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Vihar okozott károkat a megyében

A szél kifedte a pénzügyi palotát

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

FÉLÁRON!

Száznegyvenhat
diák vett részt
Marosvásárhelyen április 20–22. között zajlott a magyar nyelvű római katolikus országos hittanolimpia,
amelyen kilenc megye 146 diákja vett
részt. A színvonalas versenyre két év
szünet után került sor, ami diákoknak
és tanároknak egyaránt örömforrás
volt, hiszen az együvé tartozás élménye nélkülözhetetlen a közösség életében.

____________5.
Támogatás
állattenyésztőknek
Fotó: Nagy Tibor

Igen szeszélyes az idei tavasz. Hétfőn kora délutánra a
meteorológusok narancssárga vészjelzést adtak ki Maros
megye területére, amit a telefonos Ro-Alert rendszeren is
közöltek a lakossággal. A riasztással egy időben erős vihar
kerekedett heves esőzéssel, a nagy erejű szél fákat döntött ki, tetőket tépett le, jelentős károk keletkeztek, áramkiesés volt több településen. A legnagyobb kár

Marosvásárhelyen a Maros Megyei Pénzügyi Igazgatóság
épületén keletkezett, a vihar itt 200 négyzetméteren tépte
le a bádogtetőt – nyilatkozta lapunknak Nagy Zsigmond
alprefektus.

Mezey Sarolta
(Folytatás a 4. oldalon)

Az április 21-i kormányülésen jóváhagyták a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium előterjesztését,
aminek alapján a Covid–19 járvány
által érintett állattenyésztőknek anyagi
támogatást nyújtanak. Elsősorban a
megszorító intézkedések miatt az élelmiszerláncban történt kiesés okozta
hiányt szeretné pótolni az állam.

____________6.

Kórium a szanszárában
Kaáli Nagy Botond
Harminchat évvel ezelőtti emlékeim szerint hosszú, forró és száraz
tavasz volt Erdély nagy részén. Még nem jártam iskolába, élveztem a
hosszú hétvégéket, játékokkal teli délutánokat, a kirándulásokat, az
olvasást a verandán, a felfedezőutakat a nagy kertben és mindent, ami
a gondtalan gyerekkorhoz kötött. Azon a tavaszon-nyáron sokszor
mentünk a marosbogáti hétvégi házunkba, ahol a család idősebbjei
végre kikapcsolták magukat a diktatúrabeli élet fenyegetettségéből, és
boldogan átadták magukat a napfürdőzésnek, a lazulásnak, az óriási
strandolásoknak a ház végében folydogáló, a radnóti erőmű miatt kellemesen meleg Marosban és annak apró, fűzfákkal teli szigetein. Esténként a szomszédban lévő, apró református templomot körbeölelő
fal övezte kertben ücsörögtem a szénaboglyák között, vagy épp a fal
tetején feküdve elmélkedtem mindazon, amin csak egy ötéves képes.
Így telt el sok-sok nap abból a tavaszból, szép volt, boldog volt, és még
mindig vannak róla fényképeim.
Olyanok is szerepelnek ezeken a fényképeken, akik akkor ott voltak
velem. Olyanok, akik – hozzám hasonlóan – nem tudták, hogy azokban
vagy az azokat megelőző napokban tizenegy tonnányi kórium olvasztja
át éppen a betonba ágyazott alagsorokat, hogy pár száz kilométernyire
tőlünk a legmérgezőbb anyag pusztít el mindent, ami él és ami nem,
hogy egy láthatatlan és gyilkos felhőt lebbent éppen felénk az északnyugati szél, hogy a tavaszi napsugár oly jóleső sugarait radioaktív
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 15 perckor,
lenyugszik
20 óra 26 perckor.
Az év 117. napja,
hátravan 248 nap.

Ma ZITA és MARIANNA,
holnap VALÉRIA napja.
VALÉRIA: a Valér férfinév
(latin: Valerius, jelentése: erős,
egészséges) női párja.

IDŐJÁRÁS

Esős idő
Hőmérséklet:
max. 15 0C
min. 9 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. április 26.

1 EUR

4,9457

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,6265
1,3177
283,2758

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

Megyei hírek
Családi majális
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete május 1-jén, vasárnap 11 órától a Maros-parton (a Sörpatikával szemben) családi majálist szervez. A körzetek, a helyi önkormányzat
képviselői, civil szervezetek, önkéntesek gulyásfőző versenyen vesznek részt, amelynek eredményhirdetése várhatóan 14 órakor lesz. A zsűrizést követően a színpadon fellép
Ábrám Tibor és zenekara, 16 és 19 óra között gyereknéptánc-bemutató lesz. Az est díszvendége, Wolf Kati előadóművész
19
órától
koncertezik.
A
szervezők
gyermekfoglalkozásokkal is várják a majálisozókat (arcfestés, mászófal stb.).

Felkészítő és Nyitott kapuk
a művészeti egyetemen
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara az
idén is ingyenes felvételi-felkészítőt tart májusban. Az alapképzésen minden szakon lesznek hétvégenként konzultációk, az egyetem honlapján – https://www.szini.ro/felveteli/
felveteli-felkeszitok – közölt beosztás szerint. A májusi felkészítők előtt április 26–30. között Nyitott kapuk rendezvényt tartanak, ahol a pályaválasztók betekinthetnek az
egyetemen az oktatási folyamatba, a diákok vizsgaelőadásait is megnézhetik a Művészeti Egyetem Köteles Sámuel
utcai főépületében és a Levél (Frunzei) utcában található
Stúdió 2 bábstúdióban. A Nyitott kapuk programja megtekinthető a https://www.szini.ro/hirek?tx_ttnews[tt_news]=
645&cHash=73c67cfbb678735703ece41365c4404e elérhetőségen.

Mineralia
Április 29-e és május 1. között a Maros Megyei Múzeum
Néprajzi és Népművészeti Osztályán újra megszervezik a
Mineralia kőzettani kiállítást, amely naponta 10 és 19 óra
között látogatható. A kiállítás témája ezúttal a gránátok családja. A marosvásárhelyiek három napig csodálhatják a kristályok, drága- és féldrágakövek ragyogását a
Toldalagi-palotában, a Rózsák tere 11. szám alatti belső udvarban. A belépés ingyenes.

Dr. Kálmán Attila előadása
A Castellum Alapítvány szervezésében kerül sor április 28án, csütörtökön 18 órától a Bolyai utcai Studium HUB konferenciatermében dr. Kálmán Attila A gróf Lázár család
meggyesfalvi ága című előadására. Az előadás a gróf Lázár
család egyik alig ismert ágát mutatja be. Szó lesz többek
között a meggyesfalvi Lázár család szerepéről Marosvásárhely 1848-as eseményeiben, valamint a két világháború közötti város legendás alakjáról, Bissingen Ottóné Lázár
Nóráról.

Kirándulás Székelykeresztúrra
Április 30-án az Erdélyi Magyar Baloldal és a Maros megyei
Magyar Nyugdíjasok Klubja kirándulást szervez Székelykeresztúrra. Érdeklődni a 0744-928-299-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Vajda György

A megkérdezett diákok 60 százaléka
magánórára jár
A megkérdezett diákok hatvan százaléka legalább egy tantárgyból magánórára jár, és a nyolcadikosok kétharmada nem érzi felkészültnek
magát a közelgő képességfelmérő vizsgára –
derül ki a Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezet által végzett felmérés április elején közzétett eredményeiből. A közel kétezer diák
megkérdezésével zajló felmérés során a szervezet arra volt kíváncsi, milyen hatással volt a járványügyi megszorítások jegyében telt két év a
tanulók iskolai előmenetelére.

Menyhárt Borbála
Április elején tette közzé a Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezet azon online felmérés eredményeit,
amit idén februárban végeztek, 1821, különböző korosztályokhoz tartozó diák bevonásával. A válaszok alapján
levont következtetésekből kiderül, hogy a nyolcadikosoknak mindössze egyharmada gondolja úgy, hogy fel
van készülve a közelgő év végi vizsgára. Az 5–8.-os, valamint a középiskolás diákok 31 százaléka állította azt,
hogy lemaradt a tananyaggal, 60 százalékuk pedig, hogy
legalább egy tantárgyból magánórára jár. A kimerültségre és túlterheltségre főként a városon élő gyerekek
panaszkodtak, ez az arány nőtt az év végi vizsgákra készülők körében, ugyanakkor a tanulók többsége jelezte,
hogy ebben a tanévben jóval több segítségre volt szükségük a tanáraik részéről. A szervezet közleményében
egy diákot idéznek, aki rámutat a nehézségekre, amelyekkel ő és társai szembesülnek: zsúfolt program, hiszen a napi 7 tanóra után legtöbben további két órát
töltenek magánórákon. Szóvá teszik azt is, hogy az online oktatás közepette sokuknak nehézsége volt a tan-

anyag megértésével, és olyanok is gyengébben teljesítenek, akik azelőtt jeles tanulók voltak. A megkérdezett
diákok 47%-a vélekedett úgy, hogy a házi feladatok nehezebbek az elmúlt évihez képest, a nyolcadikosok körében magasabb ez az arány, 53%-uk állította ezt. A
kérdőívet kitöltő tanulók 50%-a azt nyilatkozta, hogy
minden gond nélkül sajátította el a tananyagot, míg 31%
lemaradást észlelt. A tanulók 51%-a állította, hogy több
segítségre volt szüksége a tanárok részéről, mint azelőtt.
A nyolcadikosok jelentős része jelentette ki, hogy szükségét érezte a magánóráknak, kétharmaduk úgy érzi, nincsen felkészülve az előtte álló, év végi képességfelmérő
vizsgára.
A megkérdezett diákok többsége, közel 70%-a az iskolában töltött idő mellett naponta egy-három órát szán otthon tanulásra, a házi feladat elvégzésére, a nyolcadikosok,
valamint a lányok körében valamivel több az erre fordított
idő. A felmérésben részt vevő közel kétezer tanuló
mintegy hatvan százaléka mondta azt, hogy legalább egy
tantárgyból magánórára jár. Ez átlagosan heti 2,6 órát
tesz ki, a nyolcadik osztályosok több időt, heti 3,5 órát
szánnak erre.
Az online kérdőív összeállítói arra is kíváncsiak voltak,
hogy a tanulók kivel beszélgettek el a nehézségeikről, a
túlterheltség, a tananyaggal való lemaradás okozta érzéseikről. Mint kiderült, 47%-uk nem beszélt erről a tanáraival, további 14% pedig szerette volna, ha ilyen
beszélgetésre sor kerül. Ami a diákok fáradtságérzését illeti, a fáradtságuk szintjét 1-től 10-ig terjedő skálán átlagosan 7,7-es számmal határozták meg, a stressz-szint
átlaga pedig 6,6-os volt. Legnagyobb arányban a városi
környezetben élő diákok, és közöttük is a nyolcadik osztályosok panaszkodtak fáradtságra, szomorúságra és magányosságra.

XVI. Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozója

A Maros Művészegyüttes az Ábelt mutatta be
Idén április 21–24. között tartották meg Nagyváradon az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozóját. A fesztivál négy napja
alatt hat hivatásos néptáncegyüttes lépett közönség elé a Szigligeti Színház nagytermében.

Néptáncműhely, a Háromszék Táncegyüttes és a Bekecs
Néptáncszínház mutatta be műsorát.
A fesztivált támogatták: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Táncművészek Szövetsége, Bihar Megyei Tanács, Partner Drinks
A találkozót április 21-én délután néptáncos flashmob- Kft., Continental Hotel.
bal (villámcsődülettel) nyitották meg
Nagyvárad főtéren, ezt követően a Nagyvárad Táncegyüttes előadásával kezdődött
a programsorozat. A Maros Művészegyüttes április 22-én, pénteken délelőtt a Tamási Áron-emlékév előtt tisztelgő Ábel
című táncjátékát mutatta be. A produkció
a tánc és a szó erejével kelti életre a Tamási-trilógia Ábelét, gondolatisága középpontjában a székelység, az igazság, a
lélek tisztasága áll.
A 16. találkozón a házigazda Nagyvárad Táncegyüttes és a Maros Művészegyüttes mellett a Hargita Nemzeti
Székely Népi Együttes, az Udvarhely

RENDEZVÉNYEK
Minifesztivál
a Jazz & Blues klubban

Mini zenei fesztivál lesz április 28-án és 29-én, csütörtökön és pénteken a Jazz & Blues klubban. 28-án 19
órától Esti Kornél, a Kávészünet és a KVAB koncertezik, másnap este 7 órától Kalapács József (Bunker), a
Djabe (Jazz terem), Dánielfy Gergő és az Utazók, a
Konyha, a No Sugar (Piano terem) lépnek fel.

Néptáncoktatás felnőtteknek

A Borsika néptáncegyüttes kezdő szintű néptáncoktatást szervez felnőtteknek, heti rendszerességgel, ahol
elsősorban nyárádmenti táncokat sajátíthatnak el a
résztvevők. Érdeklődni, feliratkozni a 0744-517-179-es
telefonszámon lehet.

Filmzene a Kultúrpalotában

Április 29-én, pénteken 19 órától a marosvásárhelyi
filharmónia Concert Bandje a Kultúrpalota nagytermében Hősök és gazemberek (Heroes vs Villains) címmel
rendkívüli hangversenyt tart. A műsoron ismert filmze-

nék szerepelnek, mint a Csillagok háborúja, A keresztapa, Az utolsó mohikán, Harry Poter, A gyűrűk ura alkotások zenei aláfestése. Vezényel Remus Grama.

A Superar kórus koncertje

A Gyulafehérvári Caritas szervezésében május 2-án,
hétfőn délután háromnegyed öttől a Superar kórus koncertezik a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében. A belépés díjtalan, előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a 0726-163-233-as 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 Marosvásárhelyen, a Színház téren. A szervezők azt szeretnék, ha a közös néptánckavalkádon legalább
1000-en jelen lennének. Aznap 19 órától a Maros megyei EMKE, a Maros Művészegyüttes és a Marosszék
Kulturális Egyesület szervezésében, a Napsugár néptáncegyüttes és a Sopronból érkező Pendelyes együttes közreműködésével kerül sor néptáncelőadásra a
Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén. A belépés díjtalan.
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Ülésezett a Maros megyei TKT
Múlt csütörtökön Nyárádszeredában tartotta ülését az RMDSZ Maros
megyei Területi Képviselők Tanácsa.

