni*                          4          0       0          4          0-13       3 
10. Medgyes**                     3          0       0          3          0-11       -13 
* 4 büntet pont levonva 
** 14 büntet pont levonva 

Eredményjelz  
* 1. liga, fels házi rájátszás, 4. forduló: CSU Craiova – Kolozsvári 
CFR 1907 3-2. 
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló: Botosáni FC – Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK 0-1.  
* 2. liga, fels házi rájátszás, 4. forduló: Unirea 04 Slobozia – Bukaresti 
CSA Steaua 0-0. Az állás: 1. Petrolul 52 Ploie ti 54 pont, ...4. CSA  
Steaua 42, ...6. Slobozia 35. 
* NB I, 27. forduló: Paksi FC – Újpest FC 1-3, MTK Budapest – MOL 
Fehérvár FC 1-1. Az állás: 1. Ferencváros 56 pont, ...6. Fehérvár FC 
36, 7. Paks 35, ...12. MTK 26. 
* NB II, 32. forduló: BFC Siófok – III. Kerületi TVE 1-0, Kecskeméti 
TE Hufbau – Békéscsaba 1912 El re 4-1, Szolnoki MÁV FC – Nyír-
egyháza Spartacus FC 1-0, FC Ajka – Szombathelyi Haladás 1-0, Di-
ósgy ri VTK – Tiszakécskei LC 0-0, Aqvital FC Csákvár – Dorogi FC 
1-1, Pécsi MFC – ETO FC Gy r 1-0, Szentl rinc SE – Soroksár SC 0-
5, Budaörsi SC – Budafoki MTE 3-1. Az élcsoport: 1. Vasas FC 68 
pont/31 mérk zés, 2. Diósgy r 62/32, 3. Szeged 59/31.

Eredményjelz  
Kosárlabda 1. liga, 18. forduló: Kolozs-
vári U – Bukaresti CNAV Eagles 
116:65; 19. forduló: Kolozsvári U – Bu-
karesti NN Ulisse 97:45, Bukaresti 
CNAV Eagles – Bukaresti tiin a 
47:105, Nagyváradi CSM CSU II – Bu-
karesti Agronomia 94:83, CSU Craiova 
– Jászvásári Politehnica 76:64, Buka-
resti Laguna – Marosvásárhelyi CSM 
68:85. 
Elmaradt mérk zésen: Nagyszebeni 
CSU II – Bukaresti NN Ulisse 93:41.

Bálint Zsombor
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Hetedik alkalommal írhatják át a történelmet 
a középiskolások 

A Problema Solvenda Roma-
nia a kolozsvári Mathias Cor-
vinus Collegium (MCC) és a 
budapesti Case Solvers két-
nyelvű, történelmi eseteket 
feldolgozó problémamegoldó 
versenye, amely Romániában 
tanuló középiskolásokat szó-
lít meg román és magyar 
nyelven. Az idei, 2022-es 
megmérettetés immár a he-
tedik a sorban, és évről évre 
egyre nagyobb népszerűség-
nek örvend. 

Április 15-ig várják a szervezők 
az olyan háromtagú diákcsapatok 
jelentkezését, amelyek bátrak meg-
mutatni, hogyan változtatnának bi-
zonyos történelmi eseményeken.  

A verseny négy részből áll: on-
line tréning: április 24–30.; online 
selejtező: május 2–8.; elődöntő és 
döntő: május 28. 

Az online tréning segítségével a 
diákok rövid videókból sajátíthat-
ják el a problémamegoldás alapjait. 
Ezután következik az online selej-
tező, amelyen a tréninganyagok 
alapján a részt vevő csapatok on-

line tesztet töltenek ki, egy előre 
meghatározott esettanulmányt fel-
dolgozva. Az itt legjobb eredményt 
elérő csapatok pedig bejutnak a kö-
vetkező fordulóba. Az online for-
dulóból az elődöntőbe bejutott 
legjobb csapatok a módszertani 
alapokat felhasználva egy hosz-
szabb hangvételű történelmi eset-
tanulmányt oldanak meg. Az 
elődöntőt sorsolás előzi meg: a ki-
alakult sorrendben párhuzamosan 
több helyszínen kerül sor a csapa-
tok által kidolgozott esettanul-
mány-megoldások bemutatására. 
Az elődöntő végén kiderül, hogy 
melyik négy csapat kerül be a dön-
tőbe, a végső megmérettetésre.  

