
A holokauszt  
áldozataira emlé-
kezett a budapesti 
Élet Menete 
Dani Dajan, a jeruzsálemi Jad Vasem 
holokauszt-emlékmúzeum igazgatója 
videóüzenetben köszöntötte a menet 
résztvevőit. Kiemelte, hogy négy pillér, 
a gyász, a tudás, az érzelem és a ta-
nulságok levonása szükséges ahhoz, 
hogy a múltban történtek soha ne is-
métlődhessenek meg.  
____________3. 
Kárpát-medencei 
búzaszentelő  
Nyárádszeredában 
A magyar gazdatársadalom évi ese-
ményeinek egyik legjelentősebbje a 
búzaszentelés. Amikor a gazda áldást 
kér a munkájára, munkája gyümöl-
csére azzal a hittel, hogy lesz kenyér 
az asztalon, és hogy abból másnak is 
jut. Ilyen pillanatok házigazdája volt 
szombaton Nyárádszereda, ahová az 
egész Kárpát-medence magyarlakta 
területeiről érkeztek gazdák, gazda- 
szervezetek küldöttei, valamint a ma-
gyar agrárpolitika és diplomácia képvi-
selői is. 
____________6.

A Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium nem-
rég meghirdette a Kitakarítjuk Romániát! országos környe-
zetvédelmi akciót; a cél az illegális hulladéktelepek, 
lerakóhelyek felszámolása, főként ilyenkor tavasszal, ami-
kor a hóolvadás után előjönnek a takaró alól a települések 
határában, folyóparton, erdőszélen levő szemétkupacok. 
Minden évben nemcsak a minisztérium és a hozzá tartozó 
intézmények, hanem civil szervezetek is szerveznek ha-
sonló takarítási akciókat, sajnos többnyire nem sok ered-

ménnyel, mert alig néhány hét után újra szemetes lesz a 
környezetünk. És ez így megy évek óta. Pedig vannak tör-
vények, bírságolnak is, de valahogy ennek sincs eredménye. 
Az erre vonatkozó jogszabályok hatékonyságáról Székely  
Annamáriával, a Maros Megyei Környezetvédelmi Őrség főfel-
ügyelőjével beszélgettünk.  

2022. április 26., kedd  
LXXIV. évfolyam  
92. (21067.) sz.  
Ára: 3 lej  
(előfizetőknek 1,57 lej) 

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)

Nagyobb felelősséget kell vállalniuk a polgármesteri hivataloknak  

Meddig takarítjuk Romániát?

Dilemmázás döcögő utakon 
Vasárnap, miközben egy elhanyagolt vasúti átjárón döcögtünk át, 

amely mellett omladozó bakterház ált, a gépkocsi egyik külföldi utasa 
megjegyezte: ha netán Romániára is kiterjedne a háború, nem is kel-
lene bombázni, minden úgy néz ki, mintha már itt jártak volna az oro-
szok. 

Aktuális téma az utak, vasutak, állomásépületek állapota. A szállí-
tásügyi miniszter maga mondta a minap, hogy a romániai vasútállo-
mások 90 százaléka úgy néz ki, mintha rakétatámadás érte volna őket, 
és példaként az ostrom alatt álló ukrajnai Mariupol állomását hozta 
fel. A miniszter szerint ide háború sem kellett, mint a szomszédos or-
szágban, ezeket az épületeket a CFR hagyta lerobbanni, s mivel pénz 
amúgy sincs a felújításukra, jobb lenne, ha gyorsan átadnák őket a 
helyi önkormányzatoknak.  

Az Európai Bizottság 2019-es jelentése szerint Románia az utolsó 
helyen áll a vasúti infrastruktúra fejlesztése terén, a tagországok közül 
Románia költött a legkevesebbet a vasúti infrastruktúra fejlesztésére. 
Holott az unió új környezetvédelmi politikája prioritásként kezeli a 
vasúti szállítást. Azok az uniós tagországok, amelyekben már évekkel 
korábban masszív fejlesztések indultak a vasúti infrastruktúra terén, 
jelentős lépéselőnybe kerülnek az olyan országokkal szemben, mint 
Románia.  

Szakértők szerint Románia nem tudta hatékonyan lehívni az európai 
kohéziós alapokat. Az ország több milliárd eurónyi összeget veszített 

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON!

Vajda György 



 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 

Hőmérséklet: 
max. 19 0C 
min. 7 0C

Ma ERVIN, holnap ZITA  
és MARIANNA napja.  
ERVIN: germán eredetű férfi-
név, jelentése  had(sereg)+ 
barát. A név első eleme több 
germán szóból is származhat, 
amiknek a jelentése lehet még  
becsület, örökség, vadkan.   

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. április 25.

1 EUR 4,9441
1 USD 4,5321

100 HUF 1,3301
1 g ARANY 283,5402

Könyvvásár és könyvbemutató  
Könyvvásárral egybekötött könyvbemutatót tart a Mentor 
Könyvek Kiadó a szászrégeni DIO Házban április 26-án, 
kedden (ma) 17 órától. Barabás László – Bálint Zsigmond 
Összenéztünk, értettük egymást című néprajzkötetét be-
mutatja és a szerzőpárossal beszélget a kiadó vezetője, ifj. 
Király István. 

Kirándulás Székelykeresztúrra 
Az Erdélyi Magyar Baloldal és a Maros megyei Magyar 
Nyugdíjasok Klubja kirándulást szervez április 30-án, szom-
baton Székelykeresztúrra. Érdeklődni a 0744-928-299-es 
telefonszámon lehet. 

A tánc világnapja Marosvásárhelyen 
A tánc világnapján, április 29-én, pénteken 16 órától a 
Maros Művészegyüttes és az Erdélyi Hagyományok Háza 
Alapítvány nagyszabású eseményt szervez Marosvásárhe-
lyen, a Színház téren. A szervezők azt szeretnék, ha a 
közös néptánckavalkádnak legalább 700 jelenlévője lenne. 
Aznap 19 órától a Maros megyei EMKE, a Maros Művész-
együttes és a Marosszék Kulturális Egyesület szervezésé-
ben, a Napsugár néptáncegyüttes és a Sopronból érkező 
Pendelyes együttes közreműködésével kerül sor néptánce-
lőadásra a Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén. 
A belépés díjtalan. 

Rügyfakasztó Gyöngykoszorú  
Erdőcsinádon 

Április 30-án, szombaton 27. alkalommal tartják meg a 
Rügyfakasztó Gyöngykoszorú néptánc-, népzene és nép-
daltalálkozót Erdőcsinádon. Idén a megye húsz településé-
ről több mint 500 táncos érkezik, és mutatja be táncát, 
viseletét. A találkozó szombat délben a résztvevők felvonu-
lásával kezdődik, és éjfélig tartó táncházzal zárul. Főszer-
vező az erdőcsinádi református egyházközség 
presbitériuma.  

Családi majális a Maros-parton 
A marosvásárhelyi RMDSZ két év szünet után május else-
jén, vasárnap ismét megszervezi a hagyományossá vált 
családi majálist a Maros-parton. Az érdeklődőket állatsimo-
gató, mászófal, gyermeknéptánc-bemutató és gulyásfőző 
verseny várja. A versenyre a marosvasarhely@rmdsz.ro e-
mail-címen, illetve a 0365-434-390-es telefonszámon lehet 
jelentkezni. 

Előadás a műtrágyázás alternatív 
megoldásáról 

Április 27-én, szerdán 10 órától az RMGE Maros szerve-
zete a Studium HUB-ban (Bolyai tér 15. szám) előadást 
szervez Alternatív lehetőségek a tápanyag-gazdálkodás-
ban, avagy mivel helyettesítsük a műtrágyát címmel. Daoda 
Zoltán talajélet-szakértő, az Agro.bio Hungary Kft. szakmai 
igazgatója többek között arról tart előadást, hogy mi a meg-
oldás a globális műtrágyahiányra, a mértéktelen drágulásra, 
a romló talaj feljavítására és az egyre szigorodó előírá-
sokra.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

26., kedd 
A Nap kel  

6 óra 17 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 24 perckor.  
Az év 116. napja,  

hátravan 249 nap.

Megyei hírek 
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Súlyos tűzeset Marosvásárhelyen  
Két lakóház és egy orvosi laboratórium károsodott 
Hétfőre virradóra tűz ütött ki Marosvásárhelyen 
a Kós Károly utcában. A katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség háromnegyed hatkor küldte az értesí-
tést, hogy a marosvásárhelyi és a szászrégeni 
tűzoltók dolgoznak a katasztrófa elhárításán. A 
tűz, amely akkor már körülbelül 300 négyzetmé-
teren pusztított, két szomszédos lakóházat, va-
lamint egy orvosi laboratóriumot érintett. 

A helyszínre érkezve az utcáról nem is látszik, hogy 
hátul az udvarban milyen katasztrófa történt. Csak kérde-
zősködés után tudtuk meg, hogy a fronton található orvosi 
rendelők mögött gyúltak meg az épületek. Ottjártunkkor 
lehangoló látvány, a tűz martaléka, el-
szenesedett gerendák, romhalmaz foga-
dott, ami mellett a külföldön élő 
tulajdonos házaspár hozzátartozói, az 
édesanyák álltak szinte sokkos állapot-
ban. A súlyos tragédiához mérten hig-
gadtan nyilatkoztak. 

Bognar Emilia, az anyatársak egyike 
elmondta, hogy hajnalban fél öt óra 
körül keletkezhetett a tűz, amelynek okát 
egyelőre még nem állapította meg a tűz-
oltóság. Először azt feltételezték, hogy 
villám csapott a házba, de az sem kizárt, 
hogy valahol rövidzárlat keletkezett.  

– Arra lettem figyelmes, hogy meg-
szólalt a riasztó, amely máskor is meg-
szólalt, de aztán megállt. Most 
folyamatosan szólt. Hallottam valami 
erős pattogást is. Kijöttem a házból, 
kezdtem kiabálni, de akkorra már a 
szomszédok kint voltak. A ház emeleté-

ről felcsapó több méter magas lángokat csak kintről vettem 
észre. A szomszédok távolról jobban látták, ők riasztották 
a tűzoltókat is – mondta a tulajdonos édesanyja, miközben 
a tragédia színhelyén beszélgettünk.  

– Éjszaka hallottunk egy nagy csattanást, és nem sokkal 
utána meggyúlt a ház mögötti műhelyünk és a ház – 
mondta Nyágai István, a tűzkárt szenvedett szomszédos 
ház tulajdonosa, aki hozzátette: nagyon gyorsan terjedt a 
tűz, az egész tetőtérbe belekapott.  

– Pontosan nem tudjuk, mi okozta a tüzet, a tűzoltók a 
szakemberek, ők kell megállapítsák, de annyira nagy volt 
a pusztítás, hogy nem tudom, hogy lehet megállapítani azt 
– mondta Nyágai István menye.  

Az oltás több mint három órán át tartott. Szerencsére 
senki sem sérült meg. Az ingatlanokra kötöttek biztosítást. 

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Az együtt éneklés örömét élték át  

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

Fotó: Nagy Tibor

Berecz András és fiai műsora 
Április 28-án, csütörtökön 19 órától a Maros Művész-
együttes kövesdombi előadótermében a Spectrum 
Színház, a Maros Művészegyüttes és az Erdélyi Hagyo-
mányok Háza Alapítvány szervezésében Berecz And-
rás népszerű mesemondó fiaival együtt lép színpadra 
az Apja – fia című műsorral. Az előadáson énekel és 
meséket mond Berecz András, táncol és furulyázik dr. 
Berecz István, énekel és a filmillusztrációt szignálja Be-
recz Márton. Közreműködik Ficzus László és zenekara. 

Jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás 
szükséges a 0757-059-594-es vagy a 0744-301-875-
ös telefonszámon.  

A Kerekerdő közepében – az Ariel 
színházban 

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban 
április 29-én, pénteken 18 órától a Kerekerdő közepé-
ben című, Zelk Zoltán meséi alapján írt zenés előadásra 
várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket. Rendező: 
Barabás Olga. Szereplők: Cseke Péter, Dull János, dal-
szerző: Cseke Péter. Jegyeket a 0740-566-454-es te-
lefonszámon lehet foglalni naponta 9–13 óra között.

RENDEZVÉNYEK

Pénteken a Bolyai téri unitárius templomban a Zala-
egerszegi Vegyeskar mutatkozott be a vásárhelyi közön-
ségnek. Műsorukon klasszikus és kortárs kórusirodalmi 
művek szerepeltek. Az ő fellépésük után a vendéglátó Eu-
fónia pedagóguskórus öt művet adott elő repertoárjából, 
majd a két kar azzal szerzett nagyszerű perceket a hallga-
tóságnak, hogy Kodály Esti dalát és Josh Groban népszerű 
zeneszámát (Mit ér egy hang?) együtt adta elő, átélve a 
közös éneklés és az összetartozás felemelő érzését.  

 A zalaiaktól szólót énekelt a karvezető, Kovács Kata, 
valamint Gergely Iván; az Eufónia karvezetője Strausz 

Imre István, szólistája Bajkó Edina volt, zongorán közre-
működött Vissi Barnabás, valamint László Cristina.  

Cseh Gábor és Szaknyeri Tünde a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal és a MA-ZA Baráti Kör Egyesület ne-
vében emléklapot adott át a két karnagynak, emlékeztetve 
a jelenlévőket a barátságra, a szeretetre és az összetarto-
zásra, a zalaiak ajándékkal kedveskedtek. A tanácsterem-
ben szeretetvendégséggel, beszélgetéssel folytatódott az 
együttlét, majd az újdonsült ismerősök azzal a reménnyel 
váltak el, hogy jövő tavasszal az Eufónia lép fel a kórus-
muzsika iránt érdeklődő zalaegerszegiek előtt. (horváth)



A menet az Élet Menete Alapítvány által állíttatott, 
az Újpesti rakpart és a Gogol utca sarkán álló Em-
bermentők emlékműtől – Kelemen Zénó szobrász-
művész alkotásától – indult a margitszigeti Hajós 
Alfréd Uszodához. 

Dani Dajan, a jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt-emlékmú-
zeum igazgatója videóüzenetben köszöntötte a menet résztve-
vőit. Kiemelte, hogy négy pillér, a gyász, a tudás, az érzelem 
és a tanulságok levonása szükséges ahhoz, hogy a múltban tör-
téntek soha ne ismétlődhessenek meg. Saját tanulságként ne-
vezte meg a független zsidó állam szükségességét és az 
antiszemitizmus elleni küzdelem fontosságát.  

Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael Állam magyarországi 
nagykövete elmondta, az Élet Menete oktatási program is, 
hogy a fiatalok is megismerjék a múltat a még élő holokauszt-

túlélőktől, tőlük hallva a történteket. A menet küldetésének 
célja egy olyan világ megteremtése, amelyben a „soha többé” 
nemcsak a zsidók, hanem minden ember számára valóság. Ki-
emelte: a 21. században nincs helye az antiszemitizmusnak, s 
a holokauszt jelentsen örök figyelmeztetést arra, hogy soha 
többé. A helyszínen elhangzott: a Hajós Alfréd Uszoda válasz-
tása szimbolikus volt, mivel Hajós Alfréd olimpiai bajnok, az 
uszoda tervezője maga is holokauszt-túlélő volt. Az idei ren-
dezvény koncepciója az volt, hogy bemutassanak egy kiváló 
magyar sportembert, és a sportban is tanúsított tolerancia, az 
egymás iránti elfogadás és tisztelet jelentőségét.  

A rendezvényen fellépett Király Viktor és zenekara, Igó Éva 
érdemes és kiváló művész, a Baltazár színház művészei, Oláh 
Ibolya, Födő Sándor és Furák Péter, valamint a Lauder iskola 
Sirim kórusa. (MTI)

el a 2007–2013-as hétéves fejlesztési program végén. A 
pénzek egy részét az Európai Bizottság átcsoportosí-
totta ugyan a 2014–2020-as időszakra, de ez nem jelen-
tett többletforrást.  

Az Európai Unió tagországaiban végzett felmérések 
szerint Romániában a vasút az utolsó helyen szerepel, 
az utazóközönség csak végső esetben használja a vasúti 
szállítást. Csak akkor, ha nem létezik más alternatíva a 
célállomásra.  

A vasúti fejlesztések terén az uniós tagországok közül 
Kelet-Európában Szlovákia vezet, Románia pedig az 
utolsó helyen található.  

