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Uniós alapokból újult meg

A legkorszerűbb iskolaépület
megyénkben

Villámcsődület
Nyárádszeredában
Tízperces néptánc-, népzene-villámcsődületet tartottak pénteken délután
Nyárádszereda főterén a tánc világnapja alkalmából.

____________2.
Családi majális

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete két év kényszerszünet után ismét
megszervezte az immár hagyományossá vált családi majálist. Az eseményt május 1-jén a Maros-parton
tartották, és számos programmal várták az érdeklődőket.

____________4.
Magyarságtörténetből jeleskedtek

Április negyedik hétvégéjén tartották
meg Nagyváradon a romániai magyar
kisebbség történelme és hagyományai
országos tantárversenyt, ahol a Maros
megyeik sem vallottak szégyent, sőt
nem remélt eredményt értek el.

____________5.
Techuniverzum

Nagysármási körképünk a 6. oldalon

Befejeződött a nagysármási általános iskola korszerűsítése, a
településhez tartozó báldi iskolán is már az utolsó simításokat
végzik. A sármási 2-es számú általános iskolát a regionális fejlesztési alap 3,77 milliós támogatásával (ebből 2,95 millió lej

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

uniós pénz) újították fel, a legkorszerűbb megoldásokat használva az energetikai hatékonyság érdekében. A padlófűtéshez
szükséges meleg vizet a talaj hőmérséklete melegíti fel. Ennek
érdekében az iskola udvarán hat 150 méter mély kutat fúrtak,
az osztálytermek falait szigetelték.

(Folytatás a 6. oldalon)

Hamarosan debütál a Meta Horizon
Worlds nevű felület, amely nemcsak
játékoknak ad helyet, hanem a kereskedelemnek is. Persze az itt megvásárolt dolgokat nem fogja tudni senki a
kezébe venni, mert minden virtuális
lesz.

____________8.

A jobboldal ereje
Mózes Edith
A múlt héten írtunk arról, hogy a liberális miniszterelnök fogta
magát, két kollégájával villámlátogatást tett Ukrajnában, s közben
itthon felejtette az ugyancsak liberális kollégáját, a szenátus elnökét,
akitől nemrég vette át a pártelnöki tisztséget. Aki egy nappal később
egyedül „képviselte a román népet” ott, ahol kollégái 24 órával korábban megfordultak. Még mindig folyik a háború a szomszéd országban, már ott tartunk, legalábbis a hisztériakeltő sajtó szerint,
hogy az oroszok Romániát is fenyegetik.
Ilyen körülmények között lépett újra színre a volt liberális elnök,
volt miniszterelnök. A szégyenszemre kiebrudalt volt elnök „hirtelen
felindulásból” tizenhat társával pártot alapított Jobboldal Ereje
néven, amit az év elején jegyeztek be.
Ezután egy ideig a háborúval és az elszabaduló árakkal volt elfoglalva az ország.
Az említett politikus, aki egyébként meg nem értett zseniként szeret
panaszkodni, a minap azzal rukkolt elő, hogy államfő akar lenni.
Közben azon siránkozott, hogy az összes eddigi politikai partnere
közül az éppen fungáló államfő okozta a legnagyobb csalódást
számára, akit nemes egyszerűséggel cinikus és érzéketlen „euroatlanti, német álarc mögé bújó aljas jellemnek” nevezett. Azt
mondta, felelősnek érzi magát, amiért egy ilyen politikust támogatott. És úgy gondolja, hogy a jelenlegi politikusi felhozatal mellett
(Folytatás a 3. oldalon)
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Villámcsődület Nyárádszeredában
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A Nap kel
6 óra 6 perckor,
lenyugszik
20 óra 33 perckor.
Az év 123. napja,
hátravan 242 nap.

Ma TÍMEA és IRMA, holnap
MÓNIKA és FLÓRIÁN napja.
MÓNIKA: vitatott eredetű, lehet
pun, akkor jelentése: istennő, ha
görög, akkor magányosan élő, ha
pedig latin gyökerű: intő, figyelmeztető.
FLÓRIÁN: latin név rövidülése,
jelentése: virágos, virágzó.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. május 2.

Zivatar lehetséges
Hőmérséklet:
max. 21 0C
min. 7 0C

1 EUR

4,9476

1 USD

4,7010

100 HUF

1,3062

1 g ARANY

284,2468

Megyei hírek
Felszentelik az idősotthont
Május 7-én, szombaton 16 órától felszentelik a holtmarosi
Tulipán Ház idősotthont, amelyet mások mellett a CzegeiWass Alapítvány támogatásával építettek fel. A több modulból álló épületben harminchat személyt tudnak ellátni
korszerű körülmények között. Az eseményen jelen lesz az
alapítvány, az egyházak, az önkormányzat és több jótékonysági civil szervezet képviselője.

Enyhén nőtt a munkanélküliség
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség nyilvántartásában március végén 5470 munkanélküli – ebből
2494 nő – volt. Múlt hónapban 2,32 százalékos volt megyénkben a munkanélküliségi ráta, ez 0,05 százalékos növekedést jelent februárhoz képest. Az 5470 nyilvántartott
közül 917-en jogosultak munkanélküli-segélyre. Az állástalanok többsége – 4093 személy – vidéken él. Életkori megoszlás szerint a legtöbben – 1286-an – 40–49 év közöttiek,
1269-en 25 év alattiak, 981-en 30–39 év közöttiek, 747-en
az 55 év fölöttiek, 720-an az 50–55 év közöttiek, 467-en a
25–29 év közöttiek korcsoportjába tartoznak. A nem dolgozó aktív lakosság több mint fele – 52,68% – csupán az
elemi iskolát végezte el, 24,97%-uk általános iskolai,
9,74%-uk líceumi, 9,12%-uk szakiskolai, 1,02%-uk posztliceális végzettséggel rendelkezik, 2,47%-uk egyetemet végzett.

Tízperces néptánc-, népzene-villámcsődületet
tartottak pénteken délután Nyárádszereda főterén a tánc világnapja
alkalmából.

Gligor Róbert László
A kezdeményezés a helyi
Király Presszóé volt, úgy
gondolták, hogyha már ezen
a napon minden kis- és nagyvárosban főszerepet kap a
tánc, akkor Nyárádszeredának
is be kell kapcsolódnia ebbe a
Bekecs Néptáncszínház és
utánpótlás csoportjaival, illetve a környező falvak értékeivel, táncban, viseletben.
– Úgy terveztük, hogy a
Bekecs tánccsoport tagjai
kezdik, és aki akar, velük
együtt táncra perdülhet. Viszont nagy hatással volt mindenkire
a
népviseletbe
öltözött, vidám, energikus
csapat, annyira lefoglalt mindenkit a táncukban való gyönyörködés, hogy ha eszükbe is jutott, hogy
csatlakozzanak, már vége volt a muzsikának – mondta el lapunknak a kezdeményezők
részéről
Gergely
Hajnika, hozzátéve, hogy a vártnál
többen gyűltek össze táncolni és nézelődni.
– Ha célnak lehet nevezni azt, hogy
megmutatni a helyieknek – és nem
csak –, hogy milyen értékek vannak a
környékünkön, illetve azt, hogy milyen érték a Bekecs Néptáncszínház
Nyárádszeredának, akkor ezt a célt elérte a flashmobbal” – magyarázta a
kezdeményezés lényegét.

„Piros betűs ünnep számunkra április 29-e, hiszen 1982 óta ezen a napon
ünnepeljük a tánc világnapját. Együttesünk hivatásának tekinti a tánc népszerűsítésén és minél szélesebb körben
való megismertetésén túl a fiatalabb
generációk oktatását is, hogy hasonló
elkötelezettséggel őrizzék tánchagyományainkat, és hirdessék az értékét” –
közölte a tánc világnapja és a pénteki
villámcsődület kapcsán a Bekecs Néptáncszínház, amely a felnőtt táncosai
mellett a közép- és apró csoportot is
felvonultatta, ahogy az általuk nevelt
Aranyos néptánccsoportot is, így a nézőkön kívül mintegy százan vettek

részt a rövid eseményen, ahol az Újterc muzsikájára spontán, nem koreografált néptánc folyt.
Hasonló villámcsődület közel három
évvel ezelőtt volt még Nyárádszeredában, a Nyárádmente Fesztiválon, és
akkor jóval többen táncoltak – fűzte
hozzá Benő Barna Zsolt, a néptáncszínház igazgatója, aki a nem mindennapi
pillanatok után a táncosokkal a marosvásárhelyi hasonló rendezvényre utazott. Péntek este népes közönség előtt
a Bekecs Néptáncszínház Havadtőn lépett színpadra a Reliktum című táncszínházi műsorával, ezzel avatva fel a
megújult művelődési otthont.

Új roncsautóprogram és elektromos
rollerek
Új szabályozással indul a helyi roncsautóprogram, és májustól visszatérhetnek az elektromos rollerek a város utcáira
– a marosvásárhelyi városi tanács április 29-i, pénteki döntései értelmében. Az új roncsautóprogram szabályozása
szerint 3000 lejt kaphatnak az önkormányzattól azok a helyi
magán- és jogi személyek, akik/amelyek a régi autójukat a
forgalomból való kivonás után leadják a roncsprogramban.
Az önkormányzattól kapott összeget nem kell új autó vásárlására költeni, szabadon felhasználható. A leadás egyetlen feltétele, hogy a részt vevő személyek a következő két
évben nem vásárolhatnak ötévesnél régebbi személygépkocsit. A leadáshoz szükséges kérvény és bővebb információ hamarosan elérhető a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal oldalán.

Ötezer lej a százéveseknek
A marosvásárhelyi városi tanács április 29-én határozatot
fogadott el az idősek támogatásáról: ötezer lejes támogatásban részesülnek azok a vásárhelyiek, akik betöltötték a
100. életévüket.

Györkös 100
Ezzel a címmel szervez kiállítás- és rendezvénysorozatot
az EMKE Kolozsváron működő Györkös Mányi Albert Emlékháza, névadója, a zenetanár-festőművész születésének
100. évfordulóján, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy partnerségével. A kolozsvári nyitóeseményt követően május 3-án,
kedden (ma) 18 órakor Marosvásárhelyen, a Maros Megyei
Múzeum régészeti és történeti osztályának várbeli kiállítóterében nyílik kiállítás az emlékház gondozásában levő
olajfestményekből, illetve magán- és köztulajdonból származó, az emlékév kiállításaira felajánlott alkotásokból. A
tárlaton az Álomképek. Betekintés Györkös Mányi Albert
életművébe című, háromnyelvű, hatvan színes reprodukciót
tartalmazó katalógus és a Györkös Mányi Albert metszetei
című album is megtekinthető lesz. A kiállítás június 30-ig
lesz látogatható hétköznapokon 9–16, szombaton 9–14, vasárnap 9–13 óra között.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Mintegy százan táncoltak pénteken Nyárádszereda központjában

RENDEZVÉNYEK
Tutuka és a Cantuale
Erdőszentgyörgyön

Május 5-én, csütörtökön délután 6 órától Tutuka, azaz
Székely Szabó Zoltán és a Cantuale énekegyüttes
könyvbemutatóval egybekötött, Szájkosár nélkül című
humoros előadására várják az érdeklődőket az erdőszentgyörgyi művelődési otthon kistermébe. A belépés
ingyenes, adományokat elfogadnak az előadás támogatására. Szervező a Bodor Péter Művelődési
Egyesület.

Emlékkönyv néhai bolyais
tanárokról

Kirsch Mártáról és Kirsch Lajosról, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum néhai tanárairól szóló emlékkönyvet

mutatnak be május 5-én, csütörtökön 17.30-kor Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota kistermében. A Kirsch
Attila összeállításában, Buksa Éva Mária gondozásában és a Juventus kiadásában megjelent könyv bemutatójára a Bolyai Farkas iskolanév-felvétel 65.
évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepség részeként kerül sor. A rendezvény résztvevői a Tablók
könyve és az Emlékkönyv – 65 év a Bolyaiban című
kötetekkel is megismerkedhetnek.

A Duna evangéliuma – őstörténeti
előadás
Bakos Attila író, költő, filozófus A Duna evangéliuma
címmel tart előadást a magyar őstörténetről május 3án, kedden (ma) 19 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. Szervező az Erdélyi Brahmana
Misszió. A belépő 20 lej. Előzetes bejelentkezés nem
szükséges, helyfoglalás érkezési sorrendben.
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Megalakult az új Országgyűlés
Letették esküjüket az áprilisi parlamenti választáson mandátumot
szerzett képviselők hétfőn, ezzel
megalakult az új parlament és a
2018-ban alakult kormány megbízatása megszűnt.

A képviselők a történelmi zászlók előtt
tettek esküt.
Az ezt megelőző mandátumvizsgálat
során a megbízóleveleket szabályszerűnek találták, így a parlament igazolta a
képviselők és a nemzetiségi szószólók
mandátumát. A korjegyzők felolvasták az
igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét.
A Fidesz-KDNP képviselői az alakuló
ülés előtt a Hold utcai református templomban vettek részt istentiszteleten és virágot helyeztek el a Batthyány-örökmécsesnél. A Demokratikus Koalíció képviselői csak a mandátumigazolás és az eskütétel idejére jelentek meg az
ülésteremben, azt követően azonnal távoztak.
A Momentum képviselői is elhagyták
az eskütétel után az üléstermet. Korábban
azt közölték a Facebook-oldalukon, hogy
a frakciótagok a parlamenti mellett alternatív esküt tettek, melyben nem csak egy
szűk kiváltságos réteg, hanem az egész
társadalom szolgálatára esküdtek fel.
A Mi Hazánk országgyűlési képvise-

desz és a KDNP politikusai foglalnak helyet, mellettük az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, a Momentum, a Demokratikus
Koalíció, a Jobbik és a Mi Hazánk képviselői ülnek, a nemzetiségi szószólók a
kormánypárti széksorok mögött kaptak
helyett.
Turi-Kovács Béla bejelentette a kormány megbízatásának megszűnését. Innentől – az alaptörvény értelmében – a
2018-ban megalakult kabinet ügyvezető
kormányként gyakorolja hatáskörét,
nemzetközi szerződés kötelező hatályát
nem ismerheti el, rendeletet csak törvény
felhatalmazása alapján, halaszthatatlan
esetben alkothat. (MTI)

lőcsoportja ökumenikus istentiszteleten
vett részt az alakuló ülés előtt.
Hadházy Ákos – aki függetlenként
dolgozik a parlamentben – nem vett részt
az eskütételen, így képviselői jogait
egyelőre nem gyakorolhatja.
Az Országgyűlés korelnökéből – aki a
legidősebb képviselő, a 86 éves fideszes
Turi-Kovács Béla – és a korjegyzőkből –
vagyis a legfiatalabb képviselőkből – álló
testület jelentést tett a mandátumvizsgálat
eredményéről, amely mindenki megbízólevelét szabályszerűnek találta. A parlament 196 igen szavazattal, egyhangúlag
igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók
mandátumát.
A parlamentnek 199 képviselő
a tagja, közülük
egy nemzetiségi
képviselő, a Ház
munkájában 11
nemzetiségi szószóló is részt vesz.
Az elnöki pulpitus jobb oldalán
az európai parlamenti képviselők mellett a kor- A képviselők esküt tesznek az Országgyűlés alakuló ülésén 2022. május 2-án
mánypártok, a FiFotó: MTI/Illyés Tibor

Kuleba elítélte Lavrov szavait,
amelyekkel Zelenszkijt Hitlerhez hasonlította
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter elítélte hétfőn Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azon
kijelentését, amelyben Volodimir
Zelenszkij ukrán elnököt Adolf Hitler náci vezérhez hasonlította
azzal, hogy utóbbi ereiben is
„zsidó vér folyt”.