Az elődöntőben tolmács fordítja 
majd magyarról román nyelvre, il-
letve románról magyarra az el-
hangzottakat. A döntőben 
ugyancsak szinkrontolmács segít-
ségével a legjobb négy csapat mu-
tatja be újra az adott 
esettanulmányra elkészített megol-
dását, kidolgozott stratégiáit a 
szakmai zsűri előtt, hogy elnyerje 
az első helyért járó díjat, illetve a 

verseny főnyereményét: egy ingye-
nes hétvégi kirándulást Buda-
pestre. 

A versenynek kettős célja van: 
egyrészt a fiatalokkal már középis-
kolás korban megismertetni a 
problémamegoldás módszertani 
hátterét, másrészt bővíteni világ-
történelmi ismereteiket. A megmé-
rettetés kívánt hozadéka a diákok 
számára a vonzó nyereményeken 
kívül, hogy a későbbiekben jól 
használható elemzői és előadói 
kompetenciákat sajátítsanak el, fej-
lődjön a kritikus gondolkodásuk, a 
kooperációra való hajlandóságuk, 
és élhetnek azzal a lehetőséggel, 
hogy a kreativitásuk szerint for-
málják át a mindannyiunk által is-
mert történelmet egy történelmi 
személyiség bőrébe bújva. 

A versenyről további részletek 
és aktuális információk a Problema 
Solvenda Romania Facebook- 
vagy Instagram-oldalán, valamint 
hamarosan a honlapján találhatók. 

A szervezők 2022. április 15-ig 
várják az érdekelt középiskolás 
csapatok jelentkezését.  

„El kell ismernünk, hogy az EU ro-
mastratégiájának első évtizede nem 
javított lényegesen a romák helyze-
tén. Sokkal többet kell tennünk az ér-
dekükben, például a jó gyakorlatok 
átadásával és megismertetésével a 
tagállamok között. Az Európai Bizott-
ságnak és a tagállamoknak jobban 
együtt kell dolgozniuk, egymásra van-
nak utalva” – mondta el Vincze Loránt 
Bécsben.  

A FUEN elnöke múlt pénteken az osztrák 
parlament elnöke, Wolfgang Sobotka meghí-
vására vett részt a nemzetközi roma nap al-
kalmából szervezett bécsi konferencián. A 
megbeszéléseken az európai kisebbségvéde-
lem témája is napirendre került. 

Az osztrák parlament üléstermében rende-
zett beszélgetésen a FUEN elnöke elmondta, 
hogy annak ellenére, hogy tíz évvel ezelőtt 
fogadták el az első uniós romastratégiát, nem 
sok előrelépés történt a területen. „Meg kell 
néznünk és kezelnünk kell a romák helyzeté-
nek alapvető okait, és nagyobb figyelmet kell 
fordítanunk a válsághelyzetekre is, ilyenkor 
a romák hamar a gyűlöletbeszéd célpontjává 
vagy a cigányellenesség áldozatává válnak, 
ilyen volt a koronavírus-járvány, és ilyen 
most az ukrán menekültválság is. Helyi ro-
maszervezetek beszámolója szerint nemrégi-
ben Németországban Berlinben és 
Mannheimban is hátrányosan különböztettek 
meg ukrajnai menekült romákat” – közölte 
Vincze Loránt. 

Emlékeztetett, hogy a közép- és kelet-eu-
rópai roma közösségek többsége még mindig 
mélyszegénységben él, gyakran tapasztott 
földből, agyagkunyhókból álló nyomorúsá-
gos településeken. Romániában tízből nyolc 

roma olyan házban él, ahol nincs folyóvíz, és 
tízből hét gyermek nem fejezi be az iskolát – 
mutatott rá.  

A helyzet javításához többek között na-
gyobb alázatra és megértésre van szükség, de 
új beruházásokra is az oktatás, az egészség-
ügyi szolgáltatások terén, különös tekintettel 
a roma gyermekekre és a szakképzési prog-
ramokra. A romák helyzetét csak idővel és 

nagyon kemény munkával lehet megfordí-
tani, annak érdekében, hogy egyenlő bánás-
módban részesüljenek, és esélyt kapjanak 
arra, hogy beilleszkedhessenek a társada-
lomba, teljes értékkel vegyenek részt a társa-
dalmi, kulturális és politikai életben – 
fogalmazott a FUEN elnöke. 