Kovács Mihály Leventét
közel nyolc és fél évvel ezelőtt, 2013-ban választotta
meg ügyvezető elnöknek a
megyei küldöttgyűlés. Azóta
„nemcsak választásokat nyertünk, hanem figyeltünk a szervezetépítésre is: megújult a
megyei székház, több kerületben is felújítottuk vagy új
székházat nyitottunk, stabil és
kiszámítható pénzügyi alapokra helyeztük a megyei
szervezetet” – értékelte az elmúlt időszakot a leköszönő
elnök, aki köszönetet mondott
Brassai Zsombor egykori megyei elnöknek, hogy volt bátorsága rábízni a feladatot,
továbbá Péter Ferenc megyei
elnöknek, amiért megbízott
benne, akitől folyamatosan tanult, és nem feledkezett meg
Csép Éva Andrea képviselőről
sem, aki akkori MIET-elnökként meggyőzte őt arról, hogy
érdemes Kolozsvárról hazaÚj felállásban a megyei vezetőség
jönni Marosvásárhelyre.
Végül megköszönte a bizalmat és lehetőséget minden munkatársának, akikre ugyanolyan büszke, mint az elért eredményekre. „Ez nem elköszönés, hanem a megköszönése
mindannak, amit az elmúlt kilenc évben együtt megtapasztaltunk. Innen folytatjuk” – jegyezte be közösségi oldalán Kovács Mihály Levente, aki az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete élén és Maros Megye Tanácsának alelnökeként dolgozik a következő időszakban.
„Ma leköszönt a megyei szervezet ügyvezető elnöke. Hogy
a Maros megyei RMDSZ ma sikeres, abban neki, Kovács Mihály Leventének oroszlánrésze van. Köszönöm a munkáját.
Azt, hogy hívhattam a nap bármely időszakában, és ő rendelkezésre állt. Köszönöm a rendszerező gondolkodását. Köszönöm, hogy ellentmondott, amikor azt érezte, hogy úgy segít a
legjobban. És köszönöm a bátorítását, amire akkor volt szükségem, amikor én akartam ellentmondani” – fűzte hozzá
ugyancsak közösségi oldalán Péter Ferenc, a megyei RMDSZ
elnöke.
Az ülésen a megyei RMDSZ-szervezet ügyvezető elnöki
tisztségét a TKT-n jelen levők szavazatai nyomán Csibi Attila
Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere veheti át. Kérdésünkre
elmondta: nem tisztséget, hanem munkát vállalt. „Mivel két

Ezt már csak május 15-ig tehetitek meg. Ez a biztos megoldás. Utána, elsősorban a nagyobb városokban, fennáll annak
a veszélye, hogy aki most nem válaszol, azt már nem fogják
kérdezőbiztosok otthon felkeresni.
Te majd várod türelmesen otthon júniusban és júliusban a
számlálóbiztost? Egyeztetgeted az időpontot? Igaz, hogy nem?
Ezért inkább most szánj rá egy fél órát, ennyi idő alatt egész
családodat, háztartásodat regisztrálni tudod, és kitöltheted
mindenkinek a kérdőívét. Segíthetsz szüleidnek, idősebb rokonaidnak, közeli ismerőseidnek. Segíts, mert megteheted, és
mert fontos!

Az ilyenkor megszokottnál valamelyest alacsonyabb
hőmérsékleti értékekre számíthatunk az előttünk álló
két hétben, ezen a héten gyakran várható csapadék
– derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM) április 25-étől május 8-áig tartó időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben kedden még 1718 Celsius-fok körül alakult a nappali csúcsértékek
átlaga, szerdától 13-14 fokra csökken, majd fokozatos felmelegedés várható, május 8-áig 14 és 17 fok
közötti maximumokra lehet számítani. Az éjszakai
minimumok 4 és 6 fok között változnak. Csapadékra
péntekig naponta, majd május 3-a és 8-a között lehet
nagyobb valószínűséggel számítani. A hegyekben
szerdáig 9-10 fokig melegszik a levegő nappal, csütörtökön és pénteken legtöbb 6 fok lesz, majd május
8-áig 8-10 fok körüli átlagos nappali csúcsértékekre
lehet számítani. (Agerpres)

Még elkerülhető a gazdasági válság?

Fotó: az RMDSZ Maros megyei szervezete

év van a következő választásokig, a Maros megyei szervezetnek szüksége van arra, hogy szerepet és részt vállaljunk a
munkában, nem csak az önkormányzatainkban és településeinken. Ezért döntöttem úgy, hogy segítem a megyei RMDSZ
munkáját. A legnagyobbaktól a legkisebb szervezetekig szükség van emberekre és munkára” – hangsúlyozta az új ügyvezető elnök, aki tudatában van annak, hogy rengeteg feladat vár
rá, számos települést kell átfogni, átlátni, meglátogatni, és
megoldani azokat a gondokat, amelyekkel a helyi szervezetek
küszködnek, „de az lesz a cél, hogy a lehető legjobban összerakjuk és hatékonnyá tegyük a megyei szervezet működését”
– tette hozzá.
A következő időszakban a TKT-nak is új elnöke lesz, ezúttal
Tóth Sándor nyárádszeredai polgármesternek szavaztak bizalmat a jelen levő képviselők, ő Szász Izoldát váltja ebben a
tisztségben. Kérdésünkre elmondta, ez egyelőre csak egy tisztség, amit fel kell tölteni tartalommal, és várja, hogy mivel
bízza meg a megyei elnök az új felállású csapatot. Azzal kapcsolatban, hogy most a vidék nagyobb szerepet kapott, kifejtette: a marosvásárhelyi szervezet évek óta változáson megy
át, de amint a megújulási folyamat befejeződik, a város vissza
fogja kapni helyét, szerepét a megyei szervezetben. (GRL)

Ne tétovázz, ne halogasd! A kérdőívek érvényesítéséhez
még további egy hétre van szükség, ha valamit elrontottál, maradjon időd újra regisztrálni. Kitöltéskor figyelj arra, hogy
minden családtagodat beírd, és helyesen legyen kitöltve az etnikumra, anyanyelvre, felekezeti hovatartozásra vonatkozó
három kérdés.
A népszámláláson való részvétel kötelező, az online
válaszadás viszont egy olyan lehetőség, amely egyéni és közösségi haszonnal is jár. Azok a családtagok, akik dolgoznak,
fizetett szabadnapot igényelhetnek, amennyiben van érvényesen kitöltött kérdőívük. Magyarságunk vállalásával pedig felmutatjuk közösségünk erejét, hogy mi is itt élünk, velünk
számolni kell.
Szükség esetén segítséget kérhetsz a 0371-900-172-es telefonos tudakozón vagy a nepszamlalas.ro honlapon.
Köszönjük, hogy Te is segítesz!

Romániában is megjelent az Európában
és Amerikában terjedő, ismeretlen eredetű májbetegség
Romániában is megjelent az Európában és Amerikában gyermekek körében terjedő, ismeretlen eredetű májbetegség – erősítette meg a bukaresti
egészségügyi minisztérium.

A tárca közleménye szerint egy ötéves, Ilfov megyei kislányról van szó, akit április 4-én utaltak be heveny májgyulladással egy bukaresti kórházba. A páciensnél az ismert
vírusos májgyulladások egyik típusát és autoimmun betegséget sem sikerült beazonosítani. A gyermek nem járt külföldön,
nem került érintkezésbe egyik olyan gyanús májgyulladásos
esettel sem, amelyről az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
számolt be. A páciens tüneti kezelést kap, állapotát sikerült
stabilizálni.
A bukaresti minisztérium azért jelentette az esetet, mivel a
tünetegyüttes (májelégtelenség, sárgaság és 500 U/l feletti
transzamináz-szint egy vírusmarkerek nélküli májgyulladásos
gyermeknél) megfelel a WHO által közölt leírásnak.
Az ENSZ szakosított szervezete szombat este számolt be

Ország – világ
Marad a hideg tavasz

Nyílt levél a magyar fiatalokhoz: Ez a ti asztalotok
A végéhez közeledik a romániai népszámlálás online
szakasza. Most először van lehetőségünk, hogy online vegyünk részt a népszámlálásban. Eddig a lakosság csupán kevesebb mint 10%-a töltötte ki
egyénileg, önállóan a kérdőívet.
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arról, hogy „ismeretlen eredetű heveny májgyulladás” legkevesebb 169 esetét jelentették tucatnyi európai és amerikai országból. A kiskorú páciensek közül tizenheten
májtranszplantációra szorulnak, és már egy haláleset is volt.
Az első megbetegedést Nagy-Britanniából jelentették, ahol
eddig 114 gyermek fertőződött meg a rejtélyes kórral.
A szakértők azt valószínűsítik, hogy egy adenovírus áll a
háttérben, amellyel szemben – normális körülmények között
– első életéveikben ellenállóvá válnak a gyermekek, ezt azonban a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások megakadályozták – írta a Mediafax hírügynökség.
Az Adevărul című lap a májgyulladás korai felismerésének
fontosságára figyelmeztető Mihai Craiu gyermekorvost idézi,
aki szerint éppen azért fontos, hogy a szülők idejében felismerjék a sárgaságot és azonnal orvoshoz vigyék a kisgyerekeket, mert a most megszaporodott eseteknél a kórokozó
egyelőre ismeretlen, és félő, hogy a nagy választékban kapható, sokat reklámozott májvédők keveset segítenek. (MTI)

Még elkerülhető a gazdasági válság Romániában,
ehhez azonban „jó intézkedésekre” van szükség a
kormány részéről – véli a szenátus elnöke. Florin
Cîţu kedden rámutatott, az infláció magas, és minden becslés szerint lassulni fog idén a gazdaság növekedése. „Még elkerülhető a válság, de jó
intézkedéseket kell hozni. (…) A döntések a kormány
kezében vannak” – fogalmazott. A felsőház elnöke
hozzátette, az idei költségvetés kidolgozásakor 4,6
százalékos gazdasági növekedéssel számoltak, jelenleg azonban minden illetékes intézmény ennél
lassúbb ütemű növekedést prognosztizál. Meglátása
szerint megfelelő intézkedésekkel elérhető lenne
idén is „például a 6 százalékos gazdasági növekedés”. Emlékeztetett, tavaly a „jó intézkedéseknek”
köszönhetően az egymást követő járványhullámok
ellenére sikerült csökkenteni az államháztartási hiányt, és az eredetileg becsülthöz képest növelni a
költségvetési bevételeket, ugyanakkor az előre jelzett 4 százalék helyett 6 százalékos volt a gazdasági
növekedés. (Agerpres)

A tagállamok indokolt esetben
visszaállíthatják a határellenőrzést

Az európai uniós tagállamok a közrendjüket vagy a
belső biztonságukat fenyegető komoly veszély esetén visszaállíthatják a határellenőrzést a más tagállamokkal közös határaikon legfeljebb kétéves
időszakra, az ezt követően szükséges újbóli intézkedés érvényessége azonban nem haladhatja meg a
hat hónapot – foglalt állást az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága egy Ausztriát érintő ügyben
hozott ítéletében kedden. Az ügy előzménye, hogy
a migrációs válsággal összefüggésben Ausztria először 2015. szeptember közepén, majd 2017. november 11-től kezdődően saját kezdeményezésére több,
egymást követő hat hónapos időszakra visszaállította a határellenőrzést a Magyarországgal és Szlovéniával közös határain. Egy, az intézkedéssel
kapcsolatban indított eljárás során az illetékes osztrák bíróság az uniós bírósághoz fordult, ugyanis kétségei vetődtek fel afelől, hogy az úgynevezett
schengeni határellenőrzési kódex lehetővé teszi-e
Ausztria számára, hogy saját kezdeményezésére
visszaállítsa a határellenőrzést a legfeljebb hat hónapos teljes időtartamot meghaladó időszakra. (MTI)

Kórium a szanszárában
(Folytatás az 1. oldalról)
réteg keresztezi. Hogy halált hozó ez a nyaralás. Hogy
néhány eszementnek kísérletezgetni támadt kedve egy
olyan objektumban, amelyet nem megfelelően terveztek
meg, nem megfelelően viteleztek ki, amelyben olyan
technológiát használtak, amelyet a nyugati világban
nem véletlenül tiltottak be, ráadásul mindezt olyanok
kezelték és felügyelték, akiknek nagy része nem is volt
szakképesített. A bolsevik tömeggyilkosról elnevezett, a
tipikusan szovjet, a propaganda szolgálatában álló
nemtörődömséggel felhúzott erőmű önmaga is tömeggyilkossá vált. A családunkban is – erősen gyaníthatóan
– volt hozzá köthető, szomorú eset.
Aztán csend telepedett a tájra és az elmébe, a név
pedig kultikussá vált. A katasztrófaturizmus, a nukleáris
szennyezéstől védő beton-, majd fémszarkofág felépítése, illetve Fukusima kapcsán hallottunk róla csupán
ezt-azt, majd jött az elképesztő hír, miszerint a jelenleg
zajló háborúban az oroszok elfoglalták, majd ki is vonultak onnan. Ki tudja, ezzel kapcsolatban is mi volt az
ok, és mi az igazság? Mert a ködösítés ugyanúgy megy
most is, mint akkor, harminchat évvel ezelőtt, április 26a után, amikor egy teljes várost hagytak három napig
zavartalanul élni a nukleáris felhő kellős közepén, amikor egy egész világot akartak átverni, és nem bánták,
ha emberek ezrei, tízezrei halnak azonnali, vagy későbbi, hosszas és fájdalmas halált, ha a Párt és az
Eszme tökéletességének evidenciája sértetlen marad.
1986. április 26-án, a marosbogáti templomkertben,
a szénaboglyának dőlve, fűszálat rágcsálva kémlelte az
eget egy ötéves gyerek. Az eget, amelyen másnap egy
láthatatlan gyilkos érkezett arról a vidékről, amely
ismét a manipuláció melegágyává vált és ismét a világ
figyelmének középpontjában áll. Fejlődés nincs, körforgás van.
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A szél kifedte a pénzügyi palotát
(Folytatás az 1. oldalról)
Több mint 200 négyzetméteres
bádogtetőt repített le a szél
A legnagyobb viharkár Marosvásárhelyen a pénzügyi igazgatóság
épületén keletkezett, amelynek tetőzetéről több mint 200 négyzetméternyi bádogtetőt szakított fel, és
repített le az erős szél – mondta
Nagy Zsigmond alprefektus, aki az
ortodox húsvét másodnapján ügyeletet teljesített.
– Hétfőn, a vihart követően az
okozott gondot, hogy az ortodox
húsvét másodnapján egy bevásárlóközpont sem volt nyitva, nem lehetett fóliához jutni az egész
városban, hogy a csupaszon maradt
tetőzetre vagy a padlásra rá lehessen teríteni. Dénes Irén igazgató
szakértőhöz fordult, aki a helyszínen megállapította, hogy beton van
a tetőn, ami megakadályozza a teljes beázást. A hatodik és hetedik
emeleten kikapcsolták a villanyt,
nehogy rövidzárlat keletkezzen.
Kedden reggel, amikor kinyitottak
az üzletek, találtak fóliát, amit rá
lehet helyezni a csupaszon maradt
tetőzetre. A megsérült tető javításához kedden neki is láttak. Az ácsok
próbálják úgy leszigetelni, lefóliázni, hogy az eső ne okozzon kárt
benne. Erre Brassóból kaptak engedélyt. A szakemberek állapítják
meg, mi a teendő, mert a tetőt sür-

gősen meg kell javítani – fogalmaA marosvásárhelyi Kárpátok sétányon a közvilágítási villanyvezezott Nagy Zsigmond alprefektus.
ték sérült meg, amelyre szintén egy
Megszámlálhatatlan fát csavart ki
fa dőlt rá. A Remeteszegi utcában
a szél
egy villanyoszlopnál keletkezett röSorra érkeztek a hírek a viharkávidzárlat, s fennállt a veszély, hogy
rokról.
Marosvásárhelyen
a
a tűz a szomszédos ház tetőzetét is
Gheorghe Marinescu utcában és az
érinti.
orvosi egyetem udvarán dőltek ki
Abosfalva és Désfalva között a
fák. A Tudor negyedbeli Bánát ut- villanyvezetékek sérültek egy kicában is fa dőlt a villamos vezeté- dőlt fa miatt, Marosludason a Szakekre, amit a tűzoltók távolítottak badság utcában és Szásznádason is
el. Székelysárdon az útra zuhant fát döntött a szél a villamos vezetéegy kidőlt fa, amit a nyárádszeredai kekre. A vihar Nagysármást sem
intervenciós alakulat távolított el. A kerülte el, itt is fák dőltek az útmarosvásárhelyi Constantin Ro- testre.
manu Vivu utcai telefonvezetékek
Dicsőszentmártonban, a George
megsérültek, a Victor Babeş utcá- Enescu utcában levált egy tömbban gépkocsira zuhant egy kidön- ház vakolata. Szászrégenben a
tött fa.
római katolikus iskola tetőszerkeA Săvineşti sétányon egy tömb- zete sérült meg, és vált veszéház tetőzetét tépte fel a szél, itt is a lyessé – közölte a katasztrókatasztrófavédelmi felügyelőség favédelmi felügyelőség sajtóiromentőalakulatai érkeztek a hely- dája.
színre. A marosvásárhelyi Enyedi
Jóllehet a marosszentgyörgyi viutcában egy kidőlt fenyő esett a vil- harkárokról az ISU-közleményben
lamos vezetékekre, s fennállt a ve- nem esett szó, Sófalvi Szabolcs polszély, hogy egy lakóház tetejére gármester közölte, hogy a vihar
zuhan.
után fenyőfa dőlt a villamos vezeSzászrégenben a Pandúrok utcá- tékekre. Marosszentgyörgyön és a
ban egy lakóház tetőzetét letépte a környező településeken nem műszél, a Fogarasi utcában egy fa dőlt ködött az utcai közvilágítás, a
az úttestre, a Szabadság utcában Rózsa és a Márton Áron utcában a
fennállt a veszély, hogy egy antenna lakók is áramszolgáltatás nélkül
a házra dől. Ezekben az esetekben maradtak. A szolgáltatást nagy erőa helyi katasztrófavédelmi alakulat feszítések árán sikerült újraindítani.
intézkedett.