Lavrov egy olasz televíziónak tett nyilatkozatában hozzátette még, hogy „a legnagyobb antiszemiták zsidók”. Izrael is
tiltakozott az orosz külügyminiszter szavai miatt.
Kuleba a Twitteren kijelentette: Lavrov
kijelentései sértők mind Zelenszkij, mind
Izrael és az egész zsidó nép számára.
„Lavrov nem tudta elrejteni az orosz elit
mélyen gyökerező antiszemitizmusát.
Undorító megjegyzései sértik Zelenszkij
elnököt, Ukrajnát, Izraelt és a zsidó
népet” – fogalmazott az ukrán külügyminiszter. Hozzáfűzte, hogy „tágabb értelemben Lavrov szavai azt demonstrálják,
hogy a modern Oroszország tele van más
népek iránti gyűlölettel”.
Zelenszkij közben egy ausztrál tévécsatornának adott interjúban közölte: nem
zárja ki annak lehetőségét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az Ukrajna elleni
háborúban akár atomfegyvert is bevethet,
hiszen – mint rámutatott – az oroszok már
az ukrán atomerőműveknél is felelőtlenséget tanúsítottak. Emlékeztetett arra,
hogy az orosz katonák előbb elfoglalták a

csernobili atomerőművet, ki akarták űzni
onnan a teljes műszaki személyzetet, miközben fogalmuk sem volt a nukleáris létesítmény működéséről. Ezután az
Európában legnagyobbnak számító zaporozzsjai atomerőművet foglalták el, harckocsikkal és más páncélosokkal lőtték a
létesítményt. Szavai szerint egyenesen a
reaktorokat lőtték. Hangsúlyozta, hogy a
zaporizzsjai erőmű hatszor nagyobb, mint
a csernobili, egy ottani robbanás esetén
egész Európát halál fenyegetné.
Eközben az orosz erők többemeletes
lakóházakat vettek tűz alá vasárnap a keleti országrészben lévő Zaporizzsja közelében fekvő Orihiv településen, az
előzetes információk szerint két civil repesztalálatoktól életét vesztette, négy
pedig megsérült – közölte hétfőn a megyei kormányzói hivatal az Ukrajinszka
Pravda hírportál jelentése szerint.
Szerhij Bratcsuk, a dél-ukrajnai odeszszai katonai adminisztráció képviselője a
Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról
számolt be, hogy az elmúlt egy hét alatt
most harmadjára intézett rakétatámadást
az orosz hadsereg ugyanazon híd ellen,
amely a Dnyeszter folyó torkolatán ível
át, és Zatoka településnél található. Az
egyben vasúti és közúti hidat a mostanit
megelőzően április 26-án és 27-én érte
hasonló támadás, amelyek miatt a vonatok közlekedését egy időre le kellett állítani.

Közben Valerij Zaluzsnij, az ukrán
fegyveres erők főparancsnoka elmondta,
hogy hétfőn az ukrán katonák megsemmisítettek két orosz Raptor osztályú járőrhajót a Fekete-tengeren, a Romániához
közel eső, orosz megszállás alá került
Kígyó-szigetnél.
Az ukrán légideszant támadóerők parancsnoksága pedig sajtóközpontján keresztül azt adta hírül, hogy tagjai
megsemmisítették az orosz különleges
erők Szibériából érkezett egyik alakulatát
a kelet-ukrajnai Donyeck megyében,
Jampil falu közelében. Az ukrán parancsnokság videót tett erről közé, amelyen
páncélozott járművek roncsai és a 24. különleges orosz dandár halott katonái láthatók.
A kijevi vezérkar legfrissebb, hétfői
összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 23 800 orosz katona esett el, mintegy
ezer került fogságba. Az ukrán erők megsemmisítettek 194 orosz repülőgépet, 155
helikoptert, nyolc hadihajót, 1048 harckocsit, 2519 páncélozott harcjárművet, 459
tüzérségi és 80 légvédelmi rendszert, valamint 152 rakéta-sorozatvetőt.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat
(SZBU) közölte, hogy értesülései szerint
az orosz erők „több kisebb szállítmányra
bontva és kizárólag éjszaka” viszik ki az
országból halott katonáik holttesteit, hogy
elfedjék az ukrajnai háborúban elszenvedett valós veszteségeiket. (MTI)

Irodalmi Karaván Erdélyben – május 11–15. között
Második alkalommal indul útnak az
Irodalmi Karaván Erdélybe, melynek során május 11–15. között öt
napon keresztül három városban és
egy kiemelt könyves rendezvényen
mutatkoznak be az írók, alkotó
vendégek – olvasható a Petőfi Kulturális Ügynökség hétfőn az MTIhez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a januárban első alkalommal
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely városokba
látogató utazás második alkalommal érkezik Erdélybe. A szervezők ezúttal Marosvásárhely, Kolozsvár és Csíkszereda, a
Csíkszeredai Könyvvásár közönségét
megszólítva tematikus, rendhagyó irodalomórák, esti Szalon-estek és könyvvásári
programok megrendezésével készülnek a
kiemelt programokra.
A közlemény felidézi, hogy a Petőfi
Kulturális Ügynökség kiemelt programja,

az Irodalmi Karaván az egységes magyar
nyelv és kultúra ügyét szolgálja a hagyományos és kortárs magyar irodalom bemutatásával. Az Irodalmi Karaván
road-show a tervek szerint Magyarországon és az országhatáron túl is utaztatja az
irodalmat, kiemelten a Kárpát-medencében és Erdélyben.
„Az első Irodalmi Karaván utazás januárban számos lehetőséget adott a találkozásra: író vendégeinkkel telt házas
fellépéseken beszélgettünk a könyvek születéséről, az irodalmi elődökről és olyan
kiemelt dátumokról, mint Nemes Nagy
Ágnes születésének 100. vagy Tamási
Áron születésének 125. évfordulója” –
idézi a közlemény Juhász Anna irodalmárt, a Petőfi Kulturális Ügynökség Kiemelt Programok Igazgatóját.
„Most tavasszal, visszatérve Erdélybe,
újabb városokat érintve ezt a megkezdett
utat folytatjuk, ezúttal a beszélgetések

mellett már egy gyönyörű szabadtéri Tamási-kiállítást is bemutatva a székelyföldi
közönségnek” – tette hozzá Juhász Anna.
A meghívott vendégek közt szerepel többek között Háy János író, költő; Nagy
Koppány Zsolt Marosvásárhelyen született író, szerkesztő; Vecsei H. Miklós színművész, Dálnoky Csilla színművész;
valamint Balla Gergely, a Platon Karataev
frontembere és szövegírója – emlékeztet a
közlemény.
Az esemény házigazdája Juhász Anna
irodalmár, aki Tamási Áron, Pilinszky
János, Dsida Jenő és Nemes Nagy Ágnes
életművéhez kapcsolódó rendhagyó irodalomórákat tart az érintett városok kiemelt
intézményeiben, míg este a Szalon-esteket
és a könyvvásári beszélgetéseket moderálja.
Az ötnapos utazásról született beszámolókat egy filmben tekinthetik meg az
érdeklődők – áll az összegzésben. (MTI)
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Ország – világ
Több mint félmillió határátlépő

A május elsejei hétvégén több mint 680.000 személy
lépte át Románia határát – közölte hétfőn az országos határrendészet (IGPF). A hatóság tájékoztatása
szerint naponta mintegy 4000 határőr teljesített szolgálatot, és a hétvégén több mint 680 ezer személy
lépte át az országhatárt a ki- vagy belépő oldalon. A
legforgalmasabbak a román–magyar határátkelők
voltak, ezeken 240 ezren érkeztek Romániába vagy
távoztak az országból. Intenzív volt a légi forgalom
is, mintegy 203.000 személy érkezett vagy távozott
Romániából légi úton. A román–bolgár határt több
mint 96.000 ember lépte át a három nap alatt. A határőrök 172 törvénytelenséget állapítottak meg, 57
külföldi személytől pedig megtagadták az országba
lépést, mert nem tettek eleget a törvény által megszabott követelményeknek. (Agerpres)

Sikeres májátültetés

Javul az állapota annak az ötéves kislánynak, akin
súlyos májelégtelenség miatt szervátültetést végeztek a bukaresti Fundeni Klinikai Intézetben. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a szombaton
elvégzett beavatkozás sikeres volt. A kislány még intubálva van, de elkezdték a gépi lélegeztetés fokozatos megszüntetését. A gyermek mája megfelelően
működik, a vizsgálatok eredményei egyre jobbak. A
páciens állapota betegségének súlyossága, az alultápláltság, illetve korábbi vírusos fertőzései miatt
javul lassan – jegyezték meg. Az egészségügyi minisztérium pénteken jelentette be, hogy májátültetést
végeznek azon az ötéves kislányon, akit akut hepatitisszel kezeltek az egyik bukaresti kórházban. Kezdetben az Európában és Amerikában is terjedő
ismeretlen eredetű májbetegséggel magyarázták a
gyereknél jelentkezett akut hepatitisz okát, később
azonban kiderült, hogy esetében egy genetikai rendellenesség, a Wilson-kór idézte elő a májgyulladást.
Ez a genetikai betegség a réz kóros felhalmozódásával jár a szervezetben, ami májelégtelenséghez
vezet, és más szervek működését is károsítja.
(Agerpres)

Változatlan szinten
a munkanélküliségi ráta

Februárhoz képest változatlan szinten, 5,7 százalékon maradt a munkanélküliségi ráta márciusban Romániában – közölte hétfőn az Országos Statisztikai
Intézet (INS). A 15 és 74 év közötti munkanélküliek
száma 475 ezerre volt tehető márciusban, ami több
az előző hónapban jegyzettnél (468 ezer személy),
de kevesebb az egy évvel korábban regisztráltnál
(486 ezer személy). A nők körében 0,1 százalékponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a férfiaknál (a nőknél 5,8 százalék, a férfiaknál 5,7 százalék).
A fiatalok (15-24 év közöttiek) körében továbbra is
magas, 22 százalékos munkanélküliséget jegyeztek.
A 25 és 74 év közöttiek körében 4,7 százalékos munkanélküliségi rátát becsültek az idei év harmadik hónapjára (4,8 százalék a nőknél és 4,7 százalék a
férfiaknál), ez a korosztály tette ki a munkanélküliek
összlétszámának 77,2 százalékát. (Agerpres)

Nőtt a három hónapos bankközi
hitelkamatláb

A pénteki 4,95 százalékról 5,01 százalékra nőtt hétfőn a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló
három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) –
közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). Ennél magasabb ROBOR-szintet 2013. április 3-án jegyeztek,
amikor 5,03 százalékon állt a mutató. 2020 elején évi
3,19 százalékon állt a ROBOR, a múlt év elején
pedig 1,98 százalékon. A jelzáloghitelesek esetében
alkalmazott hat hónapos bankközi hitelkamatláb a
pénteki 5,04 százalékról 5,13 százalékra, a 12 hónapos ROBOR pedig 5,11 százalékról 5,19 százalékra
nőtt hétfőn. A Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsa április 6-ától az addigi 2,5 százalékról 3 százalékra emelte az alapkamatot. A fogyasztói hitelek
irányadó mutatója (IRCC) jelenleg évi 1,86 százalék.
A negyedévente közölt referenciamutató a bankközi
tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa. A három hónappal ezelőtt közölt értéke évi
1,17 százalék volt. (Agerpres)

A jobboldal ereje
(Folytatás az 1. oldalról)
(és a lelkiismeretét is megnyugtatandó), őt magát illetné
meg leginkább az államelnöki tisztség.
Hogy miből gondolja ezt, csak ő tudja, mert aktív politikusként az elmúlt évtizedekben nem sok eredményt
mutatott fel – elég, ha csupán a szállítási miniszterként
beígért, és meg nem valósított autópályákat említjük.
Vagy talán azt hiszi, hogy a választók „ráharapnak”
a kampányszövegére, és a következő választáson hanyatt-homlok rohannak majd, hogy erre az általa a PNL
hagyományait követő nemzeti liberalizmust gyakorló, a
családra, az egyházra, a helyi közösségre, az iskolára
épülő formációnak nevezett pártra adják a voksukat.
Netán, mint a pókerben, a kezdő szerencséjére számít? Valami hasonló történt nemrég Szlovéniában is…
Majd kiderül, mekkora a Jobboldal Ereje.
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Családi majális

Marosvásárhelyiek ünnepeltek a Maros-parton
Az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete két év kényszerszünet után ismét megszervezte az immár hagyományossá vált családi majálist. Az
eseményt május 1-jén a
Maros-parton tartották, és
számos programmal várták az
érdeklődőket.

Nagy-Bodó Szilárd
Frunda Csenge városi tanácsos
úgy fogalmazott, nagy öröm a helyi
szervezet számára, hogy a koronavírus-járvány miatti két év szünet
után ismét sikerült megszervezni a
családi majálist, ahol a gyermekeket is változatos programok
várták: arcfestés, ugrálóvár, pónilovaglás, valamint falmászás.
Fellépett Ábrám Tibor népdalénekes, valamint Wolf Kati. Idén is
volt gulyásfőző versenyt, amire 13
csapat jelentkezett be. Minden csapat valamilyen különlegességgel
készült. Volt székelykáposzta, gombás gulyás, gombapaprikás és ami
nem maradhatott el a hagyományos
gulyás.
Az eseményen a tánc is nagy szerepet kapott. Barabási Attila-Csaba,
a Maros Művészegyüttes igazgatója
szerint lehetőséget kívántak adni a
marosvásárhelyi gyermek-táncegyütteseknek, hogy megmutassák

a tehetségüket. A Boróka és a Borsika néptáncegyüttes utánpótlást jelent a Maros Művészegyüttesnek
is.
– A gyermekfellépések egyik előnye, hogy bizalmat adnak a fiataloknak, másrészt kijönnek a szülők
is, és lehetőség nyílik a közös ünneplésre – mondta az igazgató,
majd hozzátette, hogy az elmúlt napokban Marosvásárhely a néptánc
fővárosa volt, hiszen április 29-én a
tánc világnapját ünnepelték, április
30-án pedig Erdőcsinádon több
mint 600 személy részvételével tartották a Gyöngykoszorú fesztivált.
Május 1-jén a Maros-parton folytatódtak a táncfellépések.
Barabási Attila-Csaba kiemelte,
hogy a családi majális nem politikai
rendezvény. Elmondása szerint több
helyről hallotta, hogy csak a kampány idején szerveznek hasonló
programokat, most pedig azt lehetett látni, hogy kampány nélkül is
sokan voltak.
Zárszóképpen a Maros Művészegyüttes igazgatója hozzátette,
hogy a népi kultúra része a hétköznapoknak és az ünnepnapoknak
is.
Az igazgató köszönetét fejezte ki
az oktatóknak, akik segítettek a
gyermekeknek megtanulni a táncokat.
A családi majálison részt vett

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere is, aki úgy vélekedett,
hogy öröm látni a helyieket és az ismerős arcokat.
A polgármester elmondása szerint a több mint 10 éves hagyományra visszatekintő esemény az
összetartozás egyik fontos jelképe
lett.
Soós Zoltán számára ez volt az
első olyan családi majális, ahol nem
indult a gulyásfőző versenyen,
ezzel szemben a zsűriben kapott helyet.

300 millió eurós támogatás
a mezőgazdaságban tevékenykedő
vállalkozásoknak
A Támogatás Romániának elnevezésű
gazdasági mentőcsomag keretében 300 millió euró jut a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozásoknak. Az összeget az Európai Projektek és Beruházások Minisztériuma a Versenyképességi
Operatív Program keretében biztosítja.