Az új környezetvédelmi kihívások között Romániának 
be kell hoznia lemaradásait. Ma már Európa-szerte 
fele-fele arányban fejlesztik a közúti és a vasúti szállí-
tást, ezzel szemben Bukarest kizárólag a közúti infrast-
ruktúrát részesíti előnyben. Nem csoda tehát, ha az 
emberek nem kívánnak vonaton utazni. Az Eurostat ada-
tai szerint a vasúti szolgáltatások minősége siralmas, 
hosszú a menetidő, a szerelvények átlagsebessége mind-
össze 45 kilométer óránként. Az elmúlt évben a vasúti 
személyszállító társaság minden harmadik járata késett. 
Mi több, a 2015-től 2020-ig terjedő időszakban mind-
össze négy kilométerrel gyarapodott a villamosított vas-
úti hálózat, derül ki az Országos Statisztikai Intézet 
adataiból.  

A közutaknál is „stabilan uraljuk” az utolsó helyet, 
hiszen Nyugat-Európában befejeződtek az autópályás 
beruházások is, miközben Romániában a közutak álla-
pota is siralmas, kevés az autópálya, és itt veszítik leg-
többen az életüket a közúti balesetekben.  

Van tehát amin dilemmázni. Vagy inkább tenni kel-
lene valamit?

Felvonón rekedt turisták  
Biztonságban lehozták a Vatra Dornei-i üdülőtelepen 
a felvonón rekedt 51 személyt, köztük egy gyermeket 
– tájékoztatott a Suceava megyei katasztrófavédelmi 
felügyelőség sajtószóvivője, Alin Găleată. A kataszt-
rófavédelem vasárnap délután közölte, hogy a felvo-
nón rekedt többtucatnyi személy a Vatra Dornei-i 
üdülőtelepen. A mentőakcióban katonai tűzoltók, he-
gyimentők és csendőrök vettek részt. (Agerpres) 

Iskolatáska külhoni magyaroknak 
A Rákóczi Szövetség tízezer iskolatáskával segíti 
azokat a Kárpát-medencei külhoni magyar családo-
kat, amelyek magyar iskolába íratják gyermekeiket – 
közölte a szövetség elnöke. Csáky Csongor az akció 
szerepével kapcsolatban kiemelte: a többségi isko-
lába járó diákok jó eséllyel nem tanulnak meg ma-
gyarul írni, olvasni, nem lesz magyar 
kapcsolatrendszerük, így „elvesznek a magyar kö-
zösség számára”. Elmondta: évente 14-15 ezer kül-
honi magyar családnak kell döntenie iskolaérett 
gyermeke sorsáról. Kitért arra is: Szlovákiában pél-
dául 2010 óta nem csökken azoknak a külhoni ma-
gyar családoknak a száma, amelyek magyar iskolába 
íratják a gyermekeiket. (MTI) 

Etnofotó: fotó- és filmblog 
A Budapest FotóFesztivál ideje alatt induló Etnofotó 
oldal a Néprajzi Múzeum több mint 340 ezer egyedi-
leg leltározott fényképfelvételt és csaknem 400 filmet 
őrző archívumába ad betekintést – tájékoztatta az in-
tézmény az MTI-t. Mint írják, a képek és filmfelvételek 
nagy része a múzeum publikus adatbázisában is el-
érhető, az Etnofotó oldal viszont feltárja a keletkezési 
körülményeket, a hátteret, valamint a tárgyát kontex-
tusba helyezi, elemzi és érdekes háttérinformációkkal 
is szolgál. A Mozgóképtár anyagának nagy részét a 
néprajzi témájú, 16 milliméteres filmfelvételek teszik 
ki. A legkorábbi felvételek az 1930-as évekből valók. 
A múzeum olyan ritkaságokat is őriz, mint a két világ-
háború között amatőrfilmes használatra fejlesztett 9,5 
milliméteres filmtekercsek. (MTI) 

Szerbiában poszt-Covid- 
rendelőket nyitottak  

Szív- és érrendszeri megbetegedések, cukorbeteg-
ség vagy akár depresszió is lehet a koronavírus-fer-
tőzés tartós következménye, ezek kezelésére 
Szerbiában úgynevezett poszt-Covid-rendelőket ala-
kítottak ki. Petar Seferovic kardiológus a szerbiai köz-
szolgálati televízióban hétfőn arról beszélt, hogy 
noha a járvány lecsengőben van, a koronavírus-fer-
tőzésnek tartósabb következményei is vannak. Mint 
mondta, az orvosok rájöttek, hogy a koronavírus a 
szervezet leggyengébb részeit támadja meg, így 
olyan betegségek alakulnak ki, amelyek korábban 
csak lappangtak, a fertőzés pedig felgyorsította a ki-
alakulásukat. (MTI) 
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Dilemmázás döcögő 
utakon

A holokauszt áldozataira emlékezett  
a budapesti Élet Menete 

Szlovéniai választásokon a balközép  
Szabadság Mozgalom győzött 

A szinte véglegesnek mondható hivatalos eredmé-
nyek alapján – 99,68 százalékos feldolgozottságnál 
– Robert Golob újonnan alapított balközép Szabad-
ság Mozgalom (Gibanje Svoboda) pártja nyerte meg 
a választásokat és alakíthat kormányt Szlovéniában. 

 A hétfő reggeli friss adatok szerint az előző napi parlamenti 
választás nyomán a Szabadság Mozgalomnak 41 mandátuma 
lesz az új összetételű nemzetgyűlésben. A Janez Jansa minisz-
terelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 27 
mandátummal a második, a konzervatív Új Szlovénia (NSi) 8 
mandátummal a harmadik, a Szociáldemokraták (SD) 7 man-
dátummal a negyedik, a Baloldal (Levica) pedig 5 mandátum-
mal az ötödik helyen végzett. 

Egy-egy mandátum a magyar és az olasz kisebbségnek jár. 
A garantált magyar kisebbségi képviselői helyet – amelyért 
hárman versenyeztek – ismét Horváth Ferenc, a Muravidéki 
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának el-
nöke nyerte el.  Golob a választások éjszakáján jelezte: a Szo-
ciáldemokratákkal kíván koalíciót kötni. „Gratulálok a leendő 
szövetségeseinknek, az SD-nek a választásokon elért ered-
ményhez” – mondta. A Szabadság Mozgalomnak és az SD-
nek összesen 48 mandátuma lehet a 90 fős parlementben. 
Jansa természetes partnerével, a kereszténydemokrata NSi-vel 
sem tud többséget alkotni. A szavazásra jogosultak 69,71 szá-
zaléka vett részt a választásokon, négy évvel ezelőtt ez az 
arány 51,97 százalék volt. Politikai elemzők szerint a magas 
részvételi arány nem annak a jele, hogy nőtt a választási kedv, 
inkább az elégedetlenségüket nyilvánították ki az állampolgá-
rok. Itt egyebek között a járványhelyzet kezelését és a kor-
mány kommunikációját emelték ki.  

Borut Pahor államfő vasárnap kijelentette, hogy a relatív 
győztesnek, ez esetben elsőként Robert Golobnak ad mandá-
tumot a kormányalakításra. Ezután a parlamentnek legkoráb-
ban 48 óra múlva, legkésőbb 7 napon belül szavaznia kell a 
miniszterelnök-jelöltről. Amennyiben nem jár eredménnyel a 
szavazás, az államfő 14 nap múlva új miniszterelnököt jelöl-
het, de a parlamenti pártok is jelölhetnek, ehhez legalább 10 
aláírásra van szükség. (MTI)

Ferenc pápa: Az emberek békét akarnak
A politikusok az emberekre hallgassanak, akik békét 
akarnak – szorgalmazta Ferenc pápa a Szent Péter 
téren vasárnap délben mondott beszédében, mely-
ben a húsvétot ünneplő ortodoxokat is köszöntötte.  

Ferenc pápa kijelentette: az emberek békét akarnak. 
A szokás szerint az apostoli palotának a Szent Péter térre 

néző ablakából mondott beszéde végén az egyházfő hosszan 
szólt az ukrajnai háborúról.  

A pápa ismételten tűzszünetet szorgalmazott, amit a békére 
utaló szándék „minimális és kézzelfogható” jelzésének neve-
zett. A háborús támadások leállítását sürgette a szenvedéstől 
elgyötört lakosság érdekében.  

Az ortodox húsvét alkalmával köszöntötte a keleti egyhá-
zaknak az ünnepet most tartó hívőit. „Isten adja nekünk vissza 
a békét, melyet a barbár háború megsértett” – mondta a kato-
likus egyházfő.  

Hozzátette: „szomorú, hogy (a húsvét) az összes keresztény 
számára szent és ünnepélyes napjaiban erősebben hallani a 
fegyverek halálos zaját, mint a feltámadást hirdető harangok 
zúgását, és szomorú, hogy a fegyverek egyre inkább átveszik 
a szavak helyét”.  

„Mindannyiatoktól azt kérem, erősítsétek a béke érdekében 
mondott imákat, és legyen bátorságotok kimondani és kinyil-
vánítani, hogy a béke lehetséges. A politikai vezetőket arra 
kérem, hallgassák meg az emberek szavát, akik a békét akar-
nak, nem a konfliktus növekedését” – mondta a pápa. Szavait 
mintegy negyvenezren hallgatták a Szent Péter téren a Vatikán 
közlése szerint.  

Ferenc pápa délelőtt a Szent Péter-bazilikában mutatott be 
misét az isteni irgalmasságnak szentelt vasárnap. Az egyházfő 
a szertartás nagy részén ülve maradt a napokban kiújult térd-
fájdalmai miatt. (MTI)



– Tudomásom szerint szigorúb-
bak a környezetvédelmi bírságok, 
ennek ellenére egyre több a szemét 
környezetünkben, holott az Európai 
Unió is arra kötelez, hogy szelektí-
ven gyűjtsük a szemetet, s ezt figye-
lembe véve kevesebb pillepalack és 
egyéb hulladék kerülhetne ki a ter-
mészetbe.  

– Valóban, mint ismeretes, a 
helyi közigazgatási egységeknek 
kötelezően szerződést kell kötniük 
valamilyen hulladékgazdálkodási 
céggel. A jogszabályok értelmében 
kötelezően szelektíven kellene 
gyűjteni és elszállítani a szemetet. 
Ez van, ahol működik, van, ahol 
nem. Minden évben ellenőrizzük a 
polgármesteri hivatalokat, és ahol 
nem tartják be a szabályokat, bírsá-
golunk. Tavaly 102 büntetést rót-
tunk ki 102 helyi közigazgatási 
egységnek (sz.m.: ennyi van a me-
gyében), ezenkívül olyan magán-
személyeket, cégvezetőket is 
bírságoltunk, akik szemeteltek. Tu-
lajdonképpen azért kell büntessük a 
polgármesteri hivatalokat, mert 
nem sikerül megfelelő mennyiségű 
hulladékot szelektíven gyűjteni, 
ugyanis erre határértékeket szabtak 
meg. 2020 végéig a begyűjtött hul-
ladék 50%-át szelektíven kellene 
gyűjteni, és ezt sehol sem tartják be. 
Van, ahol jobban állnak e téren, 
máshol kevésbé teljesítik a követel-
ményt.  

– Ezek szerint a polgármesteri 
hivatalok és az intézmények nem 
teljesítik felelősségteljesen a kör-
nyezetvédelmi kötelezettségeiket? 

– Ezt nem lehet így elmondani, 
mert nem a polgármesteri hivatalok 
szórják szét a szemetet a községek 
területén, hanem az ott lakók. Tu-
lajdonképpen a szelektálás otthon 
kell kezdődjön, amikor az újrahasz-
nosítható anyagokat külön edé-
nyekbe gyűjtjük, és úgy is 
helyezzük ki. A következő lépésben 
pedig a hulladékgazdálkodási cég-
nek kell megszerveznie a szelektív 
szállítást és raktározást, illetve azt, 
hogy eljusson az így kiválogatott 
hulladék a megfelelő újrahaszno-
sító üzembe. A polgármesteri hiva-
taloknak kötelességük intézkedni 
környezetvédelmi szempontok sze-
rint is. A környezetvédelmi törvé-
nyeket nem csak a 
környezetvédelmi őrség kell alkal-
mazza. Nagy részüket a polgármes-
teri hivataloknak kell életbe 
léptetniük, de ugyanúgy a rendőr-
ségnek, ahol van, a helyi rendőr-
ségnek, a csendőrségnek is joga 
van ilyen téren intézkedni, bírsá-
golni, de mindenki a felelősséget a 
környezetvédelmi őrségre hárítja. 
Bármennyire igyekszünk, három 
kéttagú csapattal nehéz lefedni a 
megyét. Az ellenőrzések mellett 
nekünk más feladatköreink is van-
nak, így lehetetlen követni a hely-
zetet. Nem tudunk eljutni a megye 
mind a 102 közigazgatási egy- 
ségének több mint 500 településére. 
Igazából meg kellene előzni azt, 
hogy a hulladék a természetbe ke-
rüljön. A lakosság hozzáállásával is 
baj van. Egy kolozsvári eset kap-
csán megdöbbentem, ugyanis ami-

kor a helyi rendőrség a lakosokat 
szerette volna megbírságolni azért, 
hogy nem szelektíven gyűjtik a 
szemetet, az érintettek felháboro-
dottan közölték: ők nem azért fizet-
nek… Valaki oldja meg! Ott 
kezdődik az egyén felelőssége, 
hogy szelektíven gyűjti és helyezi 
ki a szemetet, utána pedig valóban 
a helyi közigazgatási egység, il-
letve a szemétszállító cég is felel 
érte. Mentalitásváltásra van szük-
ség.  

– Azt nem lehet elmondani, hogy 
a helyi közigazgatási egységek ré-
széről nem történt előrelépés, hi-
szen a községekben láttam, hogy 
kihelyeztek szelektív hulladéktároló 
edényeket, konténereket, de vala-
hogy ez mégsem elég.  

– A polgármesteri hivatalok va-
lóban biztosítják a szelektív kukát, 
azonban úgy látjuk, hogy a rendszer 
csak akkor működik hatékonyan, ha 
az emberek házától szelektíven vi-
szik el a szemetet, legyen szó vidéki 
magánházakról vagy tömbházne-
gyedekről. Évek óta jelezzük a hi-
vataloknak, hogy ez a módszer 
lenne a legjobb. Mi továbbra is el-
lenőrizzük a közigazgatási egysége-
ket, bírságolunk, de a helyzet, a 
megoldás nem a mi kezünkben van. 
Marosvásárhelyt korábban is több-
ször megbírságoltuk, mert nem volt 
megfelelő hulladékgazdálkodási 
rendszere, nem jelentették le a be-
gyűjtött mennyiséget a Környezet-
védelmi Alaphoz, nem volt 
szelektív gyűjtés, és a kiszabott 
mennyiséget nem teljesítették. Saj-
nos ez a kérdés továbbra sincs meg-
oldva. A megyeszékhely környékén 
is vannak illegális lerakók a Prome-
nada Mall felett, vagy például a Hi-
degvölgyben, ahol mind a hivatal, 
mind az ügynökség szélmalomhar-
cot vív.  

– Vitatott, hogy illegális szemete-
lés esetén kit illet a büntetés: a sze-
metelőt, akit legjobb esetben csak 
tettenéréskor lehet felelősségre 
vonni, vagy a területtulajdonost, aki 
viszont tagadja, hogy ő tette ki oda 
a szemetet. Mi a megoldás? 

– A polgármesteri hivataloknál 
ismerik a területtulajdonosokat. Ez 
esetben a hivatal tudna eljárni, hi-
szen a környezetvédelmi őrségnek 

nincs ilyen nyil-
vántartása. Amúgy 
mind a két helyzet 
kezelésére van 
jogi alap. A 2020-
ban kiegészített és 
m ó d o s í t o t t 
195/2002-es kör-
nyezetvédelmi tör-
vény kötelezi a 
tulajdonosokat, 
hogy tartsák tisz-
tán területeiket, to-
vábbá az is benne 
áll, hogy a hulla-
déklerakás tilos, 
ugyanis a hulladé-
kot jogszerűen 
csak az erre szako-
sodott cégek ke-
zelhetik. Így ha 
bárkit tetten érünk, 
hogy szemetel a 
természetben, il-

letve nem szervezett módon szaba-
dul meg a hulladékától, akkor 
megbírságolható. Van, amikor tet-
ten érünk embereket, illetve a hely-
színen talált számlák, egyéb 
árulkodó nyomok az elkövetőig ve-
zetnek. Az idén, március 31-ig 
874.500 lej értékben bírságoltunk; 
nagyrészt az illegális hulladéklera-
kásért, illetve azért büntettünk, 
hogy az említett határidőket és kör-
nyezetvédelmi kötelezettségeket 
nem teljesítették az önkormányza-
tok vagy egyes magáncégek. És ez 
szomorú, mert számunkra is az 
lenne jó, ha nem büntetünk, mert 
akkor ez azt jelentené, hogy kör-
nyezettudatosabbá vált a társada-
lom.  