Fotó: Vajda György

Erről jut eszembe
Szeretem a tengert, és ezt a vásárhelyi sirályok elég gyakran
eszembe juttatják. Mintha egyre
több lenne belőlük. Nappal a
Maros fölött, estefelé inkább a főtéren látom, hallom őket, ahol
blokktetőre telepedve készülnek éjszakázni. Nem tudom, hogy kerültek ide, mi vonzotta őket
városunkba, de a jelek szerint jól
érzik itt magukat. A tenger persze
nem került közelebb hozzánk, de
valamiért otthonra találtak itt, Erdélyben, az ország közepén. Biztos
olykor rájuk nehezül a honvágy,
de alkalmazkodnak a rájuk szabott
helyzethez, s végső soron ez a folyócska sem kutya. Meg lehet itt
élni valahogy. Kutya különben van
elég, a Maros körül is futtatják
őket elegen, de maradjunk a szárnyasoknál. A sirály ugyan rara
avis, ha nem is éppen fehér holló
mifelénk, de madárban tényleg
nem szűkölködünk. A varjak viszik
a prímet. Ne dalra gondoljunk,
ezek a károgásban remekelnek.
Téli tömeges jelenlétük sok embernek okozott bosszúságot a városban is. Egyes lakónegyedekben
előszeretettel építettek fészket maguknak. Persze nem olyan elfogadottak, mint a galambok, balkáni
gerlék, azok már régóta a városkép természetesnek tűnő kiegészítői, jóval túlléptek a megtűrt
státuszon. A polgárok rendszeresen etetik őket, főleg a Színház téri
buszmegállóban, de máshol is
annyira magabiztossá váltak,
hogy sem gyalogostól, sem autóstól nem tartanak, a közlekedésben
őket kell kikerülni, annyira nehezükre esik a felszárnyalás. De
most jövök rá, madártani fejtegetésekbe kezdek bonyolódni. Holott
a kecsesen lebegő, hosszú szárnyú,
élesen vijjogó tengeri migránsok
csak azért váltak jegyzettémává,
mert kedves mediterrán vagy
skandináv csellengéseim emlékeit,

nosztalgiáit idézték fel bennem.
Nyilván ennél gyakorlatiasabb
megközelítésben is érdemes lenne
foglalkozni velük és más madártársaikkal, most azonban elégedjünk meg annyival, hogy
nyugtázzuk: Marosvásárhely nem
az a hely, ahol a madár sem jár.
Kár? Dehogy! Sokkal szomorúbb
lenne minden körülöttünk madárdal nélkül. A nehezen érkezett tavasz a madarak dalkarát is
beindította. Ami kár, az nem ornitológiai vonatkozású. A gazdasági
fellendülést hozó nagybefektetők
nem akarnak érkezni. És a turisták
sem árasztják el a várost. Vonzó
látnivalókból, kuriózumszámba
menő eseményekből, nemzetközi
jellegű rendezvényekből, idegenforgalmi különlegességekből, máshol
nem
tapasztalt
helyi
érdekességekből nincs elég? Bizonyára. Úgy képzelem, ez is magyarázza, miért vagyunk lemaradva
ilyen értelemben is. A legtöbb helyen, ahol megfordultam, látszott,
hogy nem csak a tájra, az épített
örökségre fordítottak kiemelt figyelmet. Mindent igyekeznek kifuttatni, ami közérdeklődésre tarthat
számot, és javíthat a helyiek meg
a település iránt érdeklődő látogatók életminőségén, élményteljes
szórakozási lehetőségein. A városgazdálkodás minden szintjén ezt a
szemléletet érdemes meghonosítani. Nem könnyű és nem rövid folyamat ennek megvalósítása, de
semmiképp sem téveszthető szem
elől. Akkor sem, ha nagyobb gondok, sürgősebb tennivalók tolulnak előtérbe. Vagy ha az újító
szándékot értetlenség fogadja,
régi beidegződések akadályozzák.
Csak ilyen hozzáállással érhető el,
hogy minden városlakó nemzedék
elégedett legyen, és azt mondja a
városvezetésre: ez igen! Vagy fiatalos szlengben, stílszerűen: sirály! (N.M.K.)

Májustól újraindul a kombinát

Megkezdődnek az előkészítő műszaki eljárások
A földgázár robbanása miatt 2021. december 17-én időszakosan az Azomureş leállította a műtrágyatermelést.
Akkor a földgáz ára rekordértékeket ért el, ami nemcsak
az Azomureş, hanem az Európai Unió összes gyárában lehetetlenné tette a műtrágya-előállítást és -forgalmazást elérhető áron, így leálltak a vegyi kombinátok. Az ukrajnai
háború miatt az árak addig nem tapasztalt módon elszabadultak az EU energiapiacán, és ez tovább fokozta a válságot. Míg úgy tűnt, hogy decemberben a földgázpiacon
„kezelhetetlenné” vált a 90-120 euró/MWh-s ár a szakbörzén, ugyanaz a referenciaérték 2022. március elején
elérte a 345 euró/MWh-s csúcsot, ugyanakkor az EU
szankciói miatt egyre kevesebb orosz földgáz jutott a
piacra.
Ebben az időszakban az Azomureş és a Fertilizers Europe (a műtrágyagyártók európai egyesülete) felhívta a
román kormány figyelmét, hogy az energiaárak miatt válságba kerülhet a műtrágyaellátás és az élelmiszeripar is. A

Fekete-tenger övezetében az orosz és ukrán exportra kivetett megszorítások miatt a szakértők becslése szerint a
műtrágyahiány okán 30%-kal kevesebb gabona jut a világpiacra. Az élelmiszeripari válság kialakulásának megelőzéséért április elején az Európai Bizottság közbelépett egy
olyan intézkedéscsomaggal, amelyben jogi keretet teremtett a tagországoknak, hogy támogassák a mezőgazdaságot
szolgáló kulcsfontosságú társaságokat. Lengyelország 836
millió eurós, Németország 20 milliárd eurós támogatási
csomagot ajánlott fel, elsősorban a jelentős műtrágyagyártó
vállalatoknak. A román kormány még semmi konkrétumot
nem ajánlott, azonban az Energetikai, Gazdasági és a Mezőgazdasági Minisztérium az iparág képviselőivel – az
Azomureşsel is – azon van, hogy az EB által meghatározott
kereteken belül hasonló intézkedést hozzon.
„Mindez oda vezet, hogy az Azomureş részlegesen újraindítja a termelést. Továbbra is nehézkes a gázellátás a
jelenlegi árakkal, ami jelentősen megnöveli a műtrágya-

előállítási költségeket, a kormánytámogatás mellett is.
Ezért a támogatási csomag valóra váltásáig elővigyázatosak maradunk, a maximális termelőképesség alatt ugyan,
de újraindítjuk a gyárat, mert fontosnak tartjuk, hogy sikeres legyen a 2022–2023-as mezőgazdasági év. Nem halogathatjuk a gyár újraindítását! Az első időszakban
visszafogottabb, behatárolt mennyiségű ammónium-nitrátot, kalcium-ammónium-nitrátot, karbamidot és melamint
állítunk elő, a komplex NPK-típusú műtrágyát előállító
egységünket később indítjuk be – nyilatkozta Harri Kiiski,
az Azomureş vezérigazgatója.
Az Azomureş a hazai mezőgazdaság legfontosabb
műtrágyaellátója. Nyersanyagokkal (karbamid, melamin)
is ellát más romániai ipari egységeket. Rendes működési
körülmények között az évi össztermelése 1,6 millió tonna
műtrágya, ennek mintegy 75%-át a hazai mezőgazdasági
egységek működtetői vásárolják fel.
Az Azomureş sajtóosztálya
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Marosvásárhelyen tartották az országos katolikus hittanolimpiát

A marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákjai Korpos Kamilla tanárnő
vezetésével
nagyon
színvonalas és gazdag műsort mutattak be, és gazdagították az élményt.
Az írásbeli versenyre április 21én került sor a katolikus líceumban.
A tételeket a bizottság állította
össze a versenyt megelőző napon.
– Nagyon jól felkészültek a diákok a versenyre, ezt mutatják a
jegyek is, több 10-es is volt a különböző évfolyamokon. Három feladatot kellett megoldaniuk. Az első a
tárgyi tudást mérte, a második a tárgyi tudás mellett az élő hitre, a keresztény életre és a kreativitásra
épült, a harmadik pedig arról szólt,
hogy a mai életben hogyan lehet alkalmazni az ismereteket. Az értékelő tanárok kiemelték, hogy
nagyon szép tanúságtételek születtek a gyermekek tollából, hiszen
ezek a diákok valós lelki életet élnek
– fogalmazott lapunk megkeresésére
Kiss Tünde szaktanfelügyelő.
A katolikus országos olimpia zárónapján a Keresztelő Szent Jánosplébániatemplomban
misét
celebrált dr. Kerekes László segédpüspök, majd több mint hatvan diákot díjaztak.
Mi az első helyezettek felsorakoztatására szorítkozunk, bár minalprefektus, Kiss Tünde szaktanfel- den diák dicséretet és említést
ügyelő és dr. Tamási Zsolt József, a II. érdemelne.
Az általános iskolás tanulók köRákóczi Ferenc Római Katolikus Tezött két Maros megyei első helyeológiai Líceum igazgatója.

Száznegyvenhat diák vett részt

Marosvásárhelyen április 20–
22. között zajlott a magyar
nyelvű római katolikus országos hittanolimpia, amelyen
kilenc megye 146 diákja vett
részt. A színvonalas versenyre
két év szünet után került sor,
ami diákoknak és tanároknak
egyaránt örömforrás volt, hiszen az együvé tartozás élménye
nélkülözhetetlen
a
közösség életében.

tanfelügyelő-helyettes, dr. Vik
János, a versenybizottság elnöke, Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke, Nagy Zsigmond
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zett is van. Az V. osztályosok versenyét Varodi Dorottya, a marosszentgyörgyi
Szent
György
Általános Iskola diákja nyerte, felkészítő tanára Hajdó Piroska. A
hatodikosok közül a csíkszentdomokosi Bara K. Karola bizonyult
a legeredményesebbnek, míg a
VII. osztályosok között Molnár
Eszter, a nagyernyei Apafi Mihály
Általános Iskola diákja. Őt is
Hajdó Piroska tanárnő készítette
fel. A nyolcadikosok versenyét a
kolozsvári Kun Brigitta-Boglárka
nyerte.
A líceumi évfolyamokban Nagy
Helén, a csíkszeredai Márton Áron
Főgimnázium diákja, Kinczel Vivien, a Nagykárolyi Elméleti Líceum diákja, Fábián Péter, a
kolozsvári Báthory István Líceum
diákja és Bakos Réka, szintén a
Nagykárolyi Elméleti Líceum diákja jeleskedett.
A teológiai líceumok diákjainak
megmérettetésében a kilencedik
osztályos László Anita, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Líceum diákja, a tizedikes
Bandi Nóra, a kézdivásárhelyi
Nagy Mózes Líceum diákja, a tizenegyedikes Kovács Szilveszter,
a Segítő Mária Római Katolikus
Líceum diákja és a tizenkettedikes
Bege Lóránd, a gyulafehérvári
Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum diákja lettek
elsők.

Mezey Sarolta
A megnyitó 20-án a Kultúrpalotában volt, amelyen részt vettek a
megyékből érkezett diákok, tanárok
és az olimpia versenybizottsága.
A megnyitón részt vett és köszöntőt mondott Sabin Gavril Paşcan főtanfelügyelő, Illés Ildikó fő-

A

tömbházlét egyeseknek igazi szardíniaeffektus, az élettér fullasztó
leszűkítése – főleg, ha kényszerítő
körülmények miatt költözik át valaki egy
tágas magánházból a betonrengetegbe –,
másoknak biztonságos kuckóélmény, a lakóközösség védelmébe rejtett, sérthetetlen minivilág. Ez utóbbi szemléletmódban
osztoznak az egykori „kulcsos” gyerekek,
akik számára blokklakónak lenni a csapathoz tartozást, a közös „portyázást”, egyszóval a szabadságot jelentette a nyolcvanas,
kilencvenes évek Romániájában. Stefánia is
egy volt a hosszú nyarakat a lakónegyed utcáin, terein töltő lurkók közül. Fiús leánykának született – mintha odabent, a titokzatos
első otthonában megérezte volna, hogy szülei egy vasgyúró Istvánkát várnak –, így tökéletesen
megfelelt
a
lurkóság
kritériumainak.
– Naphosszat kint „csöveztem” a srácokkal, pingpongoztunk, fociztunk, „tekkeztünk”
(sz.m.: Tec: üvegdobozos adagolóból nyert,
többféle ízű üdítő), miénk volt a világ, de legalábbis a körzetünkbe tartozó jó pár utca –
kezdte történetét Stefi egy felhős délutánon,
nem sokkal húsvét után. – Benne voltam minden csínytevésben, például, ha nagyon unatkoztunk, felcsengettünk egy-két távolabbi
tömbházba, aztán rohantunk az ablakon kihajoló lakók haragja elől. Néha ebédre sem
mentünk haza, inkább korkodussal (sz.m.:
cseresznyeszilva) tömtük tele a hasunkat valamelyik fán. Szép idők voltak, és sohasem
gondoltam volna, hogy a gyermekkorom betonbirodalma egyszer börtönné válhat.
Pedig pontosan így lett.