„Azt ígértük, hogy segíteni fogunk
mindazokon a cégeken, kisvállalkozásokon és családi vállalkozásokon, szövetkezeteken, amelyek a mezőgazdaságban
tevékenykednek, és megsínylették a világjárvány és az árak növekedését. Közvitára bocsátottuk pénteken a pályázatot
és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat. Kérjük az érintetteket, hogy a megadott határidőig jelezzék, ha valamilyen
változtatást javasolnának” – mondta Hegedüs Csilla, az Európai Projektek és Beruházások Minisztériumának államtitkára.
Az összeg jelentős része uniós forrásból, másik része pedig a román költségvetésből származik. A támogatásról szóló
sürgősségi kormányhatározat-tervezetet
pénteken bocsátotta közvitára az Európai
Projektek és Beruházások Minisztériuma,

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési, valamint a Vállalkozásügyi és Turisztikai
Minisztériummal közösen.
A mezőgazdaságban tevékenykedő
kis- és középvállalkozásoknak szánt mikrotámogatások összértéke 50 millió euró,
míg a forgótőkére szánt támogatás
összértéke 250 millió euró.
A rendelettervezet szerint ezekből az
állami támogatásokból a kkv-k, mikrovállalkozások, engedélyezett természetes
személyek (PFA), egyéni vállalkozások
(ÎI), társult mezőgazdasági szövetkezetek, mezőgazdasági szövetkezetek, termelői csoportok és szervezetek, illetve
családi vállalkozások részesülhetnek. 5000 eurós mikrotámogatást kaphatnak a kkv-k, mikrovállalkozások, engedélyezett természetes személyek, egyéni
vállalkozások és családi vállalkozások.
A forgótőke-támogatásokat a 2019-ben
nyilvántartott forgalom alapján bírálják
el, minimum 5000, maximum 120.000
euró értékben.
A közvitán lévő kormányhatározat-tervezettel kapcsolatos részletek a minisztérium honlapján találhatók. (RMDSZtájékoztató)

Fő a gulyás

Fotók: Nagy-Bodó Szilárd

Románia tizenkét
hidrogénüzemű vonatot vásárol
A közlekedési minisztérium gazdaságiműszaki bizottsága tizenkét hidrogénüzemű, egyenként 160 férőhelyes vonat
beszerzését hagyta jóvá, amelyek a dízelüzemű motorvonatokat váltanák ki
több, nem villamosított dél-romániai
útvonalon – jelentette be Irinel Ionel
Scrioşteanu közlekedési államtitkár
hétfőn.

A kísérleti projekt áfa nélkül 973 millió euróra becsült költségét a nemzeti helyreállítási
és ellenállóképességi tervben (PNRR) vissza
nem térítendő külső forrásokból fedezik.
A hidrogénvonatok félóránként járnak majd
a bukaresti Északi pályaudvar és az otopeni-i nemzetközi repülőtér, valamint Bukarest és Titu között, óránként Bukarest és Piteşti, valamint Bukarest és Tîrgovişte között, illetve naponta négyszer Bukarest és Craiova
között.
Scrioşteanu szerint azáltal, hogy a dízelüzemű vonatokat hidrogénüzeműekre cserélik,
600 ezer eurónyi értékben csökken a vasúti személyszállítás okozta környezetszennyezés, hiszen egyebek mellett évi 18 ezer tonnával

csökken a szén-dioxid-kibocsátás. Ez is a
2050-re kitűzött európai karbonsemlegesség elérését szolgálja – magyarázta Facebookbejegyzésében a közlekedési államtitkár.
A hidrogénvonatok olyan elektromos motorvonatok, amelyek a fedélzetükön lévő, hidrogénnel táplált üzemanyagcellákkal képesek
előállítani a működésükhöz szükséges energiát.
A hidrogént az üzemanyagcellában égetik el
a levegőből nyert oxigén segítségével, aminek
melléktermékeként kizárólag víz és gőz keletkezik. A hidrogénvonat nem termel szén-dioxidot, vagy más, káros anyagokat, üzemeltetéséhez viszont hidrogén-töltőállamosokra
van szükség.
Az Európai Bizottság (EB) tavaly szeptemberben hagyta jóvá a román helyreállítási tervet
(PNRR). Románia összesen 29,2 milliárd eurót
hívhat le a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk felszámolását célzó
európai uniós pénzügyi csomagból, amiből
14,24 milliárd euró a vissza nem térítendő támogatás, 14,942 milliárd euró pedig kedvezményes hitel. (MTI)

Korlátozás nélkül be lehet utazni
Horvátországba
Horvátországban május 1-jétől megszűnt minden beutazásra vonatkozó járványügyi korlátozás – közölte a horvát belügyminisztérium hétfőn.

Fotó: Antalfi Imola

A határátlépésre a koronavírus-járvány előtti feltételek érvényesek – írták, hozzátéve: egyebek
között a schengeni határellenőrzési kódex és a külföldiekre vonatkozó törvény által előírt követelményeknek kell megfelelni.
Zágráb április elején enyhített a határátlépési szabályokon. Az európai uniós állampolgárok
azóta korlátozások nélkül léphetnek be Horvátországba, ez vonatkozik az Ukrajnából érkező
menekültekre is. Más, nem uniós állampolgároknak rendelkezniük kellett védettségi igazolással,
de nem kellett megindokolniuk jövetelük célját. Most ezt a rendeletet is feloldották.
Az országban még a húsvéti ünnepek előtt megszűntettek minden más járványügyi intézkedést
is. Egyedül az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben kell még védőmaszkot viselni,
és ezen intézmények dolgozóinak továbbra is védettségi igazolással kell rendelkezniük.
A valamivel kevesebb mint négymillió lakosú Horvátországban az elmúlt 24 órában 47 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid–19-ben nyolcan hunytak el. Kórházban 441 beteget ápolnak, közülük 17-en szorulnak lélegeztetőgépre.
Az országban eddig 2 313 259-en kaptak védőoltást, közülük 2.241.920-an már a második
adagot is beadatták maguknak. (MTI)
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Remekeltek a Maros megyei diákok

Rendkívüli eredmények a matematikaolimpián
Április 20–23. között a kolozsvári Báthory István Elméleti
Líceum adott otthont a IV. Országos Magyar Matematikaolimpiának, amely egyben a
XXXI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny is. Maros megyét egy 26 diákból álló
kitűnő csapat képviselte,
amely az élmezőnyben szerepelt, és számos díjat nyert el.
A versenyről – amely a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem főépületében zajlott – és a
díjazásról Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
matematikatanára, a versenybizottság tagja számolt be lapunknak.

Mezey Sarolta

Színvonalas verseny
Kolozsváron
Az ötágú síp szellemében született meg 31 évvel ezelőtt a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, melynek célja, hogy az
anyaország és az azt körülvevő régiók (Délvidék, Erdély, Felvidék,
Kárpátalja) magyar anyanyelvű középiskolásai találkozzanak, megismerjék egymást, s közben összemérjék matematikai tudásukat.
Ennek a versenynek az erdélyi válogató szakasza az Erdélyi Magyar
Matematikaverseny. Az EMMV
2012 óta az oktatási minisztérium

által elismert versenyek listáján szerepel, 2018-tól pedig olimpiai rangot kapott – tették közzé a
szervezők a Báthory líceum honlapján.
– Ennek a versenynek múltja
van. Idén nagyon színvonalasan, jó
körülmények között Kolozsváron
zajlott az Erdélyi Magyar Matematikaverseny, amely egyben a tanügyminisztérium által elismert IV.
Országos Magyar Matematikaolimpia is. Az olimpia nagyobb jelentőséggel bír, mint egy más típusú
országos verseny, színvonalasabb,
másképpen is finanszírozzák. Az erdélyi magyar matematikaversenynek nemzetközi szakasza is szokott
lenni, ahol az országos szakaszon
legjobban szereplő diákok vesznek
részt.
Az idén a Maros megyei csapat
nagyon jól szerepelt az országos
magyar olimpián, óriási munkát
fektettünk a felkészülésbe. Nagyon
erős csapatunk volt, az élvonalban
a Bolyaival, de más iskolák diákjai
is igen jó eredményt értek el.
Tudni kell, hogy egyazon versenyen két díjazás van, az Országos
Magyar
Matematikaolimpia
(OMMO) díját a minisztérium, az
Erdélyi Magyar Matematikaverseny (EMMV) díját a matematikatársaság adja. Az országos olimpián
egy első, egy második, egy harmadik díjat adnak, s a résztvevők 15
százaléka részesül dicséretben. Az
Erdélyi Magyar Matematikaverse-

nyen több díjat szoktunk adni – fogalmazott Mátéfi István.

A nyertes diákok és tanáraik
Az V. osztályok versenyét Bozsi
Nóra Boglárka, a marosvásárhelyi
George Coşbuc Általános Iskola diákja nyerte, mindkét I. díjat –
OMMV és EMMV – ő szerezte
meg, felkészítő tanára Hamar Fodor
Erzsébet. Szilágyi Tamás, a Bolyai
diákja OMMV III. díjban és
EMMV II. díjban részesült, felkészítő tanára Horváth Éva. EMMVdicséretben részesült Vita Vanda,
szintén bolyais, felkészítő tanára
Horváth Éva.
A VI. osztályosok közül Weisz
Hunor, a Marosvásárhelyi Református Kollégium diákja EMMV III.
díjas lett, felkészítő tanára Szász
Szilárd.
A VII. osztályosok évfolyamán
mindkét első díjat Mátyási Péter
Zsolt, az Európa Általános Iskola
diákja hozta el, akit Secareanu Éva
tanárnő készített fel. OMMV II. díjban és EMMV I. díjban Pálosi Adél
Bernadett, a Dr. Bernády György
Általános Iskola diákja részesült, őt
Bartos Honorea Gizella tanárnő készítette fel.
A VIII. osztályosok vetélkedőjén
Domokos Anna-Mária, a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskola
diákja OMMV II. díjat és EMMV I.
díjat kapott, felkészítő tanára Bartha
Enikő-Ilona. EMMV-dicséretben
részesült Brassai Csanád, a Bolyai

Magyarságtörténetből jeleskedtek
Április negyedik hétvégéjén tartották
meg Nagyváradon a romániai magyar
kisebbség történelme és hagyományai
országos tantárversenyt, ahol a Maros
megyeik sem vallottak szégyent, sőt
nem remélt eredményt értek el.

A 6. és 7. osztályok tantárgyversenyén egyegy tanintézményt két diák képviselhetett, megyénként az első helyezett, a tömbmagyarságból megyénként két-két csapat utazhatott Nagyváradra múlt pénteken. A 6. osztályosok mezőnyében 22 csapat mérette meg magát,
Maros megyét a Csíkfalvi Általános Iskola (felkészítő tanár Antal Ilka) és a nagyernyei Apafi
Mihály Általános Iskola (Farkas Izabella) képviselte. A 7. osztályosoknál a dicsőszentmártoni
Traian iskola (Gagyi Zoltán) és a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános Iskola (Kerekes Szilárd) diákjai képviselték a megyét a
tizenkét csapatos versenyben. A kétfordulós vetélkedőn szombaton délelőtt írásbeli tudásfelmérő volt, délután pedig csapatonként egy-egy,
legfeljebb négyperces, megadott tematika alapján választott történelmi jelenet előadása volt a
feladat.
A Maros megyeiek nem várt eredményeket
értek el: a 7. osztályos Doszlop Tamás és Selcuzan Sára dicsői diákok színtízesre teljesítettek, amire eddig még nem volt példa az
országos tantárgyversenyen, míg a 6. osztályosoknál a csíkfalvi iskola tanulói, Szekeres Koppány és Dósa Benedek 9,26-os eredménnyel a
3. helyen végeztek.
Antal Ilka tanárnő lapunknak elmondta: igen
büszkék a diákok eredményére, minden csapat
jól szerepelt, és akik idáig eljutottak, mind bizonyították, hogy nagy tudást birtokolnak. A
saját tanítványai teljesítményét értékelve
kifejtette: számára
büszkeség és nagy
elégtétel,
hiszen
kevés ennyire kicsi
vidéki iskola vett
részt a versenyen. A
csíkfalvi diákok a
márciusi, Szászrégenben rendezett megyei
döntő legjobbjaiként
utaztak a Partiumba,
ahol nagynevű iskolák diákjaival kellett
felvenniük a versenyt,

az eredmény pedig mindenkit meglepett, a legtöbben nem is hallottak a kis nyárádmenti településről. Diákjai komolyan vették a felkészülést, a tavaszi vakáció egy részét is állandó teszteléssel, gyakorlással, szereptanulással töltötték. Az Árpád és a táltos című előadásuk a
fejedelem honfoglalás előtti dilemmáját mutatta be, a szellemek üzenetét kereste arra a kérdésre, hogy elinduljon-e nyugatra, foglalja-e
vissza az Atilla király által egykor hátrahagyott
Kárpát-medencét. Az eredményért a diákok
mellett a szülői közösségnek, a tanintézménynek és az önkormányzatnak is köszönet
jár a támogatásért – részletezte a pedagógus.
A diákok pénteken utaztak Nagyváradra. A
megnyitó után interaktív városnézés volt, az
Ady Endre Emlékmúzeumot látogatták meg, és
egy táncszínházi előadást is megtekintettek. A
szombati verseny leglátványosabb és legérdekesebb része a délutáni bemutató volt, ahol a
kétfős csapatok a magyarság történelméhez
vagy hagyományaihoz kötődő jeleneteket
adtak elő, felvonult Lehel a kürtjével, Mátyás
király és Bonfini, reneszánsz jelenetek, népi
történetek, püspökök, királyok kápráztatták el
egymást. A verseny után a diákok a helyi várat
és várudvart vagy a püspöki palotát és a Szent
László-templomot tekinthették meg. A vasárnapi értékelést és a díjkiosztó ünnepséget a házigazda művészeti líceum diákjainak klasszikusés modernzene-feldolgozása tette színesebbé.
A nagyváradi döntő zsűrijében két Maros
megyei pedagógus is helyet kapott: Kedei Előd
(búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola)
és Imre Zsolt (marosvásárhelyi Művészeti Líceum). (GRL)

Minden Maros megyei csapat jól teljesített

A Maros megyei csapat

Farkas Elméleti Líceum diákja, felkészítő tanára Szilágyi Emőke.
A IX. osztályosok versenyét
Barta-Zágoni Csongor, a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum diákja
nyerte, ő az OMMV I. díjat és az
EMMV I. díjat is kiérdemelte, felkészítő tanára Szilágyi Emőke.
Barta-Zágoni Csongor a karácsonkői román nyelvű országos matematikaolimpián
is
remekelt,
ahonnan II. díjjal tért haza.
A X. osztályosok megmérettetésén Simon László, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum diákja OMMV- és
EMMV-dicséretben részesült, őt
György Gabriella készítette fel.
EMMV-dicséretet kapott még a bolyais Marton Tamás-Attila, Szilágyi
Emőke tanítványa.
A XI. osztályosok versenyében
rendkívüli eredmény született. Egy
bolyais osztályból négy diákot díjaztak, ebből ketten az élen végez-

tek. Az osztály felkészítő tanára
Mátéfi István.
Íme az eredmények: OMMV I.
díjat és EMMV I. díjat Barta-Zágoni Bernadette kapott. Ő a IX. osztályos Barta-Zágoni Csongor
testvére, így a két kiemelkedő matematikai tehetség révén a család
négy első díjjal „gazdagodott”, ami
páratlan teljesítménynek számít.
Jól szerepelt Nagy Zsuzsa is, aki
mindkét második díjat elnyerte. Az
osztályból EMMV-dicséretben részesült Szász Réka és Ujfalusi Ábel is.
A XII. osztályosok versenyében
Kis Anita bolyais diák, Simon János
tanítványa OMMV III. díjban és
EMMV II. díjban részesült.
Ami a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt illeti, ennek idei
megszervezése kérdéses, ugyanis a
kárpátaljaiak komoly megpróbáltatást élnek át az ukrajnai háború
miatt.