– Néhány hónappal ezelőtt 
sztrájkoltak a környezetvédelmi 
ügynökségek munkatársai amiatt, 
hogy kevés a személyzet és alacso-
nyak a fizetések. Volt-e eredménye 
a munkabeszüntetésnek? 

– A javadalmazást rendezték, 
azonban továbbra is személyzethi-
ánnyal küzdünk. Le tudnánk fedni 
a munkánkat, ha a polgármesteri hi-
vatalok aktívabban részt vennének 

a környezetvédelmi ügyek rendezé-
sében. Olyan gondokkal keresnek 
meg magánszemélyek, amiket, bár 
környezetvédelmi ügyek, nagyrészt 
helyi szinten is rendezhetnek. Pél-
dául ha a csatornázás hiánya miatt 
a szennyvíz a patakokba, az ár-
kokba, sáncokba kerül. De olyan is 
volt, hogy panaszt emeltek a szom-
széd kakasára, amely „zajártalmat” 
okozott. Vagy beszélhetnénk a fa-
metszésről is, ha ezt a hivatalok 
szakszerűen kezelnék, elkerülhet-
nék a vitát. Minden polgármesteri 
hivatalban kötelezően kell legyen 
egy környezetvédelmi referens is, 
akinek a hatáskörében áll intéz-
kedni, ennek ellenére az esetek 
nagy többségében a környezetvé-
delmi ügynökséghez irányítják a 
panaszosokat. Az a tapasztalatunk, 
hogy sok esetben a konfliktusok el-
kerüléséért – főleg vidéken – a pol-
gármesteri hivatalok óvakodnak az 
intézkedéshozataltól, nem igazán 
bírságolnak.  

– Ha már a vidéki ügyeknél tar-
tunk, akkor meg kell említenem azt 
is, hogy vannak községek, ahol 
nincs kiépítve a csatornahálózat, és 
ilyen helyen gyakran panaszkodnak 
arra, hogy nem megfelelő a szenny-
vízkezelés.  

– A környezetvédelmi törvény 
azt is előírja, hogy a vezetékes ivó-
vízhálózat kiépítésével párhuzamo-
san kötelezően el kell helyezni a 
csatornát is. Van, ahol ez nem így 
történt. Ahol nincs hálózat, ott a la-
kosok kell emésztőgödröket kiala-
kítsanak, és gondoskodjanak az 
időnkénti ürítéséről. Több esetben 
emberi mulasztás miatt történik 
meg, hogy a szennyvíz a patakokba, 
árkokba kerül, amiért szigorúan 
büntetünk. Tudomásom szerint mó-
dosulnak az erre vonatkozó jogsza-
bályok is, hogy a szennyvízkezelést 
is jobban oldják meg.  

– Tavasszal nemcsak az illegális 
szemétkupacok kerülnek a figyelem 
középontjába, hanem a mezőgazda-
sági munkálatokkal megszaporodik a 
medvelátogatás is lakott területeken.  

– A medveügy kezelése a nemrég 
hozott jogszabályok szerint kétfelé 

szakadt. A közigazgatási területekre 
látogató medvék ellen a polgármes-
teri hivatalok kell fellépjenek, a 
környezetvédelmi őrség a kültelke-
ken kárt okozó medvék esetében 
kell közbelépjen. Az esetek nagy 
többségében a sérült állatról vagy 
az elpusztított medvetetemről kell 
gondoskodjunk. Megyénkben in-
kább autó- és vonatbalesetben el-
pusztított medvéket kellett 
elszállítanunk a krematóriumba. Ta-
valy kétszer kerítésbe, huzalba be-
szorult medvebocs kiszabadítá- 
sához hívtak. Természetesen ilyen-
kor a megfelelő csapattal megyünk 
a helyszínre. Elég veszélyes műve-
let volt, de sikeresen kiszabadítot-
tuk a bocsokat. Mint ismeretes, a 
„medvetörvényt” az államelnök 
visszaküldte a parlamentnek. A jog-
szabály megfelelő, csupán a bea-
vatkozást végző csapatban részt 
vevők hatáskörét kell még pontosí-
tani.  

– Az idén, az előző évekhez viszo-
nyítva – annak ellenére, hogy a tör-
vény szigorúan tiltja –, nagyon 
sokan égettek tarlót. Valahogy  
megfékezhetetlenné vált ez a jelen-
ség.  

– Több tíz esetben helyszíneltek 
felügyelőink, és azt kell hogy 
mondjam, egyszerűen nem tudunk 
bírságolni, mert nincs akit. Nem 
tudjuk bizonyítani, hogy ki a tettes. 
Ezen a téren nem látom, hogy mi-
ként lehet szigorítani vagy meg-
előzni a tarlóégetést. Habár ezekben 
az esetekben is, amint korábban 
említettem, a polgármesteri hivata-
lokban pontosan tudják, hogy kié a 
terület, és így elvileg a gazdának fe-
lelnie kell azért, ami történik a tel-
kén. Nemcsak a tarlóégetésnél, 
hanem az illegális szemétlerakás 
vagy szennyvízkezelés esetén  
valójában a polgármesteri hivatalok 
felelősségteljesebben kellene viszo-
nyuljanak a környezetvédelmi kér-
désekhez, ehhez kell társuljon az 
emberek környezettudatosabb gon-
dolkodásmódja, és akkor kevesebb 
kihágás történik, és ez már azt je-
lenti, hogy mentalitásváltás történt 
ezen a téren. 

   4 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________  INTERJÚ _________________________________________________ 2022. április 26., kedd 

Székely Annamária Fotó: Nagy Tibor

Meddig takarítjuk Romániát?
(Folytatás az 1. oldalról)



Kedden Nyárádszeredában 
került bemutatásra a Kisker-
tembe rozmaringot ültettem... 
című daloskötet második kia-
dása. A Sebestyén Péter válo-
gatásában közreadott több 
mint háromszázharminc dal, 
nóta a magyar néplélek egész 
érzelmi skálájának tükrözője 
– hangzott el.  

Nemcsak a meghívott nyárádsze-
redai Bocskai dalkar női kara és a 
jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikar, 
hanem minden jelenlevő jókedvvel 
zendített rá a közismert és közked-
velt Zavaros a Nyárád című dalra, 
majd számos más népdalra, népies 
műdalra, nótára, de táncdalra is, így 
nem is igazi könyvbemutatónak, 
hanem inkább nótadélutánnak tűnő 
rendezvényen szórakozott a közön-
ség. Ferencz Csaba nyugalmazott 
nyárádszeredai zenetanár és kar-
nagy kiemelte: ritka az a nemzet 
Európában, amelynek annyira gaz-
dag volna a dalkincse, mint a ma-
gyar, majd Bartók és Kodály 
rendszerezése alapján ismertette a 
régi (pentaton), az új és vegyes stí-
lusú népdalok jellemzőit, amelyek-
hez mind-mind felcsendült egy-két 
dallam is az újonnan bemutatott kö-
tetből, ugyanígy kuruc dalok, Pe-
tőfi-műdalok, Bartók gyűjtötte 
nyárádmenti (jobbágytelki) dalok, 
majd hallgatók, nóták és táncdalok 

is. Akitől pedig azt várta volna a kö-
zönség, hogy magáról és a könyvről 
beszéljen, Sebestyén Péter plébános 
úr inkább a harmonikáját vette fel, 
és játszott el kalotaszegi népdalo-
kat, majd a dedikálás után a közön-
séggel és a jobbágyfalvi népi 
zenekarral együtt folytatta az ének-
lést, muzsikálást. 
A dal ereje a közösségben van 

„Magyar népdalkincsünk isme-
rete, éneklése segíti önbecsülésün-
ket, büszkeségünket. Általuk 
beazonosíthatjuk magunkat a világ-
ban, erősödik közösségi tudatunk, 
élményvilágunk” – vallja a kötet 
előszavában Sebestyén Péter. Nép-

dalt egyedül is lehet énekelni vagy 
fütyörészni, de igazi erejét egy csa-
ládi vagy közösségi összejövetelen 
lehet megtapasztalni, ilyenkor érde-
mes magunkat elengedni, hogy a 
népdal repítsen a szárnyain, szaba-
duljon fel a lelkünk, szóljon szívből 
az ének. Ez a legjobb terápia a 
stressz ellen, és egy-két ének hatá-
sára már lelkünkből törnek fel a régi 
dallamok – véli a csíkszépvízi szü-
letésű pap, aki szerint a kötetben el-
sősorban olyan népdalok vagy 
népies műdalok találhatók, amelye-
ket a múlt század ’70–80-as éveiben 
énekeltek Felcsíkon, és amelyeket 
elsősorban szüleitől tanult. A dalla-
mokat úgy kottázták le, ahogyan azt 
a szülőfalujában és annak környé-
kén gyermekkorában megtanulta. 

A daloskötet Marosvásárhelyen 
2008-ban jelent meg, most annak 
egy második, kissé átdolgozott kia-
dását vehették kezükbe az érdeklő-
dők. Az elmúlt két év arra is jó volt, 
hogy átdolgozza és sajtó alá ren-
dezze az anyagot – mondta el az 
atya. Az első kiadás anyagát átválo-
gatta, kihagyott gyerekdalokat, de 
újabbak is bekerültek, hiszen azóta 
sok új dalt megtanult, például a 
szászcsávási Jámbor István „Dum-
nyezó” dalait, vagy éppen kalota-
szegieket, és ebben a kötetben már 
nem szerepelnek úgynevezett irre-
denta nóták és cigánydalok, hiszen 
azok nagyobb részét már mindenki 
ismeri – derült ki. 

 „Lehet, kell, kötelező énekelnünk” 
„Ahol éneket hallasz, oda menj be, 

mert ott jó emberek laknak” – tartja 
a mondás. Ha a kedd délutáni ének-
lést hallották az utcán elhaladók, bi-
zonyságot tehetnek arról, hogy a 
Nyárádmentét jó emberek lakják. 
„Az ökuménia nem a templomokban 
valósul meg, hanem ott van az öku-
ménia, ahol közösen tudunk dalolni, 
közösen tudunk imádkozni, és tu-
dunk együtt élni” – állítja Varga Sán-
dor nyugalmazott unitárius lelkész, 
aki Sebestyén Pétert és az általa vég-
zett munkát méltatta. A legnehezebb 

munka nem a bányákban folyik, 
hanem az imádság a legnehezebb 
munka, mert imádkozni csak őszin-
tén lehet. Akik úgy tudnak imádkozni 
a mi népünkért, mint akik a népért 
élnek, azoknak a szívük dobbanásá-
ban benne van az, hogy vigyázni kell 
az Istentől kapott tálentumokra. „Ez 
a föld a miénk, ha százszor is elve-
szik tőlünk, és otthonainkban lehet, 
kell, kötelező énekelnünk, mert éne-
keink, himnuszaink által tartjuk meg 
magunkat, és dalaink által tudunk kö-
zösséget teremteni” – fejtegette a lel-
kipásztor.
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Kiskertembe rozmaringot ültettem – másodszor is 
Rendhagyó dalos könyvbemutató Nyárádszeredában

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a Szom-
szédnéni Produkciós Iroda humortársulat – Bá-
lint Ferenc és Tóth Szabolcs május 4-én a 
marosvásárhelyi Kultúrpalotában mutatja be 
vadonatúj humorestjét. 

„Személy szerint én nagyon örültem volna, ha valaki 
20 évvel ezelőtt azt mondja, hogy még most is humor-
ral fogok foglalkozni. Anyám már kevésbé” – mondja 
Bálint Ferenc humorista a rendezvény beharangozójá-
ban.  

„A társulat indulásakor valahogy úgy képzeltem volna 
el a mostani életemet, hogy már elvégeztem az egyete-
met, építész vagyok Csíkszeredában, havonta egyszer 
pedig felvonatozok Kolozsvárra a Coronával – természe-
tesen jegy nélkül –, hogy fellépjünk valamelyik kocsmá-
ban vagy középiskola dísztermében – osztotta meg 
gondolatait Tóth Szabolcs. – Nem hittem a nagy változá-
sokban. Ebből is látszik, hogy a fellépések szervezése, 
írása közben nem ragyogott előttem egy cél, ami motivált 
volna, egész egyszerűen azért nem hagytam abba, mert 
túlságosan jó szórakozás volt.” 

A kolozsvári kezdetek és néhány kisebb turné után a 
Szomszédnéni Produkciós Iroda elindítja az Erdélyi Hu-
morfesztivált. „Kettős cél lebegett a szemünk előtt – val-
lotta be Bálint –, egyrészt meg akartuk hívni a már 
befutott, ismert erdélyi és magyarországi humoristákat, 
másrészt pedig szerettünk volna kollégákat találni ma-
gunk mellé. Épp ezért nagyon odafigyeltünk a humor-
fesztivál versenyére, aminek révén, többek között, 
sikerült olyan tehetségeket is felfedezni, mint Felméri 
Péter, György Botond vagy András Előd.” 

A társulat 2008-ban csatlakozik a Litkai Gergely által 
vezetett Dumaszínházhoz, melynek jelenleg is tagja. 
2011-ben megkapják a Magyar Rádió „humor-Oscarját”, 
a Bon Bon díjat, majd 2014-ben a Karinthy-gyűrűt.  

„Jerry Seinfeld szerint egy humorista annyi idősnek 
számít, ahány éve foglalkozik a humorral – folytatta Tóth 
Szabolcs. – Ezek szerint mi húszévesek vagyunk. Érdekes 
úgy tekinteni az elmúlt húsz évre, mintha ez lett volna az 
első húsz. A Kolozsvári Magyar Diákszövetség berkeiben 
voltunk bölcsődések. Ezért történhetett meg, hogy ott pél-
dául vetkőztünk egy leánybúcsún. A Brassai és Báthory 
líceumos fellépések az óvodás korszakunk volt. A humor-
fesztiválok szervezését már általános iskolának nevezhet-
jük. A Havi Agytakarítás műsorunk az iskola melletti 
foglalkozásunk volt a Kolozsvári Rádiónál. A Dumaszín-
háznál kezdődő időszak első fele volt a középiskola. Itt 
már olyan közegbe kerültünk, ahol közös volt az érdek-
lődési körünk az »osztálytársainkkal«, tanultunk tőlük is. 
Félévi vizsgáink voltak a Showder Klubban meg a Co-
medy Centralon. A Rádiókabaré leérettségiztetett, kap-
tunk papírt tőlük, hogy humoristák vagyunk, meg gyűrűt 

is. Innen már egyetemistáknak számítottunk, szeminári-
umokon vettünk részt, amit a Dumaszínház szervezett – 
sokszor külföldi előadókkal, humoristákkal. Szóval itt 
tartunk, egyetemistaként. Már hat éve járjuk a humor-
egyetemet.”  

„A Rolling Stones zenekar idén ünnepli a 60. szülinap-
ját egy európai turnéval, szóval még van ahová nőni – 
tette hozzá Bálint Ferenc. – Bár Keith Richardsot nézve, 
szerintem nála már az is teljesítmény, hogy annyi alkohol 
és kábítószer után még életben van.” 

„A színpad tökéletes hely arra, hogy többet megtudj 
önmagadról – összegzett Tóth Szabolcs. – Van egy elkép-
zelésed arról, hogy milyen ember vagy, de az például 
Nánay Bence elmekutató szerint köszönő viszonyban 
sincs azzal, amilyen vagy, vagy inkább, amilyennek 
mások látnak. Megkérdezheted a barátaidat, de ők való-
színű kedvesek lesznek hozzád. A közönség viszont ke-
gyetlenül őszinte tud lenni. A színpadon hamar kiderül, 
hogy milyennek látnak az emberek. A jelenetek alatt ki 
lehet próbálni, hogy milyen karaktereket tudsz eljátszani, 
mi az, amit még elhisznek rólad az emberek. A stand up 
részek alatt viszont nem lehetsz másmilyen, őszintének 
kell lenned, mert mihelyt megjátszod magad, elveszítet-
ted a közönséget.” 