Emeletek között a híd
– Mi történt? – próbáltam magától értetődő kérdésemmel továbbgördíteni a hirtelen
elakadni látszó történetet.
– Balázs „történt” – válaszolta beszélgetőtársam, hangjában leplezetlen öniróniával. – A fiúhaverok társaságában sokáig
elkerült a szerelem.
Minden srác a szövetségesének tekintett, beavatott a titkaiba,
tanácsot kért, szükség
esetén közvetítőként „használt”. Én hűségesen hordtam a szerelmes leveleket, valóságos
hídként működtem a serdülő suhancok és
fruskák szemérmesen zárt világa között, és
meg sem fordult a fejemben, hogy de jó
lenne, ha egyszer nekem üzengetne valaki. A
kamaszkori lángolás így elmaradt, de a későbbiekben bepótoltam, mégpedig jó két évtizeddel később, félúton a harmincasok és
negyvenesek tábora között. Egészen banális
forgatókönyv szerint zajlott minden. Egy szórakozóhelyen ismerkedtünk meg a párommal, az egyik kolléganőm mutatta be. Már
azon az estén megtetszett, és alig tudtam elhinni, hogy a vonzalom kölcsönös. Nekem
minden téren ő volt az első, mind a testi,
mind a lelki egymásra találásban. Pár hónap
múlva már az összeköltözést fontolgattuk.
Anyuék évekkel azelőtt falura költöztek, a
nagyszüleim házába. Mindig az volt a vágyuk, hogy nyugdíjas korukra majd vidéken
élnek, és ezt menetrendszerűen meg is valósították, így a lakás rám maradt. Egyértelmű

volt, hogy ott „rakunk fészket” Balázzsal, ő
ugyanis addig albérletben élt. Gondtalan
három évet töltöttünk együtt, kirándulgattunk, jókat buliztunk, élveztük a hétköznapokat. Én közben szinte lélegzet-visszafojtva
vártam, hogy egyszer csak megkéri a kezem,
de erre sehogy sem
akart sor kerülni. Nem
egy barátnőm próbált
lerángatni a rózsaszín
felhőerkélyről, de minden jóindulatú kísérletüknek csípős szóváltás
lett a vége. Amazonként védtem a fellegváramat, anélkül, hogy észrevettem volna, hogy
egyre szürkébb, egyre monotonabb lesz körülöttem minden. Balázzsal nem lehetett
színházba vagy koncertre járni, de még a
közös moziélmény helyett is többre becsülte
a sörözést a tévé előtt. Mindig azt hajtogatta,
hogy a kemény gyári munka után jár neki a
lazulás, ha kedvem tartja, nyugodtan csatlakozhatom. Még szép, hogy volt kedvem. Lassan egészen a párom árnyékává váltam, csak
azt tettem, azt kívántam, ami neki jó volt. Elmaradoztak mellőlem a barátok, barátnők,
de az sem zavart. Ki tudja, meddig ment
volna ez így, ha az egyik földszinti szomszédomat el nem viszi egy váratlan szívroham.
Mióta az eszemet tudom, magányosan élt az
öregúr, gyerekkoromban sem igen fordultak
meg nála látogatók, pláné nők, pedig akkor
még ereje teljében volt. Csak az eltávozása
után derült ki, hogy van egy velem szinte egyidős lánya. A „kedves” hölgy egyedüli örö-

kösként birtokba is vette a lakást. Miután beköltözött, az én estéről estére otthon gubbasztó párom 180 fokos fordulatot vett. Szinte
nem volt olyan nap, hogy ne jutott volna
eszébe, sötétedés után járnia kell egyet a
blokk körül, hogy kiszellőztesse a fejét. Közben egyre távolságtartóbb lett, így, bár sosem
voltam gyanakodó, kezdtem egyre kényelmetlenebbül érezni magam. Egy alkalommal utánaosontam. Nem kellett messzire mennem,
csak az első emeletig, onnan hallhattam is,
láthattam is, ahogy Balázs benyit a földszinti,
új szomszédhoz. Akkor már kulcsa is volt
hozzá. Megdermedtem. Mire hazajött, összepakoltam a holmiját, de még reménykedtem
abban, hogy maradni akar, hogy mégis engem
választ. Ő azonban mintha várta volna, hogy
kiszabadulhasson a közös otthonunkból. Azon
az éjszakán mesélte el, hogy a titkos kedvesével ugyanabban a tömbházban nőttek fel, gyerekkori vonzalomból tinédzserszerelemmé
fejlődött a kapcsolatuk, de egy félreértés miatt
nem tudott beteljesülni, egészen mostanáig.
Mit mondjak, nem hatott meg a történet,
ahhoz túl nagy volt a saját keserűségem.
– És most? – szólaltam meg újra. – Még
együtt vannak?
– Több mint két éve élünk ebben a felállásban: ők ketten a földszinten, én itt, a harmadikon. Igyekszem kitérni az útjukból, mégis
gyakran egymásba botlunk. Így a tömbház,
ami évtizedeken át igazi védővár volt a számomra, olyan lett, mint egy szabadulószoba,
ahol egyre kevesebb a levegő. Valamiért mégsem próbálok kijutni belőle. Talán abban
bízom, hogy egyszer visszaváltozik, és vele
együtt én is újra önmagam leszek.
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Szerkesztette: Benedek István

Az OTP Bank Románia
támogatja a hazai termelőket
Az OTP Bank Románia is
csatlakozik az IMM Prod
Programhoz,
amelyet
a
FNGCIMM (Kis- és Középvállalkozások Hitelbiztosításának Országos Alapja) indított
a gazdaság iparosodásának
ösztönzésére, és amelynek
keretében a városi környezetben lévő kkv-k vagy akár
startupok beruházásait finanszírozza, és biztosítja
számukra a szükséges likviditást.

A jogosult kkv-k a forgótőke és
a beruházások finanszírozásához
szükséges összeg 90%-áig igényelhetnek állami garanciát: a fogyasztási
cikkek
hazai
termelésének ösztönzésére; a közvetítésről termelésre való átálláshoz; az üzlet digitalizálására vagy
a környezetvédelmi szabványok
javítására, illetve a termelési folyamatok energiahatékonyságának
növelésére.
„Örülünk annak, hogy a vállalkozók számára változatos és az
igényeiknek megfelelő fejlesztési
programok állnak rendelkezésre
mind a bank kínálatában, mind a
garanciaalapon keresztül biztosított állami támogatások esetében.
Ez is annak a bizonyítéka, hogy elismerjük a kkv-k vitathatatlan hozzájárulását a román gazdasághoz.
Ami az IMM Prod Programot illeti, úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú szerepet játszhat abban
az ambiciózus tervben, hogy a fogyasztási alapú gazdaságról terme-

lési alapú gazdaságra álljunk át. Az
IMM Invest Programban és az
AGRO IMM INVEST alprogramban szerzett tapasztalataink alapján
meggyőződésem, hogy ismét bizonyítani fogjuk, hogy olyan partnerek vagyunk, akik felülmúlják az
elvárásokat” – nyilatkozta Roxana
Hidan, az OTP Bank Románia vezérigazgató-helyettese, az üzleti
divízió vezetője.
A IMM Prod Program keretében
nyújtott hitelek értékének 90%-áig
terjedő állami garancián túlmenően az ügyfelek olyan előnyökben részesülnek, mint: a kockázati
és az kezelési díj összegét teljes
mértékben fedező állami támogatás a garancia teljes érvényességi
ideje alatt; legfeljebb 24 hónapos
kamattámogatás, az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott
feltételek szerint; a garantált finanszírozás értékének legfeljebb 10%áig terjedő vissza nem térítendő
komponens. Az érdeklődők előnyös költségfeltételekkel legfeljebb 10 millió lej értékű hitelt
igényelhetnek beruházási projektekhez, illetve 5 millió lejt a forgóeszközök
biztosítására,
az
elszámolható kiadások széles körére.
Az IMM Prod Program keretében nyújtott finanszírozás igényléséhez a kkv-k a program indulása
után online regisztrálhatnak a
http://www.imminvest.ro/ honlapon, ahol kiválasztják az immprod
opciót, és az OTP Bank Romániát
megadhatják banki partnerként.

Támogatás állattenyésztőknek

A járvány miatti kiesést szeretnék pótolni
Az április 21-i kormányülésen jóváhagyták a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium előterjesztését, aminek alapján a Covid–
19 járvány által érintett állattenyésztőknek
anyagi támogatást nyújtanak. Elsősorban a
megszorító intézkedések miatt az élelmiszerláncban történt kiesés okozta hiányt szeretné
pótolni az állam. Az állami támogatások
összértéke 453.899.000 lej, amiből 170.250.000
lejt a szarvasmarha-, 167.649.000 lejt a sertés-, 116.000.000 lejt pedig a baromfiágazatnak különített el a kormány.

– A gazdák visszajelzései alapján 2020 óta nehezen
tudják eladni a húst, a tejet, a különböző tejtermékeket
és a tojást, egyrészt azért, mert csökkent az állatok
száma, drágult a takarmány alapanyaga, az áram és a
földgáz, másrészt azért, mert az elmúlt évben még
mindig nem működött megfelelő kapacitással, forgalommal a termékek felvásárlását biztosító étterem- és
vendéglátó-ágazat. A járvány okozta gazdasági válság
a mai napig hatással van a gazdákra és családi gazdaságokra. Tavaly mentőövet dobtunk nekik, idén pedig
folytatjuk a segítségnyújtást, és állami támogatást

adunk a szarvasmarha-, sertés- és baromfiágazatban
tevékenykedőknek – nyilatkozta Barabási Antal
Szabolcs, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.
A támogatásokat a következő feltételekkel igényelhetik az érdekeltek: a szarvasmarha-tenyésztők 2022.
január 31-én legalább három, minimum 16 hónapos állattal, illetve 7 hónaposnál fiatalabb borjúval kellett
rendelkezzenek az országos állatnyilvántartóban.
Azon sertéstenyésztőknek nyújtanak támogatást,
akik betartják az állatjóléti szabályokat, és megfelelő
technológiával hizlalják az állatokat, vagyis megfelelnek a 14-es számú intézkedéscsomag (M 14) elvárásainak. A gazdák egy számosállatra (UVM) 10 euró
támogatást kaphatnak.
A szárnyastartók is kötelesek betartani az állatjóléti
szabályokat, továbbá a 2021-ben értékesített állomány
esetében a tyúkok több mint 35 naposok, a pulykák több
mint 71 naposak kellett legyenek. Ez esetben a támogatás nem haladhatja meg a 290.000 eurót gazdaságonként. A kérvényt a kormányrendelet közzétételétől
számított 20 napon belül lehet benyújtani. Az állami támogatás kifizetésének határideje 2022. június 30. (vagy)

Szövetkezetekbe tömörülve érvényesülhetnek a kistermelők
Az élelmiszeriparral, termelő-feldolgozó-vásárló kapcsolattal, a kistermelők
előtt
álló
kihívásokkal
kapcsolatos kérdéseket érintő kerekasztal-beszélgetést rendezett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) április
elején a kolozsvári MCC-központban.
A beszélgetés az MCC nyílt előadásainak sorába illeszkedve várta a szélesebb érdeklődő közönséget.

Románia a belső fogyasztásának 70 százalékát importálja. A helyi kistermelők saját
megélhetésük biztosítása mellett munkahelyeket hoznak létre, a helyi közösség javát
szolgálják, és mára a fogyasztók is felismerték, hogy az egészségükért tesznek, ha helyi
termékeket vásárolnak. A nyugati sikereket
látva a szövetkezetek alapítása a leghasznosabb társulási forma a gazdák, kistermelők
számára, hiszen a vállalati struktúra mellett
érdekképviseletet is biztosít. Ha nem lett
volna a kommunizmus, ma a kelet-európai
országok is könnyedén tarthatnák a lépést a
nyugati szövetkezetekkel, vállalatokkal –
hangzott el az Élelmiszeripari szövetkezetek:
a nyereség találkozása a közjóval című panelbeszélgetésen.

Az esemény meghívottjai dr. Huub Ruël
holland közgazdász, MCC-vendégoktató,
Szecskó Ferenc, a hollandiai Friesland Campina Romania bukaresti főigazgatója és Fancsali Ernő, a kolozsvári Bejön a vidék
termelőbolt vezetője volt. A beszélgetést Hunyadi Attila Gábor erdélyi szövetkezeteket
kutató történész, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem oktatója moderálta, aki bevezetőként elmondta: az elmúlt két évszázadban
minden iparágban szövetkezeti hálózatokba
rendeződtek a termelők, vállalkozók Európaés világszerte. A szövetkezetek is a vállalatokhoz hasonlóan működnek, de irányelveiket az érintett felek érdekeire építik – a
multinacionális vállalatok is kölcsönöztek
szabályzatokat a szövetkezeti etikából. A két
világháború között közel tízezer szövetkezet
működött az országban, Székelyföldön pedig
több üzem is újjáéledt az elmúlt évtizedekben.
Dr. Huub Ruël arra hívta fel a figyelmet,
hogy ma sokan nem is tudják, hogy a nagy
vállalatnevek mögött valójában szövetkezetek állnak, hiszen fogyasztóként nem tűnik
fel a különbség. A szövetkezet önszervezési
formaként nagy lehetőségeket hordoz, hogy

szembenézhessünk a világ aktuális kihívásaival, mint az egyenlőtlenség, a világ népességének növekedése, az élelmezés, a
természetes erőforrások felhasználása. Bár a
neoliberalizmus elterjedésével a szövetkezeteknek is multinacionális cégekként kell viselkedniük, többet tudnak nyújtani egy
átlagos cégnél – jobban kiszolgálják a társadalmat, a közjót, miközben hasznosak is az
átlagembereknek.
Szecskó Ferenc a 150 éves holland
Friesland vállalat felépítését és működési
elveit mutatta be: szövetkezetként indult
néhány tejtermelő gazda összefogásával,
mára pedig már Nyugat-Európától Ázsiáig
több országban is jelen van. 11 ezer farmot
és 17 ezer farmtulajdonost fog össze, akikkel igyekszik jó partnerséget ápolni, és jó
megélhetést biztosítani számukra. A szakember bevallotta, kihívás bevonzani a fiatalokat, jó és elhivatott munkaerőt találni,
ahogyan a gazdáknak is nehéz továbbadni
a felmenőik foglalkozását a világot járó
ifjaknak.
Fancsali Ernő a Bejön a vidék termelőbolt
és vásár irányítása során szerzett tapasztalatairól beszélt. 2019-ben 20 termelő terméke-

ivel nyitották meg a boltot Kolozsvár központjában, ma már 300 termelőnek segítenek a forgalmazásban, marketingben,
arculattervezésben, saját cég létrehozásában.
Jelenleg civil szervezetként működik a kezdeményezés, a jövőben azonban szövetkezeteket is létrehoznának. „Úgy gondolom,
ez a leghatékonyabb módja annak, hogy a
mezőgazdasági termékeket eladjuk. Sokat
tanulhatunk a nyugati szövetkezetektől, viszont itthon sokszor negatív az első reakció,
mivel sokan az előző rendszerre gondolnak”
– tette hozzá a vállalkozó.
„Munkatársaink továbbra is törekszenek
arra, hogy változatos témájú előadásokat,
beszélgetéseket rendezzenek az MCC-központokban. Nyílt rendezvényeink nemcsak
a diákjainknak és szüleiknek, hozzátartozóiknak szólnak, hanem a helyi közösség bármely érdeklődő tagját szívesen látjuk” –
mondta el Talpas Botond, az MCC erdélyi
tevékenységért felelős igazgatója. Az MCC
kiterjedt oktatói hálója által olyan előadókat
hívhat meg Erdélybe, akik felkeltik a helyiek érdeklődését, és hasznos tudást adnak
át
a
rendezvények
résztvevőinek.
(közlemény)
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
Hyundai Ioniq

Jövőre minden eddigi ígéret megvalósul

Tesla Roadster

Sokszor hallottuk már azt,
hogy ekkor és akkor ez meg
az fog történni. Aztán nem
lett semmi az egészből. Majd
egy idő után megint megjelentek a hírek, és az emberek
felkapták a fejüket. Valami
ilyesmit művel a Tesla is, hiszen számos ígéretet tett
már. Elég csak a Tesla Semi
nyergesvontatóra gondolni
vagy a Cybertruckra, de vannak ezeknél régebbi ígéretek
is, mint például a Roadster,
amit 2020-ra ígértek. Ezekből
semmi nem valósult meg, legalábbis eddig. Most azonban
azt mondják, hogy jövőben,
azaz 2023-ban minden eddigi
ígéretüket beváltják, és végre
megjelennek a várva várt típusok.