Heti koncertsorozat

Kezdődnek
az LI. Marosvásárhelyi Zenei Napok
Kaáli Nagy Botond
Csütörtök délután ismét kezdetét veszi
Marosvásárhely egyik legrégebbi kulturális
eseménysorozata, az 51. Marosvásárhelyi
Zenei Napok. Az immár fél évszázadnál is
nagyobb múlttal rendelkező klasszikus zenei
szemlét megelőzően azonban még egy koncertre is sor kerül a héten, éppen ma, május
3-án.
A Kultúrpalota nagytermében ma este 7
órakor négykezes zongoraestre várják a zenekedvelő közönséget, a koncerten Andreea
Spînu és Daniel Ciobanu zongoraművészek
lépnek fel a következő műsorral: A. Dvořák
– Szláv táncok nr. 1 op. 46, nr. 2 op. 72, nr.
7 op. 46, Fr. Schubert – é-moll fúga, op. 152,
J. S. Bach – Sheep May Safely Graze a 208as kantátából, BWV 208, S. Rahmaninov –
3. és 4. Zenei pillanat, Liszt F. 12. Magyar
rapszódia, J. Brahms – 7., 10., 16. Magyar
táncok, I. Sztravinszkij – Petruska-szvit, Keringő és Orosz tánc.
Az LI. Marosvásárhelyi Zenei Napok
május 5-én kezdődik és május 26-án ér
véget. A fesztiválnyitó szimfonikus hangversenyre értelemszerűen május 5-én, e hét csütörtökén kerül sor. Az este 7 órakor a
Kultúrpalota nagytermében kezdődő koncerten Mihai Cojocaru vezényel, a szólista
Daniel Ciobanu zongoraművész, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara. A fesztiválnyitó
hangverseny műsora: J. S. Bach – Nyitány
a 3. D-dúr Zenekari szvitből, BWV 1068, J.
S. Bach/O. Respighi – Nun komm, der Heiden Heiland 1. korál, a Három korál című
alkotásból, P167 (Lento assai), J. S. Bach –
5. f-moll zongoraverseny, BWV 1056, J.
Haydn – 11. D-dúr zongoraverseny, W. A.
Mozart – 35. D-dúr „Haffner” szimfónia,
KV 385.
A fesztiválnyitó hangverseny, illetve a
négykezes zongoraest szólistája-szólistái fiatal és tehetséges zongoraművészek. Daniel
Ciobanu 1991-ben született, a karácsonkői
Victor Brauner Művészeti Líceumban tanult. A Marosvásárhelyen elnyert Constantin

Silvestri tanulmányi ösztöndíjjal egy évig az
edinburgh-i Stewarts Melville College magániskolába járt, majd Glasgow-ban a Skót
Királyi Konzervatóriumban szerzett oklevelet, a Berlini Universität der Künste keretében pedig a második magiszteri képzésén
vett részt. Az évek során több kitüntetésben
is részesült: az Edinburgh-i Rotary Club Az
év ifjú zenésze – 2008 díja, a Yamaha Europe Foundation 2010-es ösztöndíja és a párizsi Ecole Normale de Musique-Alfred
Cortot-ban szerzett két diplomája. Több versenygyőzelmet (Morocco Philharmonique –
Casablanca, UNISA International Piano
Competition – Pretória, BNDES International Piano Competition – Rio de Janeiro) és
egy ezüstérmet, illetve közönségdíjat (Arthur Rubinstein Nemzetközi Zongoraverseny, Tel-Aviv) tud a magáénak.
Koncertezett a Carnegie Hallban (New
York), az Elbphilharmonie-ban (Hamburg),
a lipcsei Gewandhausban, a berlini Konzerthausban, a londoni St. John’s Smith Squareen, valamint Japán, Kína, Tajvan,
Dél-Afrika és Brazília városaiban is. Olyan
neves zenekarokkal működött együtt, mint
a Bremeni Kamarafilharmónia, az Izraeli
Filharmónia, a Skót Királyi Nemzeti Zenekar, a George Enescu Filharmónia és a
Román Rádiózenekar.
Andreea Spînu Brassóban született, a
Tudor Ciortea Zenei Líceumban tanult zongorázni, majd 2019-ben végzett a Bukaresti
Nemzeti Zeneművészeti Egyetemen. Szakmai képzése során számos versenyen és
mesterkurzuson vett részt. Szóló- és kamaraesteken lépett fel a temesvári Eufonia
Fesztiválon, a bukaresti Simfonii de Asfalt
Fesztiválon, valamint a brassói Európai
Költészeti Biennálén, együttműködött a
Trio KamerArttal, az AdMusicam Kamarazenekarral és a Nagyszebeni Állami Filharmóniával. Részt vett továbbá a hátrányos
helyzetű gyerekeknek szervezett koncertsorozatban, és olyan online zenei oktatási
műsorokban, mint a Pavilion muzical. 2019
óta együttműködik a Komikus Gyerek
Operával is.
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A legkorszerűbb iskolaépület
megyénkben
Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Bíznak a megértésben
Épül, szépül Nagysármás,
egyik látogatásunktól a másikig sok minden változik, a
helybeliek
elégedettségét
mégsem érzi az új városvezetés – beszélgettünk el Botezan
Valer polgármesterrel. Holott
arra törekednek, hogy minden lehetőséget megpróbáljanak kihasználni. De a siker
kulcsát nem ismeri senki, a sikertelenség kulcsa pedig az,
amikor az ember szeretne
minden
kérésnek
eleget
tenni, ami lehetetlen – vonja
le a tanulságot, majd hozzáteszi: – Ami tőlünk telik, azt
megtesszük, és bízunk abban, hogy megértik a jó szándékot.

Botezan Valer polgármester

Szép munkát végeznek
Egy éve kezdődött a mellékutcák aszfaltozása Nagysármáson,
ami a munkálatok okozta kellemetlenségek miatt elégedetlenséget
váltott ki az ott lakókból, de mire
elkészült, olyan szépen kialakították a járdákat, sáncokat is, hogy
bármely településen megirigyelhetnék. 2,2 kilométernyi aszfaltszőnyeg leterítése után a következő
két hétben újabb 5 kilométernyi
aszfaltozással készülnek el, és már
kiadta a polgármesteri hivatal a
rendeletet a munkálatok megkezdésére másik két kilométeres szakaszon, ami, ha elkészül, a
mezőségi városka utcáinak 98 százalékát aszfaltburkolat fogja fedni.

nagy hasznukra voltak, amikor
bűnesetet kellett felderíteni. A lakosság biztonságának a megőrzése
ponense keretében nyújtottak be a fontos a városvezetés számára, így
település központjában lévő hat az idősebb két rendőr mellé három
tömbház szigetelésére az energeti- fiatal érkezett.
kai hatékonyságuk növelése érdekében.
Szabadidőközpont
A 10. komponens keretében pá– A mai tanácsülésen hagyjuk
lyáznak támogatásra szolgálati la- jóvá a területi városrendezési tervet
kások építésére az egészségügyben a szabadidőközpont kiépítésére,
és az oktatásügyben dolgozó fiatal amelyben lesz úszómedence, sportszakembereknek.
terem, fitneszterem, ifjúsági multiA célok között van a polgármes- kulturális központ a különböző
teri hivatal épülete energetikai ha- sportok művelésére, és nem feledtékonyságának a növelése is keztünk meg az idősekről sem. A
LED-es égőkkel, légkondicionálás- sportpálya mellett épül fel a közsal, ami lehetővé teszi a felhasznált pont, és a pályát is korszerűsíteni
energia 30 százalékos csökkenté- fogjuk – tájékoztatott Botezan
sét, továbbá az intézmény digitali- Valer polgármester.
zálását az online ügyintézés
„Vizes” gondok
érdekében.
Aktualizálják a pályázatot a
Tervezik két elektromos megszennyvízhálózatnak a környező
falvakba való kiterjesztésére az országos helyreállítási terv keretében
a környezetvédelmi alapból. A jelenlegi körülmények között, amikor Románia nehéz helyzetbe
került az e téren tett ígéreteit illetően, reménykednek a támogatásban.
Az Anghel Saligny országos beruházási program keretében tervezik a víztisztító állomás bővítését,
korszerűsítését, hogy elláthassa
Sármás és a környező települések
szennyvizének a tisztítását.
Érdeklődésünkre a polgármester
elmondta, hogy ígéretet kaptak az
Aquaserv új igazgatójától olyan
munkálatok elvégzésére, amelyek
hajtású autóbusz vásárlását a helyi lehetővé teszik az ivóvízzel való
közlekedésre és a diákok szállítá- ellátás javítását, hogy ne legyen
sára, valamint egy elektromos olyan súlyos a vízhiány, mint az eltöltőállomás kialakítását a polgár- múlt nyáron.
Már az idén megkezdik az előmesteri hivatal előtti parkban.
készületeket, hogy rácsatlakozzaA közbiztonság érdekében
nak a kolozsvári vízüzem
A településen 80 videokamerát hálózatára, amely Báld és Csehszeretnének elhelyezni, olyanokat, telke vízellátását fogja biztosítani,
amelyek a gépkocsik rendszámát is ami a mezőségi hálózat tehermenképesek leolvasni. A meglévők tesítését szolgálja.

Épül a bölcsőde

A jó körülmények, a rendszeres
étkezés, a tanulásban való segítségzetésre már nem jut a fenntartási nyújtás mellett sok közösségi élpénzből, és a táblagépeket is vissza mény várja a bentlakókat, énektanulás, verstanulás, a jeles napokellett adni a járvány lejártával.
A nagyobbak viszont szeretik a
matematikát, valósággal várják az
órát, mert a tanárnő szépen beszél
velük, jól magyaráz, és a bentlakásba is elmegy segíteni. Szeretik a
magyartanárnőt is. Az V-VII.-esek
összevont osztályban, a VI. és VIII.
osztályosok önálló osztályban tanulnak, ami jövőre sajnos megszűnik.
A szórványkollégiumba járó diákok havi 200 lej ösztöndíjban részesülnek, mégis volt olyan szülő a
környékbeli falvakból, akit nem sikerült meggyőzni, hogy a bentlakásba adja a gyermekét. Pedig nagy
szükség lett volna néhány hetedikes
diákra, hogy a nyolcadik osztály
önállóságát megőrizzék.

kon tartott ünnepségek, amelyek
közül a legkedveltebb a farsang.
Szép szokás, hogy a nagy családfára a kollégium minden lakójának
a képe felkerül.

98 százalékban aszfaltburkolat

A nagy családban

Az eltelt években a sármási szórványbentlakásból 142 nehéz családi
helyzetben lévő, vagy olyan településről származó gyermek került ki,
ahol már nincs magyar iskola. Az
általános iskola elvégzése után
egyesek a szamosújvári Kemény
János Elméleti Középiskolában
folytatták tanulmányaikat, a többség a válaszúti szakiskolában mesterséget tanult, és egy kivételével
mindenki munkát kapott mezőgé-

Az osztálytermeket okostáblával
és korszerű bútorzattal a helyi költségvetésből látják el, hasonlóképpen az udvar rendezését, bekerítését
is – tájékoztatott Botezan Valer polgármester.
*
A volt bentlakás épületében,
amely az új iskola elkészültével felszabadul, a tervek szerint egy orvosi
központot szeretnének kialakítani
járóbeteg-szakrendelőkkel, laboratóriummal, rehabilitációs központtal – ahol a sármási gyógyiszapot is
felhasználnák –, valamint az idős
betegeket ellátó palliatív központtal.

ségének a javítását célzó uniós pénzekből valósul meg. Az emeletes
épület földszintjén és emeletén is
egy-egy 25 tagú csoport befogadására alkalmas termet alakítanak ki,
ezenkívül ebédlőt, egy többrendeltetésű termet, valamint orvosi rendelőt, raktárakat, öltözőket. A több
mint 5,68 millió lejes beruházás kivitelezését augusztusban fejezik be,
de az intézmény átadása és akkreditációja miatt valószínű, hogy szeptemberben még nem nyílik meg,
csak a jövő évben.

Ez a célja annak a pályázatnak,
amelyet az országos helyreállítási
és ellenálló képességi terv 5. kom-

pész, sofőr, szakács, fodrász, autószerelő és más szakmákban.
Jelenleg 10 diák lakója van a
szórványkollégiumnak, négyen naponta bejárnak, hogy délután segítséget kapjanak a tanulásban. Van
lakójuk Tusonból, Madarasi-Feketéről, Újősről, Kissármásról stb.,
olyan magyar családokból is, ahol
nem vagy alig beszélik az anyanyelvünket.
Hatan elemisták, a többiek felső
tagozatra járnak. Ebéd után a nevelőnő a kisiskolásokkal foglalkozik,
megtanulják a leckét, leírják a házi
feladatot. Nagyon örül annak, hogy
a két harmadikos kisfiú már nagyon
szépen és szívesen olvas.
A nagyobbaknál gondot jelent a
házi feladatként kapott projektek elkészítése, mivel nincsen internet a
bentlakásban, a havi 30 eurós előfi-

(Folytatás az 1. oldalról)
A villamosenergiát a tetőre szerelt napelemek termelik. Az osztálytermekben felszerelt ventilációs
rendszer biztosítja a levegő optimális tisztaságát és állandó hőmérsékletét télen, nyáron.
– Nyolc osztályterem van az épületben – tájékoztatott Covaci Lăurean
Vlad iskolaigazgató, majd hozzátette,
hogy az V-VII. osztályosok fognak a
felújított épületben tanulni, a román
és a két összevont osztály (V-VII. és
VI-VIII.) a magyar tagozatról, a
román tanítási nyelvű VIII. osztályok a Samuil Micu-Klein középiskola épületében kapnak helyet.

Korszerű bölcsőde készül a hajdani óvoda helyén, ahol egyik első
sármási utunkon évekkel ezelőtt valósággal megdöbbentünk, amikor
megláttuk, hogy tél idején nejlon
volt az ablaküveg helyén, és nem
volt vezetékes ivóvíz. A bölcsődére
régen várnak a sármási anyukák,
akiknek meg fogja könnyíteni az
életét, ha biztonságban tudhatják
legkisebb gyermeküket is. A bölcsőde az EU regionális fejlesztési
alap 13. tengelye által a kis- és közepes települések lakosai életminő-

Tömbházak energetikai
hatékonysága

Bár szünidő volt az elmúlt
héten, és a sármási szórványbentlakás diák lakóival nem
találkozhattunk, az eddig
megtett útról Bolla Rozália nevelőnővel beszélgettünk, aki
az
éjszakai
szolgálatot
ellátó Székely Izabellával együtt
gondoskodik a gyermekekről.

Covaci Lăurean Vlad iskolaigazgató

Szükség lenne az internetkapcsolatra
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Teqball: magyar sikerek
Marosvásárhelyen
A papírforma érvényesült a European
Teqball Tour marosvásárhelyi fordulójában, a gyzelemre esélyesek nyertek valamennyi versenyszámban. Férfi párosban és
a vegyes párosoknál is a címvéd világbajnokok diadalmaskodtak, így a szerb Bogdan Marojevic–Nikola Mitro, illetve a
magyar Banyik Csaba–Janicsek Zsanett
kettse is igazolta, hogy jelenleg nincs jobb
náluk.
Párosban a Marojevic/Mitro duó 2-0-ra
gyzött a döntben a magyar Forgács/Odnoga ketts ellen. Ugyancsak dobogós lett
a Katz/Velkey magyar ketts, amely a
bronzmeccsen 2-1-re gyzött a francia
Grondin/Rabeux páros ellen.
A román színekben versenyzk közül a
Györgydeák/Ilyés páros végzett a legelkelbb helyen: negyeddöntig jutottak.
Vegyes párosban Magyarország legjobb
párosai mérték össze erejüket: a Banyik/Janicsek és a Bakó/Vasas páros csatáján elb-

A Bajnokok Ligája e heti programja
Spanyolországban játsszák ma és holnap
a labdarúgó Bajnokok Ligája eldöntjének
visszavágóit.
Az egyenes kieséses szakaszban a Juventust és a Bayern Münchent kiejt Villarreal
kétgólos hátrányból fogadja a Liverpoolt,
egy nappal késbb pedig a Real Madrid vendége lesz az otthoni meccsét 4-3-ra megnyer, tavaly dönts Manchester City.