A 20 éves a Szomszédnéni humorgála megidézi a múl-
tat, de alapvetően a jövőről szól – a legújabb és legvicce-
sebb jeleneteket ötvözi élő stand up comedyvel, az 
önfeledt ünneplés és szórakoztatás jegyében.  

Az előadásra május 4-én 18 és 20 órától kerül sor a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában. Jegyek a Kultúrpalota 
jegypénztárában vásárolhatók, egy belépő ára 35 lej. 

Marosvásárhelyen szülinapozik  
a Szomszédnéni

Ez évben is műsorra tűzi hagyományos filmzenekon-
certjét a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. Az intéz-
mény egyik legnépszerűbb zenei projektje immár 
tematikát is kapott, ez évben a Heroes vs Villains – azaz 
Hősök a főgonoszok ellen – címet viseli.  

Az idei rendkívüli hangversenyen a filmvilág hőseinek és ne-
gatív karaktereinek epikus csatáját mutatja be a zenekar, a Heroes 
vs Villains című hangverseny rendkívüli eseménynek számít: a 
koncertet vetítések és fényjátékok gazdagítják, a műsorra a leghí-
resebb filmzenéket tűzték. Az érdeklődő közönség a Csillagok há-
borúja (Star Wars), a Bosszúállók (The Avengers), A keresztapa 
(The Godfather), Az utolsó mohikán (The Last of The Mohicans), 
a Harry Potter, A gyűrűk ura (The Lord of The Rings) és más, kul-
tikussá ért filmek zenéit hallhatja. 

A koncerten Remus Grama vezényel, a szerzeményeket a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia Concert Band nevű együttese 
adja elő. Remus Grama a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ze-
nekarának hegedűse és a Bohemia String Quartet alapító tagja, a 
filharmónia koncertjein karmesteri munkásságáról is ismert fiatal 
zenész. Tanulmányait a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadé-
mián hegedű szakon Valeriu Maior egyetemi professzornál vé-
gezte. Karmesteri hivatása az utóbbi időben mutatkozott meg. A 
2014–2015-ös évadtól a marosvásárhelyi filharmónia számos 
lecke- és nevelőhangversenyén lépett fel. Jelenleg a Marosvásár-
helyi Művészeti Líceum szimfonikus zenekarának állandó kar-
mestere. Karmesterként rendszeresen fellép a gyulafehérvári, a 
besztercei és a botoşani-i szimfonikus zenekarok élén. Repertoár-
jában szerepelnek többek között J. Haydn, L. van Beethoven, P. I. 
Csajkovszkij, A. Dvořák, D. Sosztakovics szimfóniái, W. A. Mo-
zart, O. Respighi, G. Gershwin, Bartók Béla, E. Grieg, S. Rahma-
ninov művei, valamint M. Bruch, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. 
Glazunov, J. Brahms, C. Saint-Saëns, P. Hindemith és Pekka Jal-
kanen versenyművei. 2018-tól a Bohemian Symphonic Orchestra 
állandó karmestere. Együttműködött a Viţa de vie együttessel az 
În Corzi projekt keretén belül a 2018-as AWAKE Fesztiválon. A 
Bohemian Symphony című projekt 2019-ben ugyanennek a fesz-
tiválnak a keretén belül zajlott le. Mindezek mellett a müncheni 
Rock Classic Chamber Orchestra (Németország) állandó karmes-
tere. 

A Heroes vs Villains című, idei, rendkívüli filmzenekoncertre e 
héten, április 28-án, csütörtökön este 7 órától, valamint a közönség 
kérésére április 29-én, pénteken, ugyancsak este 7 órától kerül sor 
a Kultúrpalota nagytermében. (Knb.)

Heroes vs Villains 
Filmzenekoncertek  

a Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia műsorán

Gligor Róbert László

A 2008-ban megjelent kötet második, kissé átdolgozott kiadását vehették kezükbe az érdeklődők 
Fotó: Gligor Róbert László 

Amikor teheti, Sebestyén Péter is szívesen 
énekel 



A magyar gazdatársadalom 
évi eseményeinek egyik legje-
lentősebbje a búzaszentelés. 
Amikor a gazda áldást kér a 
munkájára, munkája gyümöl-
csére azzal a hittel, hogy lesz 
kenyér az asztalon, és hogy 
abból másnak is jut. Ilyen pil-
lanatok házigazdája volt 
szombaton Nyárádszereda, 
ahová az egész Kárpát-me-
dence magyarlakta területei-
ről érkeztek gazdák, gazda- 
szervezetek küldöttei, vala-
mint a magyar agrárpolitika 
és diplomácia képviselői is. 

A gazdálkodó embernek a csen-
des, talajt áztató tavaszi eső isteni 
áldást jelent, nem pedig bosszúsá-
got. Ezért a szemerkélő vagy épp 
zuhogó esőt nyugodtsággal, a jó ter-
més reményével fogadták az egybe-
gyűltek, nem pedig olyan 
pillanatként élték meg, amely el-
ronthat egy eseményt. A Magyarok 
kenyere – tizenötmillió búzaszem 
Magyar Örökség díjas program ke-
retében szervezett ünnepségre ér-
kező vendégeket a marosvásárhelyi 
9. honvéd, a Székely Határőr, a 
Württemberg és az 5. Mátyás-hu-
szárezredek, valamint a bekecsalji 
székely lófők képviselőinek sorfala 
fogadta a helyszínen; mindvégig az 
esőben „állták a sarat” vagy a ren-
dezvényszínpad két oldalán a dísz-
őrséget. Az üdvözlések, köszöntők 
és ünnepi beszédek mintegy másfél 
órás sorában a magasztos és jó-
kedvű ének is egyaránt szóhoz ju-
tott a Ferencz Csaba karnagy által 
vezetett nyárádszeredai Bocskai Ist-
ván dalkar és a jobbágyfalvi Nagy 
Ferenc férfikar színpadi szereplése 
által. 
Szolidaritás és nemzeti egység 

Ünnepnyitó beszédében Tóth 
Sándor nyárádszeredai polgármes-
ter a gazdáknak mondott köszönetet 
kitartásukért, munkájukért, lelkese-
désükért, hiszen a nemzet mindig 
számíthatott a gazdatársadalomra, 
amely tisztességgel megtermelte a 
mindennapi betevőt. A munka 
akkor eredményes, ha azt Isten ál-
dása kíséri. „A mai nap nemcsak a 
bő áldásért, hanem hagyományaink 
ápolásáért, nemzetünk jövőjéért is 
áldást kell kérnünk” – hangsúlyozta 
a házigazda, aki szerint a Magyarok 
kenyere program karitatív jellege 
mellett a magyarság összetartozását 
testesíti meg, mert az országhatárok 
elválasztanak, de a nemzetnek nincs 
határa. 

Maros Megye Tanácsának elnöke 
a háború érezhető hatásait és a drá-
gulásokat említette meg, ami a me-
zőgazdaságban is érezhető – ezért is 
kell összefogni, és nem megfeled-
kezni a szolidaritás és az összefogás 
életmentő erejéről. „A mai esemény 
is segítő szándékunk megnyilvánu-
lása, ahol a magyarországi és hatá-
rokon túli nemzettársainkkal együtt 
szenteljük meg az életet, reményt, 
bőséget jelentő búzát, amiből a ma-
gyarok kenyere készül” – mondta 
Péter Ferenc, rámutatva, hogy a 
székelyföldi gazdák az elmúlt évek-
ben is bebizonyították, hogy meny-
nyi segíteni, tenni akaró ember van 
közöttük, végül pedig azt kívánta, 
hogy a magyarok kenyere még száz 
év múlva is fogyasztható legyen a 
Kárpát-medencében. 

„A búzaszentelés évszázados, 
szent rítusa hozott össze bennün-
ket” – állapította meg a magyar 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) általános agrárgazdasági 
ügyekért felelős országos alelnöke. 
A Magyarok kenyere program mint 
nagyszabású jótékonysági kezde-
ményezés azt a célt szolgálja, hogy 
ne legyen olyan magyar asztal a 
Kárpát-medencében, amelyre ne 
jutna kenyér. A program látszólag 
az adományozásról szól, de jelentő-

sége sokkal mélyebb, ami a sok jó 
szándékot összefogta, becsator-
názta, zsákokba öntötte, majd eljut-
tatta az elesettekhez, és „ma már 
százezer rászoruló honfitársunk 
mindennapi kenyeréhez járul hozzá. 
A program komoly bázisul szolgál 
az Ukrajnából menekültek és a kár-
pátaljai testvéreink megsegítéséhez 
is, és a világjárvány ellenére tavaly 
is 1050 tonna gabonát ajánlottak fel 
a magyar gazdák a nélkülözőknek, 
és ezzel a gesztusukkal azt üzenik: 
egy a nemzet, és csak egymás támo-
gatásával tudunk megmaradni” – 
fejtette ki Süle Katalin. 

Az elmúlt hetekben, hónapokban 
bebizonyosodott, hogy a magyar 
gazdák összefogása akkor a legerő-
sebb, amikor a legnagyobb szükség 
van rá – emelte ki Papp Zsolt 
György, a magyar Agrárminisztérium 
helyettes államtitkára. A fejlődésben, 
a versenyben csak akkor állunk helyt, 
és csak akkor építhetünk sikeres 
jövőt a következő generációknak a 
Kárpát-medencében, ha közösen ke-
ressük a válaszokat a kihívásokra, de 
nem feledjük hagyományainkat, 
megőrizve elköteleződésünket az 
elesettek, a nehezebb sorsú honfitár-
saink iránt – hangsúlyozta a szakpo-
litikus, s ezt mutatja az is, hogy az 
induláskor összegyűlt gabonameny-
nyiség mára a százszorosára növeke-
dett, „hogy valamennyi rászorulónak 
jusson mindennapi kenyér”. 

A gazdákat Barabási Antal Sza-
bolcs, a hazai mezőgazdasági és vi-
dékfejlesztési minisztérium állam- 
titkára is köszöntötte, majd a ma-
gyar Országgyűlés alelnöke, Jakab 
István mondott köszönetet minden 
honfitársnak azért, hogy a mai, hi-
hetetlenül nehéz körülmények kö-
zött megtartott április 3-i 
anyaországi választásokon olyan 

döntés született, amely lehetőséget 
teremtett arra, hogy „egységben, 
erőt, tudást, szándékot nem kímélve 
építhessük tovább a nemzetet. A 
mag jó földbe hullt, és most, amikor 
a búzát szenteljük, áldást kérünk a 
vetésre, hogy mindenkinek az asz-
talán legyen kenyér, és kapjon se-
gítséget minden rászoruló ember… 
A politikus arra is rávilágított, hogy 
a magyar gazdák felbecsülhetetlen 
segítséget nyújtottak a háború elől 
menekülők és a Kárpátalján élők el-
látásához. „Hiszem, hogy példát tu-
dunk mutatni Európának is az 
összefogásban, szakmaiságban, a 
tudás alkalmazásában és abban, 
hogy tudunk egy nemzetként élni, 
érezni, gondolkodni, és ebben segít 
bennünket a Magyarok kenyere 
program is” – mondta el a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszervezetek 
Országos Szövetsége (MAGOSZ) 
elnöki tisztségét is ellátó szakember. 
Hinni az aratás sikerében 

A rendezvény moderátora, Balla 
Attila Móra Ferenc Istenáldotta 
búza című írását is felolvasta, ami-
vel egy pillanatra „rá is ijesztett” 
Drócsa László nyárádszeredai 
római katolikus plébánosra, aki 
ugyancsak mesét, a búzamagról és 
az életről szóló történetet hozott el 
ünnepi beszéd helyett, és bevallotta, 
sokszor fordul segítségért a magyar 
népmesék világához, mert a mesék 
egyértelmű jót, erkölcsöt, igazat és 
szentet tartalmaznak. Az Erdélyi 
Református Egyházkerület generá-
lis direktora, Szegedi László Tamás 
hangsúlyozta: mindenek ellenére 
lesz áldás, lesz kenyér ott, ahol Isten 
van mindenek felett, ahol a hit meg 
tudja erősíteni az embereket. Ha va-
lakinek adhatunk, attól megtelik a 
szívünk, és ezt ígéri ez az ünnep is, 
hogy amíg szívünk meg tud telni is-

tenhittel, addig lesz mindennapi ke-
nyér, addig tele lesz a csűrünk, és 
adni tudunk a rászorulóknak is. 
„Isten munkálkodik, és mi is mun-
kálkodni szeretnénk” – jelentette ki 
Fazakas Lajos Levente marosi uni-
tárius esperes, rávilágítva arra, hogy 
Isten megteremtette a földet, amely 
az ember munkája révén megtermi 
a maga gyümölcsét. A romániai 
evangélikus lutheránus egyházat 
képviselő Horváth Csaba kiskapusi 
lelkész azt emelte ki, hogy ismét itt 
az ideje annak, hogy felszántsuk a 
földeket, vessünk, tekintsünk Is-
tenre, és higgyünk az aratás sikeré-
ben, mert aki búzát vet, életet arat. 
Visszaadni a kenyér szentségét 

Ezt követően az ünneplő tömeg a 
huszárok és zászlók vezetésével ki-
vonult a város határába, ahol egy jó-
kora, zöldellő búzatáblánál a négy 
lelkipásztor fohászkodott a gonosz, 
a betegség, a hőség, szél, jég ártó 
hatásának távoltartásáért, a bő ter-
mésért, tele csűrért, és kérték Isten 
áldását a termésre és a munkálko-
dókra. A szertartás közben a nyárád-
szeredai és jobbágyfalvi kórusok 
búzaszentelőt énekeltek, majd Dró-
csa László plébános nemcsak a bú-
zatáblát szentelte meg, hanem a két 
kosárba rakott, nemzetiszín szalag-
gal átkötött zsenge búzalevélcsokro-
kat is, amelyeket az ünnepség végén 
szétosztottak a jelenlevők között. 

Az idei rendezvény társszerve-
zője a Székely Gazdaszervezetek 
Egyesülete volt, amelynek elnöke 
nagyon fontosnak és jelentősnek 
tartja azt, hogy az idei búzaszente-
lés Nyárádszeredában zajlott. Ez 
nemcsak egy szép ünnepség, hanem 
egy együttműködés fontos pontja is 
– hangsúlyozta. Nagyon nehéz idő-
szakon vagyunk túl, talán egy gaz-
dasági válság előtt is, ezért ránk fér 

Isten áldása és az, hogy együttmű-
ködjünk, és ennek keretet tud adni 
ez a program – mondta el a sajtónak 
Becze István, a szervezet elnöke. 
Igyekeznek Székelyföld minden 
térségében jelen lenni, de Maros 
megyében régen voltak, és Nyárád-
szereda fogadókészségét Tóth Sán-
dor polgármester és Szabó Árpád 
SZGE-alelnök kinyilvánította, to-
vábbá itt nagyon szép búzatáblák 
vannak, amit hegyvidéken nagyon 
nehéz volna bemutatni – magya-
rázta az elnök azt, hogy miért éppen 
erre a településre esett az idei hely-
színválasztás.  

„Öröm csatlakozni egy olyan 
kezdeményezéshez, amely arra hi-
vatott, hogy szeretete körülölelje az 
egész Kárpát-medencét” – emelte ki 
Tóth Sándor polgármester, aki sze-
rint nem azért fontos egy ilyen ren-
dezvénynek helyet adni, hogy az 
öregbítse a település hírnevét. A mai 
pazarló világban lecsökkent a kenyér 
„súlya”, értéke, és az ilyen rendez-
vényekkel szeretnék a mai, de főként 
a következő nemzedéknek vissza-
adni a búza és a kenyér szentségét és 
az élelmiszerláncban betöltött elsőd-
leges szerepét, hogy mindenki 
érezze, milyen jelentősége van 
ennek a tápláléknak az életünkben. 
Áldás, segítség 

A Magyarok kenyere – 15 millió 
búzaszem program minden évben 
az áprilisi búzaszentelő ünnepség-
gel indul: 2020-ban Csíksomlyón 
került sor a rendezvényre, többnyire 
virtuális térben, tavaly a vajdasági 
Zentán kisebb jelenléttel, és idén 
ennek a sorozatnak Nyárádszereda 
adhatott otthont, most már az azt 
megillető keretek között. A program 
2011-ben indult el Pécsett, mára 
egész éven átívelő eseménysoro-
zattá nőtte ki magát, amely egy-
szerre szimbolizálja a nemzet 
megmaradása érdekében tett erőfe-
szítéseket és az egymás iránt érzett 
szolidaritást. A mozgalom indulása-
kor csupán 10 tonna gabona gyűlt 
össze, amely mostanra 1100 tonnára 
növekedett, és ebből évről évre 
egyre nagyobb részt vállalnak a ha-
táron túli gazdák, így 2020-ban 
8539 személy adományozott, 
amelyből 4832 külhoni. 