Nagy-Bodó Szilárd
Arra is lehetne gondolni, és minden bizonnyal sokan így vélekednek, hogy ez is csak egy újabb
ígéret. Természetesen ennek is van
alapja, hiszen az elmúlt években túl
sok dolog nem jött össze a Teslának, ott van még a teljes – Level 5

Tesla Semi

Forrás: Tesla Cyber Rodeo Austin Texas

– önvezetés, ami már szintén több
mint két éve kellene működjön,
ehhez képest még a Level 4 sincs
teljesen kész. Mindezek ellenére
most viszont talán van remény arra,
hogy beteljesülnek a vágyak.
Habár nem ment minden a tervek
szerint az amerikai elektromosautógyártónál az elmúlt években, mostanra úgy néz ki, hogy a
legnagyobb nehézségeken túl van a
vállalat. Így az austini gyár megnyitóján már az újdonságokról is
szó esett. De ne szaladjunk ennyire
előre, már maga a texasi üzem is
hatalmas dolog. Éves szinten egymillió gépjárművet szeretnének itt
legyártani, ebből mintegy 500.000
Tesla Model Y lesz, legalábbis a
tervek szerint. Továbbá itt fognak
készülni a Tesla legkorszerűbb típusai, amelyekbe már a 4680-as
cellákból épített, teherbíró akkumulátorok kerülnek, illetve új technológiával készülnek a Model
Y-ok. Ha ez nem lenne elég újdonság, a gyártó bejelentette, hogy ide
fogja áthelyezni a székhelyét is.
Végül, de nem utolsósorban az is a
tervek között szerepel, hogy 2023ban itt fog elkezdődni a Tesla
Cybertruck gyártása is.

Forrás: Tesla

Legutóbbi az AutoNews információi szerint jövő októberre várható, azaz van még mit várjanak a
különleges terepjáró rajongói, hogy
élőben is lássák vagy kézhez kapják
az autójukat. Mindezek mellett
Elon Musk a megnyitón azt is bejelentette, hogy jövőre két másik, korábban bejelentett típus gyártását is
elkezdik. Az egyik a Semi nyergesvontató, míg a másik a nagyon
sokak által várt második generációs
Roadster. Ezekre konkrét határidőt
nem mondott, de mindenképpen
tartani akarják a jövő évi határidőt,
annak érdekében, hogy újabb projekteknek tudjanak nekilátni, amelyeket szintén 2023-ban fognak
ismertetni.
A Tesla nem titkolt célja, hogy eladási szempontból is világvezető legyen. A cél egyáltalán nem kicsi,
főleg annak tekintetében, hogy
olyan óriásokkal is kell versenyezzen, mint például a Volkswagencsoport. Azonban négy óriási
üzemmel már valóban nagyobb
mennyiséget tudnak termelni, mint
eddig. Ez pedig közelebb viszi őket
ahhoz, hogy beváltsák az ígéreteket.
Lehet, nem egyik napról a másikra,
sőt minden bizonnyal legalább még
egy évtizedet kell várni rá, de Elon
Musknak és vállalatának komoly
esélye van arra, hogy bekerüljön a
világ legnagyobbjai közé. Persze
ezt a növekedést a konkurencia sem
fogja karba tett kézzel nézni. Öszszességében érdekes a Tesla jövőképe,
ahogyan
a
teljes
gépjárműszektoré is. Az biztos,
hogy mindenki mindent meg fog
tenni annak érdekében, hogy megtartsa a vásárlóit, illetve újakat szerezzen, ami a vásárlóknak csak jót
jelent.
A Hyundai eladásainak 20%-a
elektromos Európában
Talán nem túlzás azt mondani,
hogy az elektromos autókra való átállás egyik élharcosa Kína, de a
távol-keleti ország mellett egyértelműen ott van Európa is, legalábbis
ami a vásárlókat illeti. 2022 első két
hónapjában a Hyundai eladásainak
20%-át tették ki az elektromos
autók. Ez abszolút számokban
nézve 11.532 darabot jelent az

57.842-ből. Ez a szám pedig több
szempontból is kiemelkedő. Egyrészt, hogy képesek olyan elektromos autókat gyártani, amelyek
felkeltik a vásárlók érdeklődését.
Azaz annyira jó a megítélésük ezeknek a járműveknek, hogy az emberek inkább ezeket választják,
szemben a belső égésű motorral
szerelt autókkal.
Egy másik érdekesség, hogy a
márka európai palettáján több mint
húsz gépjárműtípus foglal helyet,
de ebből mindössze három tisztán
elektromos: az Ioniq 5 – ami az Év
Autója bronzérmese lett –, a Hyundai Kona Electric, valamint az Inoiq
Electric. Mindössze erre a három
modellre volt szüksége a dél-koreai
gyártónak ahhoz, hogy ilyen kiemelkedő arányt érjen el.
További érdekesség, hogy ezelőtt négy évvel, 2018-ban a
Hyundai európai eladásainak
mindössze 2%-át tették ki a tisztán
elektromos autók. Vagyis négy év
alatt sikerült megtízszerezni a villanyautók eladását, a növekedést
pedig a későbbiekben is nagyon
komolyan gondolja a vállalat.
2026-ra 270.000, 2030-ra pedig
480.000 villanyautót szeretnének
értékesíteni Európában. A mostani
20%-ot pedig fel szeretnék tornázni 69%-ra az évtized végéig. A
teljes elektromos átállást 2035-re
várják.
Elkészült az utolsó Ford Mondeo
Egy korszak lezárult. Az egykori
Ford sikermodell európai története
végére pont került. Bár már tavaly
bejelentették a Mondeo gyártásának
leállítását, most mégis kicsit szomorúan tekintünk az utolsó típusra,
ami Európa számára készült. Pedig
kezdetben igazán sikeres modell
volt, egészen addig, ameddig meg
nem jelentek a szabadidő-autók, és
nem vették át teljesen az uralmat az
autópiac fölött.
De tekintsünk egy kicsit vissza
a Mondeo pályafutására. A Ford
1992-ben mutatta be, az akkori
tervek szerint világautónak szán-

Az utolsó európai Ford Mondeo

Forrás: totalcar.hu

ták, de az eladások tekintetében
Európában játszott fontos szerepet a vállalat történetében. Ezelőtt
30 évvel az első generációs Mondeo a hátsókerék-hajtású, középkategóriás típusok hosszú sorát
váltotta le. A megjelenésével egy
időben inthettünk búcsút a Taunusoknak, a Cortináknak és a Sierrának. A Mondeo volt – a saját
méretosztályát tekintve – a Ford
első fronthajtású gépjárműve. A
pályafutása kifejezetten jól indult.
Több olyan évet is megélt, amikor az eladási számai meghaladták a 300.000 példányt. Az utolsó
ilyen év 1998 volt. Ezt követően
a népszerűsége folyamatosan
csökkent. Legutóbb 20 éve, 2002ben készült belőle 200.000 fölötti
példányszám, de 2009 után már
nem adtak el belőle évi 100.000nél többet, míg végül tavaly már
csak 21 ezer fogyott az egykori
slágertermékből. A Ford vezetése
ekkor döntött arról, hogy leállítja
a típus gyártását Európában.
A piaci igények értelmében Kínában készült újabb Mondeo, de
az Európába soha nem fog eljutni.
A Fordnak még így sem éri meg
idehozni a típust, hiszen nem generálna vele profitot, arról nem is
beszélve, hogy a kínai gyártmány
valószínűleg nem felel meg sem a
biztonsági, sem az emissziós
normáknak, amelyeket errefelé
igen komolyan vesznek. Így tehát
Európában végleg leköszönt a
Mondeo, a Fordnak pedig a hagyományos személyautó-palettája
két modellre, a Fiestára és a Focusra szűkült. Vagyis a szabadidőautók itt is teljes mértékben
átvették a hatalmat, elég csak a
Kugára, az Eco-Sportra, az Edge,
az F szériára és az új Pumára gondolni.
A Mondeo egy új kategóriát szült
az autók világában, távozásával
pedig ez a kategória megszűnni látszik, hiszen más gyártók is sorra
mondanak le a szedánokról. A Ford
Mondeo 30 év után tűnt el az európai piacról.

Forrás: Ford Valencia
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Márciustól alkalmazzák az új törvényt
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A hulladékelszállítás ütemterve május 4-ig

Tavaszi nagytakarítás Marosvásárhelyen

Bírságolják a büntetőfékezést,
agresszív vezetést
Februártól lépett érvénybe az
új
közúti
törvénykönyv,
amely új szankciókat állapít
meg számos jogszabálysértés
esetén, valamint meghatározza és bünteti az agresszív
vezetési magatartást. Az új
törvénykönyvben leszögezték
azokat a betegségeket is,
amelyek miatt nem szerezhető meg a vezetői engedély,
illetve végleg visszavonható.

Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Kedden, május 3-án az Éden, Len, Lucerna, LóA megyeszékhelyen május 10-éig zajlik a tavaszi nagytakarítás. A szemeteskocsik előre here, Görgény, Alsóforduló, Csángó, Őrlő, Remetemeghatározott ütemterv szerint hétfőtől szeg utca és Bese kerül sorra.
Szerdán, május 4-én a Bolyai, Ştefan cel Mare, Reszombatig 7–16 óra között haladnak végig a
tyezát, Görbe, Művész, Egyesülés park, Sportolók,
város utcáin.
Április 27-én, szerdán az Ady Endre, Bethlen
Gábor, Hattyú, Mioriţei, Akácfa, Milcov, Szitás,
Onyest, Kőműves, Nicolae Bălcescu, Romulus Guga
utca van soron.
Április 28-án, csütörtökön a Tavasz, Kenyér, Mező,
Zsil, Takács, Szeret, Hegyi Lajos, Frédéric JoliotCurie, Gólya, Ialomiţa, Tündér, Iuliu Maniu, Săvineşti, Azúr, Levendula, Ojtozi, Bodor Péter utcából
viszik el a hulladékot.
Április 29-én, pénteken a Hadsereg tér, Dr. Louis
Pasteur, Pacsirta, Levél, Ion Luca Caragiale, Békási,
Bogdan Petriceicu Haşdeu, Szamos, Madách Imre,
Tatros, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Olt, Darabont,
Cserna utca következik.
Április 30-án, szombaton a Sziget, Harcsa, Bőség,
Fűzfa, Szászsebes, Hóvirág, General Traian Moşoiu,
Gheorghe Şincai, Szabadság, Govora, Patak, Radnai,
Fecske, Dr. Emil A. Dandea, Crişan, Varga Katalin,
Plevna, Tudor Vladimirescu – a Szabadság utca és a
Dózsa György utca közötti szakasz – utca van tervben.
Hétfőn, május 2-án a Szabadi, Csíki, Földműves,
David Rusu, Lazăr Blejnari, Ionel Giurchi, Ioan
Roman, Mircea Robu, Virág, Zöld, Hints Ottó, Szotyori József, Gyümölcsfa, Dósa Elek, Alma, Gálffy
Mihály, Prof. Simion C. Mândrescu, Vrancea, Ion
Vlasiu, Dr. Pongrácz Antal Sándor utcából szállítják
el a hulladékot.

Égerfa, Belsőkutas, Külsőkutas, Márton Áron, Köteles Sámuel, Memorandum, Bíróság, Liszt Ferenc utcából gyűjtik össze a lomot.
A tavaszi nagytakarítás keretében a válogatva gyűjtött háztartási szemetet, papírt, kartont, üveget, műanyagot szállítják el, illetve a növényi hulladékot.
Ezeket műanyag zsákokba kell gyűjteni, és a járdaszegélyre, a szemeteskocsik számára megközelíthető
helyre kitenni, a programban közölt dátum előtti
napon. Nem gyűjtik össze az építkezésből/bontásból
származó törmeléket, sem pedig a pincék, padlások
kitakarításából származó hulladékot (szénpor,
csempe, tégla stb.), továbbá NEM szállítják el az
elektromos és elektronikai hulladékot. A szemeteskocsik csak egy alkalommal haladnak át az utcákon,
ezért arra kérik a lakosságot, tartsa be a programot.
Azoknak, akik nem a megfelelő napon teszik ki a hulladékot az utcára, fizetniük kell a szállítási költséget
vagy a szabálysértési bírságot. Azok, akik a nagytakarítási kampányon kívül bármilyen típusú szemetet
helyeznek el közterületen, a 302/2021-es, köztisztasággal kapcsolatos intézkedésekről szóló városi tanácsi határozat értelmében büntethetők. A
marosvásárhelyi önkormányzat honlapján közzétett
tájékoztatás szerint ingyen hívható telefonszám, a
0800-800-396 áll a marosvásárhelyiek rendelkezésére, amelyen hétfőtől péntekig 8–15 óra között lehet
érdeklődni. (pálosy)

Civil szervezetek vására és Bikeathon Marosvásárhelyen

Együtt a közösségért!

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A 2022 januárjában elfogadott új
közúti törvénnyel 2026-ig 25%-kal
szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát. A közúti közlekedésre vonatkozó 2002/195-ös
sürgősségi rendeletet kiegészítő és
módosító rendeletet február 27-étől
alkalmazzák.
– A balesetveszélyes, szabálytalan előzések miatt kiszabható bírság felső határa 2.900 lej,
ugyanakkor 90 napra bevonják a
hajtási jogosítványt.
– Az elsőbbségadás elmulasztása
miatt maximum 1.160 lejes büntetést szabhatnak ki, és két hónapra
felfüggesztik a vezetői engedélyt.
– A megengedett sebességhatárt
70 km-es óránkénti sebességgel átlépve 120 napig maradnak vezetői
engedély nélkül a gyorshajtók, és
nem jogosultak a felfüggesztési
időszak csökkentésére sem.
– 580–725 lejes bírsággal számolhatnak azok a járművezetők,
akik fölöslegesen tülkölnek, lámpáznak vagy büntetőfékeznek. A

Május 14-én XIX. alkalommal tartják
meg Marosvásárhelyen az Együtt a közösségért! címet viselő civil szervezetek vásárát, melyre szeretettel várják
a megyeszékhely lakosságát és a
Maros megyei civil szervezeteket. A
civil szervezeteket felkérik, április 28ig jelezzék részvételi szándékukat.