A program:
* ma: Villarreal (spanyol) – FC Liverpool (angol) (az els mérkzésen: 0-2),
TV: DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima
Sport 1;
* holnap: Real Madrid (spanyol) –
Manchester City (angol) (3-4), TV: DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1.
Mindkét mérkzés 22 órakor kezddik.

Giro d’Italia/Tour de Hongrie:

Élben közvetít az M4 Sport

Idén elször végig élben közvetíti majd
az M4 Sport a pénteken rajtoló Giro d’Italia
országúti kerekpáros körverseny három magyarországi szakaszát (május 6., 7., 8.), valamint a legnagyobb magyar körversenyt, a
május 11-én startoló Tour de Hongrie-t
(május 11-15.).
A Giro els napján Budapestrl Székesfehérvár és Esztergom érintésével Visegrádra
teker a mezny (195 kilométer), majd a második napon rövid, mindössze 9,2 kilométeres sprintszakaszon a budapesti Hsök
terétl a Budai Várban lév Szentháromság
térig haladnak a kerékpározók, míg a magyarországi rész utolsó napján Kaposvártól
Balatonfüredig 201 kilométert tesznek meg
a versenyzk.
A Tour de Hongrie-n május 11-étl 15-éig
összesen 905 kilométer vár a meznyre,
Csákvárról indulva a Kékestetig. Mind
közül az ötödik szakasz a legnehezebb, a
csaknem 184 kilométeres távon három 300
métert meghaladó emelkedt kell teljesíteniük a versenyzknek.
„Az M4 Sport a csatorna indulása óta elkötelezett híve az országúti kerekpársportnak. Söpröget Kocsi cím podcastunk
mellett évrl évre fontos számunkra, hogy az
ország legnagyobb körversenyét, a Tour de
Hongrie-t is megmutassuk a nézknek. Ezért
is nagyon izgatottak vagyunk, hogy idén elször az összes szakaszt, a rajttól a célig élben közvetíthetjük” – mondta az M4 Sport
csatornaigazgatója, Székely Dávid.
A közlemény szerint a Giro d’Italia és a

Fotó: Vlad Podar

biek kerekedtek felül. A bronzérmet is egy
magyar alakulat, a Katz/Dezsenyi duó szerezte meg. Itt a Szilágyi/Barabási ketts
érte el a legjobb helyezést.
Az utolsó versenynapon Para Teqballbemutatót is tartottak, tefan Dogaru és
Keresztes Zsolt sportolók részvételével.

Már 138 országban van sportági szövetség, cél az olimpia
Az ötkarikás játékok programjához vezet út fontos állomásának nevezte a világbajnokságok megrendezését a nemzetközi szövetség diplomáciai kapcsolatokért felels vezetje. Murányi Gergely szerint az elmúlt idben exponenciálisan ntt a
sportolók száma, amit jól mutat, hogy míg az els, budapesti világbajnokságon még
húsz ország vett részt, amikor a rendezvény újra visszatért a magyar fvárosba, akkor
már 68 országból voltak versenyzk. Jelenleg kb. tízezer igazolt játékos van világszerte és 138 nemzeti szövetség, és fontos mérföldknek számít a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének elismerése, mert anélkül egyetlen sportág sem kerülhet
fel az olimpia msorára. „Számunkra az a fontos, hogy elérjük az ötkarikás játékokat“
– mondta az illetékes.
A teqball magyar innováció, 2014-ben Budapesten mutatták be. Az els világbajnokságot 2017-ben a magyar fvárosban rendezték meg, egy évvel késbb a franciaországi Reims volt a házigazda, 2019-ben pedig ismét Budapest adott otthont a vb-nek.

Egyedi msor és látványvilág
Elégedetten nyugtázták a végén a szervezk rendezvényük sikerét. „A Marosvásárhelyen tartott nemzetközi teqballverseny különleges élményt nyújtott a közönség
számára is, hiszen hatnapos elkészületi munka eredményeként a sportcsarnok teljesen más képét mutatta. Az egyedi msor és látványvilág kivívta a vendégek, de a sportolók és a különböz sportági tisztségviselk elismerését is” – fogalmazott a verseny
sajtófelelse, Vlad Podar.

Futács duplázott, javított az MTK
Az MTK Budapest hajrában
szerzett góllal 3-2-re nyert a Zalaegerszeg vendégeként a magyar labdarúgó NB I 30.
fordulójának els vasárnapi
mérkzésén, így elmozdult a sereghajtó pozícióból. A fvárosiaknál Futács Márkó duplázott.
Az els negyedóra végéhez
közeledve az els helyzetébl
gólt szerzett az MTK. Hátrányba kerülése után a Zalaegerszegnek rögtön lehetsége
nyílt az egyenlítésre, de kimaradt a nagy helyzete. A labdabirtoklást és a kapura lövéseket
tekintve sokáig kiegyenlített
volt a mérkzés, a hajrában
azonban a zalaiak többször is
közel álltak a gólszerzéshez. Az
els félidben sokszor nem volt
folyamatos a játék, több, figyelmeztetést ér szabálytalanság
tördelte az akciókat, mindkét oldalon három futballista kapott
sárga lapos büntetést.
A szünet után a hazai csapat
az MTK kapuja eltt tartotta a
labdát, a vendégek azonban
rendre lendületesen indultak
meg ellentámadással, ezek egyikébl megduplázták elnyüket.
A ZTE hamar szépíteni tudott,
majd továbbra is igyekezett
nyomás alatt tartani ellenfelét,
sokat próbálkozott kapura lövéssel, végül a hajrában egyenlített. Erre még két góllal
válaszolt az MTK, amelybl az
elst videobírós elemzés után
nem adták meg, a másodikat viszont hosszas videózás után
igen, ezzel számára fontos
három ponthoz jutott a fvárosi
csapat.
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Kerékpáros mezek a május 6-án Budapestrl rajtoló Giro
d’Italia országúti kerékpáros körverseny kapcsán megrendezett Budapest üdvözli a Girót! (Budapest saluta il Giro!)
cím idszaki kiállításon a Budapesti Történeti Múzeum
Vármúzeumában április 28-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Tour de Hongrie közvetítése túlmutat a
sporteseményeken: tíz napon át nemcsak izgalmas versenyt láthatnak a nézk, hanem
szinte egész Magyarországot bejárhatják az
M4 Sport közvetítései által.
A világ 200 országában több százmillió
néz által követett nagy hagyományú olasz
körversenyen három magyar kerékpáros áll
rajthoz.

A Giro d’Italia közvetítései
az M4 Sporton
* május 6., péntek, 13.20 óra: Giro
d’Italia Grande Partenza
* május 7., szombat, 15.00 óra: Giro
d’Italia egyéni idfutam
* május 8., vasárnap, 13.30 óra: Giro
d’Italia 3. szakasz

A DVTK vereségével biztos a Vasas feljutása
Biztossá vált a Vasas feljutása a labdarúgó NB II-bl, miután közvetlen üldözi közül a 35. forduló vasárnapi játéknapján a harmadik Diósgyri VTK 2-1-re kikapott Budaörsön. A tegnap este, lapzárta után
Szombathelyen pályára lépett angyalföldiek így a következ idényben
– a 2017/2018-as szezont követen – ismét az élvonalban szerepelhetnek, pontszerzésük esetén pedig elsségük is biztossá válhatott a másodosztályban.
Vereségével a DVTK lépéshátrányba került a második helyért folytatott versenyfutásban a Dorogon diadalmaskodó Kecskeméttel szemben.

A tabella

Fotó: az MTK honlapja

Jegyzkönyv
NB I, 30. forduló: ZTE FC – MTK Budapest 2-3 (0-1)
Zalaegerszeg, 1992 néz, vezette: Karakó.
Gólszerzk: Spoljaric (58.), Zsóri (86.), illetve Futács (14., 55.), Grozav
(90+1.).
Sárga lap: Sankovic (13.), Grzan (23.), Tajti (34.), illetve Stieber (31.),
Ramadani (42.), Rajkovic (45+1.).
ZTE FC: Demjén – Lesjak, Serafimov, Mocsi, Gergényi (46. Spoljaric) –
Sankovic – Grzan, Halilovic (59. Zsóri), Tajti (59. Posztobányi), Bedi –
Ubochioma.
MTK Budapest: Mijatovic – Varju, Nagy Zs., Rajkovic, Herrera – Ramadani, Horváth A. – Kovács M. (66. Mezei) – Stieber (84. Kovácsréti), Futács
(70. Miovski), Vancsa (84. Grozav).

Eredményjelz
* NB I, 30. forduló: Zalaegerszeg – MTK Budapest 2-3, Újpest FC –
Gyirmót FC Gyr 2-2.
* NB II, 35. forduló: Budafoki MTE – Nyíregyháza Spartacus FC 0-0,
III. Kerületi TVE – Pécsi MFC 3-0, Szeged-Csanád Grosics Akadémia –
Szolnoki MÁV FC 2-1, Dorogi FC – Kecskeméti TE Hufbau 0-3, Tiszakécskei LC – BFC Siófok 0-2, Szentlrinc SE – Aqvital FC Csákvár 1-3,
Budaörs – Diósgyri VTK 2-1, Soroksár SC – FC Ajka 1-3, Békéscsaba
1912 Elre – ETO FC 2-3. Az élcsoport: 1. (és feljutott) Vasas 77 pont/34
mérkzés, 2. Kecskemét 68/35, 3. DVTK 65/35.

1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Kisvárda
4. Fehérvár FC
5. Paks
6. Újpest
7. ZTE
8. Mezkövesd
9. Debrecen
10. Honvéd
11. MTK
12. Gyirmót

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
14
13
12
12
11
10
10
9
9
7
6

5
10
11
7
5
7
9
7
8
7
8
10

5
6
6
11
13
12
11
13
13
14
15
14

53-24
41-31
45-32
43-40
70-57
45-43
40-50
35-45
43-48
46-48
22-50
29-44

65
52
50
43
41
40
39
37
35
34
29
28

A CFR 1907 is legyzte a Farult
A FCSB után a Kolozsvári CFR 1907 is felülmúlta a Farult a labdarúgó 1. liga felsházi rájátszásának 7. fordulójában – igaz, Dan Petrescu
legényei korántsem olyan fölénnyel nyertek a konstancai csapat ellen,
mint tették korábban a bukarestiek. Az 1-0-lás siker azonban megkérdjelezhetetlen, és Gheorghe Haginak nem maradt más, mint sok sikert
kívánni vasárnap esti riválisának a bajnoki címért folyó küzdelemben.
Játszottak:
Kolozsvári CFR 1907: Letica – Graovac, Yuri, A. Burc, Camora –
C. Deac (88. Dugandzic), Boateng, Bordeianu (84. Cvek) – A. Pun
(46. Chipciu), Debeljuh (46. Omrani), Petrila (61. Birligea).
Farul: Aioani – R. Boboc, Mladen, Artean, Borza (67. Dussaut) – Radaslavescu (46. Ciobanu), Nedelcu Grameni (74. Popescu) – G. Iancu,
R. Moldoveanu (68. Purece), A. Pitu (46. Sali).
Gólszerz: Birligea (66.).
Sárga lap: Letica (7.), Birligea (67.), Bordeianu (77.), illetve Mladen
(84.).
Vezette: Radu Petrescu – Daniel Mitrui, Tunyogi Ferencz – Iulian
Clin.
Ugyancsak vasárnap rendezték, az alsóházi 7. fordulóban: Universitatea 1948 Craiova – Aradi UTA 1-0. Érdekesség, hogy a vereség dacára
a vendégek játékosai prémiumot kaptak, a klub vezeti ugyanis úgy látták, hogy a meccs a bíráskodáson „ment el”...
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Több ezer műholdat
állít pályára
az Amazon
Úgy néz ki, hogy a világ leggazdagabb emberei már nem férnek a
Földön, meg akarják hódítani a világűrt is. Nem kell sokáig gondolkozzunk, hogy példát mondjunk rá.
Ott van a Föld leggazdagabb embere, Elon Musk, aki több projektet
is tervez az űrben. Legyen szó a
Mars kolonizációjáról, holdjárók
gyártásáról vagy éppen a Starlinkhálózatról. Lehetséges, hogy az
egyes bolygók benépesítése a mániája, viszont a Starlinkkel a Föld lakosaira koncentrál. Ha röviden
kellene elmondani, hogy mi ez,
akkor azt mondhatnánk, hogy egy
internetszolgáltató, egyenesen egy
műholdról és sokkal gyorsabb és
biztonságosabb, mint a többi.
Ennek megfelelően az ára is leg-

nyira költséghatékony is, hogy
egyes források szerint az Apple a
kínai gyártókapacitásának 20%-át
át fogja helyezni oda.

Virtuális piacot nyit
Mark Zuckerberg

iPhone 13

(Forrás: Apple)

Indiában is gyártják
az iPhone 13-at

Az Amazon műholdjait szállító rakéta

alább tízszer nagyobb, mint a megszokott szolgáltatóké. Külföldön az
internetszolgáltatás sokkal drágább,
mint Romániában, arról nem is beszélve, hogy még nagyon távol vannak attól a sebességtől, amihez mi itt az országban hozzászoktunk.
De vissza az új kezdeményezésekhez, nem Elon Musk az egyetlen, aki ilyen értelemben meg
akarja hódítani a világűrt. Szintén a
Föld leggazdagabb emberei között
van Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa. Ő azt vette a fejébe, hogy az
elkövetkező öt évben három új típusú rakéta segítségével több ezer
műholdat állít alacsony Föld körüli
pályára. A BBC-információ szerint
a projekt neve Amazon Kuiper, és a
célja ugyanaz, mint az Elon Muskféle Starlink-hálózatnak, azaz egy
olyan rendszert akarnak kiépíteni az
űrben, amire a földi vevőegységek
rácsatlakozhatnak, és ezzel internetes összeköttetést biztosítanak.
A cél elérése érdekében az Amazon mintegy 3236 műholdat tervez
felküldeni, amelyekhez összesen –
számításaik szerint – 83 rakétaindításra lesz szükség. Az Amazon
egyelőre nem részletezte, hogy pontosan milyen hálózatot biztosít, de
azt már megígérte, hogy a létrejövő
kapcsolat gyors, alacsony késlelte-

(Forrás: Amazon)

tésű és megfizethető lesz. Utóbbival
kapcsolatban még vannak kérdőjelek, hiszen Elon Musk is ezt állítja
a sajátjáról, azonban ennek a havi
költsége megközelíti a nettó romániai minimálbért.
Az Amazon műholdrendszeréhez szükséges vevőegységeket is
a cég fogja legyártani. Ebben is hasonlít a dolog a Musk-féle elképzeléshez.
A számokat illetően Jeff Bezos
rendszere meg sem közelíti Elon
Musk terveit. A Teslát gyártó vállalkozó a közeljövőben 30.000 Starlink-műholdat szeretne pályára
állítani, hogy a cége által biztosított
szolgáltatás képes legyen lefedni a
bolygó nagy részét. A munka azonban egyelőre lassan halad, eddig
mindössze 2300 műholdat sikerült
üzembe helyezni az űrben, de ezek
már most zavarják a csillagászokat.
A Föld körül keringő műholdak
ugyanis visszaverik a fényt, ez
pedig nagyban nehezíti a tudósok
munkáját. Elon Musk mentségére
legyen mondva, ezért nem csak az
ő műholdjai a hibásak.
Nem lehet tudni, hogy mikor lesz
valós alternatíva az űrből érkező internet, illetve hogy lesz-e egyáltalán. Mindenesetre a felvetés
érdekes, így várjuk a további fejleményeket.