A mozgalom keretében Magyar-
ország teljes területéről és a Kárpát-
medence magyarlakta településeiről 
ajánlanak fel saját termelésű búzát a 
gazdálkodók, akik a learatott ter-
mény egy részét minden évben 
gyűjtőpontokra viszik, majd ünne-
pélyes keretek között szimbolikusan 
is összeöntik. A gabona vagy az 
abból őrölt liszt kedvezményezettjei 
diakóniai és szeretetszolgálatok, se-
gélyszervezetek, társadalmi ellátó 
intézmények. 

A búzaszentelés a határ, a búza-
földek megáldását jelenti, a népszo-
kás szerint ennek ideje Szent Márk 
napja (április 25.) vagy egy ehhez 
közel eső nap. Az országos búza-
szentelőt Magyarországon első al-
kalommal 2001-ben rendezték meg 
Esztergomban, 2019-től a MA-
GOSZ és a NAK közös szervezésé-
ben Kárpát-medencei rendezvénnyé 
bővült, vendégül látva az elszakított 
országrészek magyarságát.
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Gligor Róbert László 

„Egy kenyéren vagyunk” 
Kárpát-medencei búzaszentelő Nyárádszeredában 

Az anyaországi és hazai agrárszektor és politikum képviselői is jelen voltak a rendezvényen Fotó: Kiss Gábor

A határban a bő termésért imádkoztak, majd megáldották a vetést és a munkálkodókat Fotó: Gligor Róbert László



A Ferencváros 2-1-re legyőzte 
vasárnap az Újpestet a magyar lab-
darúgó NB I 29. fordulójában, így 
behozhatatlan előnyre tett szert az 
üldözőkkel szemben, és a hátralévő 
meccsek eredményétől függetlenül 
megvédte bajnoki címét. 

Korai újpesti gól adta meg a 
szurkolóknak köszönhetően amúgy 
is jó hangulatú, telt házas találkozó 
alapját: vendégkontra végén Esiti 
szabálytalankodott Beridzével bün-
tetőt érően, amelyet a 6. percben 
Zivzivadze gólra váltott (0-1). A Fe-
rencváros a 18. percben egyenlített: 
Boli centerezését a túloldalon üre-
sen helyezkedő Tokmac a kapuba 
lőtte (1-1). Az Újpestet felrázta a 
gól, szünet előtt már a kezdeménye-

zést is átvette, de hiába akadtak le-
hetőségei, az újabb gólt a hazaiak 
szerezték: a 39. percben Pászka 

visszafelé gurította a labdát, ame-
lyet Vécsei laposan a bal sarokba 
helyezett (2-1). 

A szünet után is élvezetes, nyílt 
maradt a játék, amelyben már Di-
busznak, majd Banainak is akadt vé-
denivalója, utóbbinak több is. A 
hajrához közeledve a kapuk egyre ke-
vésbé forogtak veszélyben, és az iram 
is csökkent. Az 5. hosszabbításperc-
ben aztán Dibusz rosszul mozdult ki 
a kapujából, ezt kihasználva Croizet 

a hazai kapuba lőtt. A gólt azonban 
szabálytalannak ítélte a játékvezető, 
aki videóvisszajátszás alapján megál-
lapította, hogy az újpesti támadó 
kezét is érintette a labda. 

Az FTC története során 33. alka-
lommal nyerte meg a magyar baj-
nokságot, és sorozatban negyedszer 
végzett az élen.

 
Vereséget szenvedett a Sepsi 

OSK a labdarúgó 1. liga alsóházi 
rájátszásának 6. fordulójában, a sta-
dionja felavatása óta hipermotivál-
tan játszó Rapid 1923 otthonában. 
Két ellentétes félidőt láthattunk 
szombaton: míg az elsőben a há-
romszéki alakulat volt a veszélye-
sebb, szünet után a bukaresti gárda 
nemcsak átvette a kezdeményezést, 
de a győztes gólt is megszerezte. 
Mindezt a szentgyörgyi játékosok 
sokasodó hibái eredményeként is, 
hiszen ne feledjük, szerdán az OSK 
intenzív meccset játszott a kupa elő-
döntőjében (lásd mellékelt beszá-
molónkat). 

Az európai pótselejtezős helyre 
hajtó Sepsi OSK számára nagy 
löket lett volna egy siker a főváros-
ban, és az első 45 percben több gól-
szerzési lehetőséget is kidolgozott 
Moldovan kapuja előtt. A 23. perc-
ben Bărbuț belőtt labdája éppen 
csak elsuhant Tudorie cipőjének 
orra előtt, a 27. percben Moldovan 
az ötös sarkán kivetődve blokkolta 
Dumitrescut, a 30. percben Golofca 
szögből lőtt lapos labdáját ütötte ki 
a Rapid kapusa, aki a 42. percben is 
megfogta Golofca rövid alsó sa-
rokra tartó labdáját is. Eközben  
Niczuly kapuja egyáltalán nem for-
gott veszélyben.  

A második félidőre azonban elfá-
radt a Sepsi OSK, és 180 fokkal for-
dult a játék képe. Már a 48. percben 
veszélyeztett a Rapid 1923, Käit lö-
vése Dumitrescu lábán halt el. 
Aztán az 50.-ben Iordache íves lö-
vését a léc alól tolta ki Niczuly, aki-
nek a 62. percben Vojtuš fejesét 
kellett szögletre mentenie. Az OSK 
a 71. percben közelítette meg elő-
ször az ellenfél kapuját ebben a fél-
időben, Vașvari lapos lövését 
Moldovan megfogta. A 80. percben 
Ilie megszerezte a győzelmet je-
lentő találatot: négy védőt is becsa-
pott a tizenhatos bal oldalán, és 
külsővel a hosszú sarokba emelt  
(1-0). 

Tíz perc maradt az egyenlítésre, 
a Rapid 1923 azonban sikeresen 
tördelte a játékot, így a sepsiszent-
györgyieknek alig kínálkozott esély 

a gólszerzésre. A hosszabbítás 3. 
percében mégis ott volt a lehetőség, 
ám Askovszki három méterről a 
kapu fölé fejelt.

A Ferencváros legyőzte az Újpestet, és sorozatban negyedszer bajnok 

A kupagyőzelem oltárán Vezetéshez jutott a Sepsi OSK 
az „első félidőben”

 
A labdarúgó-Románia-kupában 

minden körben egy mérkőzés dönt 
a továbbjutásról, kivételt csak az 
elődöntő képez, ahol oda-vissza 
párharcokat rendeznek. A Sepsi 
OSK a legerősebb ellenfelet, a CSU 
Craiovát kapta a lehetséges három 
közül, ráadásul az első mérkőzést 
játszhatta hazai pályán. Gyakorlati-
lag két kilencvenperces „félidőről” 
van szó, amelyek közül az elsőt a 
háromszéki alakulat zárta előnyben. 

A Sepsi OSK jobban kezdte a 
mérkőzést, és Ștefănescu révén ve-
zetéshez jutott a 15. percben: 
Bărbuț két védőt is becsapott a 
jobb oldalon, beadásába még Go-
lofca is beleért, de végül 
Ștefănescu továbbított a hálóba  
(1-0). Craiova első nagyobb lehe-
tőségét Roguljić jegyezte, akinek 
12 méteres lövése egy védő lábáról 
fölépattant. A 26. percben Păun 
csak az oldalhálót találta el az ötös 
sarkáról, a 42. percben Niczuly 

lábbal avatkozott közbe egy kapu 
elé tartó labdánál, a 45. percben 
pedig Bărbuț 25 méteres lövését 
Pigliacelli fölétolta. 

A második félidő elején Craiova 
átvette az irányítást, az OSK pedig 
védekező játékre váltott. Miután 
Markovic fejesét Niczuly kütötte, 
az 54. percben, Gustavo hatalmas 
műesését (duplaszaltó oldalfordu-
lattal) Mircea Grigoriu partjelző 
jelzésére büntetővel „jutalmazta“ 
Radu Petrescu játékvezető, Ivan 
pedig egyenlített a tizenegyespont-
ról (1-1). A gól felrázta a szent-
györgyieket, és ismét támadóbban 
léptek fel, így megszerezték a győ-
zelmet jelentő találatot: a 87. perc-
ben Bărbuț remek passzt adott a 
bal oldalon megiramodó Dumitres-
cunak, aki beívelés helyett a lendü-
letből érkező Golofca elé tálalt, 
utóbbi laposan, Pigliacelli alatt gólt 
szerzett (2-1). 

A craiovai visszavágót május 
10-12-e között rendezik. 

A másik ágon: FC Voluntari – 
Campionii FC Argeș Pitești 2-0.

Csoportkép a sorozatban negyedszer bajnok Ferencváros labdarúgócsapatáról, miután 2-1-re legyőzte ősi riválisát, a vendég Újpestet a magyar 
labdarúgó NB I 29. fordulójában, a Groupama Arénában 2022. április 24-én.      Fotó: MTI/Illyés Tibor
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Eredményjelző 
* NB I, 29. forduló: Ferencvárosi TC – Újpest FC 2-1, Gyirmót 

FC Győr – Budapest Honvéd 1-1, Kisvárda Master Good – Debre-
ceni VSC 1-0, ZTE FC – Paksi FC 2-3, MOL Fehérvár FC – Puskás 
Akadémia FC 2-2, MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC 0-4. 

* NB II, 34. forduló: Vasas FC – Tiszakécskei LC 4-0, Szolnoki 
MÁV FC – III. Ker. TVE 1-0, Pécsi MFC – Békéscsaba 1912 Előre 
1-2, ETO FC – Nyíregyháza Spartacus FC 2-1, FC Ajka – Budaörs 
2-1, Diósgyőri VTK – Szentlőrinc 1-0, Aqvital FC Csákvár – Szom-
bathelyi Haladás 0-0, BFC Siófok – Dorogi FC 1-1, Soroksár SC – 
Budafoki MTE 3-0. Az élcsoport: 1. Vasas FC 77 pont/34 mérkőzés, 
2. DVTK 65/34, 3. Kecskemét 62/33. 

* MOL Magyar Kupa, elődöntő: ETO FC (NB II) – Ferencvárosi 
TC 1-4, Paksi FC – Újpest FC 3-0.

Jegyzőkönyv 
Magyar labdarúgó NB I, 29. forduló: Ferencvárosi TC – Újpest 

FC 2-1 (2-1) 
Budapest, Groupama Aréna, 20.155 néző, vezette: Karakó. 
Gólszerzők: Tokmac (19.), Vécsei (39.), illetve Zivzivadze (6. – 

11-esből). 
Kiállítva: Loncar (90+3.). 
Sárga lap: Boli (61.), Kovacevic (81.), Loncar (88., 90+3.), Tok-

mac (90+7.), illetve Croizet (43.), Onovo (60.), Csongvai (88.). 
Ferencváros: Dibusz – Somália (46. S. Mmaee), Blazic, Kovace-

vic, Pászka – Esiti – Zachariassen (72. Auzqui), Laidouni (90. 
Besic), Vécsei (63. Loncar), Tokmac – Boli. 

Újpest: Banai – Kastrati, Kutrumpisz, Boumal (Katona, 84.), An-
tonov – Csongvai, Onovo – Croizet, Bjelos (Mitrovic, 73.), Beridze 
(Simon, 87.) – Zivzivadze.

A tabella 
1. Ferencváros 29 19 5 5 51-23 62 
2. Kisvárda 29 13 10 6 44-31 49 
3. Puskás AFC 29 13 10 6 38-30 49 
4. Paks 29 12 5 12 69-55 41 
5. Fehérvár FC 29 11 7 11 40-40 40 
6. Újpest 29 11 6 12 43-41 39 
7. ZTE 29 10 9 10 38-47 39 
8. Mezőkövesd 29 10 7 12 34-42 37 
9. Debrecen 29 9 8 12 43-45 35 
10. Honvéd 29 9 6 14 45-47 33 
11. Gyirmót 29 6 9 14 27-42 27 
12. MTK 29 6 8 15 19-48 26

Jegyzőkönyv  
Labdarúgó-Románia-kupa, elődöntő, 1. menet: Sepsiszentgyör-

gyi Sepsi OSK – CSU Craiova 2-1 (1-0) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Radu Petrescu 

(Bukarest) – Radu Ghinguleac (Bukarest), Mircea Grigoriu (Bu-
karest). Tartalék: Iulian Dima (Bukarest). Ellenőrök: Sorin Boca 
(Jászvásár), Aurel Ionescu (Bukarest). 

Gólszerzők: Ștefănescu (15.), Golofca (87.), illetve Ivan (54. – 
büntetőből). 

Sárga lap: Ștefănescu (55.), Dumitrescu (90+2.), illetve Vătăjelu 
(68.), Screciu (75.), Bancu (79.), Ivan (90.). 

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bălașa, Mitrea, Dumitrescu, 
Păun, Vașvari (73. Aganović), Ștefănescu (90+2. Tincu), Bărbuț, 
Golofca (88. Askovszki), Tudorie. 

CSU Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu, Papp, Bic (46. Nistor), 
Bancu (79. Cîmpanu), Screciu, Roguljić (46. Gustavo), Crețu, Ba-
iaram (60. Găman), Ivan, Markovic (60. Koljić).

Eredményjelző 
* 1. liga, felsőházi rájátszás, 6. forduló: FC Voluntari – Kolozsvári 

CFR 1907 0-1; alsóházi 6. forduló: Academica Clinceni – CS Mio-
veni 0-2, Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Dinamo 1948 0-1, Aradi 
UTA – Chindia Târgoviște 1-0, Bukaresti Rapid 1923 – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 1-0. 

* 2. liga, felsőházi rájátszás, 6. forduló: Unirea 04 Slobozia – 
Nagyszebeni Hermannstadt 0-0, Bukaresti CSA Steaua – Concor-
dia Chiajna 3-0. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 Ploieşti 57 pont, 2. 
Nagyszeben 53, 3. Kolozsvári FC Universitatea 51. 

* 2. liga, alsóházi rájátszás, 5. forduló: A csoport: Jászvásári CSM 
Politehnica – Dunărea 2005 Călărași 2-0, Bukaresti Metaloglobus 
– FK Csíkszereda 1-3, Dacia Unirea 1919 Brăila – Temesvári ASU 
Politehnica 2-4; B csoport: Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Bras-
sói FC 1-2, Dési Unirea – Gyurgyevói Astra 1-0, Konstancai Unirea 
– Temesvári Ripensia 2-1.

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor

Az alsóház állása 
1. Rapid 1923 6 6 0 0 18-1 38 
2. Sepsi OSK 6 4 1 1 11-2 33 
3. Botosán 5 3 0 2 8-5 32 
4. UTA 6 3 0 3 8-4 29 
5. U 1948 Craiova 5 3 2 0 9-2 28 
6. Mioveni 6 4 1 1 9-5 28 
7. Târgoviște 6 1 1 4 4-6 22 
8. Dinamo 1948 6 2 1 3 5-7 16 
9. Clinceni* 6 0 0 6 0-19 –3 
10. Medgyes** 6 0 0 6 1-22 –27 
* 10 büntetőpont levonva 
** 28 büntetőpont levonva

A felsőház rangsora 
1. CFR 1907 6 3 1 2 8-5 48 
2. FCSB 5 4 0 1 10-4 43 
3. CSU Craiova 5 4 0 1 12-5 39 
4. Voluntari 6 2 0 4 5-10 30 
5. Farul 5 1 1 3 2-6 28 
6. CFC Argeş 5 1 0 4 3-10 27 

Jegyzőkönyv  
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás 6. forduló: Bukaresti Rapid 

1923 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-0 (0-0) 
Bukarest, Giulești-stadion. Vezette: Horia Mladinovici (Buka-

rest) – Ovidiu Artene (Vaslui), Bogdan Gheorghe (Bukarest). Tar-
talék: Sorin Costreie (Buftea). Ellenőr: Adrian Vidan (Bukarest). 

Gólszerző: Ilie (80.). 
Sárga lap: Moldovan (90+4.), illetve Mitrea (77.). 
Rapid: Moldovan – Iordache (55. Stahl), Săpunaru, Grigore, Ju-

nior Morais, Käit, Ioniță (55. Dandea), Albu, Carnat (78. Pănoiu), 
Vojtuš (90+2. Marzouk), Ilie. 