A Wolfgang Sobotkával, az osztrák Nem-
zeti Tanács elnökével folytatott megbeszélé-

sen ismertette a Minority SafePack kezdemé-
nyezést, amelyet az Európai Bizottság eluta-
sított, és egyetértettek abban, hogy a romák 
és a többi őshonos kisebbségi közösség vé-
delmében a közép- és kelet-európai tagálla-
mok szorosabb együttműködésére van 
szükség.  

Balázsi-Pál Előd, Vincze Loránt EP-
képviselő sajtóirodája 

Vincze Loránt: A romák helyzetének javításához több empátiára, sok időre 
és még több munkára van szükség 

Mostantól az Erasmus+ prog-
ramcsaládhoz tartozik a Dis-
coverEU, ez azt jelenti, hogy a 
pályázók még több országot 
fedezhetnek fel, ugyanakkor 
további újdonságokra is szá-
míthatnak, érdemes az erdé-
lyi fiatalok figyelmét is 
felhívni a bővülő lehetősé-
gekre – tájékoztatott Winkler 
Gyula EP-képviselő (RMDSZ, 
EPP). 

„Idén van az ifjúság európai éve, 
ez is az egyik oka, hogy bővült a 
DiscoverEU nyújtotta lehetőségek 
tárháza. Idéntől az Erasmus+ prog-
ramcsalád részévé vált a  
DiscoverEU, ami azt jelenti, hogy 
azok is jelentkezhetnek, akik jogsze-
rűen tartózkodnak valamelyik uniós 
tagállamban vagy az Erasmus+ 
programhoz társult nem uniós or-
szágok valamelyikében. Újdonság 
az is, hogy idén tavasztól a sikere-
sen pályázók DiscoverEU-kártyát is 
kapnak, amely kedvezményt biztosít 
bizonyos kulturális, oktatási és 
sportprogramokra, egyes szálláshe-
lyeken és éttermekben, ugyanakkor 
kedvezményesen vehetik igénybe a 

helyi tömegközlekedést is. Minden-
képpen remek program, elindítása 
óta összesen 130 ezren – köztük er-
délyi fiatalok is – utazhatták be Eu-
rópát ingyenesen, életre szóló 
élmény ezt megtenni 18 évesen. Új 
kultúrákat megismerni, nyelveket 
tanulni, új barátokat szerezni csak 
előnyt jelent a felnőttéletüket meg-
kezdő fiataloknak” – fogalmazott 
Winkler Gyula. 

Mint ismeretes, a DiscoverEU le-
hetőséget kínál a 18 éves fiatalok-
nak, hogy Európát beutazva új 
ismeretekkel és életre szóló élmé-
nyekkel gazdagodjanak. A nyertes 
pályázók elsősorban vasúton utazva 
fedezhetik fel Európa változatos tá-
jait, kivételes esetekben más közle-
kedési eszközt is igénybe vehetnek. 
Minden évben két pályázati fordu-
lót szerveznek. A most következő 
fordulóra a jelentkezési időszak 
2022. április 21., csütörtök, közép-
európai idő szerint déli 12 óráig tart. 
Azok pályázhatnak, akik 2003. jú-
lius 1. és 2004. június 30. között 
születtek.  

Winkler Gyula EP-képviselő 
sajtóirodája 

Az Erasmus+ részévé vált a DiscoverEU  
Ismét pályázhatnak 

a 18 évesek 

Az országos nettó átlagbér 2022 
februárjában 3721 lej volt Románi-
ában, 23 lejjel (0,6 százalékkal) na-
gyobb, mint januárban; a bruttó 
átlagbér 28 lejjel 6059 lejre nőtt – 
közölte hétfőn az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS). A legnagyobb 
nettó átlagbért, 9093 lejt, az infor-
mációtechnológiai ágazatban (bele-
értve az informatikai szolgáltatáso- 
kat) jegyezték, a legkisebbet – 2016 
lejt – pedig a vendéglátóiparban. 