India a világ egyik legnagyobb
gyártó országa, az okostelefongyártásban is élen jár. Azonban az
okostelefonok kategóriájában kiemelt fontoságú az Apple, amely
csak nagyon kevés helyen gyártja a
telefonjait. Ezért is bír különleges
jelentőséggel, hogy a Foxconn
Chennaiban található üzemében elkezdődött az iPhone 13 gyártása.
Mellesleg az Apple 2017-ben
kezdte meg a telefonjai gyártását
Indiában. Először az első generációs iPhone SE-t gyártották itt.
A későbbiekben helyet kapott a
gyártósorokon a 2020-as iPhone
SE, az iPhone 11, majd még egy
évvel később az iPhone 12, most
pedig eljött az iPhone 13 ideje is.
Mostanra tehát elmondható, hogy
immáron az összes olyan készülék gyártásban van vagy volt Indiában, amely az eladási listákat
vezeti.
De miért olyan fontos az indiai
üzem az Apple számára? Egyrészt
azért, mert India óriási piac, ebből
pedig az következik, hogy rengeteg
készüléket adnak el itt, másrészt hatalmas összeget lehet azzal spórolni,

Meta Horizon Worlds adásvétel

hogy nem kell a szállításra költeni.
Továbbá az indiai okostelefon-piac
egyik legdinamikusabban fejlődő
márkája az Apple, amely tavaly
108%-os növekedést produkált,
mintegy 5 millió iPhone-t értékesített, ezzel megszerezve a piac 4%át.
Érdekesség, hogy az Apple a Pro
szériás modellek gyártását egyelőre
nem Indiában oldja meg, bár már
vannak arra vonatkozó pletykák,
hogy hamarosan az iPhone 13 Pro
gyártása is elkezdődhet az országban.
Tovább bővítette az Indiában készülő iPhone-ok listáját a március
8-án megjelent 2022-es iPhone SE.
Az Apple idénre 7 millió feletti eladással számol az 1,4 milliárd lakost számláló országban, amivel a
piaci részesedése eléri az 5,5%-ot.
A Counterpoint Research piackutató cég legfrissebb adatai szerint az
Apple a vezető okostelefon-gyártó
Indiában, ami a növekedést illeti.
Az abszolút piacvezető Xiaomihoz
képest komoly az almás vállalat lemaradása. Ezen képzeletbeli dobogó második fokára – a Xiaomi
után – az Oppo állhat.
Annyira jól működik az indiai
gyártás, és minden bizonnyal any-

Hamarosan debütál a Meta Horizon Worlds nevű felület, amely
nemcsak játékoknak ad helyet,
hanem a kereskedelemnek is. Persze az itt megvásárolt dolgokat nem
fogja tudni senki a kezébe venni,
mert minden virtuális lesz.
A többek között a Facebookot és
az Instagramot is magába foglaló
Meta óriási összegeket mozgósít,
hogy metaverzum névre keresztelt
világát élettel töltse meg. Ennek a
valósághű virtuális világnak az is a
része lesz a tervek szerint, hogy a
felhasználók idővel cserekereskedelemben is részt vehetnek. Azaz digitális tárgyakat tudnak eladni
és/vagy venni. Miért van szükség
erre? Az ok nagyon egyszerű, divatos kifejezéssel élve azt lehetne
mondani, mindez azért van, hogy a
felhasználók minél „menőbbnek”
tűnjenek a virtuális világban is.
Mark Zuckerberg a napokban bejelentette, hogy elkezdik kiépíteni egy
olyan rendszer alapjait, amely biztosítja ezt a lehetőséget.
A Meta hivatalos közleménye
szerint az eladott és megvásárolt
tárgyak gyakorlatilag bármik lehetnek, a követelmény mindössze
annyi, hogy azokot a Horizon
Worldson belül a felhasználók tudják használni.
A vállalat példaként hozta fel a
kulcsot, amely segítségével az érdeklődők egy különleges területre
léphetnek be az avatárjaikkal – virtuális képmásukkal.
A cég kiemelte, hogy a javakat
igazi pénzben kell kifizetni. A Meta
mindemellett egy új programot is
indít, amely révén az alkotókat
igyekszik ösztönözni, azokat a kreatív fejlesztőket jutalmazza havonta, akik segítenek elérni a
cégbirodalom metaverzummal kapcsolatos célkitűzéseit. A lehetőség
egyelőre csak az Egyesült Államokban élők számára elérhető.

(Forrás: Meta)
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Test, lélek és szórakozás
A marosvásárhelyi Magányosok
Klubjának tagjai, kihasználva a járvány utáni engedményeket, számos
rendezvényt szerveztek.
Március 22-én Kopacz Imola
meghívottja, dr. Dragan Pécsi Enikő
családorvos tartott előadást a haldokló ember orvosával és lelkészével való kapcsolatáról. Mindkettőre
nagy szükség van, hogy megbékélve, megnyugodva lépjen át az
öröklétbe, hiszen a haldokló ember
keresi a megnyugvást – mondta az
előadó. Március 29-én Czerán Erzsébet meghívottja, Kecskés Csaba,
a kövesdombi unitárius egyházközség lelkésze tartott előadást a pandémia időszakáról és a húsvétot
megelőző böjtről. Pál apostol
Róma-beliekhez írt levelével
kezdte: ,,A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban
állhatatosak… Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással
egyetértésben legyetek…”
A két évig elhúzódó járvány behatárolta egyéni és közösségi éle-

Fotó: Fejéregyházi Tünde

tünket egyaránt. Nagyon sok félelmet, fájdalmat, sok család életébe
gyászt és veszteséget hozott és hoz.
Lelki-testi egészségünkre rossz hatással volt. Szükségünk van arra,
hogy a Szentírás eligazító, útmutató
gondolataihoz forduljunk. Legyünk
testvérszerető, alázattal szolgáló,
tisztelettel élő, imádkozó gyüleke-

zet, keresztény közösség! A böjt a
test és a lélek gyógyulását szolgálja,
próbáljunk Jézusra figyelni, mondta
a lelkész.
Köszönjük a szívet melengető
szép szavakat. Klubunk vezetője
köszöntötte a születés- és névnapokat ünneplőket, és következett a
szeretetvendégség. Április 5-én Ko-

pacz Imola meghívottja, Szabó Annamária ny. díszlettervező tartott
előadást Hála az égnek! címmel. Elmondta, hogy egy tanulmányt olvasva győződött meg a valóságáról.
Az egész napi történéseket este át
kell gondolni, és a nap folyamán
történt eseményekből legalább hármat, amiért hálásak lehetünk, le kell
jegyezni a hálanaplóba.
Mi vagyunk a szerencsénk kovácsa, tenni kell azért, hogy jó napunk
legyen. Egy hónap után észreveszszük a változást. Akinek nincs rendben a lelke, az nem érzi jól magát,
mondta az előadó. Ezután Kopacz
Imola klubvezető felkérte a klubtagokat, hogy számoljanak be, miért
is lehetnek hálásak.
Április 12-én Kopacz Imola
meghívottja, dr. Mazinger Zsolt
fogorvos tartott érdekes és hasznos
előadást, melynek kapcsán a klubtagok kérdéseket intéztek hozzá.
A virágvasárnap megünneplésekor Jakab Ilona, Luka Ildikó, Czerán Erzsébet verssel, Fazakas
Gizella és Némety Ibolya énekkel
köszöntötték a hallgatóságot.
Április 19-én húsvéti bált tartottunk az Efendi vendéglőben, ahol
az ünnepi alkalomhoz feldíszített
terem várt. Klubunk vezetője köszöntötte a megjelenteket, és üdvözölte az XYZ zenekar tagjait,
Szilágyi Sándort, Krizsán Leventét,
Szilágyi Barnát. Felkérte az ünneplőket, hogy versikékkel emeljék a
hangulatot. Berei Árpád klubtagunk

Előadás a gróf Lázár család
meggyesfalvi ágáról
Április 28-án, csütörtökön a Castellum Alapítvány vendége volt dr.
Kálmán Attila történész A gróf Lázár
család meggyesfalvi ága című előadásával a Studium HUB kitűnő felszereltségű
földszinti
konferenciatermében.
Haller Béla elnök üdvözölte a
szépszámú közönséget, elmondta,
hogy az alapítvány célja mindig a
tartalmak megosztása volt, a nyitás a
város felé. A járvány miatt is különösen nehéz évek alatt a Castellum Alapítvány számára a kulcsszó a
megőrzés volt. Az alapító tagok életből való távozása vagy betegsége
miatt most a középnemzedéknek kell
felmutatnia az erkölcsi folytonosságot. Személyes emlékeink találkoznak a történelemmel, s a példás
élettörténetek, a helytállás, a mások
sorsáért való áldozatvállalás felidézése különösen fontos ma, amikor a
világ történései aggodalomra adnak
okot.
Az est előadója, dr. Kálmán Attila
ismertette előadása témáját: a gróf
Lázár család meggyesfalvi ága lassan
kihull a köztudatból, pedig a család
fontos szerepet játszott Marosszék
történetében. Meggyesfalva ősi Kornis-birtok volt. A Lázár család megygyesfalvi ága a 15. század óta ismert
szárhegyi ágból származott le, az
1702-ben grófi rangot kapott Lázár
Ferenc és Kornis Margit fiának,
Lázár Lászlónak Kornis Zsuzsannával kötött házassága révén. Ekkor került Meggyesfalva a Lázárok
birtokába. Unokájuk – Lázár Antal
lánya –, Eleonóra id. báró Jósika
Miklóshoz ment feleségül. Gyermekeik közül kimagaslik az író br. Jósika Miklós. Eleonóra a régi ferences
templom kriptájában nyugszik, sírköve ma is látható. A Lázár család
több tagja fontos katonai karriert futott be: gr. Lázár József már a napóleoni háborúkban, így az austerlitzi

ütközetben is harcolt. Később, az
1848-as mozgalmak idején szót
emelt az agyagfalvi székely gyűlésen, aminek következménye többévi
fogság lett. Az adatokban dúskáló
előadás üdítő, lazító pillanata volt
Lázár József Mi voltam című verses
önéletrajzának felolvasása, akárcsak
a későbbiekben felolvasott szemelvények. József fiai, Albert és Dénes
nemzetőrként harcoltak, vezető szerepet töltöttek be, Albert 1849-ben
Gálfalvánál megmentette Bem tábornok életét. Részt vett a fehéregyházi
csatában is, ahol az utolsók közt találkozott Petőfi Sándorral. Lánytestvérük, Eszter 1849-ben megalapított
és vezetett egy betegápoló jótékony
nőegyletet. Mozgósító írásai fennmaradtak. Egyes szerzők gr. Teleki
Blankáéhoz hasonlítják az egyéniségét. A Lázár család közéleti, jótékony
tevékenykedése szerteágazó: gr.
Lázár Mór 1858–59-ben marhakiállítást, majd gyümölcs- és virágkiállítást rendezett Marosvásárhelyen,
1862-ben telket ajánlott fel ingyen
egy állandó színház felépítésére. Kazinczy-díjat alapított a kollégiumi diákok számára. Nagy esemény volt
1866-ban Reményi Ede hegedűművész vendégszereplése, a művész
Lázár Mór meggyesfalvi kastélyában
szállt meg.
Gr. Lázár Vincze volt az első marosvásárhelyi lóverseny egyik szervezője, 1873-ban. Lovaregylet, vívóés céllövő klub, sakkegylet aktív
tagja, alapítója volt, cikket is írt Halászat Erdély vizeiben címmel. 1879ben a Liszt Ferenc tiszteletére
Kolozsváron rendezett ünnepség
egyik főszervezője volt, és előadóként is szerepelt. Br. Radák Ádámné
Lázár Olga, akinek a sírja a megygyesfalvi köztemetőben található, a
marosvásárhelyi jótékony nőegylet
elnöke volt 1902-ben bekövetkezett
haláláig. Különleges személyiség

volt gr. Lázár Jenő, aki Meggyesfalván fafaragó műhelyt és szövőiskolát
működtetett, ő ismerte fel Köllő
Miklós szobrásztehetségét. Szenvedélyes műgyűjtő volt: régi értékes
kerámiák és varrott kézimunkák lelkes felkutatója. Gyűjteményének egy
részét – köztük néhány értékes habán
kerámiát – a budapesti Iparművészeti
Múzeum őrzi. Bissingen Ottóné
Lázár Nóra önálló előadást érdemelne. Jótékonysága a népkonyha, a
Klotild árvaház, a Vöröskereszt, a
gyermeknyaraltatások segélyezésében kapott teret. Támogatta a Brassói
Lapok kiadását, és a főtéri Bissingen-palotában helyet adott a Kemény
Zsigmond Társaság és az Erdélyi
Helikon összejöveteleinek. Az írói
véna is jelen van a család berkeiben,
Lázár József, Lázár Mór és felesége,
valamint Lázár Eszter különböző beszédeket, kiáltványokat, dalszövegeket, verseket írtak. Lázár Ádám a
dicsőszentmártoni Kis-Küküllő szerkesztője volt.
Dr. Kálmán Attila tudományos felkészültségét, fáradhatatlan kutatómunkáját és a hallgatóságot végig
lebilincselő előadói tehetségét őszintén megtapsolta a közönség. Előadása végén kiderült, hogy a
meggyesfalvi kastély 1921-ben leégett, a kápolna a Kornis- és Lázár-sírokkal megsemmisült, csak az ún.
vadászház áll még, elhanyagolt állapotban. A temetőben a Lázárok
sírkertje gondozatlan, egyesek szemétlerakónak használják, a kövek tünedeznek el a rájuk dobott föld alatt.
A történész jelzésére reagálva a Castellum Alapítvány fiataljai felajánlották segítségüket a sírok rendbetételében, a kövek megmentésében, hogy november elsején virágokkal feldíszítve gyertyagyújtásra
alkalmas kegyeleti hellyé válhassanak.
Kovács Zsuzsa

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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húsvéti köszöntőt adott elő, majd
Szilágyi Sándor nótaénekes köszöntője következett. A férfiak
megöntözték a nőket, amiért piros
tojás járt cserébe. A zenekar tagjai
húzták a talpalávalót, és szebbnél
szebb nótákkal szórakoztatták a
mulatni vágyókat.
Megkezdődött a tánc, boldogság
ragyogott az arcokon, hiszen a
hosszú bezártság után újra együtt
lehettünk. Szabó Ödön mesterszakács, vállalkozó irányításával felszolgálták a nagyon finom vacsorát.
Sok-sok, az alkalomhoz illő tombolatárgy várt a nyertesekre. A Magányosok Klubja által szervezett bál
mindig nagy élmény a klubtagok és
a szimpatizánsok számára. Egyesek
végig táncoltak, mások boldogan
szemlélődtek, és hallgatták a zenekar szórakoztató számait, ami feledtette velük az utóbbi idők
szörnyűségeit, a pandémiát és a
szomsédságunkban zajló háborút.
Április 26-án Czerán Erzsébet
meghívottja, Kovács Tibor fiziokineto-terapeuta, a Procardia Rehabilitációs és Életmódközpont alkalmazottja tartott előadást. Felsorolta, hogy mi mindenre jó a
torna, például depresszió kezelésére
és megelőzésére, az immunrendszer erősítésére, a daganatos sejtek
kialakulása és a csontritkulás megelőzésére és kezelésére, ízületi
bántalmak esetében, balesetek
után.
Czerán Erzsébet

Rossz kérdésekre
rossz válasz
A pedagógusok oktató-nevelő
munkájukkal édes anyanyelvünk
megismerésére, ápolására és
megőrzésére készítik fel a fiatal
nemzedékeket.
Arra tanítják őket, hogy mondanivalójukat igyekezzenek helyesen, érthetően és választékosan előadni. Ennek elérése érdekében törekednek a felnövekvő nemzedéket könyvszeretetre, olvasásszeretetre nevelni.
Hiszen annak, aki megszereti a
könyvet, rendszeresen olvas,
gyarapodik a szókincse, sok szép
és választékos kifejezés birtokába jut. Képes lesz mondanivalóját érthetően közölni másokkal.
Körülbelül 15-20 évvel korábban a Duna televízió vasárnap
délelőtti adásában írók és költők
adását hallgattam, amelynek témája a felolvasott regény- vagy
versrészlet írójának a megnevezése volt. Ezen a találkozón az
egyik író – akinek a nevére már
nem emlékszem – azt hangoztatta, hogy magánügy, valaki hogyan beszél otthon a családban.
Családi perpatvar közben értelmiségi családban is előfordul,
hogy elhangzik nyomdafestéket
nem tűrő kifejezés. Persze, hogy
a jelenlevők zöme ezt visszautasította, mondván, hogy az értel-

miséginek nem csak a munkahelyén, hanem a családban is követésre méltó példát kell mutatnia.
A megyei lapnak, a Népújságnak rendszeres előfizetője és olvasója vagyok. A lap április 9-i
számában, az első oldalon közölt
Rossz kérdés című karikatúran
megakadt a szemem. A karikatúrán a következő kérdés és válasz
olvasható: – Mondd, jól vagy?
Csak mert elég sz…ul festesz!
Szerintem, hogy valaki milyen
minőségű munkát végez, azt
nagyban befolyásolja a fizikai és
lelkiállapota. A rossz kérdésre a
válasz is rossz. Felháborító. Számomra annál is inkább felháborító, mert én az április 9-i,
szombati lapszámot csak hétfőn,
április 11-én, a magyar költészet
napján kaptam kézhez.
Bárki rossz minőségű munkájának az értékelésére a karikatúra
szerzője a fenti kifejezés helyett
találhatott volna más kifejezést
is. Ha pedig nem talált, akkor a
saját maga szegénységi bizonyítványát reklámozta.
Az említett karikatúrán a tinédzserek szeme is megakad, és
persze, jót nevetnek rajta.
Következtetés: a pedagógus
sokévi munkája hiábavaló volt.
Gálfi Tibor,
Marossárpatak

A Panovban
függesszék ki
a buszok menetrendjét!
A szerkesztőség segítségét szeretném kérni, hogy a Panov buszmegállóban függesszék ki a buszok menetrendjét, mert elég sok városi busz jár ott, így a 14-es, a 16-os, a 3-as, a 32-es, és elég
forgalmas a hely.
Köszönettel,
Fazakas Márta
(Szerk. megj.: A kérést továbbítottuk az illetékeseknek.)
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Az FBI első igazgatója 50 éve halt meg
Ötven éve, 1972. május 2-án
halt meg J. Edgar Hoover, aki
majd fél évszázadig állt az
amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) élén. A hírt washingtoni politikai körökben
érezhető megkönnyebbülés
fogadta, hiszen a nyolc elnökkel is együtt dolgozó Hoover
az Egyesült Államok egyik
legnagyobb hatalmú emberének számított, aki a birtokában lévő információkkal
szinte minden befolyásos személyt sakkban tudott tartani,
így hivatalát élete végéig meg
tudta őrizni.

John Edgar Hoover 1895. január
1-jén született Washingtonban. Családja szűkös anyagi körülmények
között élt, így egyetemre csak esti
tagozaton járhatott, napközben a
Kongresszusi Könyvtárban tisztviselőként dolgozott. Jogi diplomájának megszerzése után, 1917-ben
egy bíró bácsikájának ajánlására került az Igazságügyi Minisztériumba,
ahol feladata a forradalmi és ellenforradalmi csoportok, az ellenséges
érzelmű idegenek megfigyelése lett.
A könyvtárban töltött évek nem
múltak el hatás nélkül, Hoover 450
ezer balos nézetű személy nevét
gyűjtötte össze, így kerülhetett sor
1919. november 7-én, a szovjet forradalom második évfordulóján tízezer, kommunista szimpátiával
gyanúsított ember letartóztatására.
Többségük amerikai állampolgár
volt, ezért el kellett engedni őket, –
Hoover dossziéi viszont az eljárások során a radikálisok védelmére
hajlandó ügyvédek százainak nevével gyarapodtak.
Hoover 1921-ben lett az akkor
még az igazságügyhöz tartozó, és
Nyomozóiroda (BOI) névre hallgató szervezet helyettes vezetője,

1924-ben nevezték ki igazgatónak.
A botrányoktól sújtott, tekintélyét
vesztett szervezet az irányítása alatt
hamarosan jól működő gépezetté
vált. Szigorított az ügynökök toborzásán, javított kiképzésükön, 1926ban létrehozta az ujjlenyomatnyilvántartót. Arra hivatkozva, hogy
a szervezett bűnözéssel csak hasonlóan erős bűnüldözők vehetik fel a
versenyt, hatalmas pénzeket csikart
ki a Kongresszustól az 1935-től már
az FBI nevet viselő szervezete számára. Világszínvonalú bűnügyi laboratóriumot állított fel, létrehozta
az FBI akadémiáját, ahol rendőrök
is kiképzést kaptak, ügynökei fegyvert viselhettek, és az ország területén bárhol letartóztathatták a
gyanúsítottakat.
Az FBI jelentős sikereket mutatott fel, sorra juttatta rács mögé a
gengsztereket, Hoovert nemzeti
hősként ünnepelték.
A harmincas évek elején nevezte
ki az FBI helyettes igazgatójának
Clyde Tolsont, akivel a következő
négy évtizedben szoros munka- (és
sokak szerint ennél is szorosabb
személyes) kapcsolatban maradt.
Akadnak, akik úgy vélik, az FBI
azért „vett vissza” a maffiaellenes
harc lendületéből, mert a bűnözők
kompromittáló fényképekkel zsarolták az FBI berkeiben csak
Johnny és Clyde néven emlegetett
párost.
Hoover az idők során a nem egyszer törvénysértő módon (lehallgatás, postatitok megsértése, zsarolás
révén) felhalmozott személyes adatok tömegének köszönhetően Amerika leghatalmasabb emberévé vált.
1924 és 1972 között az Egyesült Államoknak nyolc elnöke, de az FBInak csak egy igazgatója volt. A
mindenhol szovjet ügynököket gyanító Hoover kiharcolta, hogy szer-

vezete az Amerikában folyó külföldi kémtevékenységet is vizsgálhassa. A radikális politikai nézeteket
valló egyénekről gyűjtött adatokat
kiszivárogtatták az Amerika-ellenes
tevékenységet vizsgáló kongreszszusi bizottságnak, emiatt számos
kommunistabarátságát titkoló színész, filmes került feketelistára.
Az FBI az ötvenes évektől már
alig foglalkozott (az igazgató által
nem létezőnek minősített) szervezett bűnözés üldözésével, annál inkább vizsgálta a Hoover által
veszélyesnek tartott nézeteket valló
közszereplőket és a politikai korrupciót, a megszerzett adatokat
aztán Hoover a politikusok manipulálására használta. Jellemző, hogy
1959-ben az FBI 489 ügynöke figyelte a vélt vagy valós kommunistákat és csak négy a maffiát,
nemcsak Martin Luther Kingnek és
John Lennonnak, de Elvis Presleynek is volt aktája a cégnél.
Hoover a hetvenes évektől már a
bírálatok állandó kereszttüzében
állt. A washingtoni pletykák szerint
felmentését fontolgatta Harry Truman, John F. Kennedy és Lyndon
Johnson is, de végül egyiknek sem
volt ehhez bátorsága, így Hoover az
FBI elnökeként halt meg 1972.
május 2-án. Félelmetes és rettegett
magánirattárát barátja, Clyde Tolson semmisítette meg. A korábban
sérthetetlen igazgatót 1976-ban bírálta először egy szenátusi jelentés.
Az FBI központi épülete ma is a
nevét viseli, de ellentmondásos
öröksége miatt időről időre felmerül
az átkeresztelés gondolata. Személye számos irodalmi műben és filmben felbukkan, 2011-ben Leonardo
DiCaprio főszereplésével és Clint
Eastwood rendezésében készült
film életéről J. Edgar – Az FBI embere címmel. (MTI)

Esztergom vallási és kulturális azonosságunk
egyik legfőbb hordozója

Várhatóan augusztus végén
fejeződik be a március ifjakról
készülő Most vagy soha! című
film forgatása, az alkotás magyarországi mozipremierje
2024 tavaszán várható – tájékoztatta a Nemzeti Filmintézet (NFI) hétfőn az MTI-t.

Az 1848-ban játszódó kalandfilmben korhű díszletek között, a
történelemből ismert személyek
életre keltésével és grandiózus látványvilág megteremtésével elevenednek meg március 15-e spontán
alakuló, mégis elementáris erővel
végbemenő eseményei – olvasható
a tájékoztatóban.
A film 86 napot felölelő forgatása
többezres statisztériát vonultat fel,
a jeleneteket részben a budapesti
Magyar Nemzeti Múzeumnál, az
Andrássy úton, a Budai Várban, valamint Sopronban, Esztergomban és
Komáromban rögzítik.
A forgatás döntő, a 19. század
közepi Pest és Buda emblematikus
helyszíneit, épületeit megjelenítő
hányada a fóti NFI Stúdióban felépült életnagyságú díszletvárosban
zajlik majd, ahol többek között
korhű, méretarányos formában kapott helyet a Pilvax kávéház, Landerer nyomdája, a Nemzeti
Múzeum előtt elterülő sáros vásártér és a körülötte lévő utcák, sikátorok, illetve a várost kettészelő Duna
és az akkoriban azon átívelő hajóhíd is.
A főszereplők kiválasztását hoszszú casting folyamat előzte meg.
Petőfi Sándort Berettyán Nándor
Jászai Mari-díjas színész, míg a
lánglelkű költő feleségét, Szendrey

A helyszínen kezdett ásatások
eddig nyolc mészkőboltozatos földalatti sírkamrát tártak fel, valamint
lépcsőket és egy átriumot, amelyek
a feltételezések szerint magasrangú
személyek temetkezési helyeként
szolgáltak.
Rosario Andújar polgármester a
sajtónak arról számolt be, hogy a
felfedezés megváltoztat mindent,

Forrás: Wikipédia

nárium és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
ugyancsak emeli az itt folyó szellemi munka rangját,
majd köszönetet mondott mindazoknak, akik Esztergom megyei jogú várossá emelését lehetővé tették.
Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere köszöntőjében értékes és áldott pillanatnak nevezte a megyei
jogú városi rang elnyerését, „mely fennmarad az idők
végeztéig. Történelmi pillanat, mely összekapcsolja
a múltat a jelennel, és a jövőnek is üzen” – mondta a
politikus.
Kiemelte, az ezeréves Esztergomot a megyei jogú
státusz jogállásra történelménél és a kárpát-medencei
összmagyarság egyik jelképeként betöltött szerepénél
fogva gondolta érdemesnek a város vezetése.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy a város
több mint 900 éven át megyeszékhely volt, és 2019ben azzal az ígérettel tett esküt a település vezetésére,
hogy visszaállítják Esztergom régi rangját.
Hernádi Ádám szólt arról is, a jövőben úgy kell
építkezniük, hogy minden szempontból méltók legyenek a megyei jogú város rangra, és folytatniuk
kell a megkezdett fejlesztéseket a város és a térség javára. (MTI)

Júliát Mosolygó Sára formálja meg.
Jókai Mórt a filmben a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja, Koltai-Nagy Balázs;
Vasvári Pált a budapesti Nemzeti
Színházban játszó Fehér Tibor; Irinyi Józsefet a Vígszínház ifjú tehetsége, Ertl Zsombor; Bulyovszky
Gyulát a több hazai tévésorozatból
is ismert Molnár Gusztáv; Vajda Jánost a Pécsi Nemzeti Színházban
fellépő Reider Péter; Vidats Jánost
a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház társulatát erősítő Hajdu Tibor,
Degré Alajost a budapesti Nemzeti
Színházban bizonyító Berettyán
Sándor, Irányi Dánielt pedig az Örkény Színházban színpadra lépő
Novkov Máté alakítja.
A császári titkosrendőrséghez
tartozó Farkast Horváth Lajos Ottó
Jászai Mari-díjas színész, a magyarországi császári-királyi főhadparancsnokságot vezető Léderer
Ignácot Lukács Sándor Kossuthdíjas színész játssza. Az események
sűrűjébe keveredő pesti nyomdatulajdonost, Landerer Lajost Szerednyey Béla alakítja, míg Emich
Gusztávot Nagy Sándor személyesíti meg.
Az NFI támogatásával készülő
Most vagy soha! forgatókönyvét
Kis-Szabó Márk, Rákay Philip és
Szente Vajk írta, a film képi világáért Dobos Tamás operatőr felel, a
film rendezője Lóth Balázs, producerek Csincsi Zoltán, Fülöp Péter,
Kriskó László és Rákay Philip.
A Most vagy soha! hazai mozipremierje 2024 tavaszán várható a
Fórum Hungary forgalmazásában –
áll a közleményben. (MTI)

Több mint kétezer éves pun
nekropolisz romjaira bukkantak
Andalúziában
Az andalúziai Osuna városában csatornázási munkák közben bukkantak egy feltehetően időszámításunk előtt
ötödik-negyedik században
használt pun nekropolisz romjaira.

Szent István korában Esztergom az ország
világi és lelki központja volt, innen sugárzott
ki a keresztény misszió szerte az országba,
és mindmáig ez a város vallási és kulturális
azonosságunk egyik legfőbb hordozója –
mondta Erdő Péter vasárnap az esztergomi
bazilikában.

A bíboros, esztergom-budapesti érsek Esztergom
megyei jogú várossá nyilvánítása alkalmából tartott
szentmisén beszélt.
Felidézte, hogy a középkorban az egyházi kultúra,
az írásbeliség, a zenei és a művészeti élet központja
volt Esztergom, majd a török uralom elől csak hazánk
vallási és kulturális kincseinek egy részét sikerült
megmenteni. Ami megmenekült, az a 19. században
visszatért a városba.
„Ha városban található gyűjtemények feltárják gazdagságukat az érdeklődőknek, ismét felemelheti a
fejét ez a székesegyház is, mert valósággá válik az ősi
felirat: Magyarország egyházainak anyja és feje” – jelentette ki Erdő Péter.
Ma gyakran félelemmel nézzük a világot – mondta
a bíboros, majd hozzátette: azt gondoljuk, hogy Krisztus üzenete csak a mi kultúránkon belül eleven, a más
kultúrájú népek pedig számban és sokszor elszántságban is felülmúlnak minket, Jézus azonban mindenkihez küldi tanítványait.
A bíboros emlékeztetett arra, hogy a keresztény
misszió élharcosainak volt bátorságuk teljesen más
kultúrájú, félelmetesnek látszó népek közé menni.
Nem gyarmatosítani, hanem csak Krisztus örömhírét
továbbadni.
„Nekünk is át kell éreznünk, hogy a missziós küldetés ma is sürgető feladat, minden társadalmi környezetben és minden nép között. Ha küldetésünk van
minden emberhez és meg kell teremtenünk az igazság, a szeretet és a kultúra szigeteit, akkor Esztergomra is gondolunk” – mondta Erdő Péter.
A bíboros a párbeszéd városának nevezte Esztergomot, majd azt mondta, hogy az egyházi élet itt öszszefonódik a kultúrával, iskolavárosként egyházmegyei és szerzetesi iskolák adják tovább a keresztény kultúra örökségét sok ezer fiatalnak.
Szólt arról, hogy a hittudományi főiskola, a szemi-

Augusztus végén fejeződik be
a márciusi ifjakról készülő film
forgatása

amit eddig a város történetéről tudtak, de fordulópontot jelent abból a
szempontból is, hogy korábban kizárólag a tengerpart mentén bukkantak hasonló leletre, a szárazföld
belsejében még nem.
A 18 ezer lakosú város római kori
eredete ismert, számos épületet tártak fel ebből az időszakból, például
egy római színházat, amelynek közelében most előkerültek a korábbi
érából származó leletek.
A Sevillától 86 kilométerre fekvő
Osuna közismertségéhez hozzájárult, hogy itt forgatták a Trónok
Harca című világsikerű sorozat ötödik évadának egyes jeleneteit. (MTI)

Csaknem 200 év után először költenek
halászsasok a dél-angliai Dorsetben
Az állatvédők fészekkameráival élőben követhető, ahogy a
tojó költi a tojását, melynek
helyét titokban tartják – számolt be róla a The Guardian
keddi online kiadása.

A ragadozó madár egykor egész
Nyugat-Európában elterjedt volt, de
az emberi tevékenység és az élőhelyek zsugorodása miatt az 1800-as
évek elejére több helyen kihalt.
Régebben fészkeikből kilopták a
tojásokat, a madarakat preparálás
céljából kilőtték. Dél-Európában
ma is gyakran lőnek rájuk sportból.
2007 óta két szervezet, a Roy
Dennis Alapítvány és a Birds of
Poole Harbour szakemberei Skóciából próbálnak felnőtt példányokat
átköltöztetni Dél-Angliába. Skóciában a vadvédelmi programok sike-

rének eredményeként már halászsasok százai élnek. A szakemberek
abban reménykednek, hogy a pár a
jövő héten még két tojással lepi
meg őket, majd a 35-40 napos kotlási időszak után május végén kikelhetnek a halászsasfiókák.
Azért Poole kikötőjét választották a projekt helyszínéül, mert a
halban gazdag tengervíz jó táplálékforrása a ragadozó madaraknak.
A madárpár múlt ősszel NyugatAfrikába repült, a Birds of Poole
Harbour csapatának hét hónapot
kellett várni a visszatérésükre. Az
afrikai út nem veszélytelen, az időjárás viszontagságai mellett az orvvadászok
is
fenyegetik
a
halászsasokat. Április elején azonban megérkezett a pár, és le is telepedtek, hogy szaporodjanak. (MTI)
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Ismét hajózhatóvá vált
a bánsági Béga-csatorna
A románszentmihályi (Sanmihaiul Roman) zsilip múlt
hét végi átadásával ismét hajózhatóvá vált a Temesvárt a
Tiszával összekötő Béga-csatorna – jelentették a Temes
megyei helyi portálok.

A Románia és Szerbia közötti
határ menti együttműködési program keretében 14 millió euróból
újították fel a Vajdaságban a felsőittebei (Srpski Itebej) és a bégafői
(Klek) zsilipet, a Bánságban pedig
a románszentmihályit. Emellett kikotorták a csatorna medrét, és
megvásárolták a folyamatos karbantartáshoz szükséges kotróhajókat. Az Európai Unió 11 millió
euróval támogatta a Bánsági Vízmedence Vízügyi Igazgatósága
(ABAB) által koordinált projektet,
a fennmaradó részt helyi forrásokból fedezték. A támogatás felét
Szerbiában, másik felét Romániában használták fel.
Az elvégzett munkálatok eredményeként Temesvár ismét kikötővárossá alakulhat. A hét végi
átadáson elhangzott, a vízi szállítás
újraindítása érdekében 2023 végéig a két ország határátkelőhelyet
nyit a Béga-csatorna mellett, ame-

lyen a Béga töltésére épített kerékpárúton haladók is átléphetik majd
a határt.
A Bánságban a 18. század elején
berendezkedő osztrák adminisztráció 1732-ben tette hajózhatóvá a
Béga-csatornát. A XIX. században
duzzasztógátakkal és zsilipekkel
érték el, hogy nagyobb hajók is eljuthattak Temesvárra.
A hajózható Béga-csatorna alapozta meg Temesvár és a Bánság
gazdasági felemelkedését. Az itt
megtermelt gabonát, később pedig
a Temesváron gyártott ipari termékeket is vízi úton szállították el.
Hajón érkeztek Temesvárra a városban épült gyárak berendezései
és 1857-ben az épülő Szeged–Temesvár vasútvonal első gőzmozdonyai is.
A bégai hajózást a trianoni határok lehetetlenítették el. A Románia
és Jugoszlávia közötti hajóforgalom 1958-ban állt le végképp. A
Moszkvából irányított Jugoszláviaellenes kampány idején ráccsal
zárták el a Béga medrét, hogy még
búvárok se juthassanak át a folyón
egyik országból a másikba. A csatorna romániai szakaszán az 1960as évekig közlekedtek hajók. (MTI)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256)
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)
ELÁRUSÍTÓNŐT vagy FIÚT alkalmazunk élelmiszerüzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (23070-I)
ALKALMAZUNK CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű személyeket.
Tel. 0745-668-883. (15649-I)
DR. INCZE SÁNDOR BELGYÓGYÁSZ FŐORVOS betegeket
fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatti
rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (15709-I)
KERTFENNTARTÁST, SÍRGONDOZÁST vállalok. Tel. 0771425-136. (15778)
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresünk egy megújult munkaközösség csapattagjaként. Tel. 0723-244-200. (sz.-I)
A COYOTE RISTO&PUB VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT, valamint
SZAKÁCSSEGÉDET alkalmaz. Érdeklődni a 0740-478-702-es telefonszámon vagy a vendéglőben lehet. (sz.-I)

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

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351

• Optolens szemsebészet
• Marmed
járóbeteg-rendelő:

- 0265/263-351
- 0265/250-344
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
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A SPORTHORGÁSZOK és VADÁSZOK MAROS MEGYEI
EGYESÜLETE közli, hogy a május 10-ére meghirdetett közgyűlést
elhalasztja, az új időpontot közölni fogja. (23081)

vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (15821-I)
ELADÓ a remeteszegi temetőben két
egymás mellett levő kripta. Érdeklődni
lehet a 0741-223-606-os telefonszámon.
(15827)

LAKÁS
ELADÓ 3 szobás, I. emeleti tömbházlakás a November 7. negyedben.
Tel. 0743-101-628. (15824-I)

MINDENFÉLE
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975-I)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést,
csempe-,
padlócsempe-,
lamináltparkett-lerakást
garanciával. Tel. 0746-552-473. (15815)
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739502. (15464)
ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, tetőfelújítást, tetőjavítást, bádogosmunkát vállalunk 15% kedvezménnyel. Tel.
0757-247-615. (15759-I)
VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, ácsmunkát, meszelést, vakolást,
teraszkészítést, csatornajavítást. Tel.
0749-798-244. (15805-I)
VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel
tetőkészítést A-tól Z-ig, tetőszigetelést, tetőjavítást, manzárdkészítést
mindenféle anyagból, ácsmunkát.
Tel. 0712-288-635. (15810-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát, kerítéskészítést is. Tel. 0740-756-103.
(15716-I)
DAJKÁT keresünk egy egyéves
gyermek gondozására. Cím: Marosvásárhely, Kövesdomb, Koós Ferenc
utca. A munkaprogram 8 óra. Tel.
0745-791-281. (15829-I)
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

CÉG vállal 10% kedvezménnyel háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást,
cserépforgatást, bel- és kültéri munkát, bontást. Tel. 0774-574-527.
(15831-I)
KERTI MUNKÁT, permetezést, favágást vállalok. Tel. 0770-621-920.
(15831-I)
ALKALMI FRIZURÁKAT készítek.
Házhoz is megyek. Tel. 0740-846127. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Kegyelettel
emlékezünk
MAGYARI MIHÁLYRA halálának 11. évfordulóján.
Örök álmod őrizze béke és
nyugalom!
Nevelt lánya, Lenke és
családja. (-I)

Fájó szívvel nézünk a múltba,
és akiket keresünk, rég nincsenek már közöttünk, örökre
itthagytak, de szívünkben
örökké itt vannak.
Megtört szívvel emlékezünk
május 3-án, illetve június 5-én
drága
szüleinkre,
HOŢA
ILONÁRA született Simon és
HOŢA SÁNDORRA haláluk
12., illetve 13. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott és
nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (15804)

Megrendült szívvel közlöm, hogy
szeretett édesanyám,
RIGÓ ERZSÉBET
nagysármási lakos, 93. évében,
hosszas szenvedés után megpihent.
Temetése kedden, május 3-án 13
órakor lesz a nagysármási református temetőben, református
szertartás szerint.
„Boldogok, kik az Úrban halnak
meg.”
Emléke áldott, nyugalma csendes!
Egyetlen szeretett leánya,
Ildikó. (sz.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
nyárádszentimrei születésű
özvegy TÖKÉS LŐRINCZ
2022. május 1-jén, életének 88.
évében eltávozott az élők sorából.
Temetése május 3-án, kedden 13
órakor lesz Nyárádszeredában,
az andrásfalvi temetőben. Emléke örökké élni fog a szívünkben.
Fia, két unokája, menye,
szeretett rokonsága
és szomszédai. (15820)

„Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel,
De abban reménykedünk, hogy
jó helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemel-

Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal
emlékezünk
2021. május 3-ra, amikor egy
éve távozott az élők sorából
SEPSI ALEXANDRU, a drága
jó férj, édesapa, nagytata.
Emléke örökre szívünkben él.
(sz.-I)

tél.”
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
drága

édesanya,

dédmama,

anyós,

nagymama,
rokon,

jó

szomszéd,
HORVÁTH ANTÓNIA
(szül. Szathmári)
életének 91. évében, türelemmel
viselt, rövid szenvedés után

Szomorú szívvel emlékezünk
halálának 10. évfordulóján
BÁLINT MARGITRA. Emlékét
őrzi fia, menye, unokái, Márti,
Enikő és dédunokái: Orsolya,
Ervin, Kincső.
Szívünkben élsz, és örökre ott
maradsz. (15807)

csendesen megpihent.
Temetése május 4-én 14 órakor
lesz a cserefalvi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel és kegyelettel emlékezünk drága édesapámra, id. SZÁNTÓ JÁNOSRA
halálának 25. évfordulóján. Az
őt sosem felejtő szerettei.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (15827-I)

ELHALÁLOZÁS

Köszönjük mindenkinek, aki
személyesen vagy gondolatban
velünk volt szerettünk, BORSOS
JÁNOS temetésén. Az emlékét
felidéző, együttérző szép szavak,
virágok enyhítettek fájdalmunkon.
A gyászoló család.
(15792-I)

Ezúton is szeretnénk értesíteni
minden kedves rokont, barátot,
ismerőst, hogy szeretett édesapánk,
BÖJTHE GÁBOR
temetése a marosvásárhelyi református temetőben 2022. május
4-én, helyi idő szerint 15 órakor
lesz.
Mély fájdalommal:
a gyászoló család. (p.-I)

Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak, akik ifj. SIMONFI
BÉLA temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak, vigasztaltak és gondolatban velünk
voltak
ezekben
a
nehéz
napokban. A gyászoló család.
(sz.-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény
A MAROS MEGYEI TANÁCS, a Térkövezett áteresz
javítása a DJ153C jelzésű úton Erdőlibánfalva településen, a 22+470 kilométerszelvénynél elnevezésű projekt birtokosa értesíti az érdekelteket,
hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
meghozta a tervről a besorolási szakaszra vonatkozó döntést a környezetre vonatkozó hatását
illetően: nincs szükség környezeti hatástanulmányra. A Térkövezett áteresz javítása a DJ153C
úton Erdőlibánfalva településen, a 22+470 kilométerszelvénynél projektet kivitelezésre javasolják Maros megyében, Libánfalva községben, a
DJ153C jelzésű megyei úton, Erdőlibánfalván.
A besorolási döntés tervezete és az indoklás a következő internetes oldalon tanulmányozható:
http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével
kapcsolatos megjegyzéseiket/észrevételeiket elküldhetik a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökséghez a hirdetés internetes oldalon való
közzétételétől számított 10 napon belül.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Az ANAF tájékoztató anyagot
tett közzé azon adófizetők számára,
akik szépségápolási/testápolási tevékenységekből
szereznek bevételt
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) útmutatót dolgozott ki, és tett
közzé a fizikai személyek szépségápolási/testfenntartási tevékenységből származó jövedelmére vonatkozó adóról.
A szépségápolási/testápolási tevékenységből bevételt szerezni szándékozó fizikai személyek cégjegyzékbe vételi kötelezettséggel rendelkeznek, és kell legyen működési engedélyük; tevékenységüket az
alábbi formákban végezhetik:
a) egyénileg és önállóan mint engedélyezett fizikai személy;
b) magánvállalkozás birtokában;
c) családi vállalkozás tagjaként.
A fizikai személyek a Cégjegyzékbe történő bejegyzés és a működési engedély kiváltását követően kötelesek az illetékes adóhatósághoz
benyújtani a fizikai személyek által fizetendő jövedelemadóról és társadalombiztosítási hozzájárulásról szóló egységes nyilatkozatot (212es nyomtatvány).
Ha a tevékenység a pénzügyi év során kezdődik, a fizikai személyek
a kezdéstől számított 30 napon belül benyújtják az egységes nyilatkozatot a jövedelemadóról és társadalombiztosítási hozzájárulásokról (II.
fejezet) – adatok a Romániában fizetendő becsült jövedelemadóról/jövedelemnormáról és a társadalombiztosítási hozzájárulásról.
Ha a fizikai személy decemberben kezdi el a tevékenységet, a magánszemélyt terhelő jövedelemadóról és társadalombiztosítási hozzájárulásról szóló egységes bevallást (I. fejezet) a következő év május
25-ig kell benyújtania – a szerzett jövedelemre vonatkozó adatok.
A jövedelemadó-bevallással, valamint az adókötelezettségek megállapításával és befizetésével kapcsolatos információk az adózó segítésére létrehozott főigazgatóság szakemberei által készített anyagban
találhatók, amely elérhető a www.anaf.ro honlapon, az Adózói segítségnyújtás/Szolgáltatások adófizetőknek/Aktuális útmutatók és egyéb
információs anyagok címszó alatt.
Az ANAF szakemberei által kidolgozott anyagoknak az a szerepe,
hogy segítse az adóalanyokat abban, hogy a bevételek bevallásának és
a fiskális kötelezettségek befizetésének eleget tegyenek.
Az adófizetők telefonon is részletes tájékoztatást kaphatnak a központi adófizető-segítő szolgálat számán: a 031-403-91-60.
A kommunikációs, közönségszolgálati és sajtóosztály

Az ANAF honlapján megjelent
a fizikai személyek magánóraadásból
szerzett jövedelme adózásáról szóló útmutató
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) azoknak az adófizetőknek
siet a segítségére, akik korrepetálásból, oktatási tevékenységből és
egyéb oktatási formákból jutnak jövedelemhez, közzétéve az ebből
származó jövedelem adózásáról szóló útmutatót.
A magánóraadásból jövedelemhez jutó fizikai személyeknek
május 25-ig kell benyújtaniuk a jövedelemadóról és szociális hozzájárulásokról szóló egységes nyilatkozatot (212-es nyomtatvány).
Az útmutató megtekinthető a www.anaf.ro honlapon, az Adófizetők
támogatása/ Adófizetőknek kínált szolgáltatások/ Aktuális útmutatók
és egyéb tájékoztató anyagok szakaszban, az alábbi linken:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/
Ghid_meditatii_2022.pdf
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal a magánszemélyeknek és jogi személyeknek szóló további tájékoztató anyagokat közöl, hogy minél jobban
ösztönözze az adófizetők önkéntes adófizetési kedvét.
A kommunikációs,
közönségszolgálati és sajtóosztály