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bălașa (83. Ispas), Mitrea, Du-
mitrescu, Păun, Aganović (61. Vașvari), Ștefănescu (83. Fülöp), 
Bărbuț (72. Askovszki), Tudorie, Golofca (72. Tincu).

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala



Mint már jeleztük, „elszámolniva-
lója” volt a Sirius n i kosárlabda-
csapatának a CSM Alexandriával az 
idényt lezáró helyosztón, miután a 
déliek az utóbb eltiltott Mihai S n-
dulache botrányos játékvezetése kö-
vetkeztében el zték meg a 
marosvásárhelyieket az alapszakasz 
rangsorában. Idegenbeli sikerével 
el ször a pályael nyt vette vissza a 
Sirius, majd hazai pályán a sorozatot 
lezáró gy zelmet is megszerezte. 

Talán éppen a nagy gy zni akarás 
tette, de görcsösen kezdte a mér- 
k zést a Sirius, így gyakorlatilag  
14-0-s fórt adott az ellenfelének. Az 
els  hat percben hibát hibára hal-
moztak a marosvásárhelyiek, míg 
végül Ljubinec révén sikerült meg-
törni a jeget. Aztán a második ne-
gyedben egészen más arcát láttuk a 
Siriusnak. Nemcsak kiválóan véde-
keztek (ebben ezúttal is Czimbalmos 
és Ljubinec szerepét kell kiemel-
nünk), de olyan parádés támadójáté-
kot mutattak be, amilyent (tegyük 
hozzá: sajnos!) még soha ebben a 
bajnokságban. Mintha zsinóron ha-
ladt volna kézr l kézre a labda, és 
(igen!) immár nem helyben várták a 
passzt a társak, hanem mozdultak 
érte, míg meg nem játszották a tiszta 
dobóhelyzetben található játékost. 
Így sikerült tíz perc alatt mínusz 12-
r l plusz 15-re vinni az eredményt, 
ezalatt 32 pontot dobtak, csak ötöt 
kaptak. És innen már nem engedték 

ki a kezükb l a meccset, még ha 
nem is tartották ezt a fergeteges ira-
mot. A végs  statisztikában azonban 
50%-os hatékonyság szerepel me-
z nyb l, ami a n i bajnokságban 
elég ritka mutató. A védekezés ered-
ményességét pedig semmi sem iga-
zolja jobban, mint hogy Alexandria 
37%-os triplamutatóval sem tudott 
63 pontnál többet szerezni 40 perc 
alatt. Ja, és csak 15 eladott labda 
(ebb l öt az els  hat percben), míg 
az idényben b ven 20 fölötti átlag-
ban hibázott a csapat. 

Az Alexandria elleni gy zelem-
mel a bajnokságot az 5. helyen zárja 

a Sirius, amely a klub történetének 
eddigi legjobb teljesítménye, ráadá-
sul egy olyan idényben, amelyben 
egyéves kimaradás után vett részt. 
Idény el tt ebben alighanem kie-
gyeztek volna, ám a 4. helyen vég-
zett Konstanca semmivel sem t nik 
jobbnak. Erre az alapra azonban na-
gyon er s keret építhet  az új 
idényre, ha a támogatási háttér meg-
marad.

Visszavették az elrabolt 5. helyet 

A világbajnoki címvéd  Max Vers-
tappen, a Red Bull holland ver- 
senyz je nyerte meg vasárnap a 
Forma–1-es Emilia Romagna Nagydí-
jat. A 24 éves pilóta mögött csapat-
társa, a mexikó Sergio Pérez ért célba 
másodikként, míg a harmadik helyen 
a McLarennel versenyz  Lando Norris 
zárt. 

A 63 körös száguldás során a szom-
bati sprintfutam végeredményének 
megfelel en Verstappen rajtolt az élr l 
átmeneti es gumikon a vizes, de már 
száradó aszfaltcsíkon. A startot köve-
t en a holland mellé csapattársa, Ser-
gio Pérez sorolt be másodiknak, 
mögöttük Lando Norris (McLaren) 
következett. A harmadik kanyarban 
Carlos Sainz (Ferrari) és Daniel Ric-
ciardo (McLaren) összeakadt, el bbi-
nek a sóderágyban véget ért a futama, 
utóbbi pedig – aki meglökte riválisát 
– az utolsó helyr l haladt tovább. 

A biztonsági autós fázist követ en 
Verstappen folyamatosan növelte el -
nyét az élen, a f  kérdés pedig az volt, 
hogy ki lesz az els  pilóta, aki felteszi 

a száraz pályára alkalmas abroncsokat. 
A holland mögött Pérez, Charles Lec-
lerc (Ferrari) és Norris volt a sorrend, 
meglepetésre a Haasszal versenyz  
Kevin Magnussen volt az ötödik, de a 
mercedeses George Russell jó ver-
senytempóval folyamatosan támadta, 
majd végül megel zte a dánt. 

El ször Ricciardo cserélte le szá-
razra az átmeneti es gumikat, és mivel 
ezzel azonnal megfutotta az addigi 
leggyorsabb kört, a többiek is bejöttek 
a bokszutcába. A sorrend az élen és a 
pontszerz  helyeken sem változott, 
Verstappen magabiztos el nnyel veze-
tett. 

Néhány el zést a 35. kör után 
láthatott a közönség, amikor a 
versenybírók engedélyezték a 
hátsó szárnyak nyitását a pilóták-
nak. Verstappen hamarosan lekö-
rözte a hétszeres világbajnok, 
Mercedesszel versenyz  Lewis 
Hamiltont, akivel tavaly az 
utolsó futam utolsó köréig har-
colt a vb-címért. 

Az 54. körben a harmadik he-

lyen haladó és a vb-pontversenyben 
éllovas Leclerc hibázott, megpörgött 
és a gumifalba csapódott, a megsérült 
els  szárnya miatt pedig a bokszba 
kellett hajtania. Ezzel a kilencedik 
helyre esett vissza, és végül csak hato-
dikként zárt, míg a dobogóra Norris 
jött fel. 

Verstappen – mivel övé lett a leg-
gyorsabb kör is – az összetett pontver-
senyben 18 ponttal csökkentette 
hátrányát ferraris riválisához képest. 

A szezon két hét múlva a most de-
bütáló, városi Miami Nagydíjjal foly-
tatódik. 

Verstappen rajt-cél gy zelme az Emilia Romagna Nagydíjon 

Elvesztette a bajnoki címét a feln tt n i tekebajnokságban a Rom-
gaz-Elektromaros a f városi Rapid javára. Némileg meglepetésre 
történt ez, noha a csapatot az idén már kizárólag ifjúsági játékosok 
alkotják, akikkel a klub bejutott a Bajnokok Ligája négyes dönt -
jébe. A rendezési mód azonban nem kedvezett a marosvásárhelyi 
gárdának, hiszen az aranyérem sorsa két egymás utáni napon elért 
eredmény összesítése alapján d lt el, nem egy klasszikus csapatbaj-
noki rendszerben, és a bukarestieknek a második napon elért kivé-
teles, 3506 fát összesít  teljesítménye döntött, amely még a korszer  
kolozsvári Györgyfalvi negyedi pályán is rendkívül magasnak szá-
mít. Így semmit nem ért, hogy egy nappal korábban el nnyel zárták 
a napot Orosz István és Seres József tanítványai. 

Az ezüstérmes helyezés jogán a marosvásárhelyi csapat az idén 
október 5-8. között az Európa-kupán indulhat, amelyet Münchenben 
rendeznek. Itt az els  három között kell végeznie, hogy ismét rajthoz 
állhasson a BL-ben, amelyr l soha nem hiányzott a sorozat indulása 
óta. 

Lezárult az ifjúsági (U23) n i bajnokság is. A Romgaz-Elektro-
maros egy kivétellel ugyanabban az összeállításban szerepelt, mint 
a feln tteknél, és magabiztosan megszerezte az aranyérmet. Az egy 
kivételt Roxana Bordianu képezi, aki a feln tteknél kett s leigazo-
lással kap helyet a csapatban, míg az ifiknél a Marosvásárhelyi CSM 
húzóembere, sikerült is a társaival a dobogó második helyén zárnia, 
azaz az els  két helyet Marosvásárhely bérelte ki. 

A Romgaz-Elektromaros az els  nap új ifjúsági csapatcsúcsot is 
felállított, 3450 fával. 

Ezüst a feln tt tekéz knél, 
teljes diadal az ifiknél 
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Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelz  
N i teke csapatbajnokság: 1. Bukaresti Rapid 6971 (3465+3506) 
fa, 2. Romgaz-Elektromaros 6829 (3466+3363), 3. Conpet 
Ploie ti 6776 fa. 
Egyéni eredmények: Seres Bernadett 596+602 fa, Szabó Júlia 
Emese 565+547 fa, Fekete Réka 572+550 fa, Roxana Bordianu 
(a második napon cserével: Kádár Nóra) 561+515 fa, Maria Cio-
banu 603+588 fa, Noemi Budoi 569+561 fa. 
N i ifjúsági teke csapatbajnokság: 1. Romgaz-Elektromaros 6823 
(3450+3373) fa. 2. Marosvásárhelyi CSM 6444 (3268+3176), 3. 
Conpet Ploie ti 6404. 
Egyéni eredmények (Romgaz-Elektromaros): Seres Bernadett 
618+608 fa, Szabó Júlia Emese 581+547, Fekete Réka 538+559, 
Maria Ciobanu 627+612, Noemi Budoi 570+570, DianaStana (14 
éves) 516+477. 
A Marosvásárhelyi CSM összetétele: Roxana Bordianu, Bakó 
Blanka, Cristina Robu, Ádám Erzsébet Alexandra, Kádár Nóra, 
Szabó Vivien Melinda, Fancsali Jessica Tamara, Geanina Corina 
Ciula és Harcsás Olívia Henrietta. 

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 
helyosztó mérk zések:  
* dönt  (három gy zelemig tartó 
párharc): Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi SIC – Aradi FCC 76:61 és 
84:68 (az összesített állás: 2-0); 
* kisdönt  (két gy zelemig tartó 
párharc): Konstancai Phoenix – 
Szatmárnémeti CSM 54:67 (0-2); 
*  az 5. helyért (két gy zelemig 
tartó párharc): Marosvásárhelyi 
Sirius – CSM Alexandria 81:63 
(2-0); 
* a 7. helyért (két gy zelemig 
tartó párharc): Kolozsvári U – 
Kézdivásárhelyi KSE 46:83 (0-2). 

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, helyosztó párharc az 5. helyért, második 
mérk zés: Marosvásárhelyi Sirius – CSM Alexandria 81:63 (12-25, 33-
11, 20-18, 16-9) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néz . Vezette: Ionu  Moraru 
(Kolozsvár), Vlad Potra (Kolozsvár), Alexandru Sandu (Jászvásár). El-
len r: Marian Oprea (Brassó). 
Sirius: Cortez 25 pont (3), Sherill 23, Ljubinec 16, Lipovan 5 (1), Chi  
5 (1), Czimbalmos 3, Sólyom 2, Moga 2, Badi, Feise , Anca, Mircea. 
Alexandria: Burcic  22 pont (5), Pomaka’i Pana 17 (3), Ackerman 8, 
Petrova 6 (2), Cr ciunescu 5, Mazilu 2, Horlea 2, Bota 1, Benally, Oi-
naru. 

Az 54. körben a harmadik helyen haladó és a vb-pontversenyben éllovas Leclerc hibázott, megpörgött és a gumifalba csapódott  
Fotó: a Forma–1 közösségi oldala 

Eredményjelz  
Forma–1-es Emilia Romagna Nagydíj, Imola (63 kör, 309,1 km) 
* pontszerz k: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:32:07.986 óra, 
2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 16.527 másodperc hátrány, 3. 
Lando Norris (brit, McLaren) 34.834 mp h., 4. George Russell (brit, 
Mercedes) 42.506 mp h., 5. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 43.181 
mp h., 6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 56.072 mp h., 7. Cunoda 
Juki (japán, Alpha Tauri) 1:01.110 perc h., 8. Sebastian Vettel (német, 
Aston Martin) 1:10.892 p h., 9. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:15.260 
p h., 10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1 kör h. 
* leggyorsabb kör: 1:18.446 perc, Verstappen (55. kör) 
* pole-pozíció: Verstappen 

A vb-pontversenyek állása 
* versenyz k: 1. Leclerc 86 pont, 2. Verstappen 59, 3. Pérez 54, 
4. Russell 49, 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 38, 6. Norris 
35, 7. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 28, 8. Bottas 24, 9. Es-
teban Ocon (francia, Alpine) 20, 10. Magnussen 15, 11. Daniel 
Ricciardo (ausztrál, McLaren) 11, 12. Cunoda 10, 13. Pierre 
Gasly (francia, Alpha Tauri) 6, 14. Vettel 4, 15. Fernando 
Alonso (spanyol, Alpine) 2, 16. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa 
Romeo) 1, 17. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1, 18. 
Stroll 1 p. 
* csapatok: 1. Ferrari 124 pont, 2. Red Bull 113, 3. Mercedes 
77, 4. McLaren 46, 5. Alfa Romeo 25, 6. Alpine 22, 7. Alpha 
Tauri 16, 8. Haas 15, 9. Aston Martin 5, 10. Williams 1 p. 



Nem is olyan régen, egész 
konkrétan március 8-án je-
lent meg az Apple képmegje-
lenítője, a Studio Display. 
Annak ellenére, hogy nem egy 
kimondottan olcsó kijelzőről 
van szó, rövid idő alatt szá-
mos vásárlóra tett szert. Nem 
véletlenül, hiszen egy kimon-
dottan jó minőségű eszközről 
van szó, ami nem annyira 
drága, mint egy nagyon ko-
moly munkára tervezett mo-
nitor, viszont majdnem 
ugyanazt tudja. Azonban a 
vásárlók közül egyre többen 
elkezdtek panaszkodni a ki-
jelzőre. A gond akkor jön elő, 
amikor frissíteni szeretnék a 
készülék firmware-ét, ekkor a 
folyamat valamilyen oknál 
fogva meghiúsul, és csak egy 
hibaüzenet jelenik meg. 

Ez a hibaüzenet arra kéri a fel-
használót, hogy egy kicsit később 
próbálkozzon újra a frissítéssel, és 
amennyiben a hiba tartósan fennáll, 
forduljon szervizhez. Internetes be-
számolók arról szólnak, hogy saj-
nos az sem segít, ha a kijelzőt 
lecsatlakoztatjuk a számítógépről, 
majd vissza, de az sem megoldás, 
ha egy másik Mac géphez csatoljuk 
hozzá. 

De nem ez az egyetlen gond az 
Apple új kijelzőjével. Az előbbitől 
teljesen független az a jelenség, 
hogy a beépített webkamera sokak 
szerint nagyon rossz minőségű 
képet közvetít. A különböző alkal-
mazásokon keresztül történő videó-
hívások esetén használatos kamera 
felbontása 12 megapixel, ennek el-
lenére egyesek a képminőséget a 
régi mobiltelefonokéhoz hasonlít-
ják. Az Apple munkatársai ezzel 
kapcsolatban azt nyilatkozták az 
amerikai szaksajtóban, hogy tisztá-
ban vannak azzal, hogy a webka-
mera nem az elvárt szinten teljesít, 
és a problémát a közeljövőben or-
vosolni fogják egy szoftverfrissítés-
sel. Amelynek a feltelepítése 
remélhetőleg nem fog egy hiba-
üzentben végződni. A közel 9000 
lejes, 27 hüvelykes, 5K felbontású 
kijelzőt mellesleg az Apple azzal 
reklámozza, hogy kiváló kamerával 
és hanggal rendelkezik. Fogalmaz-
hatunk úgy, hogy a reklámszöveg 
fele igaz. A hangra valóban nem ér-
kezett még probléma. 

De a hibák mellett ne feled- 
kezzünk meg a kijelző tudásáról 
sem, már azokról a dolgokról, ame-
lyeket valóban tud. A monitor fel-
bontása 5120x2880 pixel, 218 a 
pixelsűrűsége, illetve egymilliárd 
színárnyalatot képes megjeleníteni, 
True Tone – valós szín – kompati-

bilis, a maximális fényereje pedig 
600 nit – ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a tengerparton is tökéle-
tesen lehetne látni a kijelzőn 
megjelenő tartalmat. 

Szó volt arról a reklámban, hogy 
a hangminősége kiváló. Nos, erre 
még valóban nem érkezett panasz, 
mondjuk elég fájdalmas lenne, ha 
ezzel is gond lenne. A Studio  
Displayben egy hat hangszórós hifi 
foglal helyet, rezgéskioltó mély-
nyomókkal és széles sztereó hang-
zással. A kamera – legalábbis 
papíron – 122 fokos látószöggel és 
f2,4 fényerővel bír. Kérdés, hogy 

ezeket az értékeket valóban képes-
e hozni, hiszen a fenti panaszokból 
már tudjuk, hogy a 12 megapixel 
nincs meg, vagy legalábbis nem 
működik. 

De vessünk egy pillantást a Stu-
dio Display fizikai méreteire is. A 
kijelző 47,8 centiméter magas, 62,3 
centiméter széles, 16,8 centiméter 
vastag, és 6,4 kilogrammot nyom a 
mérlegen, ha az állítható dőlés-
szögű állvánnyal rendeljük. A ké-
szüléken találunk egy Thunderbolt 
3 és három USB-C aljzatot.  

Maga a termék valóban jó, így 
csak reménykedni tudunk abban, 
hogy az Apple minél hamarabb ki-
javítja a hibákat, hogy minden fel-
használó az almás vállalattól 
megszokott minőséget kapja. Főleg 
annak fényében, hogy most sem be-
szélünk kevés pénzről. 
Hamarosan június, és itt van  
a 2022 WWDC 

Az Apple hivatalosan is bejelen-
tette az éves WWDC (Apple World-
wide Developers Conference – 
Apple-fejlesztők világméretű kon-
ferenciája) időpontját. Idén a ren-
dezvény június 6. és június 10. 
között zajlik majd. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan a 2022-es WWDC is 
teljesen digitálisan kerül megrende-
zésre. A júniusi eseményen a szoft-
vereken van a lényeg, és ez 
várhatóan idén sem lesz másképp. 

Az előrejelzések szerint bejelentik 
az IOS 16-ot, az IpadOS 16-ot, a 
watchOS 9-et és a macOS 13-at. Az 
esemény első napján pedig a plety-
kák szerint új hardverek bejelenté-
sére is kell számítani. Az Apple 
sajtóközleményt is kiadott, amely-
nek értelmében az új szofvereknél a 
legújabb innovációt fogjuk látni, 
amelyeket kézhez is kapnak a mér-
nökök, hogy hozzanak létre olyan 
alkalmazásokat, amelyek különösen 
lenyűgözővé varázsolják az új meg-
jelenést. 

A koronavírus-járvány előtt az 
Apple a kaliforniai San Joséban 
rendezte meg a WWDC-t, amelyen 
több ezer fejlesztő és Apple-alkal-
mazott vett részt. 2020-ban azonban 
bevezették a mindenki számára in-
gyenes online rendezvényt, ilyen 
lesz idén is. 

Susan Prescott, az Apple vállalati 
és oktatási marketingért felelős al-
elnöke is megszólalt a rendez- 
vénnyel kapcsolatban. Meglátása 
szerint a WWDC mindig is a kap-
csolatteremtés és a közösségépítés 
fóruma volt. Ennek szellemében a 
WWDC22 meghívja a fejlesztőket 
a világ minden tájáról, hogy együtt 
fedezzék fel a lehetőségek határait. 
Susan Prescott reméli, hogy a részt-
vevők új ismeretekkel és új energi-
ával fognak távozni az eseményről. 

Annak ellenére, hogy az ese-
mény online lesz, az Apple képvi-
selői szerint a WWDC 2022 
tartalmazni fog személyes progra-
mokat is. Az online konferencia 

mellett az Apple június 6-án az 
Apple Parkban egy különleges 
napot rendez a fejlesztők és diákok 
számára, hogy az online közönség-
gel együtt nézzék a bemutatót. 
Ezzel kapcsolatban a cég hozzá-
tette, hogy a helyek száma korláto-
zott lesz. 

A Bloomberg munkatársa, Mark 
Gurman arról számolt be, hogy új 
hardverekre is lehet számítani. Vé-
leménye szerint az Apple az idei 
WWDC-n jelentheti be a vállalat  
legújabb Mac készülékeit. 
Pénzt loptak a Play Áruházon  
keresztül 

Több mint 50.000 alkalommal 
telepítették a Google Play Áruház-
ból azokat az alkalmazásokat, ame-
lyek egy olyan vírust tartalmaztak, 
amelyekkel bankok és más külön-
böző pénzügyi intézetek ügyfeleit 
vették célba a kiberbűnözők. 

A The Hacker News beszámolója 
szerint történt már hasonló eset, 
méghozzá nem is olyan régen. 2021 
nyarán az Exobot egy másik vírus, 
a Coper terjedését segítette elő. Az 
a kolumbiai felhasználókat célozta 
meg, míg a mostani kimondottan az 
európaiakat támadta. A szakembe-
rek szerint a rosszindulatú alkalma-
zások elsődleges szerepe, hogy 
telepítsék a kártékony kódot az 
okostelefonra. Az Octo elnevezésű 
vírus a következő alkalmazásokban 

jelent meg: Pocket Screencaster, 
fast Cleaner 2021, Play Store, 
Posstbank Security, BAWAG PSK 
Security, Play Store app install. 

A kérdéses alkalmazásokat már 
törölte a Google, azonban nem ki-
zárt, hogy további alkalmazásokban 
is fellelhető a vírus. Ezért is érde-
mes figyelni, amikor letöltünk vala-
mit. Elméletileg a Google Play 
Áruházba csak ellenőrzött alkalma-
zások kerülhetnek fel, de itt is be-
csúszhat néha egy-egy hiba, ennek 
pedig a felhasználók látják a kárát. 
Amikor valamilyen ritkábban hasz-
nált, nem hétköznapi alkalmazást 
akarunk letölteni, akkor érdemes 
megnézni annak az értékelését, azt, 
hogy hány felhasználó töltötte le, és 
milyen véleményeket (kommente-
ket) írtak róla. Ha ezeket rendeben 
találjuk, akkor már nyugodtabban 
lehet letölteni az adott alkalmazást, 
természetesen ez a módszer sem 
100%-ban biztos, de legalább egy 
pluszszűrő, amit mi alkalmazunk a 
saját védelmünk érdekében. 

Nem mellesleg a beszámolók 
alapján az Octo vírus arra is képes, 
hogy átvegye az irányítást a fel-
használó mobilja felett, illetve rög-
zítse, hogy mi történik a kijelzőn, 
valamint, hogy megfigyelje, hogy 
adott helyzetben milyen karaktere-
ket gépel be a felhasználó. A Thre-
atFabric szakemberei szerint a 
fejlesztők célja az volt, hogy a vírus 
már a felhasználó beavatkozása nél-
kül is képes legyen a tranzakciók el-
indítására.

Nagy-Bodó Szilárd

WWDC 2022 logó  Forrás: Apple

Androidvírus, illusztráció  Forrás: hvg.hu

Nem tökéletes az Apple új kijelzője
 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Apple Studio Display  Forrás: Apple



Nagy-Britannia nyerte a legjobb nemzeti ki-
állításnak járó Arany Oroszlánt, Simone Leigh 
pedig a főkurátori válogatás legjobb kiállító-
jának fődíját az 59. Velencei Képzőművészeti 
Biennálé szombati eredményhirdetésén. 

A brit pavilon idén Sonia Boyce Feeling Her Way 
című kiállításával nyílt meg. Mint a nemzetközi zsűri 
a díjkiosztó után kiadott közleményben kiemelte, 
Boyce „a történelem új olvasatát nyújtja hangokon ke-
resztül”: a multimediális installáció ugyanis öt színes 
bőrű női zenész (Poppy Ajudha, Jacqui Dankworth, 
Sofia Jernberg, Tanita Tikaram és Errollyn Wallen) 
alakját állítja a középpontba. 

Különdíjjal jutalmazták a francia pavilont, ahol 
Zineb Sedira Les reves n’ont pas des titres elnevezésű 
multimediális projektje látható, valamint a Velencei 
Biennálén első alkalommal részt vevő Uganda nemzeti 
kiállítását, melynek címe RADIANCE: They Dream 
in Time. 

Simone Leigh a főkurátori kiállítás bejáratánál el-
helyezett monumentális szobráért nyerte el az Arany 
Oroszlánt. Idén a művészetében elsősorban a női test 
architektúráját és az afroamerikai diaszpóra hagyomá-
nyos kultúráját kutató New York-i művésznek szenteli 
kiállítását az Egyesült Államok pavilonja is. 

A The Milk of Dreams című főkurátori kiállítás  
legígéretesebb fiatal alkotójának járó Ezüst Oroszlánt 
a Párizsban élő libanoni Ali Cherry érdemelte ki, kü-
löndíjat pedig a kanadai inuit Shuvinai Ashoona és az 
amerikai Lynn Hershman Leeson vehetett át. 

Arany Oroszlán-életműdíjjal – mint azt már koráb-
ban bejelentették – a német Katharina Fritsch és a chi-
lei Cecilia Vicuna munkásságát ismerte el a zsűri. 

Az idei Velencei Biennálén több mint 80 nemzet 
képviselteti magát saját kiállítással a Giardini park pa-
vilonjaiban, az Arsenale történelmi csarnokaiban vagy 
városszerte külső helyszíneken. Kamerun, Namíbia, 

Nepál, Omán és Uganda első alkalommal vesz részt a 
seregszemlén, Oroszország pavilonja azonban idén 
üresen maradt, mert – tiltakozásul Ukrajna megtáma-
dása ellen – az oda meghívott orosz művészek vissza-
léptek. 

A magyar pavilonban Az álmok után: merek dacolni 
a károkkal címmel Keresztes Zsófia 19 szoborból fel-
épülő kiállításával találkozhatnak a látogatók. 

A Cecilia Alemani főkurátor által rendezett központi 
kiállítás két helyszínen, a Giardini parkban és az Ar-
senale történelmi csarnokaiban 58 országból 213 al-
kotó – túlnyomó többségében női művészek – 
összesen 1433 munkáját mutatja be. 

Ebben az anyagban két magyar származású alkotó, 
a Párizsban élő Molnár Vera és a New Yorkban dol-
gozó Dénes Ágnes művei kaptak helyet. 

A főkurátori válogatás Leonora Carrington kötetétől 
kölcsönözte címét. Ebben a mesekönyvben a mexikói-
angol képzőművész-író egy mágikus világot ábrázol, 
amely a képzelet segítségével teremtődik folyton újra. 

„Hogyan változik az emberi fogalma? Mitől külön-
bözik a növényi, az állati, az emberi és nem emberi 
lét? Miben áll a felelősségünk a hozzánk hasonlókkal, 
a más létformákkal és az általunk lakott bolygóval 
szemben? És milyen lenne az élet nélkülünk?” – teszi 
fel a kérdéseket főkurátori programjában Cecilia Ale-
mani. 

Boros Géza, a magyar részvételt szervező Ludwig 
Múzeum Velencei Biennálé Irodájának vezetője Ale-
mani kiállítását méltatva korábban az MTI-nek el-
mondta: „rég lehetett ennyire elvont és 
szürrealisztikus, valóban az álmok világába tartozó 
műegyüttest látni, ebbe Keresztes Zsófia installációja 
nagyon szépen illeszkedik”. A Velencei Képzőművé-
szeti Biennálé szombattól november 27-ig városszerte 
számos kísérőrendezvénnyel, ifjúsági és egyéb prog-
rammal várja a látogatókat. (MTI)
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A tizenkét év feletti olaszok 
kilencven százaléka legalább 
két oltásban részesült, s ez 
lehetővé teszi, hogy május  
elsejétől Olaszországban is 
eltöröljék a járványkorlátozá-
sokat, amelyek között talán 
csak a beltéri maszkhasználat 
maradhat meg – közölte a 
római egészségügyi mi- 
nisztérium szombaton nyilvá-
nosságra hozott adataira hi-
vatkozva a Corriere della Sera 
című napilap vasárnap.  

Az olasz kormány 2020 decem-
berében döntött arról, hogy 90 szá-
zalékos átoltottsági arányt kell 
elérni az országban a járványügyi 
korlátozások jelentős enyhítésé-
hez. A 90 százalékos átoltottság 
több mint 48,5 millió személy be-
oltását jelenti. Az egészségügyi 
minisztérium adatai szerint a har-
madik, emlékeztető oltást már több 
mint 84 százalék vette fel. Lassab-

ban halad a vakcina negyedik 
adagjának beadása, melyből egye-
lőre csak a 80 év felettiek és a 
gyenge egészségű 60 év felettiek 
részesülnek.  

A jelenlegi járványhelyzet alap-
ján az egészségügyi tárca arról dön-
tött, hogy május elsejétől eltörlik az 
oltási vagy védettségi igazolás 
használatát. Tömegközlekedési esz-
közre, munkahelyre, üzletbe, zárt 
térbe bármilyen igazolás nélkül be 
lehet majd menni. Kivételt jelente-
nek – december 31-ig – a kórházak, 
más egészségügyi intézmények és 
idősotthonok. Ezekben az intézmé-
nyekben az emlékeztető oltások kö-
telezettsége december 31-ig 
érvényben marad betegek, ellátot-
tak, dolgozók és látogatók számára 
egyaránt.  

Ami a maszkhasználatot illeti: 
ezen a héten dől el, hogy fenntart-
ják vagy eltörlik-e beltéren. Pierpa-
olo Sileri egészségügyi államtitkár 

korábbi nyilatkozata szerint május-
ban még fenntarthatnák az FFP2 tí-
pusú maszk kötelező használatát a 
tömegközlekedési eszközökön, a 
hivatalokban vagy ott, ahol nem 
lehet biztonságosan távolságot tar-
tani egymástól. 

Itáliában a járványgörbe lassan 
ível lefelé, de a húsvéti családi ösz-
szejövetelek után ismét emelkedett 
a betegek száma, főleg az iskolások 
és az idősek között. Szombaton a 
napi esetszám ismét 70 ezer felett 
volt, és a koronavírus okozta 
Covid-19 betegség szövődményei-
ben 143 olasz hunyt el. A kórházi 
helyzet hetek óta stabil: valamivel 
kevesebben, mint 10 ezren szorul-
nak kórházi kezelésre, 409 beteget 
ápolnak intenzív osztályon.  

A járvány 2020 februári kezdete 
óta több mint 16 millióan beteged-
tek meg a 60 milliós országban, a 
halottak száma megközelítette a 
163 ezret. (MTI)

Olaszországban az átoltottság  
elérte a kilencven százalékot 

Koronavírus  
Sanghajban szigorúbb lett  

a karantén  

Májusban nyílik meg a szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Erdély épületegyüt-
tesének első kiállítási egysége 
– számolt be a Skanzenben 
tartott sajtótájékoztatón  
Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere, Vitályos 
Eszter államtitkár és Cseri 
Miklós főigazgató hétfőn. 

Erdély beleivódott a magyar iden-
titásba, lelkileg elválaszthatatlan az 
összmagyarságtól – fogalmazott 
Kásler Miklós. Beszélt arról is, hogy 
Erdély az „autonómiák halmaza” 
volt, és Erdély az a föld, ahol létre-
jött a vallások békéje 1568-ban, 
megelőzve Európát. 

A miniszter szerint, hogy ha nincs 
Erdély, akkor az ország három 
részre szakadása után megszűnik a 
magyar életforma, a magyar hadmű-
vészet, a magyar mentalitás, „az az 
életszemlélet, ahogy mi, magyarok 
látjuk a teremtett Földet”. 

A kiállítás kapcsán megjegyezte, 
hogy nemcsak az épületeket kell 
nézni, hanem az azokat építő és a 
benne lakó embereket is. 

Mintegy húszéves előkészítés és 
négy és fél éves kivitelezési munka 
eredményeként nyílhat meg május-
ban az erdélyi tájegység első része – 
mondta el Cseri Miklós főigazgató, 
aki szerint a szakmai és a laikus köz-
vélemény évtizedek óta várt óhaja 
teljesült a programmal. Cseri Miklós 
kiemelte, hogy a tájegység nemcsak 
a szórakoztatást, az oktatást és az él-
ményszerzést szolgálja, hanem na-
gyon fontos értékmentés is történt, 
mert a modernizációval nagyon 
gyorsan tűnnek el az épületek.  

A Skanzen számára nagy lehető-
ség és feladat, hogy „segítsük ennek 
a traumának, ennek a történelmi ka-
taklizmának a feldolgozását, hiszen 
a kibeszéletlenség, az Erdély-tra-
uma, a Trianon-szindróma mind 
olyan problémái a társadalomnak, 
amelyekre adekvát válaszokat kell 
adni” – fogalmazott a főigazgató. 