Marosvásárhely főterén, a Rózsák terén 11–
18 óra között a civil szervezetek interaktív
standoknál mutatkoznak be. 12 órakor a civil
szolidaritás menetére várják a helyieket, ezzel
mutathatják ki támogatásukat a civil szervezetek és az önkéntesek munkája iránt. A virágóra
körüli sátorban tematikus beszélgetésekre is
sor kerül. A civil szervezetek vásárának szándéka, hogy évente megfelelő keretet teremtsen
a különböző tevékenységeket folytató szervezetek együttműködésének, bemutatva a közösségnek szolgáltatási ajánlatukat vagy más
típusú tevékenységeket, alkalmat adva az önkéntesek bevonására, valamint a személyi jövedelemadó 2%, valamint 3,5%-ának a
megszerzésére.
A civil szervezetek április 28-ig jelezhetik
részvételi szándékukat, és azt is, hogy igényel-

pénzbírság mellett 30 napra felfüggesztik a hajtási jogosítványukat is.
Amennyiben az agresszív magatartással anyagi károkkal járó balesetet
okozott a jármű vezetője, a bírság
870–1.160 lej közötti, a jogosítványt pedig két hónapra vonják be.
– Az a gépkocsivezető, aki indokolatlanul halad az autópálya sürgősségi sávján, az eddigi 580-725
lej helyett 1.305 lejtől 2.900 lejig
terjedő bírsággal sújtható, és a jogosítványát is bevonhatják 90
napra.
– Az autópályán való megfordulás vagy tolatás, a nem megengedett helyen egyik forgalmi irányból
a másikba való átvágás, vagy menetiránnyal szemben való közlekedés az egyirányú úton a jogosítvány
120 napos felfüggesztését vonja
maga után.
– A vasúti átjárón való átkelés
szabályainak megsértése esetén a
gépkocsivezető jogosítványát 120
napra vonhatják be.
– 30 nappal megnövelik a jogosítvány felfüggesztésének időtartamát, ha a gépkocsivezető anyagi
károkkal járó balesetet idéz elő a
következő szabálysértések következtében: menetiránnyal szemben
halad, ittasan vezet vagy az autópályán való közlekedés szabályait
hágja át.
– Ha az autó szélvédője vagy
hátsó ablaka piszkos, poros, sáros
vagy havas, és egy ellenőrzés során
a rendőr úgy ítéli meg, hogy az akadályozza a kilátást, a sofőr 1.160
lejes bírságra számíthat.

Fotó: ISU

nek-e standot (sátor, asztal, pad) a
0265/311-727-es telefonszámon vagy az
office@divers.org.ro e-mail-címen.
Az eseményt a Divers Egyesület, a Transilvana Alpha Alapítvány, a Maros Közösségi
Alapítvány és a Mâini Unite Egyesület szervezi Marosvásárhely Municípium Polgármesteri Hivatalának közreműködésével –
tájékoztatott Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke.
Bikeathon adománygyűjtő verseny
Május 14–15-én újra megszervezik Marosvásárhely legnagyobb biciklis adománygyűjtő
rendezvényét, ezúttal megújult formában,
Bikeathon néven.
A közösségnek fontos tizennégy projekt
közül választhatnak az érdeklődők és az adományozni szándékozók. Április 28-án, csütörtökön de. 10 órától sajtótájékoztatót tartanak a
Studium HUB-ban (Bolyai utca 15. szám),
ahol bemutatásra kerülnek a projektek és az
esemény részletei. Mindenkit szeretettel várnak – tájékoztatott Imecs Hunor. Kapcsolattartás a 0748-397-533 telefonszámon vagy a
hunorimecs@fcmures.org e-mail-címen. (szer)
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Szalmaszálnyi remény
Bálint Zsombor
Legyzte a második helyezett Kudzsirt
a Nyárádti Unirea 2018 a labdarúgó 3.
liga IX. csoportja felsházi rájátszásának
4. fordulójában, ezzel öt pontra csökkentette a különbséget közvetlen riválisával
szemben, és elméletileg behozhatóvá tette
a különbséget öt fordulóval a zárás eltt.
Kiegyensúlyozott mérkzést játszott a
két csapat a nyárádti pályán az els félidben, a két kapu között megoszlottak a –
nem túl gyakori – nagy helyzetek. A házigazdák kétszer is veszélyeztettek H jm an révén. Elször a 7. percben, amikor
a hosszú sarokra tartó 8 méteres lövést
Opric kiütötte, majd a 35. percben, amikor
az Unirea 2018 játékosa jó pozícióból csúnyán fölé küldte. Kudzsir a 11. és a 17.
percben került gólközelbe, a második volt
nagyobb lehetség, amikor az öt méterrl
fejelt labda súrolta a fels lécet. A félid
egyetlen találata azonban büntetbl született: a 33. percben Ndiesse rossz ütemben
próbált felszabadítani, a csatár lábát találta
el, és a tizenegyest Lupu védhetetlenül a
léc alá vágta (0-1).
A meccset a félid után fordították meg
a hazaiak, akiknél nagyon jól állt játékba a
sérült H jm an helyett becserélt M. Cod-

rea: alig néhány perccel késbb remekül
kényszerítzött Astafeijel, gyakorlatilag
egyedül találta magát Oprickal szemben,
és laposan a kapus alatt a hálóba küldte a
labdát (1-1). Három perccel késbb 2-1-re
módosult az eredmény: Tobo aru lecsapott
egy kósza labdára, tle Constantinescu
kapta, akinek a lövését kiütötte a kapus,
Astafei duplázása is elakadt Opricban, ám
a mélyrl érkez Dinu 18 méterrl egyenesen a fels sarokba talált.
A hátrányba került Kudzsirnak nem volt
ereje az újításra azzal együtt sem, hogy
szinte húsz percet emberfölényben játszott,
Tobo arut ugyanis a játékvezet, miután
megszemlélte belépjének nyomát Vl dia
lábán (utóbbit le is kellett cserélni), kiállította. Ellenkezleg: Nyárádt még két nagyon jó lehetséget hagyott ki. A 65.
percben az üresen nekiiramodó Astafeit
csak szabálytalanul tudták megállítani 18
méterre, a 75. percben pedig M. Codrea
fordította volna az üresen maradt kapu
felé, a labdába azonban még sikerült a védknek beleérniük, amely így a kapu helyett szögletre pattant.
A következ hétvégén Nyárádt a harmadik hazai mérkzését játssza sorban, ezúttal a Kolozsvári Viitorul lesz a vendége.
Gyzelem esetén, illetve ha Kudzsir köz-

A tabella
1. Vajdahunyad
2. Kudzsir
3. Nyárádt
4. Viitorul

4
4
4
4

2
1
1
1

2
2
2
0

0
1
1
3

10-3
6-3
7-7
2-12

60
42
37
33

Szigorú
eredmény
a rangadón

ben kikap az éllovas Vajdahunyadtól, tényleg izgalmassá válhat a hátramaradt négy
forduló.

Jegyzkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, felsházi
rájátszás, 4. forduló: Nyárádti Unirea
2018 – Kudzsiri Metalurgistul 2-1 (0-1)
Nyárádt, városi labdarúgópálya. Vezette: Robert Ciorbea (Barcaszentpéter)
– Marian Tunsoiu (Újsinka), Emeric
Tocai (Küküllalmás). Ellenr: Sorin
Ciotl u (Déva), Traian Marcu (Nagyszeben).
Gólszerzk: M. Codrea (57.), Dinu
(60.), illetve Lupu (34. – büntetbl).
Kiállítva: Tobo aru (73.).
Nyárádt: Feier – Bîrsan (83. E. Codrea), Ndiesse, Vasiu, Bucur, H jm an
(53. M. Codrea), S voaia (46. Dinu), Istrate, Toboaru, Constantinescu, Astafei.
Metalurgistul: Opric – Rus, Vl dia (77.
Dohotariu), Grozav, Vitinha, Cocan (67.
auc ), Udrea, Boldea, Nicula, Selagea,
Lupu.

A labdarúgó 4. elitliga rájátszásának második
fordulójában rendezték az alapszakasz két csoportgyztesének a rangadóját. Az ACS Marosvásárhelyt a szerencsés sorsolás házigazdának
jelölte ki erre a találkozóra (a rájátszást egyetlen
körben rendezik), és ezt alaposan ki is használta:
6-1-re nyert Marosludas ellen. A feljutásra pályázók közül az ASA gyzött Ákosfalván, Radnót
viszont botlott hazai pályán az Academica Transilvania ellen, így csak egy csapat maradt hibátlan két forduló után.
A 3. fordulóban a Marosvásárhelyi ASA –
Radnót mérkzés ígérkezik a legérdekesebbnek,
a vesztes fél alighanem véglegesen elbúcsúzik a
feljutásért folyó küzdelemtl, egy döntetlennel
pedig mindketten szinte behozhatatlan hátrányba
kerülnének.

Eredményjelz
3. liga, IX. csoport, rájátszás, 4. forduló:
* felsház: Nyárádti Unirea 2018 –
Kudzsiri Metalurgistul 2-1, Kolozsvári
Viitorul – CS Vajdahunyad 0-2;
* alsóház: Gyulafehérvári Unirea 1924
– Szászrégeni CSM Avântul 3-3, Beszterce-naszódi Gloria 2018 – Tordai
Sticla Arie ul 5-3, CS Marosújvár – Kolozsvári S n tatea 4-0; az állás: 1. Beszterce 31 pont, ...4. Szászrégen 22.

Jövre a klubrekord beállítására tör a Ferencváros
Jövre a klubrekord beállítását jelent, sorozatban ötödik bajnoki cím megszerzése a
cél a Ferencváros labdarúgócsapatánál – a
többi között errl beszélt az M1 aktuális csatornának adott interjújában az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója.
„Nagyon nehéz szezon volt, sorozatban
négy bajnoki címet legutóbb 110 évvel ezeltt tudott nyerni a Ferencváros, ez volt az
egyik cél erre az idényre. Az a csapat megnyerte az ötödiket is, és ha jövre is bajnokok
leszünk, akkor beállítjuk a klubrekordot” –
nyilatkozta Orosz Pál, aki szerint az si rivális Újpest elleni 2-1-re megnyert vasárnapi
derbi, amivel bebiztosították a klub történetének 33. elsségét, méltó megkoronázása
volt a szezonnak.
Hozzátette, ebben a szériában természetesen nehéz volt az els siker begyjtése, azt
követen viszont, fleg mivel a Ferencvárosról van szó, egyre nehezebb dolga volt a csapatnak, hiszen minden ellenfél kettzött
ervel készül a zöld-fehérek elleni összecsapásokra.
Orosz Pál kitért arra is, hogy az idény közben edzt váltottak – erre nem sokszor volt
példa a klubnál –, Peter Stöger decemberben
távozott, helyére az orosz válogatottal a
2018-as világbajnokságon, hazai környezetben negyeddönts Sztanyiszlav Csercseszov
érkezett. A sportvezet köszönetet mondott

az osztrák szakembernek, akinek távozása
véleménye szerint egyáltalán nem a munkáját
minsíti, ugyanakkor szükség volt egyfajta
szemléletváltásra.
Az elmúlt években a Ferencváros a Bajnokok Ligája és az Európa-liga ftábláján is
szerepelt, Orosz Pál szerint a jelenlegi keret
alkalmas arra, hogy a következ szezonban
is kiharcolja a ftáblás szereplést valamelyik
sorozatban, ugyanakkor várható játékosmozgás a nyáron.
„A labdarúgás nemcsak sport, hanem üzlet
is, akik idejönnek, azoknak vonzó közeg lett
a Ferencváros, ráadásul innen lehetségük
van a legnagyobb európai bajnokságokba is
elszerzdni, mint például Muhamed Besic,
Nagy Ádám, Somália vagy legutóbb Myrto
Uzuni esetében. A legfontosabb, hogy ha valaki elmegy, akkor a helyére érkez lehetleg
hasonlóan jó legyen, persze ez nem mindig
sikerül, még a Real Madridnál sem” –
mondta a vezérigazgató.
A jelenlegi szezonból hátralev idvel
kapcsolatban Orosz Pál kijelentette, természetesen a legfontosabb, hogy a csapat megnyerje a Magyar Kupát – május 11-én a Paks
lesz a zöld-fehérek ellenfele a Puskás Arénában –, de a bajnokságból fennmaradt négy
mérkzésen is gyzni szeretnének.
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Átgázolt Hagi csapatán a FCSB
Simán nyert a Bukaresti FCSB a Farul
otthonában az 1. ligás labdarúgó-bajnokság felsházi rájátszásának 6. fordulójában, hétfn. Az eredmény: 0-4. Florin
T nase három gólt szerzett a mérkzésen.
Konstancai sikerével a fvárosi alakulat
újra két pontra zárkózott fel az éllovas Kolozsvári CFR 1907 mögé.
További eredmények: a felsházban:
CFC Arge Piteti – CSU Craiova 0-4; az
alsóházban: Botosáni FC – Universitatea
1948 Craiova 2-1.
Az állás: a felsházban: 1. CFR 1907 48
pont, 2. FCSB 46, 3. CSU Craiova 42, ...6.
CFC Arge 27; az alsóházban: 1. Rapid
1923 38 pont, 2. Botosán 35, ...5. Universitatea 1948 28.

Eredményjelz
Labdarúgó 4. elitliga:
* felsház, 2. forduló: Ákosfalva – Marosvásárhelyi ASA 0-3, Radnót – Marosvásárhelyi
Academica Transilvania 1-1, ACS Marosvásárhely – Marosludas 6-1, Marosszentgyörgyi
Kinder – Kerel 2-2.
* alsóház, 2. forduló: Búzásbeseny – Mezszengyel 4-3, Nyárádszereda – Erdszentgyörgy 4-0, Szováta – Dicsszentmártoni
Viitorul 9-0, Marosvásárhelyi Atletic – Marosoroszfalu 3-4.

Sima hazai gyzelmével
második a Kecskemét
A Kecskemét hazai pályán magabiztos,
4-0-s gyzelmet aratott a negyedik helyen
álló Szeged felett a magyar labdarúgó NB
II 34. fordulójának hétfi mérkzésén,
ezzel az élvonalba jutást ér második pozícióba jött fel a tabellán. A Kecskemét
már a félidben 3-0-ra vezetett, a folytatásban pedig Tóth Barna saját maga második, csapata negyedik góljával kialakította
a végeredményt. A vendégek a 66. perctl
emberhátrányban futballoztak.
NB II, 34. forduló: Kecskeméti TE Hufbau – Szeged-Csanád Grosics Akadémia
4-0.
Az élcsoport: 1. Vasas FC 77 pont, 2.
Kecskemét 65 (61-33), 3. DVTK 65
(53-37).

Ma este Bajnokok Ligája-eldönt
A Liverpool otthonában próbál újabb fegyvertényt végrehajtani a Villarreal a labdarúgó
Bajnokok Ligája eldöntjében. A spanyol együttes emlékezetes módon a Juventust és a
Bayern Münchent is kiejtette a sorozatból, és most a sorozat egyik f esélyesének számító
Liverpool ellenében igyekszik meglepetést kelteni. A találkozó este 10 órakor kezddik,
és a DigiSport 1, az Orange Sport 1, valamint a Prima Sport 1 élben közvetíti.