Az országos nettó átlagbér 10,6 
százalékkal nőtt februárban 2021 

februárjához képest. Ugyanakkor a 
reálbérindex 101,9 százalékos volt 
a múlt év azonos hónapjához mér-
ten, míg idén januárhoz viszonyítva 
100 százalékos. 

A közalkalmazotti szférában eny-
hén nőtt a nettó átlagbér februárban 
az előző hónaphoz képest: 0,6 szá-
zalékkal a tanügyben és 0,5 száza-
lékkal a közigazgatásban. Az 
egészségügyben és a szociális gon-
dozás területén 0,4 százakkal csök-
kent a nettó átlagbér januárhoz 
képest. (Agerpres) 

Nőtt az országos nettó átlagbér  

 Forrás: Winkler Gyula EP-képviselő sajtóirodája



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ minőségi kukorica 
Gernyeszegen. Tel. 0747-080-614. 
(15587) 

LAKÁS 

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Kornisa negyedben. Érdeklődni a 0743-
782-881-es telefonszámon. (15650) 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Tu-
dorban. Bére: 200 euró + garancia. 
Tel. 0746-364-027. (15657-I) 

MINDENFÉLE 

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

FÉRFI (33) vállalja idős betegek gon-
dozását. Tel. 00-36-70-653-0818, 
0365/440-007. (15620-I) 

VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészí-
tését, tetőjavítást, tetőfödém lecseré-
lését, ácsmunkát, terasz-, 
kerítéskészítést, külső szigetelést, 
belső munkálatokat: glettolást, fes-
tést, javítást, vakolást, gipszkartono-
zást. Amit kínálunk: kedvezményes 
árak; többéves szakmai tapasztalat; 
minőség, megbízhatóság. Ingyen ki-
szállással árajánlatot adunk. Tel. 
0756-706-269. (15566) 

VÁLLALOK szobafestést, mázolást, 
lépcsőházfestést, csempe-, 
padlócsempe-, lamináltparkett-lerakást 
garanciával. Tel. 0746-552-473. (15208) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, György Attila.  
(15637-I) 

KÜLSŐ (járólap), belső építkezési 
munkát vállalunk. Tel. 0745-229-221. 
(15601-I) 

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, 
ács-, bádogosmunkát, cserépforga-
tást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-
502. (15464) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, 
fából teraszt készítünk. Tel. 0721-
308-319. (15585) 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0721-159-063. (15584-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15578) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (15615-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

A múltba nézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki már 
nincs. 
Könnyes szemmel emlé-
kezünk GLIGOR SÁNDORRA 
halálának első évfordulóján. 
Nyugodjon békében! 
Leánya, unokái, dédunokái és 
a rokonok. (15630-I) 

Fájó szívvel emlékezünk 
április 12-én SZOMBATFALVI 
KATALINRA halálának első 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (15632-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
„Én vagyok a feltámadás és az 

élet: aki hisz énbennem, ha meg-

hal is, él.” (Ján. 11,25) 
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették és 
ismerték, hogy a drága jó édes-
apa, férj, rokon, szomszéd és jó 
barát, 

SZÁSZ JÓZSEF 
2022. április 10-én, életének 57. 
évében hazatért megváltó Urá-
hoz.      
Szeretett halottunktól 2022. ápri-
lis 12-én 14.00 órakor veszünk 
végső búcsút a mezőbándi refor-
mátus temető ravatalozójában. 

Gyászoló szerettei. (15655-I) 
 
 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  

KRISTÓ PIROSKA  
született Boér 

tanítónő 
folyó hó 11-én, 92 éves korában 
visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Emlékét örökre megőrizzük.  
Temetése április 14-én, csütörtö-
kön de. 11 órakor lesz a maros-
vásárhelyi Nyár utcai városi 
temetőben, református szertar-
tás szerint.  

A gyászoló család. (15624-I) 

 

Nagy szomorúsággal búcsúzom  

MARX ÁGITÓL.  

Hirtelen halála megdöbbentett. 

Nyugodj békében!  

Kincses-Ajtay Mária. (-I) 

 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

A feltámadott Jézus 

Krisztusban való hittel, őszinte 

részvétünket fejezzük ki Szász 

Ivánnak, a Marosvásárhelyi 

Református Kollégium diák-

jának édesapja, SZÁSZ JÓZSEF 

elvesztése miatt érzett 

fájdalmában. Isten vigasztalja a 

családot!  Szerető osztály-

főnöke és osztálytársai. 

(15656-I) 

A marosvásárhelyi Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum 

munkaközössége megrendül-

ten értesült volt munkatársunk, 

MARX ÁGNES angol szakos 

tanár elhunytáról. Őszinte 

részvétünket fejezzük ki, és 

vigasztalódást kívánunk a 

gyászoló családnak. Emlékét 

szeretettel őrizzük. Nyugodjon 

békében! (p.-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik szeretett 

halottunk, SZEGEDI ANNA-

MÁRIA temetésén részt vettek. 

Gyászoló fia, Gyula és a család. 

Emléke legyen áldott, 

nyugodalma békés! (15647-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A marosvásárhelyi Colours Auto cég  
roncsprogramba való öreg autókat vásárol azonnali 

fizetéssel.  
Tel. 0722-605-593.  

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér  
versenyvizsgát hirdet  

utastájékoztatói (împiegat informaţii) állás betöltésére  
(egy állás) – COR-kód 432305.  

A versenyvizsga időpontja: május 3., 10 óra.  
A dossziék benyújtásának határideje: április 21., 16 óra. 

Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro 
honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.  

Részvényesközgyűlés 
A marosvásárhelyi Gedeon Richter Romania Rt. 

igazgatótanácsa  
a 2022. április 5-i 1-es számú határozata alapján 

összehívja a részvényesek soros közgyűlését  
2022. május 23-án 9 órára a vállalat Marosvásárhely, Cuza 

Vodă utca 99–105. szám alatti székhelyére. 
Abban az esetben, ha a közgyűlés nem lesz határozatképes az adott 

időpontban, 2022. május 24-én reggel 9 órára újra összehívjuk, 
ugyanazon helyszínre és ugyanazzal a napirenddel. 

Napirenden: 
1. A 2021-es gazdasági tevékenységi beszámoló.  
2. A 2021-es pénzügyi évi auditjelentés.  
3. A 2021-es pénzügyi évi jelentés elfogadása.  
4. A Deloitte Audit Kft. pénzügyi auditor kinevezése egy évre, 

2023. május 23-ig. 
5. A 2022. évi jövedelmi és költségbüdzsé, valamint a beruházási 

terv elfogadása.  
6. A 2022. január 1-től érvényes számviteli politikák elfogadása.  
A közgyűlésen azon részvényesek vagy felhatalmazással megbízott 

képviselőik vehetnek részt, akik 2022. május 9-én szerepelnek a rész-
vényesek jegyzékében. 

Felhatalmazás-nyomtatványok a valentina.santa@gedeon-
richter.ro e-mail-címen kérhetők, illetve a cég székhelyén vehetők át 
a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján.  

A felhatalmazást 2022. május 19-én 9 óráig kell benyújtani a vál-
lalat székhelyén vagy e-mailen.  

A terembe a személyazonossági igazolvánnyal lehet belépni. 
A napirendről április 17-étől munkanapokon 9–12 óra között adnak 

tájékoztatást a 0740-028-967-es telefonszámon, illetve a 
valentina.santa@gedeon-richter.ro e-mail-címen. 

Kapcsolattartó: Şanta Valentina jogász. 
Majnár Mihály, az igazgatótanács elnöke  
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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) 
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANY-
SZERELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro 
e-mail-címre várjuk. (66351-I) 
A THEREZIA KFT. KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐT al-
kalmaz. Érdeklődni és jelentkezni a 0265/322-440, 0749-228-434-es 
telefonszámokon vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címen lehet. 
(66425-I) 
A DIXIFLOR INGATLANÜGYNÖKSÉG TITKÁRNŐT keres. A 
feladata az irodai adminisztrációs teendők ellátása. Küldd el önélet-
rajzodat a dixiflorsrl@yahoo.com e-mail-címre. Tel. 0722-728-117, 
0743-085-185. (15608-I) 
ALKALMAZUNK CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉ-
LYEKET. Tel. 0745-668-883. (15649-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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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.