A projekten 27 néprajzos és törté-
nész dolgozott, jelenleg a program 
első fele készült el, a második rész 
– amely még mintegy száz épületet 
jelent – a tervek és a remények sze-
rint 2025 körül valósulhat meg. A ki-
állítást május 19-én Novák Katalin 
köztársasági elnök nyitja meg. 

Vitályos Eszter, az Emberi Erő-
források Minisztériumának államtit-
kára, a térség fideszes országgyűlési 
képviselője az odafigyelés és a sze-
retet fontosságát emelte ki. A Skan-
zen nem csupán turisztikai 
látványosság – hangsúlyozta –, 
hanem közvetítője a múltnak, érté-
kőrzője a jelennek és tanítója a jövő 
generációinak. Az év végén az intéz-
mény pedagógiai programkínálata is 
bekerült a Lázár Ervin programba, 
amelynek célja, hogy lakóhelytől és 
szociális helyzettől függetlenül min-
den általános iskolás diák részére 
tanévenként egyszeri alkalommal in-
gyenesen biztosítsa a színházi, tánc- 
és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, őshonos állatok be-
mutatóhelyeinek és múzeumok láto-
gatásának élményét. 

Az Erdély épületegyüttes megva-
lósulásával a Skanzen hatvanhektá-
ros területe tizenöt hektárral 
növekedett, az épületegyüttes a Szta-
ravodai út bal oldalán épült fel – ol-
vasható a projekt háttéranyagában. 
Az épületegyüttes különlegessége, 
hogy az érdeklődők bepillantást 
nyerhetnek nemcsak az erdélyi falu, 
hanem a székelyföldi városok lakói-
nak polgárosodó életébe is. A 20. 
századi hétköznapok és ünnepek vi-
lágában már nem választható szét a 
falusi és a városi életmód. A Skanzen 
történetében először vállalkozik 
ennek bemutatására. A kisvárost hat 
épület, az erdélyi falut öt porta és az 
egyházi telken álló unitárius temp-
lom, iskola, kultúrház jeleníti meg. 

Az Erdély épületegyüttes jelenleg 
több mint 10,1 milliárd forintból va-
lósult meg, kormányzati forrásból. 
(MTI)

Májusban nyílik a Skanzen Erdély 

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parla-
ment tárgyalói megállapodtak az illegális, va-
lamint a hamis online tartalmak terjedésének 
hatékony kezelését és az alapvető jogok vé-
delmét a digitális térben védelmező új szabá-
lyokról – közölte a két uniós intézmény 
szombaton. 

A digitális szolgáltatásokról szóló törvényről való 
megállapodás a felhasználók számára biztonságosabb 
és nyitottabb digitális tér létrejöttét, a vállalatok szá-
mára egyenlő versenyfeltételeket biztosít – közölték. 

A törvény célja, hogy megvédje a digitális teret a 
jogellenes tartalmak terjesztésével szemben, csök-
kentse a demokratikus folyamatokra és a közbizton-
ságra negatív hatást gyakorló szolgáltatások 
megjelenését, a nemi alapú erőszakra, valamint a kis-
korúakra gyakorolt káros hatások kockázatát, valamint 
az olyan tartalmak népszerűsítését, amelyeknek súlyos 
következményei lehetnek a felhasználók fizikai vagy 
mentális egészségére. 

Az online platformoknak, köztük a közösségi médi-

ának és a piactereknek szigorúbb elvárásoknak kell 
megfelelniük, illetve intézkedéseket kell hozniuk 
annak érdekében, hogy felszámolják az illegális tartal-
mak, áruk és szolgáltatások közzétételét, beleértve a 
félretájékoztatást is. A médiaszolgáltatóknak informá-
ciókat kell gyűjteniük, és meg kell osztaniuk őket az 
értékesített termékekről és szolgáltatásokról a megfe-
lelő tájékoztatás céljából. A kiskorúak számára elérhető 
platformoknak konkrét intézkedéseket kell hozniuk a 
gyermekek védelme érdekében, a többi között a nekik 
célzott hirdetések teljes betiltása révén. A digitális szol-
gáltatások felhasználóinak jogukban áll majd jogor-
voslatot kérni a platformok által elkövetett jogsértések 
miatt elszenvedett károkért vagy veszteségekért, illetve 
hatékonyabban ellenőrizhetik személyes adataik fel-
használásának módját. 

Az Európai Parlament és a tanács által elért politikai 
megállapodást a két társjogalkotónak hivatalosan is 
jóvá kell hagynia. Az elfogadást követően a szabályo-
zás az Európai Unió egészében, legkésőbb 2024. ja-
nuár 1-jétől lesz érvényes. (MTI)

Megállapodás az online tér átláthatóságát 
célzó szabályozásról

Sanghajban szigorúbb zárlat 
alá vették a karantén alatt 
álló területeket, kordonokat 
és fémkerítéseket állítva fel 
egyes épületek köré, miköz-
ben a városban továbbra sem 
sikerült megfékezni a korona-
vírus-járvány terjedését. 

A kínai közösségi platformokon 
vasárnap számos, Sanghajban ké-
szült videó terjedt el, melyeken az 
épületek köré felállított kordonok – 
egyes helyeken kék fémlemezekből 
álló korlát, máshol zöld fémrács al-
kotta kerítés – láthatóak. Az intéz-
kedést az ország más részein is 
alkalmazták már, olyan épületeket, 
vagy területeket kerítve el, ahol új 
esetek felbukkanása miatt kijárási 
tilalmat rendeltek el.  

Sanghajt egészében április elejé-
től helyezték vesztegzár alá, módo-
sítva azt az eredeti tervet, miszerint 
két szakaszban öt-öt napra zárják le 
Sanghaj keleti, majd nyugati részét. 
A város egyes lakónegyedeiben már 
több, mint egy hónapja érvényben 
van a kijárási tilalom. A város lakói 
közül sokan akadozó élelmiszer- és 
egészségügyi ellátásról, valamint az 
intézkedések jelentős lelki és anyagi 
terheiről panaszkodnak. A kínai kö-
zösségi platformokon a vesztegzár-
ral kapcsolatos, kritikus hangvételű 
beszámolókat és egyéb tartalmakat 
gyors ütemben cenzúrázzák.  A hét 
elejétől kezdve olyan lakónegye-
dekben, ahol 14 napon át nem azo-
nosítottak újabb fertőzötteket, 
engedélyezték a vesztegzár feloldá-
sát, ám az intézkedés nem feltétle-
nül jelent számottevő enyhítést, 
hiszen a lakónegyed környezetének 
kockázati besorolásától is függ, 
hogy a lakók kimehetnek-e az ut-
cára. 

A sanghaji egészségügyi hatósá-
gok vasárnapi jelentése szerint a 
március eleje óta tartó járványhul-
lámban 87 koronavírus-fertőzött 
hunyt el a városban, közülük mind-
össze öten voltak beoltva koronaví-
rus elleni védőoltással. Az 
elhunytak átlagéletkora 81,1 év, és 
a Covid-19 betegség mellett mind-
annyian egyéb, súlyos betegségek-
ben szenvedtek – a többi közt 
rosszindulatú daganat, súlyos szív-
és érrendszeri és idegrendszeri meg-
betegedések miatt álltak kezelés 
alatt.  

Szombaton 21 058 új koronaví-
rus-fertőzöttet regisztráltak Sang-
hajban, közülük 1401 embernél 
jelentkeztek a vírus okozta Covid-
19 tünetei.  

Peking egyes részein vasárnap 
szintén tömeges tesztelést kezdtek 
meg, miután szombaton 21 új esetet 
azonosítottak. A kínai fővárosban 
ezzel a péntek óta regisztrált fertő-
zöttek száma 41-re emelkedett – kö-
zölték a pekingi egészségügyi 
hatóságok vasárnap. A fertőzöttek 
között diákok, tanárok, egy nyugdí-
jas turistacsoport tagjai, lakásfelújí-
tást végző munkások, valamint 
ételfutárok vannak.  

Minthogy az új esetek egy részét 
a város fontos üzleti központjának 
számító, keleti Csaojang kerületben 
azonosították, a kerület lakóit és az 
ott dolgozókat három körben vetik 
alá nukleinsavas vírustesztelésnek. 
A mintegy 3,5 millió lakosú kerület 
lakóit arra szólították fel vasárnap, 
hogy mérsékeljék a társadalmi 
érintkezéseiket. A Csaojangban mű-
ködő iskoláknak, valamint sport- és 
művészeti központoknak pedig ide-
iglenesen fel kell függeszteniük a 
jelenléti tevékenységet. (MTI)

Velencei Biennálé  
Nagy-Britannia pavilonja nyerte  

az Arany Oroszlánt



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (15676-I) 

MINDENFÉLE 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(12995) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205. 
(15682-I) 

VÁLLALOM lapos tető szigetelését 
kátránnyal, bitumenes anyagokkal – 
lánggal rádolgozva – tömbházaknál, 
garázsoknál, pincéknél, kedvezmé-
nyes áron. Tel. 0757-778-712. 
(15732-I) 

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

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) 

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

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

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

MEGEMLÉKEZÉS 

Rád gondolunk, olyan jólesik!  
Így is együtt vagyunk mi…  
Míg élünk, élsz: éltetünk…  
Szomorú szívvel és végtelen sze-
retettel emlékezünk id.  
ERSZÉNYI JENŐRE halálának 3. 
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (15734-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szomorú szívvel értesültünk sze-
retett egykori tanárunk,  

SIMON GÁBOR  
elhunytáról.  
Példakép marad mindvégig szá-
munkra, és emléke áldott.  
A Református Egészségügyi  
Főiskola 1996-ban végzett osz-
tálya. (-I) 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, édesanya, nagy-
mama, anyós és ismerős, 

OLTEAN ROZÁLIA 
életének 92. évében örökre meg-
pihent.  
Örök búcsút április 25-én 13 óra-
kor vettünk tőle a marosszent-
györgyi református temetőben.  
Bánatos férje, gyermekei és azok 
családja. (15740-I) 

 
Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal akik ismerték, hogy 

SZABÓ ELENA  
(ORBÁN) 

román-orosz szakos tanárnő, a 
nagyernyei, sáromberki, székely-
káli, erdőcsinádi iskolák egykori 
pedagógusa, 2022. április 21-én, 
életének 82. évében csendesen 
megpihent.  
Temetése 2022. április 26-án 13 
órakor lesz a marosvásárhelyi M. 
Andrei Şaguna utcai ortodox te-
metőben (Kőtemplom), reformá-
tus szertartás szerint.  

A gyászoló család.(15739-I) 

 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a Tor-
dán született  

özv. MOLDOVÁN JULIANNA 
IZABELLA  

vásárhelyi lakos 85 évesen 
csendben megpihent. 
Temetése április 27-én, szerdán 
13 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi temetőben. Nyugalma legyen 
csendes!  

A gyászoló család. (15742) 
 
 
„Akiket az élet elválaszt egymás-
tól, azokat a halál egyetlen se-
regbe vonja.” 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, nagytata, dédapa, 
testvér, rokon és barát,  

id. BERECKI ALBERT  
életének 85. évében, április 23-án 
örökre megpihent. Temetése áp-
rilis 25-én volt a református te-
metőben.  
Búcsúzik tőle szerető családja. (–) 

 
 

Mély fájdalommal és megrendü-
léssel tudatjuk, hogy szeretett 
édesanyánk, nagymamánk, déd-
mamánk, testvérem, anyósunk, ro-
konunk, barátunk, szomszédunk,  

FALUDI JUDIT-ILONA  
született BECZÁSY  

2022. április 24-én, életének 88. évé-
ben elhunyt. Temetése 2022. április 
27-én 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben, római 
katolikus szertartás szerint.  

A gyászoló család. (-I) 
 
 

Küzdöttél, de már nem lehet, 
Csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
Örökké él, kit igazán szeretnek. 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, nemes lelkű 
édesapa és após, gondoskodó 
nagytata, testvér, sógor, rokon, 
jó szomszéd, 

HÉNER SÁNDOR 
életének 87. évében, házasságá-
nak 65. évében, április 25-én, türel-
mesen viselt  hosszas betegség 
után eltávozott szerettei köréből.  
Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2022. április 27-én 13 óra-
kor helyezzük örök  nyugalomra a 
jódtelepi református temetőben. 
Emlékét soha el nem múló szere-
tettel megőrzik felesége, lánya, 
veje, sógorai és unokája. (-I) 
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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) 
DR. INCZE SÁNDOR BELGYÓGYÁSZ FŐORVOS betegeket 
fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatti 
rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (15709-I) 
ELÁRUSÍTÓNŐT vagy FIÚT alkalmazunk élelmiszerüzletbe Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (23070-I) 
ALKALMAZUNK CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű személyeket. 
Tel. 0745-668-883. (15649-I) 
Vállaljuk IDŐS ÉS BETEG GONDOZÁSÁT az otthonában. Tel. 
0745-164-049. (15703-I) 
EGÉSZSÉGÜGYI PEDIKŰR az ügyfél otthonában. Megoldás a kö-
römgombára. Időpontkérés a 0756-680-226-os telefonszámon. Face-
book.com/@podiatrymediped (15703-I) 
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT, MÉSZÁROST, VÁGÓT és 
TÖLTŐNŐT. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. (23072) 
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel. 
0744-624-809. (23072) 
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot 
hirdet TAKARÍTÓI állás betöltésére. Bővebb információ az ms.sapi-
entia.ro honlapon olvasható. (sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

„Nagy játék volt, életnek hívták.”  
     (Simonyi Imre) 

IN MEMORIAM DR. VARGA SÁNDOR 
1945. március 23. – 2022. március 7. 
Dr. Varga Sándor 1945. március 23-án 
született Marosvásárhelyen. Általá-
nos és középiskolai tanulmányait 
szülővárosában végezte, majd szin-
tén ott szerezte gyermekorvosi diplo-
máját az orvosi egyetemen. Ezt 
követően a városi kórházban lett alor-
vos és szakorvos. Innen Sepsiszent-
györgyre került a Kovászna Megyei 
Kórház gyermekosztályára. 5 év szak-
orvosi munka után lett a sepsiszent-
györgyi kórház 110 ággyal működő gyermekosztályán 
osztályvezető főorvos. 1990-ben települt át családjával Ma-
gyarországra. A szegedi gyermekklinikán néhány hónapot töl-
tött szakorvosként. 1990. július 1-jén érkezett az orosházi 
kórházhoz, ahol a csecsemő- és gyerekosztály osztályvezető 
főorvosaként kezdett dolgozni. Ezt a beosztást egy rövid meg-
szakítással 3 évtizeden át töltötte be. A kórházi munka mellett 
háziorvosként is praktizált, több tudományos területen is 
aktív volt. 2006-tal bezárólag feldolgozta és két kötetben ki-
adta a gyermekosztályok történetét, társszerkesztője volt az 
Orosháza egészségügye című kötetnek. 2006-ban megkapta a 
Magyar Orvosi Kamara által alapított Legjobb Orvos Díjat, majd 
2008-ban a Dr. László Elek-díj, Orosháza Egészségügyéért ki-
tüntetést. 2019-ben vonult nyugdíjba, amit sajnos nem sokáig 
élvezhetett. 2022. március 7-én hunyt el Magyarországon. 
Sajnos túl későn tudtuk meg a halálhírt, ezért csak most bú-
csúzik Tőled a még nagyon kevés élő osztálytársad, az Unirea-
Egyesülés középiskolában 1962-ben végzett XI.B véndiákjai. 
Soha nem feledünk. Amíg élünk, emlékezünk RÁD. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 
 

Ellenőrizték a Romániai  
iskolaprogram lebonyolítását  

 
A Romániai iskolaprogram megvalósításával fog-
lalkozó megyei bizottság nevében tájékoztatjuk 
Önöket, hogy 2022. március folyamán a Maros 
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság kilenc Maros 
megyei tanintézményben és négy termelőnél, il-
letve forgalmazónál ellenőrizte a program lebo-
nyolítását. Az ellenőrzés során öt esetben 
találtak rendellenességet, két esetben figyelmez-
tetésben részesítették az ellenőrzött felet, 
három esetben pénzbírságot róttak ki, összesen 
7.000 lej értékben.  
 
Ugyanakkor 26 oktatási egységben több mint 
1283 diák és 64 tanár részvételével került sor a 
gyümölcs-, zöldség-, tej- és tejtermékfogyasztás-
sal kapcsolatos tematikus tevékenységekre. 
 

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája 
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