Balogh Norbert gólt szerzett
a Dunaszerdahely gyztes rangadóján
Balogh Norbert góllal járult hozzá a Dunaszerdahely 2-0-s gyzelméhez vasárnap
a Slovan Pozsony elleni rangadón a szlovák labdarúgó-bajnokság felsházi rájátszásának 7. fordulójában. A DAC három
nyeretlen rangadó után tudta ismét legyzni a fvárosiakat.
A kétszeres magyar válogatott csatár
kezdként 78 percet játszott, és az els félid hosszabbításában talált a hálóba. Ez
volt a második gólja az élvonal mostani
idényében. A hazaiaknál Veszelinov Dániel
végigvédte a meccset, Szánthó Reg kezdként 69 percet játszott, Hahn János viszont sérülés miatt hiányzott a keretbl. A
pozsonyiaknál Holman Dávid a 76. percben lépett pályára.
A Slovan múlt pénteken biztosította címvédését az élvonalban, a Dunaszerdahely
továbbra is a tabella negyedik helyén áll.

A sorozatban negyedszer bajnok Ferencváros labdarúgócsapatának tagjai ünnepelnek, miután 2-1-re legyzték si riválisukat, 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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Álhírek

Hogyan lehetünk tudatosabb médiafogyasztók?
A világképünket a médián keresztül kapjuk, éppen ezért
lehetséges, hogy bizonyos
esetekben ez a kép torzul. Az
online világ elterjedésével
egyre nagyobb mértékben jelentek meg az álhírek is. Ezeket két csoportra lehet
osztani. Az első: a klikkvadász
álhír, amely az olvasottságot
és a nézettséget célozza.
Több esetben az ilyesfajta hírekből lehet értesülni például
a celebek életéről is. A másik
kategória már veszélyesebb,
itt az ideológiai és a világszemléleti kérdések vannak jelen. Azonban több
módja is van az álhírek elleni
harcnak.

Nagy-Bodó Tibor
A fentiekkel kapcsolatban dr.
Győrffy Gábort, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Politika, Közigazgatás és Kommunikáció Kara
docensét kérdezzük.
– Egyetért-e azzal a ténnyel,
hogy az online korszak óta még tapinthatatlanabbá vált a világ?
– Világról szóló ismereteinket és
a világképünket a médián keresztül
kapjuk, tehát a médián keresztül
építjük fel a valóságunkat, és így
nincs közvetlen kapcsolatunk a valósággal és a világgal. Az online
világ óta egyre tapinthatatlanabbá
vált a világ, és emiatt, hogy a médián keresztül kapjuk az információkat, egyértelmű, hogy torzulhat a
világképünk. A média nem feltétlenül tükrözi mindig a valóságot, és
így nem csoda, ha hamis kép alakul
ki bennünk. Úgy hiszem, hogy pont
itt és pont ekkor jelennek meg az álhírek, amelyek nagyobb vagy kisebb mértékben, de többé-kevésbé

Fotó: ocsa.hu

hamis információkat tartalmaznak.
– Beszéljünk most az álhírek csoportjairól…
– Én az álhíreknek két csoportját
különböztetném meg. Az egyik csoportba tartoznak az úgynevezett
klikkvadász álhírek. Ezek a kevésbé
veszélyesek, mivel csupán olvasottságot és nézettséget szeretnének elérni; nagyrészt ide tartoznak a
bulváros tartalmak. A klikkvadász
álhírekből tudhatjuk meg például
azt, hogy hogyan zajlik a celebek
élete, vagy mi történt az ő világukban.
A második kategória már sokkal
veszélyesebb. Ide tartoznak azok az
álhírek, amelyek ideológiát és világszemléletet, esetleg politikai ellenségképet terjesztenek. Ennek
sokkal nagyobb társadalmi hatása
lehet, hiszen teljes mértékben átalakíthatja a társadalmat.

Ipsos-felmérés

A szerbek többsége
nem kér az EU-ból

Két évtized után először
többségbe kerültek az EUcsatlakozás ellenzői Szerbiában – derült ki az Ipsos
legújabb felméréséből. A Blic
lap megrendelésére végzett
felmérés szerint a megkérdezettek 35 százaléka támogatta Szerbia uniós tagságát,
míg 44 százaléka elutasította
azt.

A közvélemény-kutatás kimutatta: csak minden harmadik állampolgár szeretne felvételt nyerni az
Európai Unióba, míg a megkérdezettek 44 százaléka inkább az integráción kívül képzeli el országa
jövőjét.
A szerb elnök szerint a kormánypárt, a Szerb Haladó Párt berkeiben is Európa-ellenes hangulat
uralkodik. Ennek ellenére így nyilatkozott: „Hiszem, hogy Szerbiának helye van az Európai Unióban.
És azt is, hogy folytatnunk kell a
megkezdett utat az Európába vezető úton. Meg kell őriznünk a
függetlenségünket a döntéshozatalban, legalábbis amíg az EU teljes jogú tagja nem leszünk”.
Brüsszel többször bírálta
a belgrádi vezetést
Brüsszel az utóbbi hónapokban
többször is bírálta a belgrádi vezetést, amiért nem áll ki az európai
értékek mellett. Például nem csatlakozik az Oroszországot sújtó
uniós szankciókhoz. Szakértők

szerint ez a felmérés igazából arra
a kérdésre kereste a választ, hogy
miként reagálnának a szerbek, ha a
kormány korlátozásokat vezetne
be Moszkvával szemben, úgy,
ahogy azt az EU tette.
Szerbia 2014-ben kezdte meg
a csatlakozási tárgyalásokat
Szerbia 2009-ben jelentette be
csatlakozási kérelmét Brüsszelnek, a csatlakozási tárgyalásokat
2014-ben kezdte meg, a Koszovóval való rendezetlen konfliktusa azonban akadályozza a
folyamatot.
A szerbek hagyományos oroszbarátsága sem túl jó ómen az EUhoz való közeledésben az ukrajnai
háború idején – Szerbia ugyan
megszavazta az orosz agressziót
elítélő ENSZ-határozatokat, az
Oroszországot sújtó nemzetközi
gazdasági szankciókat azonban
nem támogatja.
Sokat mond a szerb közvéleménynek, illetve magának a szerb
politikának a megosztottságáról
az, ahogy a szerb elnök véleményével ellentétes állítást fogalmazott meg annak belügyminisztere:
Alekszandar Vulin a napokban azt
nyilatkozta, hogy Szerbiának újra
kéne gondolnia, hogy valóban az
EU tagja akar-e lenni, miután nyugati nyomás nehezedik rá az oroszellenes szankciók elfogadására.
(hírösszefoglaló)
Forrás: Euronews

– Miért terjednek manapság sokkal gyorsabban az álhírek?
– Álhírek mindig voltak, és az az
igazság, hogy lesznek is. Nem újdonság az álhírkategória. És hogy ezek
miért terjednek gyorsabban és hatékonyabban? Szerintem ennek két oka
van. Először a technológiai részről
beszélnék: a digitális világban elárasztanak minket az online tartalmak, ugyanakkor a médiafogyasztás
nagyon felgyorsult. Azokból a tartalmakból, amelyekkel bombáznak,
sokszor nem tudunk kellőképpen
szelektálni, vagyis nem tudjuk eldönteni, hogy mit fogadjunk el és mit
nem; nem utolsósorban, hogy mibenmikben higgyünk, és mikben nem.
Sokszor nem tudunk ellenállni a kísértésnek, hogy rákattintsunk egyes
dolgokra… Egyszerűen nincs reakcióidőnk arra, hogy helyesen reagáljunk az online tartalmakra.

– Ugyanakkor létezik egy pszichológiai rész is…
– Induljunk ki innen: szeretnénk
tudni, hogy mi történik a világban,
szeretnénk válaszokat kapni bizonyos dolgokra. Tudjuk, hogy nagyon
rossz érzés, amikor nincs magyarázatunk erre és arra, nem tudjuk, hogy
mi történik, és ezek miatt sajnos hajlamosak vagyunk elfogadni olyan
tartalmakat is, amelyek hamisak és
valótlanok. Az agyunk olykor ezt
mondja: még mindig jobb a hamis
magyarázat, mintsem magyarázat
nélkül maradni. De ez nem mindig a
helyes megoldás.
Itt mondanám még el, hogy az álhírek és az álhírekből építkező öszszeesküvés-elméletek főleg a
közösségi médiában terjednek.
Megosztunk, kommentelünk és lájkolunk tartalmakat. Különböző csoportokhoz csatlakozunk, és ezekben

a közösségekben olyan véleménybuborékok alakulhatnak ki – ehhez
hozzájárul a közösségi média algoritmusa is –, ahol kizárólag azokat
a tartalmakat kapjuk, amiket olvasni szeretnénk, és amelyekkel
egyetértünk.
– Miért vagyunk hajlamosak elhinni az álhíreket és az összeesküvés-elméleteket?
– Nagyon sok esetben identitást
nyújt az, hogy ha egy csoport része
vagyunk. Ez egy valamilyen hiányzó identitást is pótolhat; a csoporthoz való tartozás érzése is
pozitív lehet, hiszen csökkenti a bizonytalanságérzetünket. Ugyanakkor
szeretünk
történetekben
gondolkodni. A csoporthoz való tartozás az álhírek és az összeesküvéselméletek által egy történet részévé
tesz minket. Például az, hogy harcolunk valami ellen, egy képzelt
vagy valós ellenség ellen, vagy akár
az, hogy a Covid-diktatúra ellen
harcolunk, már egy ilyen kerettörténetet ad az életünknek.
– Hogyan tudunk védekezni az
álhírek és az összeesküvés-elméletek terjedése ellen?
– Elsősorban korrekt, megfelelő
tájékozódással. Igyekeznünk kell
minél inkább ellenőrzött és biztos
forrásokból tájékozódni. A kapott
információkat össze kell vetnünk, és
ha ezt megtettük, akkor valószínűleg
rájövünk arra, hogy a média különböző világképeket, történeteket próbál eladni és felmutatni, és ezek a
narratívák nagyon sok esetben ellentmondanak egymásnak. Ha erre
rájövünk, akkor megelőzhetjük azt,
hogy valamelyik ideológia, valamelyik világkép beszippantson minket.
A másik lehetőség az lehet, ha érzelmileg egy picit eltávolodunk a
médiától, a hírektől, és nem érzelmileg reagálunk rögtön a kapott információkra, hanem megpróbálunk
kritikusan gondolkozni arról, amit
hallunk, és így talán sokkal tudatosabb médiafogyasztókká válhatunk.

Gyulafehérváron tartják májusban
a magyar református egység napját
Gyulafehérváron találkoznak
május 21-én, a magyar
református egység napja alkalmából a Kárpát-medence
református püspökei, esperesei, egyházkerületi és egyházmegyei
gondnokai
–
jelentette be keddi gyulafehérvári sajtótájékoztatóján
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK)
püspöke.

Elmondta: 2009 óta ünneplik –
általában május utolsó hétvégén – a
magyar református egység napját.
Az elmúlt két évben azonban a koronavírus-járvány miatt nem sikerült megszervezni a nagyszabású
rendezvényt. Hozzátette: azért választották a gyulafehérvári helyszínt
az ünneplésre, mert a Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem által 400
éve itt alapított Collegium Academicumra is emlékezni kívánnak. A
kollégiumot később Apafi Mihály
fejedelem Nagyenyedre költöztette.
A rendezvénysorozat keretében a
tíz Kárpát-medencei református
püspök egy-egy Dél-Erdélyben felújított református templomot szentel újra, Gyulafehérváron ülésezik a
Generális Konvent, az egykori kollégium közelében felavatják Bethlen Gábor egész alakos köztéri
szobrát, és a várban tartanak szabadtéri ünnepi istentiszteletet, amelyen a résztvevőknek az úrvacsorát
is kiszolgálják.
Kató Béla elmondta: szerencsés
körülmény segítette a gyulafehérvári Bethlen Gábor-szobor felavatá-

sát. Marosvásárhely városa ugyanis
pályázat alapján választotta ki a fejedelem – azóta felavatott – szobrát.
A marosvásárhelyi pályázatra készült, de ott nem nyert Deák Árpád
nagyváradi művész szoborterve.
Ezt rendelte meg az egyházkerület
Gyulafehérvárra. Korábban az erdélyi magyar lapok közölték, hogy a
város önkormányzata támogatta a
köztéri szoborállítást.
Tussay Szilárd főszervező jelezte: a magyar református egység
napja idén nemcsak egynapos rendezvény lesz, és nem is csak Gyulafehérváron tartják. Kiállítások,
konferenciák sorozata társul hozzá.
A rendezvénysorozat már május 18án megkezdődik egy Nagyenyeden
tartandó egyháztörténeti konferenciával.
Gudor Kund Botond gyulafehérvári esperes elmondta: a rendezvénysorozat keretében a római
katolikus egyházzal közösen szerveznek kiállítást 400 év erdélyi oktatásfejlődéséről. A Gyulafehérvári
Múzeummal közösen könyvkiállítást szerveznek a kollégiumban
használt tankönyvekből és a kollégium tanárai által írt könyvekből.
Hozzátette: az egyik könyvben
Bethlen Gábor bejegyzése is látható
lesz majd. Gyulafehérváron nyílik
meg az a kiállítás is, amelyen a budapesti Teleki László Alapítvány
mutatja be értékes műemlékek felújítását. Az esperes elmondta: a
szórványba hozott rendezvénnyel
azt szeretnék üzenni, hogy minden
magyar ember számít, a legkisebb

településen is, ugyanakkor az interetnikus, ökumenikus kapcsolatokat
is erősíteni szeretnék.
Kató Béla elmondta: a dél-erdélyi szórványban tíznél több templomot újítottak fel az elmúlt
időszakban, de azért tízet szentelnek újra, mert tíz református püspök
lesz
jelen
a
rendezvénysorozaton. E szenteléseket egy időben tartják egy-egy püspök részvételével. Hozzátette:
olyan megújult templom is lesz,
amely élő református közösség otthona, de olyan is, amelynek környékén elfogyott a református
közösség.
„Olyan közösség formálódik
ilyen alkalmakkor, ami megerősíti
hitükben, identitástudatukban azokat, akik összetartoznak” – fogalmazott a püspök.
Arra az újságírói kérdésre, hogy
érdemes-e olyan templomokat felújítani, amelyekhez nem tartozik
gyülekezet, kijelentette: kopjafaállítással is lehet emlékezni, de ha ott
áll egy középkori templom, annál
beszédesebb bizonyíték nem kell az
itt teremtett kultúrára. Azt is megjegyezte: nem kell soha kizárni a
feléledés lehetőségét. Dél-Erdély a
megépült autópályák miatt Románia nagy ütemben fejlődő térsége,
és megtörténhet, hogy a munkavállalói mobilitás olyan református
magyarokat hoz ide, akik egyszer
élettel töltik meg a felújított templomokat. „A kövek kiáltanak, hatnak a lelkiismeretünkre” –
fogalmazott a püspök. (MTI)
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Cégeket titkol és oroszokkal üzletel
az oligarchaellenes Zelenszkij

Németország is szállíthat
páncélosokat Ukrajnának
Németország is szállíthat páncélosokat az orosz háború ellen védekező
ukrán hadseregnek, egy gyártó már
meg is szerezte a kormány támogatását az exporthoz – jelentették kedden
német hírportálok.

A Süddeutsche Zeitung című lap és a dpa
hírügynökség információira épülő beszámolók szerint a védelmi minisztérium támogatja
a német védelmi ipar egyik legnagyobb szereplője, a Krauss-Maffei Wegmann (KMW)
tervét, miszerint eladnak Ukrajnának nagyjából 50 Gepard típusú, légvédelmi löveggel
és radarral felszerelt lánctalpas, páncélos járművet, amelyeket korábban a német hadsereg (Bundeswehr) használt.
A gyártó hetek óta igyekszik előmozdítani
az ügyet, amelyet nemcsak az hátráltatott
eddig, hogy a legnagyobb kormánypártban,
a szociáldemokratáknál (SPD) sokan ellenzik
Ukrajna támogatását úgynevezett nehézfegyverekkel, hanem az is, hogy ezt a fegyverrendszert nemigen használják már, így lőszer
is alig van hozzá. Ezt a gondot sikerült megoldani olyan országok segítségével, amelyek
hadseregében van még Gepard légvédelmi
páncélos – írta a Süddeutsche Zeitung, példaként említve Brazíliát. Hozzátették, hogy
az ukrán hadseregnél nem ismerik a rendszert, ezért használatba vétele előtt képzésre
lesz szükség.
A KMW nagy versenytársa, a Rheinmetall
is értékesítene járműveket Ukrajnának. Steffen Hebestreit kormányszóvivő hétfői berlini
tájékoztatóján elmondta, hogy a vállalat engedélyt kért 100 Marder típusú lövészpáncélos exportjára. Sajtóértesülések szerint a
Rheinmetall 88 Leopard-1 típusú harckocsit
is szállítana az ukrán hadseregnek. A cég
ajánlata tartalmazza a személyzet németországi képzését, a karbantartási képzést, a
szerszámokat, a pótalkatrészeket, a németországi szervizbázist és a lőszert is.
Németország a legnagyobb fegyverexportőrök között van, rendszerint a harmadik helyen áll az Egyesült Államok és Oroszország
után. Az exportügyletekhez be kell szerezni
a kancellárból és a kormány több miniszteréA hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE

ből álló úgynevezett szövetségi biztonsági tanács hozzájárulását. A testület zárt üléseken
tárgyal az engedélykérelmekről, még az ülések napirendje is szigorúan titkos, és sem a
parlamentnek, sem a nyilvánosságnak nem
tartozik elszámolással. Tevékenységéről csak
összefoglaló adatokat közöl a hadiipari ágazat kivitelének alakulásáról szóló kormányzati jelentésekben.
A szövetségi kormány az Ukrajna elleni
orosz háború harmadik napján, február 26-án
a válságövezetekbe irányuló fegyverexportot
elutasító álláspontját megváltoztatva úgy
döntött, hogy mégis küld fegyvereket az
ukrán hadseregnek.
Azt is elhatározták, hogy létrehoznak egy
százmilliárd eurós pénzügyi alapot Németország védelmi képességeinek fejlesztésére, és
ezenfelül minden évben a hazai össztermék
(GDP) két százalékát meghaladó összeget
fordítanak védelemre.
Az ukrajnai fegyverszállítás beindítása és
a nagy arányú – a NATO-tagoktól elvárt,
GDP-arányosan két százalékos védelmi
költségvetést meghaladó mértékű – haderőfejlesztés irányváltás a hidegháború
vége óta követett német politikában. A kormány indoklása szerint mindkettő elkerülhetetlen, mert az Ukrajna elleni orosz
háború fordulópont az európai történelemben, és az új korszakban új politika szükséges
az ország, a szabadság és a demokrácia megvédéséhez.
Berlin eddig védekezésre szolgáló, úgynevezett könnyű fegyverzettel, főleg vállról indítható rakétákkal támogatta Ukrajnát az
orosz csapatok elleni védekezésben. A nehézfegyverek exportjának engedélyezése sajtóértesülések szerint a hetek óta erősödő belés külpolitikai nyomás eredménye, bejelentése kedden várható a Rajna-vidék-Pfalz tartományi Kaiserslautern térségében fekvő
Ramstein amerikai légi támaszponton, ahol
Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter
meghívására harmincnál is több ország képviselői tárgyalnak arról, hogy miként lehetne
még inkább támogatni az Oroszország ellen
védekező ukrán erőket. (MTI)

Offshore-botrányban bukott le az oligarchaellenes Volodimir Zelenszkij;
az ukrán elnök cégeket titkol és oroszokkal üzletel – írta a Mandiner kedden, emlékeztetve: a Guardian című
brit lap még tavaly ősszel fedte fel a
Pandora Papers offshore-botrányban
kiszivárgó adatok alapján az ukrán
elnök „furcsa üzleteit”.

A Mandiner azt írta: Volodomir Zelenszkij a kampányban ígéretet tett arra, hogy
megtisztítja Ukrajna oligarchák uralta gazdasági-társadalmi rendszerét, kampányát
olyan politikusok ellen célozta – mint Petro
Porosenko volt elnök –, akik sok esetben
offshore vagyonukat rejtegetik.
„Az üzenet betalált, és Zelenszkij a szavazatok 73 százalékát szerezte meg. Valójában azonban Ukrajnában semmi sem
változott, írta a Guardian” – olvasható a
Mandineren. Hozzátették: az Oknyomozó
Újságírók Nemzetközi Konzorciumának
(ICIJ) kiszivárogtatott és a Guardian című
lappal egy globális nyomozás részeként
megosztott Pandora-papírok azt sugallják,
hogy Zelenszkij „sokkal inkább hasonlít oligarcha elődeire, mint a korábban általa alakított tisztakezű történelemtanárra”.
„A kiszivárgott dokumentumok szerint az
elnöknek volt vagy van egy korábban nyilvánosságra nem hozott részesedése egy offshore cégben, amelyet a jelek szerint
hetekkel az elnökválasztás megnyerése előtt
titokban átadott egy barátjának. Az aktákból
kiderül, hogy Zelenszkij offshore cégek kiterjedt hálózatában vett részt, amelynek társtulajdonosai régi barátai és tévés üzleti
partnerei voltak. Ezeket az üzleti partnereket
aztán sok esetben be is vitte maga köré a politikai vezetésbe. Ha ez nem lenne elég, a lap
felfedi, hogy a Zelenszkij-kör médiacége
orosz üzleti kapcsolatokkal rendelkezik” –
közölte a Mandiner.
Hozzátették: mielőtt elnök lett, Zelenszkij
nyilvánosságra hozta magánvagyonát, ezek
között voltak autók, ingatlanok és három
társtulajdonban lévő offshore cég, amelyből
az egyiket, a Film Heritage-t – amelyet feleségével közösen birtokolt – Belize-ben
jegyezték be.

Pontosítás

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtérnek a Népújságban
április 12-én megjelent utastájékoztatói (impiegat informaţii)
álláshirdetésére vonatkozóan
A dossziék benyújtásának határideje: május 10., 16 óra,
a versenyvizsga időpontja: május 17., 10 óra.
Bővebb tájékoztatás a
www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

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

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739502. (15464)
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„A Pandora papírjai azonban további
offshore vagyonokat mutatnak, amelyeket
Zelenszkij a jelek szerint nem fedett fel. A
Film Heritage 25 százalékos részesedéssel
rendelkezett a Davegra ciprusi holdingtársaságban. A Davegra viszont a Maltex
Multicapital Corp. tulajdonosa, egy eddig
ismeretlen, a Brit Virgin-szigeteki (BVI)
adóparadicsomban bejegyzett szervezet.
Zelenszkij 25 százalékos részesedéssel
rendelkezett a Maltexben” – írta a Mandiner.
A lap szerint a dokumentumokból kiderül,
hogy 2019. március 13-án, két héttel az ukrajnai választások első fordulója előtt Zelenszkij átadta a Maltexben lévő
részesedését Szerhij Shefirnek, de „nem világos, hogy Shefir fizetett-e Zelenszkijnek”.
A Guardianra hivatkozva a Mandiner kitért arra, Zelenszkij a Maltexen keresztül is
kapcsolódik az orosz gazdasághoz, de korábban Oroszország fontos piaca volt a
Kvartal95 médiacégnek is, ráadásul Ukrajna
„jelenleg jól keres az orosz gáztranziton, és
ezt a helyzetet a jelek szerint nem kívánja
megszüntetni”.
A Mandiner felidézte: az Atlantic Councilnak nemrégiben írt véleménycikkében Zelenszkij azt nyilvánította ki, hogy elnökként
a végső célja a hagyományos oligarchikus
rend lerombolása és egy igazságosabb rendszerrel való felváltása.
„A kritikusok szerint azonban Zelenszkij
elmulasztotta az állam megújítását, és
ugyanazokat a trükkös módszereket alkalmazza, mint elődei. Az EU könyvvizsgálói
figyelmeztettek is arra, hogy Ukrajnában továbbra is széles körben elterjedt a nagymértékű korrupció és az állam foglyul ejtése” –
fogalmazott a Mandiner.
Az újság szerint mióta Zelenszkij a politikába lépett, az a vád is érte, hogy Igor Kolomojszkij milliárdos befolyása alatt áll,
akinek a tévécsatornája Zelenszkij műsorát
vetítette. A kampány során Zelenszkij ellenfelei azt állították, hogy 2012 és 2016 között
Kolomojszkij szervezeteitől 41 millió dollár
került Zelenszkij és köre offshore cégeibe,
köztük a Film Heritage-be – jegyezte meg
cikkében a Mandiner. (MTI)

„Te voltál a jóság, a szeretet,
téged feledni nem lehet.”
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezem
április 27-én
SZŐCS JÓZSEFRE,
drága édesapámra halálának 29. évfordulóján. Szép emlékét hálás szívvel,
tisztelettel őrzöm. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Szerető leánya, Székely Katalin és családja. (15753)

972-003, György Attila. (15637-I)

MEGEMLÉKEZÉS

ELHALÁLOZÁS
Egy szál gyertya,
mely lassan végigég,

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A SECURITECH ROM PROD KFT. KÖNYVELŐT keres, aki
gazdasági végzettséggel rendelkezik. Előnyt jelent a humán erőforrásban szerzett tapasztalat és a Win Mentor Enterprise program ismerete. Az önéletrajzokat az office@securitechromprod.ro e-mail-címre
várjuk, illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alá. Érdeklődni a 0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66399-I)
Vállaljuk IDŐS ÉS BETEG GONDOZÁSÁT az otthonában. Tel.
0745-164-049. (15703-I)
EGÉSZSÉGÜGYI PEDIKŰR az ügyfél otthonában. Megoldás a körömgombára. Időpontkérés a 0756-680-226-os telefonszámon.
Facebook.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)
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Érted, kiért nem szól most harang,
gyújtunk egy szál gyertyát hangtalan.
Felcsap az apró láng, lehajtjuk
fejünk,
s imára kulcsoljuk csendesen kezünk.
22 év távlatából is szeretettel emlékezünk
BAKÓ
ANTAL
JÓZSEFRE. Nyugodj békében!
Szeretteid. (15693)

egy élet, mely percek
alatt véget ért.
Itthagytad azokat,
kik szerettek Téged,
emléked örökre
a szívünkbe égett.
Szomorú szívvel, soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk a

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, élettárs, testvér,
nagybácsi, rokon,
ifj. SIMONFI BÉLA
a Marosvásárhelyi Filharmónia
alkalmazottja, életének 59. évében örökre megpihent.
Utolsó útjára 2022. április 29-én,
pénteken 13 órakor kísérjük a
Jeddi úti városi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

nyárádkarácsonyfalvi ifj. IGNÁTH
LÁSZLÓRA halálának 6. évfordulóján. Téged feledni nem lehet,
csak letörölni az érted hulló
könnyeket. Emléked őrzik bánatos szüleid, testvéred és családja. (sz-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BÁCS MÁRTA
életének 87. évében, április 26-án
elhunyt. Örök búcsút április 28án 13 órakor a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben veszünk tőle.
Emlékét soha el nem múló szeretettel megőrzik: gyászoló lánya,
két unokája és azok családja. (-I)
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Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám)
május 10-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek ingó javait, a költségvetéssel szembeni adósság behajtása céljából:
FAGHIURA INSTAL CONSTRUCTII KFT., adószáma 42068737, Malomfalva 77/F/1, Maros megye
– fehér, kétajtós, háromszemélyes dízel Mercedes Benz Vito személygépkocsi, 2010-es gyártmány,
265.000 km-ben, 85 kW, 2148 köbcentis, szériaszáma WDF63960113602763, rendszáma MS-19-FIC,
jó állapotban, kis karcolásnyomokkal, kikiáltási ára 26.717 lej + 19% héa; A kikiáltási ár a becsérték,
első árverés.
CASA MUREŞEANĂ GOURMET KFT., adószáma 39395801, Marosvásárhely, Ilie Munteanu utca
1., Maros megye
– dízel, fehér, háromajtós, kétszemélyes N1 Renault Kangoo haszonjármű, 2007-es gyártmány,
186.175 km-ben, 50 kW, 1461 köbcentis, szériaszáma WF1FC1EF37571814, a motor szériaszáma
D164358, rendszáma MS-43-PCS, kézi kapcsolásos, elsőkerék-meghajtású, kikiáltási ár 9.887 lej +
19% héa;
– dízel, fehér, négyajtós, háromszemélyes Peugeot Expert G9 haszonjármű, 2008-as gyártmány,
325.082 km-ben, 88 kW, szériaszáma VF3XSRHKH64193712, a motor szériaszáma 4080112, rendszáma MS-36-CSM, kézi kapcsolásos, elsőkerék-meghajtású. Kikiáltási ár 14.752 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a becsérték, első árverés.
EXCAVO GAZ INSTALAŢII KFT., adószám 35735978, Mezőszabad 58. szám, Maros megye
– Seat Cordoba személygépkocsi, 2000-es gyártmány, azonosítószáma VSSZZ6KZYR105717, fekete,
1896 köbcentis, 50 kW, dízel, elsőkerék-meghajtású, lejárt műszaki vizsgával, működésképtelen. Kikiáltási ár 833 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a, harmadik árverés.
PROFIREKLAM PRODUCŢIE KFT., adószám 30660319, Ákosfalva 123E, Maros megye
– Screen Truepress Jet 2500 UV nyomtatóhoz felszerelés jó állapotban, leltári szám 1002. Kikiáltási
ár 252.617 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a becsérték 75%-a, második árverés.
ALDOR GARAJ KFT., adószám 34345101, Marosvásárhely, Eminescu utca 27/2., Maros megye
– HBM szerszámosszekrény – szekér, kikiáltási ár 1.293 lej + 19% héa
– 4 t-ás autóemelő, kikiáltási ár 2.604 lej + 19% héa
– 200 literes Fiac légsűrítő, kikiáltási ár 1.178 lej + 19% héa
– Sataset+Ani E 38 D/E 34 típusú szabályozó, kikiáltási ár 521 lej + 19% héa
– HP 125, 30 kW-os olajos melegítő, kikiáltási ár 1.906 lej + 19% héa
– 4 tonnás, kétoszlopos emelő, kikiáltási ár 2.474 lej + 19% héa
– Force 286 szerszámosszekrény, kikiáltási ár 1.829 lej + 19% héa.
A kikiáltási ár a becsérték 75%-a, második árverés.
Carolina Aurelia Cîmpeanu hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető

