
Közösen  
kitakarították! 
A Marosvásárhelyi Rádió idén is meg-
szervezte a Közösen kitakarítjuk! sze-
métgyűjtési akcióját, amely az idén 
több újdonsággal is bővült. A takarító-
akció öt helyszínen zajlott, a szép idő 
pedig lehetőséget biztosított a kajako-
zásra, a felhőtlen gyermekprogramokra 
és az eseményt záró koncertre is. 
____________4. 
Vitrálüvegtől  
a lapos  
domborműig 
Több olyan örökmozgó szépkorúval 
hozott össze a sors, akik azt vallották, 
hogy az egészség és a hosszú élet 
titka az odaadással végzett tevékeny-
ség, az állandó mozgás. A marosvá-
sárhelyi 82 éves, fáradhatatlan Antal 
Domokos számára mindezt kiegészíti 
a kutatómunka, a tervezés és a folya-
matos kísérletezés az egyedi forma- 
és színvilág megalkotásáért. 
____________6. 
Jól szerepeltek  
a vásárhelyi diákok 
Május 14-én, szombaton a bábszín-
ház régi épületében tartották a XV. Bo-
lyai Farkas multidiszciplináris 
tantárgyverseny díjkiosztó ünnepsé-
gét, mivel a szokásos helyszínt, az 
Bolyai iskola dísztermét a felújítás 
miatt nem használhatták. 
____________9.
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A múlt hét végén tartották a Só útja idénynyitó rendezvé-
nyét, amelyen már ismét csoportokban vehettek részt az ér-
deklődők. Elhangzott az is: minimális infrastrukturális 
fejlesztéssel lehetne használni a meglévő tematikus utakat 
a távlati tervek helyett. 

Négy marosvásárhelyi tanintézmény diákjai mellett felnőttek is vé-
giggyalogoltak szombaton a Só útja Székelybő és Jobbágyfalva közötti 
szakaszán, összesen mintegy százhúsz turista, akik a Tündér Ilona ven-
dégháznál pihentek meg; ebéd után egyesek a játszóteret és focipályát 
is birtokba vették. 

A Só útját végigjárni nem teljesítmény kérdése, hanem a természet szeretete Fotó: Gligor Róbert László

(Folytatás a 4. oldalon)

Kiért szól a harang?  
Már megint görcsbe rándult ököllel kérdezzük: hányszor kell még, 

összezárva sorainkat, a közösségünket ért jogsérelmek orvoslásáért 
utcára vonulnunk, vagy netán egy felszentelt hajlékban imába kulcsolt 
ujjakkal az égi hatalom segítségét kérni? Meddig kell még magyaráz-
nunk érzelmi kötődésünket anyanyelvünkhöz, kultúránkhoz, történel-
münkhöz, hagyományainkhoz, himnuszainkhoz, őseink szellemével 
belakott épületeinkhez, madárfüttyös patakpartjainkhoz? Most a dicső 
múltú marosvásárhelyi katolikus iskola léte a tét. Újból, mert a jog-
szolgáltatásra felesküdött bírói kar a gáncsoskodóknak adott igazat, 
mintegy megfeledkezve arról, hogy nemcsak a törvény betűjét, hanem 
szellemét is mérlegelni kell a döntéskor. Ez utóbbi nagyon fontos azért 
is, hogy milyen társadalmi üzenete van egy igazságszolgáltatási ha-
tározatnak. A katolikus iskola esetében az érintett két diákközösség re-
akciója sokatmondó. Miközben a felekezetibe járók, tanáraik példáját 
követve, csalódottságukat méltósággal leplezve, számukra kedvező 
megoldásban reménykednek, addig a kakukkfióka „unireások” a több-
ségi nemzet kirekesztő arroganciájával igyekeztek provokálni a rákó-
czisokat. Ilyenkor eszünkbe jut, hogy a fekete márciusként elhíresült 
pogromkísérlet után egy maroknyi román és magyar értelmiségi úgy 
döntött, hogy demokrácia kollégiuma néven politikai szabadiskolát 
hoz létre. Még ha nem is váltotta be mindenben a hozzá fűzött remé-
nyeket ez a kezdeményezés, tapasztalhattuk, hogy nagyon sok  

Karácsonyi Zsigmond 

(Folytatás a 3. oldalon)

Gligor Róbert László

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON!

Fejlesztésre váró tematikus útvonalak 

Tizenöt éves a Só útja



A Kis-Küküllő Kistérségi Társulás 2007-ben 
hozta létre az otthoni beteggondozó szolgálta-
tást, amelyet azóta is a Balavásártól Szovátáig 
terjedő régióhoz tartozó települések összefogá-
sával, támogatók hozzájárulásával és pályáza-
tokból működtetnek. Jelenleg Balavásár, 
Gyulakuta, Havad, Makfalva, Kibéd, Sóvárad és 
legújabban Zágor tartozik a szolgáltatás körze-
tébe, és Kóródszentmárton is jelezte csatlako-
zási szándékát. A nyilvántartás szerint több mint 
200-an részesülnek az otthoni beteggondozás-
ban, ezenkívül a felnőtt fogyatékosokkal is fog-
lalkoznak. Koncz Judit, a szociális szolgáltatás 
vezetője számolt be munkájukról.  

2021 júniusában költözött Kibédre a korábban Erdő-
szentgyörgyön bejegyzett, de Gyulakután működő szol-
gáltatás központja, abba az új épületbe, amelyet az 
önkormányzat a kultúrotthon mögött építtetett, és ahol he-
lyet kapott még egy gyógyszertár, a fogászat, ugyanakkor 
helyiséget biztosítanak a háziorvosoknak is. Az egyesület 
jelenlegi elnöke Dósa Sándor, Kibéd polgármestere. Az 
említett önkormányzatok hozzájárulásának, a megyei ta-
nács, valamint számos pályázat és a holland Tinkerbell 
Alapítvány támogatásának köszönhetően az ellátottak in-
gyenes szolgáltatásban részesülnek. Nem csak az említett 
településeken, hanem a Hargita megyei Kőrispatakon is 
gondoznak rászorulókat. Jelenleg a tíz, egészségügyi és 
szociális munkás oklevéllel rendelkező egészségügyi asz-
szisztens és otthoni beteggondozó látja el a szolgáltatást, 
akiket gépkocsivezetők is segítenek. Öt személygépkocsi 
és egy – kerekesszéket is szállító – mikrobusz is a sze-
mélyzet rendelkezésére áll.  

Kizárólag 60-65 év fölötti időseket fogadnak a házior-
vos ajánlása alapján és a kórlap szerint. Mindemellett a 
központ munkatársai az ellátásra szoruló otthonában is 
szociális ankétot készítenek, ahol felmérik a szükséglete-
ket. Az alapvető egészségügyi szolgáltatáson (vércukor-
szint-, vérnyomásmérés) kívül az ágyban fekvők 
gondozói ellátásától a gyógyszeradagoláson át mindent, 
amire szükség van, elvégeznek a munkatársak. A legtöbb 
esetben ezek mellett a társaságot is igénylik a főúttól 
messzebb eső falvakban lakó idősek. Van olyan település 
(Szénaverős), ahol nincs gyógyszertár, orvosi rendelő, de 
még autóbusz se jár – mondja Koncz Judit. Elsősorban az 
ilyen helyeken látják szívesen a szolgáltatást végzőket.  

Orvosi ajánlásra – a kórházi kibocsátó alapján – utóke-
zelésben részesítik a rászorulókat, ha az érintett idősza-
kosan mozgásképtelen lesz. Továbbá különböző 
segédeszközöket (kerekesszék, járókeret, WC-szék stb.) 
is kölcsönöznek a térségben balesetet szenvedettnek, vagy 
más egészségügyi beavatkozást követően. Természetesen 
ez a szolgáltatás nem korfüggő.  

Az említettek mellett a központban működtetik a Híd 
elnevezésű programot, ami felnőtt fogyatékosok nappali 
foglalkoztatásáról szól. Ez esetben a gondozásra szoru-
lóktól kérik a fogyatékossági bizonylatot, és csak akkor 
részesítik ellátásban, ha nincs az önkormányzat által jut-
tatásban részesített személyi gondozója. Jelenleg a Híd 
programnak 15 aktív tagja van, akik a beteggondozók se-
gítségével havonta kétszer találkoznak. Ez a foglalkozás 
szünetelt a világjárvány idején, de a korlátozások felol-
dása után újraindították a tevékenységeket. Nemcsak a 
központban levő közösségi teremben szerveznek külön-
böző foglalkozásokat – ahova most már akadálymentesen 
juthatnak el, ugyanis a polgármesteri hivatal támogatásá-
nak köszönhetően 17.000 euró értékben kerekesszékliftet 
is felszereltek –, hanem strandra, kulturális intézmé-
nyekbe is ellátogatnak, kirándulásokat szerveznek. 
Ugyanakkor a helybéli iskolások bevonásával különböző 
eseményekkor (farsangi bál, karácsony, stb.) kis műsort 
is szerveznek. Ilyenkor a gondozókkal is külön foglal-
koznak. 

A fogyóanyagok ingyenes biztosítása mellett a gondo-
zásban részesülőknek szintén díjmentesen mosást is vál-
lalnak a székhelyen, ez is nagy segítség azoknak az 
időseknek, akiknél a házban nincs még vezetékes ivóvíz 
és lefolyóhálózat.  

Koncz Judit elmondta, sajnos falvaink kiöregedtek, 
elnéptelenedtek, és egyre inkább szükség van az ilyen 
minőségi szociális szolgáltatásra, ez a modell a legjár-
hatóbb, amikor az önkormányzatok összefognak. Szük-
ség lenne még ilyen jellegű szolgáltatásra gyermekeknek 
is, azonban ezt külön engedélyeztetni kell, és nincs meg 
a megfelelő humán erőforrás sem. Talán a szociális szol-
gáltatásra vonatkozó törvényeket is felül lehetne vizs-
gálni, hogy az ilyen kistérségekben nem csak a 
felnőttekkel, hanem a rászoruló gyerekekkel is lehessen 
foglalkozni – mondta Koncz Judit, hozzátéve, hogy a de-
mográfiai helyzetképre való tekintettel, főleg vidéken 
felértékelődik az ilyen jellegű szolgáltatás. 

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
 Hőmérséklet: 

max. 22 0C 
min. 9 0C

Ma ERIK és ALEXANDRA, 
holnap IVÓ és MILÁN napja.  
IVÓ: germán eredetű, jelentése: 
tiszafa.  
MILÁN: szláv eredetű, jelen-
tése: kedves.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. május 17.

1 EUR 4,9477
1 USD 4,7247

100 HUF 1,2761
1 g ARANY 277,4951

Harmincéves a középkori fesztivál 
Harminc éve szervezték meg Segesváron Románia első kö-
zépkori fesztiválját. Ez alkalomból május 22–31. között ün-
nepi rendezvénysorozatra kerül sor a segesvári várban és 
környékén. A programban fényképkiállítás, a fesztivál kez-
deteit felidéző konferencia, középkori zene- és versműsor, 
katonai bemutató, színházi jelenet is szerepel, és középkori 
játékokra is sor kerül. 

Kult alternatív kulturális fesztivál  
Marosvásárhelyen  

A hét végén, május 20–22. között tartják meg az első Kult 
alternatív kulturális fesztivált a marosvásárhelyi várban. A 
színvonalas, formabontó fesztivál kínálatában irodalmi és 
képzőművészeti programok, rendhagyó kiállítások, work-
shopok, gyermekkoncert, sanzonest, mesekocsma, divat-
bemutató, vásári bábjáték és humorest is helyet kapott. A 
részletes program a kultfeszt.ro honlapon található, itt jegyet 
is lehet foglalni. Jegyek, bérletek a Kobak és a Kulcslyuk 
könyvesboltban, valamint a bilete.ro honlapon is kaphatók. 
Gyermekeknek a napijegy 10, felnőtteknek 15 lejbe kerül. 
A felnőttbérlet ára 35, a szülő-gyerek bérleté 45 lej. 

Előadások a Nemzeti Színházban  
Május 19-én, csütörtökön 19 órakor a Nagyteremben a 
Grand Hotel Retromadár látható Radu Afrim rendezésében. 
20-án, pénteken 19.30 órakor a Kisteremben a Piros fű 
című darabot lehet megnézni, rendező Fehér Balázs Benő. 

Szimfonikus hangverseny 
Május 19-én, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hangver-
sennyel folytatódik az LI. Marosvásárhelyi Zenei Napok ren-
dezvénysorozata a Kultúrpalota nagytermében. A 
Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának a TVR marosvásár-
helyi stúdiójával közösen szervezett hangversenyén a fil-
harmónia szimfonikus zenekarát Paul Mann angliai 
karmester vezényli, hegedűn szólót játszik Vlad  
Stănculeasa. Műsoron: Brahms- és Dvorak-művek. 

Erdélyi MagyaRock 1970–2010 – 
könyvbemutató és koncert 

A Marosvásárhelyi Rocksuli, a Jazz&Blues Club és a Sör-
ház szervezésében május 19-én du. 6 órakor bemutatják 
Zilahi Csaba Erdélyi MagyaRock 1970–2010 című könyvét. 
A szerzővel Hints Zoltán, a Rocksuli igazgatója beszélget. 
A könyv a helyszínen, a Jazz klubban megvásárolható. 
Koncertezik az Autosop MS, a Titán és a BÜSZ.  

Két településen szünetel  
a gázszolgáltatás 

A Transgaz vezetékein végzett munkálatok miatt május 18-
án Mezőbodonban és május 19-én Oláhkocsárdon 9-15 óra 
között szünetel a gázszolgáltatás – közölte a Delgaz Grid. 
A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy ebben az időin-
tervallumban zárják el a gázcsapokat, majd miután újrakez-
dik a szolgáltatást, fél órán át figyeljék az égőket. Abban az 
esetben, ha gázszagot éreznek, értesítsék a Delgaz Grid 
hibaelhárítóit a 0800-800-928-as vagy a 0265-200-928-as 
telefonszámon.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

18., szerda 
A Nap kel  

5 óra 46 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 52 perckor.  
Az év 138. napja,  

hátravan 227 nap.

Megyei hírek 
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RENDEZVÉNYEK 
Az Ariel színház műsora 

Május 18-án, ma 14.30-tól a Viszlek magammal 
című, 14 éves kortól ajánlott interaktív diákelőadás 
van műsoron az Ariel színházban, rendező Tóth 
Zoltán drámapedagógus. 20-án, pénteken 9.30 és 
11 órától a Kerekerdő közepében című, Zelk Zoltán 
meséi alapján írt zenés előadás tekinthető meg Ba-
rabás Olga rendezésében. A mesejátékra a  
0740-566-454-es telefonszámon lehet jegyet fog-
lalni naponta 9–13 óra között, a diákelőadásokra a 

0747-942-181-es számon (sms-ben is) igényelhető 
jegy. 

Interaktív vártúra diákoknak 
Május 21-ig interaktív túrákat szervez a Forcamp egye-
sület a marosvásárhelyi vár megismerésére (főként is-
kolásoknak). A gyermekek játékos feladatok révén 
fedezhetik fel a vár múltját. A részvételi szándékot az 
online kérdőív kitöltésével jelezhetik. Bővebb informá-
ció, útbaigazítás a 0755-625-679-es telefonszámon. A 
programon való részvétel ingyenes, támogató a Bioeel 
és a Petry Bistro. 

Bővül a Kis-Küküllő Kistérségi Társulás  
otthoni beteggondozó hálózata  

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda,  
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva. 

Tel. 0265/268-854

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor



A mariupoli Azovsztal acélműnél 265 ukrán fegyve-
res adta meg magát, Szeverodonyeck és Liszi-
csanszk régiójában pedig további mintegy 16 ezret 
bekerítettek – közölte kedden az orosz katonai szó-
vivő és a luhanszki „népköztársaság” belügyminisz-
ter-helyettese. 

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi miniszté-
rium szóvivője a kedd délelőtti hadijelentésben azt mondta, 
hogy a körülzárt Azovsztalban egy nap alatt az Azov naciona-
lista alakulat fegyveresei és az ukrán katonák közül 265-en 
tették le a fegyvert, illetve adták meg magukat. Közülük 51-
en súlyos sebesültek. Az orvosi ellátásra szorulókat a donyecki 
„népköztársaság” novoazovszki kórházába küldték ellátásra 
és ápolásra. 

Vitalij Kiszeljov, a luhanszki „népköztársaság” belügymi-
niszter-helyettese azt mondta a Pervij Kanal orosz tévécsator-
nán, hogy a régióban Szeverodonyeck és Liszicsanszk 
közelében 15-16 ezer ukrán katonából és zsoldosból álló cso-
portosulást kerítettek be. A bekerített erőket a civilek megfé-
lemlítésével és a polgári infrastruktúra lerombolásával vádolta 
meg. Azt állította, hogy a katonák a végsőkig tartó ellenállásra 

kaptak parancsot, miközben a magasrangú parancsnokaik már 
egy hónapja elmenekültek. 

A donyecki „népi milícia” bejelentette, hogy az orosz 
fegyveres erőkkel együtt „felszabadította” Drobiseve közsé-
get. 

Konasenkov tábornok beszámolója szerint a tengerről indí-
tott, nagypontosságú Kalibr manőverező repülőgépek a Lviv 
megyében lévő Sztaricsi vasútállomás közelében ukrán tarta-
lékos alakulatokat semmisítettek meg, valamint egy, az Egye-
sült Államokból és európai országokból érkezett, a 
Donyec-medencébe tartó külföldi fegyver- és hadfelszerelés-
szállítmányt. Mint mondta, nagy hatótávolságú légi és földi 
indítású rakéták a harci felkészítésüket befejező tartalékosokat 
likvidáltak a Szumi megyei Ahtirka és a Csernyihiv megyei 
Desna településen lévő kiképzőközpontban. 

Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán 
fegyveres erők a háború kezdete óta 168 repülőgépet, 125 he-
likoptert, 912 drónt, 309 légvédelmi rakétarendszert, 3134 
harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 385 rakétaso-
rozatvetőt, 1542 tábori tüzérségi és aknavető eszközt, valamint 
2983 speciális katonai járművet veszítettek (MTI) 

Erős szél és helyenként fagy 
várható 

Az ország nagy részét érintő, erős szélre figyelmez-
tető elsőfokú riasztást adtak ki a meteorológusok 
kedden. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 
szerint május 18-án, szerdán reggel 6 és este 9 óra 
között megerősödik a szél Moldvában, Munténia ke-
leti részében, Dobrudzsában, a Bánságban és a 
Körös-vidéken. A széllökések sebessége elérheti az 
óránkénti 55-70 kilométert, a Déli-Kárpátokban és a 
Keleti-Kárpátokban a 60-70 kilométert, a magasan 
fekvő zónákban pedig akár a 90-100 kilométert is. 
Az ország többi részében szintén szeles időre lehet 
számítani a szerdai nap folyamán. Az idő fokozottan 
lehűl, a csütörtökre virradó éjszaka a medencékben 
fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet.  
(Agerpres) 

A GDP 50,3 százalékára  
csökkent az államadósság 

Március végére 593,972 milliárd lejre csökkent Ro-
mánia államadóssága az egy hónappal korábbi 
596,9 milliárd lejről – közölte kedden a pénzügymi-
nisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint az ál-
lamadósság a bruttó hazai termék (GDP) 50,3 
százalékát tette ki az idei harmadik hónap végén, 
míg február végén a GDP 50,6 százalékának felelt 
meg. A közép- és hosszú távú tartozás 573,586 mil-
liárd lejt, a rövid lejáratú 20,386 milliárd lejt összesí-
tett. Az államadósság nagy részét – 491,553 milliárd 
lejt – államkötvények alkották. A pénzügyminiszté-
rium adatai szerint a külföldi államadósság elérte a 
GDP 25,7 százalékának megfelelő 303,630 milliárd 
lejt. Ebből 298,761 milliárd lejre rúgott a kormány és 
4,869 milliárd lejre az önkormányzatok tartozása. 
(Agerpres) 

A kiberbiztonság globális kérdés 
A kibernetikai biztonság globális probléma, amelyet 
közösen kell megoldanunk – jelentette ki kedden 
Megan Bishop, az Amerikai Egyesült Államok buka-
resti nagykövetségének gazdasági munkatársa. Bis-
hop részt vett A globális digitalizáció építőkövei: 
bizalom, elrettentés és politikai koordináció megte-
remtése a kiberdiplomácia segítségével (Building 
Blocks of Global Digitalisation: creating trust, deter-
rence&policy coordination through cyber diplomacy) 
című konferencián. A szakember az együttműködés 
jelentőségére hívta fel a figyelmet. Megan Bishop 
hangsúlyozta, az online támadásokkal szemben az 
államok csak közösen vehetik fel a harcot. Az USA 
diplomáciai képviseletének munkatársa azt is kifej-
tette, a kibertámadások intenzitása egyre nő, így az 
is egyre fontosabbá válik, hogy az egyes országok 
ne csak saját maguknak dolgozzanak ki politikákat, 
hanem a nemzetközi közösségtől, a partnerektől és 
a szövetségesektől is tanuljanak a rosszindulatú tá-
madások elleni küzdelemről. (Agerpres) 

Bombariadókkal akarnak  
nyomást gyakorolni Belgrádra 

Az utóbbi napok jelentős számú bombariadójával 
akarnak külföldről nyomást gyakorolni Szerbiára, 
hogy csatlakozzon az Oroszország elleni nemzetközi 
szankciókhoz – jelentette ki Ana Brnabic szerb mi-
niszterelnök kedden a belgrádi Pink televízióban. 
Mint mondta, Szerbia az egyetlen európai ország, 
amely nem vezetett be szankciókat Oroszország 
ellen, és emiatt a nyomás napról napra nő az orszá-
gon. Ana Brnabic szerint az utóbbi napok bombaria-
dóit alaposan kitervelték, és biztosan külföldiek 
állnak a bejelentések mögött. Hétfőn több mint száz 
belgrádi iskolában volt bombariadó, emellett a nap 
folyamán bombariadót jeleztek egyebek mellett öt 
belgrádi hídnál, hat bevásárlóközpontban, az állat-
kertben, a Nemzeti Múzeumban, a belgrádi főpálya-
udvaron és számos erőműnél is. (MTI) 

középiskolás világlátását bővítette, toleranciakészségét 
fejlesztette. Sajnos már rég nincs ez a demokráciainku-
bátor, pedig most, amikor a szélsőséges nacionalizmus 
agresszív térnyerésének vagyunk szenvedő alanyai, még 
nagyobb szükség lenne rá. Ráadásul a digitális burok-
ban nevelkedő kis és nagy kamaszok életértelmezési 
szükséglete mérhetetlen. Kétéltűvé kell tenni őket, hogy 
ne csak a virtuális valóságban legyenek otthon. A rosz-
szul értelmezett gondoskodás hálójába gabalyodva nem 
szabad lebeszélni őket a véleménynyilvánításról és a 
cselekvő részvételről. A katolikus iskola igazgatójának 
és tanárainak a diáktiltakozásról lebeszélő igyekezete 
még érthető is, hisz pár éve – az iskola újralétesítése 
kapcsán – ügyészségi vegzálásnak vetettek alá szülőket 
és diákokat egyaránt. Mégis ösztönözni kell őket, hogy 
kiálljanak jogaikért. Akár utcára vonulva is. Csak úgy 
tudnak majd a kegyetlen felnőttvilágban talpon ma-
radni, ha felkészültek mindennemű küzdelemre. Mert 
van ideje a csendes imádságnak, és van ideje a falakat 
döntő kiáltásnak is. A harangok értük szólnak. 
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Kiért szól a harang?

Ország – világ 

Ársokkot okozó globális búza- és étolajhiány  
Súlyos ársokkot okozó globális búza- és étolajhiány 
alakult ki az ukrajnai háború miatt, és az ebből 
eredő inflációs nyomás nagy része kívül esik a Bank 
of England monetáris eszköztárának hatókörén – 
mondta hétfőn a brit jegybank kormányzója. 

Andrew Bailey a londoni alsóház költségvetési bizottságá-
nak meghallgatásán kijelentette, hogy a brit gazdaságot és a 
világgazdaság egészét az utóbbi időben sokkhatások példátlan 
sorozata érte ellátási oldalról. 

A Bank of England vezetője elismerte, hogy a nagy-britan-
niai infláció messze a cél felett jár, de kijelentette: a célszintet 
meghaladó inflációs hányad 80 százalékát az energiahordozók 
és a külkereskedelemben forgalmazott egyéb áruk drágulása 
okozta, és ezek nem hazai, hanem globális tényezők, ame-
lyekre a monetáris politikának nincs befolyása. 

Márciusban 7 százalékkal emelkedett éves összevetésben a 
fogyasztói árindex Nagy-Britanniában; ez volt az utóbbi 30 
év legmagasabb tizenkét havi brit inflációja. 

A Bank of England monetáris tanácsa minap kiadott új 
pénzügypolitikai jelentésében közölte: felülvizsgált előrejel-
zése azt valószínűsíti, hogy az éves összevetésű infláció átla-
gos üteme az idei második negyedévben valamivel 
meghaladhatja a 9 százalékot, és 2022 negyedik negyedévé-
ben valamivel 10 százalék felett tetőzik. 

A brit kormány által a Bank of England számára előírt éves 
inflációs cél 2 százalék. 

Bailey a hétfő esti parlamenti meghallgatáson kijelentette: 
az ellátási oldalról jelentkező egyik nagy globális kockázat 

most az, hogy újabb energiaársokk éri a világgazdaságot, 
abban az esetben, ha elakad a földgáz és a nyersolaj, illetve a 
nyersolajpárlatok, például a dízelüzemanyagok forgalma. 

A Bank of England kormányzója szerint a másik nagy koc-
kázat – amely akár „apokaliptikusan is hangozhat” – az, hogy 
Ukrajna a háború miatt nem tud élelmiszert exportálni. Ez a 
lehetőség Nagy-Britanniában ugyanúgy komoly aggodalom 
forrása, mint a fejlődő térség számára – fogalmazott a brit 
jegybank vezetője. 

Andrew Bailey elmondta: beszélt az ukrán pénzügyminisz-
terrel, aki derűlátóan nyilatkozott a vetési kilátásokról, de hoz-
zátette, hogy jelenleg nincs mód az agrártermékek 
kijuttatására az exportpiacokra. 

A jegybanki kormányzó hangsúlyozta ezzel kapcsolatban, 
hogy Ukrajna a világgazdaság egyik jelentős búza- és étolaj-
ellátója. 

Azokra a bírálatokra reagálva, amelyek szerint a Bank of 
England lassan reagált a sokkhatásokra, Bailey a hétfői bizott-
sági meghallgatáson úgy fogalmazott, hogy a jegybank  
„nem tud háborúkat előrejelezni”. Hozzátette: nem hiszi, hogy 
a Bank of England az általa alkalmazott monetáris válaszlé-
péseken túl bármi egyebet tehetett volna a kialakult helyzet-
ben. 

A Bank of England – az EU-n kívüli legnagyobb európai 
gazdaság jegybankja – december 16-án kezdte jelenlegi szi-
gorítási ciklusát az addigi 0,10 százalékos mélységi alapka-
matrekordról, és az eddig végrehajtott négy kamatemeléssel 
1,00 százalékra emelte irányadó kamatát. (MTI)

265 ukrán fegyveres adta meg magát  
az Azovsztalban 

Emmanuel Macron francia államfő Élisabeth Borne ed-
digi munkaügyi minisztert nevezte ki hétfőn minisz-
terelnöknek a távozó Jean Castex helyére, aki a 
hagyományoknak megfelelően benyújtotta lemon-
dását a három héttel ezelőtt újraválasztott köztár-
sasági elnöknek. 

Harminc év után lett ismét nő a miniszterelnök Franciaor-
szágban. 

Az Ifop közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a 
franciák 74 százaléka előzetesen azt szerette volna, ha az 
elnök nőt nevez ki miniszterelnökké. 

Az államfő már a megválasztását követő első nyilvános 
megjelenésén, április végén jelezte, hogy a szociális és kör-
nyezetvédelmi kérdések iránt érzékeny kormányfőt szeretne 
kinevezni. 

A 61 éves Élisabeth Borne 2020 óta vezette a munkaügyi 
tárcát, 2019 és 2020 között környezetvédelmi, 2017 és 2019 
között pedig közlekedési miniszter volt. A technokrata politi-
kus korábbi szocialista kormányok idején miniszteri tisztség-
viselőként dolgozott, s a francia államvasutak (SNCF) 
stratégiai igazgatója is volt. 2017-ben csatlakozott Emmanuel 
Macron pártjához, s azóta valamennyi kormányának a tagja 
volt.  

A Macron-tábor bal szárnyához tartozó új kormányfő leg-
főbb feladata az államfő által már bejelentett szociális refor-
mok, mindenekelőtt a nyugdíjreform végrehajtása lesz.  

Édith Cresson, aki eddig az egyetlen nő, aki francia minisz-

terelnök volt a szocialista Francois Mitterrand államfősége 
idején – 1991 és 1992 között alig 11 hónapig –, a BFM hírte-
levízióban „nagyon jó választásnak” nevezte az új kormány-
főt, de sajnálatának adott hangot amiatt, hogy ilyen sokat 
kellett várni arra, hogy ismét nő vezesse a francia kormányt. 

A kormányfő személye elsősorban azért fontos, mert jelzi 
azt, hogy a köztársasági elnök milyen irányt kíván adni a kö-
vetkező öt évben a belpolitikájának. Míg Emmanuel Macron 
előző két miniszterelnöke, Édouard Philippe és Jean Castex a 
konzervatív táborból érkezett, Élisabeth Borne a reformpárti 
baloldalhoz tartozik. 

Emmanuel Macron újraválasztása napján ígéretet tett arra, 
hogy módszert fog váltani, s jobban tekintettel lesz a társa-
dalmi elégedetlenségekre, amelyeket 2018-ban és 2019-ben 
az úgynevezett sárgamellényes mozgalom jelenített meg.  

A néhány napon belül megalakuló új kormány első intéz-
kedéseinek célja várhatóan az lesz, hogy a június 12-én és 19-
én esedékes kétfordulós nemzetgyűlési választásokon 
biztosítani tudja a parlamenti többséget az államfőnek a to-
vábbi kormányzáshoz. Ha most tartanák a választásokat, a fel-
mérések szerint Emmanuel Macron pártja megkapná az 
abszolút többséget a nemzetgyűlésben. Időközben azonban az 
elnökválasztás harmadik helyén végzett radikális baloldali 
Jean-Luc Mélenchon vezetésével húsz év után összefogtak a 
szocialisták, a Zöldek, a kommunisták és radikális baloldaliak, 
akiknek nem titkolt célja a többség megszerzése a nemzetgyű-
lésben. (MTI)

Élisabeth Borne lett  
az új francia miniszterelnök 



A Marosvásárhelyi Rádió idén 
is megszervezte a Közösen ki-
takarítjuk! szemétgyűjtési 
akcióját, amely több újdon-
sággal is bővült. A takarítóak-
ció öt helyszínen zajlott, a 
szép idő pedig lehetőséget 
biztosított a kajakozásra, a 
felhőtlen gyermekprogra-
mokra és az eseményt záró 
koncertre is. 

A vasárnapi eseményről Szász 
Attilát, a Marosvásárhelyi Rádió fő-
szerkesztőjét, az esemény szervező-
jét kérdeztük. 

– Hány résztvevő volt idén a 
Maros-parton? 

–Az idei Közösen kitakarítjuk! 
akción körülbelül 350-en vettek 
részt, összeszámolva mind az öt 
munkapontot. A legtöbben a komp-
nál voltak, mert ott tartottuk a leg-
több kiegészítő foglalkozást is. A 
másik négy munkapontnál, külön-
külön számolva, körülbelül 50-60 
személy gyűjtötte a szemetet. 
Hozzá kell tenni, hogy kevesebben 
voltak, mint az előző években, de 
figyelembe kell venni, hogy a vá-
rosban ezzel párhuzamosan renge-
teg esemény zajlott, mint például 

Critical Mass, országos duatlonbaj-
nokság, egy nappal korábban volt a 
Múzeumok Éjszakája, civil szerve-
zetek vására, és még lehetne so-
rolni. Az alacsonyabb résztvevő- 
szám ellenére 5 teherautónyi sze-
metet gyűjtöttünk össze, ami keve-
sebb, mint az előző években, és ez 
jó hír, hiszen nem volt több.  
Tizennégy kajak és egy motorcsó-
nak segítségével (utóbbit a kataszt-
rófavédelmi szolgálat bocsájtotta a 
rendelkezésünkre) amennyire tud-

tuk, és lehetett, a vízből is kiszedtük 
a szemetet. Sajnálatos módon a 
vízen lévő szeméttel az a helyzet, 
hogy az folyamatosan érkezik, így 
csak ideiglenesen lehet összeszedni. 
Bízzunk benne, hogy a parton ma-
radandóbb lesz a tisztaság, és mind 
kevesebben fogják kivinni a szeme-
tet a Maros-partra, az ideális termé-
szetesen az lenne, ha egyáltalán 
nem vinnék ki. Nem mellesleg az 
építítőanyag-törmelékből, valamint 
a piknikezők és halászok által ott-
hagyott csomagolópapírból van a 
legtöbb. 

– Mennyire voltak vonzók a kü-
lönböző programok? Volt olyan, aki 
kimondottan csak ezekért ment el? 

– Természetesen volt olyan sze-
mély, aki csak a programokra jött 
el, és a szemétszedést kihagyta. De 
az eseményt úgy hirdettük meg, 
hogy egyfajta fesztivál jelleget 
adunk neki, ezért nagyon sokan a 
szemétszedést valamilyen szinten 
másodlagossá redukálták. Ez vég-
eredményben nem baj, hiszen a cé-
lunk is az volt, hogy a nevelést 
hozzuk előtérbe, mert csak így ér-
hető el, hogy egyszer ténylegesen 
tiszta legyen és maradjon is a 
Maros-part. Azt, hogy csak a gyer-
mekfoglalkozásra jöttek el vagy 

csak a koncertre értek oda, egyálta-
lán nem vesszük rossz néven, örü-
lünk, hogy eljöttek, és jól érezték 
magukat. 

– Hogyan értékeli az idei Közö-
sen kitakarítjuk! akciót? 

– Az a legfontosabb, hogy sike-
rült jó hangulatban egy közösségi 
élményt nyújtani, és még az időjá-
rás is velünk tartott. Továbbá a cé-
lunkat is elértük, hiszen a 
Maros-parton levő szemetet sikerült 
összegyűjteni. Összességében egy 
nagyon sikeres akcióként könyve-
lem el.

A Só útja mint tematikus turis-
taút tizenöt évvel ezelőtt indult, az 
akkori elképzelés az volt, hogy ke-
rékpáros és gyalogúttal összekötik 
Marosvásárhelyt Szovátával és Pa-
rajddal. Kezdetben a Székelybőért 
Egyesület és a Tündér Ilona ven-
dégház mellett mikházi és sóváradi 
partnerek is voltak. Az elmúlt más-
fél évtizedben rengeteg turista járta 
végig az útvonalat, a rendezvény 
népszerűsége egyre nőtt, a világjár-
vány előtt volt olyan alkalom is, 
amikor hatszázan is részt vettek, ám 
a járvány két évében jóval szűkebb 
keretek között szervezték meg, 
most pedig újra korlátozások nélkül 
fogadták az érdeklődőket – mondta 
el lapunknak dr. Hajdu Zoltán, a 
szervező Fókusz Öko Központ el-
nöke. Ez jó újrakezdési alkalom 
volt, és azt bizonyítja, hogy a tema-
tikus útvonalaknak van jövője, Eu-
rópában egyre nagyobb irántuk az 
érdeklődés, az emberek az irodai 
munka után, a városi életformát fel-
váltva néha szívesen kimennek a 
természetbe, és a Só útja nyitóren-
dezvény mindig a természetjárás 
ünnepe is. Az útvonal létezik, gya-

log és kerékpárral egyaránt jár- 
ható köves út, amely egy minimális 
infrastrukturális beruházással ösz-
szekötheti Marosvásárhelyt Szé-
kelybőn és Jobbágyfalván át a 
mikházi erődítménnyel, a Felső-
Nyárádmentével. Ezt könnyebben 
meg lehetne valósítani, mint a jó, de 
távlatinak tűnő kerékpárutat a kis-
vasút nyomvonalán, és valószínű-
leg jóval népszerűbb lenne a 
városiak számára – taglalta az 
elnök. A kerek évforduló kapcsán 
hozzátette: a tizenöt év alkalom az 
eredmények elemzésére is: a kezde-
ményezés stabil partnerekre talált, 
a Tündér Ilona vendégházzal évente 
elkötelezetten szervezik a progra-
mokat. Az emberek már ismerik a 
Só útját, de ahhoz, hogy ne csak 
évente néhány alkalommal, hanem 
szinte bármikor és bárki által hasz-
nálható legyen, szükség volna a ha-
tóságok támogatására is. „Mi 
készen állunk, hogy segítsük azt, 
aki érdeklődést mutat eziránt” – 
hangsúlyozta dr. Hajdu Zoltán. 

A Tündér Ilona vendégház tulaj-
donosa is visszatekintett a kezde-
tekre, amikor a Fókusz Öko 
Központ megkereste azzal, hogy 

közösen indítsanak egy programot, 
amelyen az érdeklődők jól érzik 
magukat. Itt nem csupán a Só útja 
halad el, hanem a Mária-út is, a ket-
tőt pedig össze lehetne kapcsolni, 
mert a kezdeményezők azt szeret-
nék, ha autók, motorkerékpárok he-
lyett gyalogosan jönnének az 
emberek. A Mária-úton évente több 
csoport zarándok halad át Csíksom-
lyó felé, ugyanígy a Só útján is vár-
ják a kirándulókat. Szász Csaba 
Levente is úgy látja: nem tudni, 
mikor lesz kerékpárút a kisvasút he-
lyén, de ez az útvonal már ismert, 
„ki van taposva”, használható, ám a 
további fejlesztésekhez szükség 
volna a megyei, a községi és kör-
nyékbeli önkormányzatok, de akár 
a magyar kormány támogatására is. 
Az elmúlt tizenöt évet fantasztikus-
nak nevezte a házigazda, és köszö-
netét fejezte ki a Fókusz Öko 
Központnak a kezdeményezésért. 
Úgy érzi, hogy ebben a munkában 
további emberek részvételére van 
még szükség, hogy sokan járják 
ezeket az utakat is. „Van, amit meg-
mutatnunk a világnak a Nyárád-
mentén is” – nyomatékosította 
Szász Csaba Levente.

(Folytatás az 1. oldalról)

Tizenöt éves a Só útja Megváltozott a tiltakozás  
időpontja és helyszíne  

Nemtetszésünknek továbbra is hangot kell adnunk! Tekintettel a szer-
dai, 11 órára meghirdetett néma tiltakozás mögé társulni akaró szülői 
közösség, civil szervezetek és szimpatizánsok jelzésére az esemény idő-
pontja és helyszíne megváltozik!  

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum szerdán ese-
dékes teológiai osztályba való vizsga lehetőségét akadályozzák, de el-
lehetetleníteni nem tudják. Így a teológiai osztályba jelentkezők 
törvényes keretek között vizsgát fognak tenni.  

Az egyház azzal segít, hogy az egyházmegyében működő más teo-
lógiai líceumokkal egyeztetve a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gim-
názium helyszínén teremt lehetőséget a képességvizsgára. Ugyanakkor 
imáival kíséri azokat a fáradozásokat, amelyeket a szakemberek az is-
kolai év zavartalan lezárása, a következő tanév előkészítése és az iskola 
újraalapítása érdekében tesznek. 

A történtek ellenére az érdeklődők száma az előző évek túljelentke-
zéséhez közelít.  

A tiltakozásra május 18-án 19 órától a marosvásárhelyi Keresztelő 
Szent János-plébániatemplomban kerül sor, ahova tisztelettel várunk 
mindenkit, aki a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum ügyéhez 
csendes és imádságos kiállásával társulni szeretne. 

Balla Imre iskolalelkész 

A vízből is kiszedték a szemetet.  A képek forrása a Marosvásárhelyi Rádió Facebook-oldala

Zsákokban a szemét

Idén ismét korlátozások nélkül érkezhettek a gyalogosok
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Ismét tiszta a Maros-part 
Közösen kitakarították!

Nagy-Bodó Szilárd

Folytatódik az együttműködés 
az Európai Szabad Szövetséggel  

Az Európai Szabad Szövetség (EFA) közgyűlése május 13-án Las 
Palmasban Szilágyi Zsoltot, az Erdélyi Magyar Néppárt külügyi és 
nemzetpolitikai kabinetjének a vezetőjét az elnökség tagjává választotta. 
A Székely Nemzeti Tanács és általában az erdélyi magyar autonómia-
törekvés szempontjából ez egy fontos esemény. A pártszövetség frak-
ciójával az együttműködés 2007-ben kezdődött, attól a pillanattól, 
amikor Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke az eu-
rópai parlamenti választások után a frakció tagja lett. Így kerülhetett sor 
2008. július 2–3-án Marosvásárhelyen egy precedens nélküli székely-
földi kihelyezett frakcióülésre, amelynek napirendjén az autonómia sze-
repelt. Az esemény szervezésében a Székely Nemzeti Tanács 
vezetőségének partnere volt Szilágyi Zsolt, és az akkori közös munka 
alapozta meg a hosszú távú együttműködést az Európai Szabad Szövet-
séggel. Következetes és bátor kiállásukat a székely autonómiatörekvés 
mellett a Székely Nemzeti Tanács Gábor Áron-díjjal ismerte el.  

 2019. március 8-án, egy nappal azután, hogy az Európai Unió Bíró-
sága hatévi jogvita után a Székely Nemzeti Tanácsnak adott igazat a 
nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés ügyében, az EFA köz-
gyűlése ellenszavazat nélkül támogatta a kezdeményezést. Vállalta, 
hogy a bejegyzés után kiveszi részét az aláírásgyűjtésből is. Ezt a dön-
tést Dabis Attilának, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottjának 
előadása és Szilágyi Zsolt felszólalása előzte meg. 

Günther Dauwen, az Európai Szabad Szövetség igazgatója a maros-
vásárhelyi székely szabadság napján tartott beszédében, illetve az azt 
követő sajtótájékoztatón foglalt határozottan állást a székelyek autonó-
miatörekvése mellett. „A centralizált államoknak be kell látniuk: ha se-
gítik az autonómiatörekvéseket, azzal saját állampolgáraikat segítik. Az 
önrendelkezésért küzdők felismerték: a korrupt, túlcentralizált állam 
nem működőképes. Romániában tízszer több templom van, mint kórház, 
a néhány kilométernyi autópálya pedig rekordösszegekért épült. Az ál-
lampolgárok látják ezt, és ezért kérik az autonómiát.” (közlemény) 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke
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Boti hegyeket mozgat. Kartonvárak, 
pillepalackdombok utaznak a fo-
gantyús szekéren, amit nap mint 

nap maga után húz a gyermek- és tinédzser-
korát őrző utcában, ott, ahol most is lakik. 
Az előítéletektől el nem homályosított, ráérő 
tekintet boldognak látja. Alig egyórás beszél-
getésünk alatt úgy éreztem: valóban az. Még 
akkor is, ha ez kívülről gyakran nem vevődik 
észre, vagy ha időnként ő sem biztos benne 
egy lenéző arc vagy ironikus megjegyzés 
miatt. 

– 162 kiló volt a rekord – árulja el, amikor 
találkozásunk első perceiben arról kérde-
zem, mennyit nyomott az eddigi legnagyobb 
szerzemény. – Vastagabb kartondobozokat 
szedtem akkor össze, olyanokat, amelyeket 
nem is lehetett kézzel szétbontani. A Baraju-
lui (sz.m. Alsógát) utcában van a begyűjtő, 
nem volt könnyű odáig elszállítani a rako-
mányt. Nagy ott a forgalom, sok a teherautó, 
fokozottan figyelni kell. 

Óvatosan érdeklődöm a hulladékgyűjtés 
előtti életéről, választékos szavai ugyanis 
egyértelműen jelzik, hogy a negyvenes évei 
elején járó férfit nem az utca nevelte fel. 

– Ez egy szomorú történet – emeli rám 
barna szemét. – Érettségi után bejutottam a 
marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemre, 
angol szakra. Utolsó évben kezdődtek a 
bajok, amikor megbuktam a vizsgákon. Az 
évismétlésért fizetni kellett. A szüleim anyagi 
segítségével végül 21 évesen sikerült ledip-
lomáznom. De mivel nem voltak elég jók a 
képességeim a tanuláshoz, és túl nagy szel-
lemi erőfeszítést tettem, idegileg összeomlot-

tam, és bekerültem a pszichiátriára. Így 
aztán egészen másként alakult az életem, 
mint ahogy elterveztem. Megvan az egyetemi 
oklevelem, de nem tudom hasznát venni. He-
lyette húsz éve ezt a gyűjtögető munkát vég-
zem, ez megnyugtat. Édesanyám rég 
eltávozott a földi világból, édesapámmal 
élek. Ő készítette 
nekem ezt a szekeret is.  

– Mennyit lehet ke-
resni egy napi szállít-
mánnyal? – kérdezem. 

– Ez attól függ, mit 
viszek. A karton kilójáért 40 banit adnak, egy 
kiló flakonért 35-öt. A kidobott papíráru, az 
újságok, könyvek még kevesebbet érnek, ki-
lójuk 15 bani, 40 kiló is csak 6 lej. Jó árunak 
az alumínium számít, 5 lej kilója, a vasé csak 
1 lej. Vannak, akik sárga- vagy vörösrezet is 
beszereznek, de azt már csak törvénytelen 
úton lehet. Hiába adnak húsz lejnél többet 
kilójáért, én ilyesmivel nem foglalkozom. A 
kérdésedre visszatérve, a napi kereset na-
gyon változó, van, mikor csak 3-4 lej, más-
kor akár tízszer több is lehet.  

– Hol szoktál gyűjtögetni?  
– Többnyire az én utcámban és a környé-

ken. Keddenként szemétnap van, olyankor 
könnyebben megtelik a szekerem. Naponta 
egyszer jutok el a begyűjtőközpontig, 
ugyanis hosszú az út, többször meg kell pi-
hennem. Meg aztán az előkészület is időbe 

telik, amíg felteszem a szekérre, és lekötöm 
az árut.  

– Időjárástól függetlenül mindig megte-
szed ezt az utat? 

– Ha zuhog az eső, inkább otthon mara-
dok. 

– Otthon mivel töltöd legszívesebben az 
időt? 

 – Szeretem a minő-
ségi könnyűzenét, ma-
gyar, angol és román 
előadókat is örömmel 
meghallgatok a rádió-

ban. A magyarok közül az Ámokfutók együt-
tes az egyik kedvencem. Emellett, ha jó film 
megy a tévében, azt is szívesen megnézem. A 
különlegesebb történetek érdekelnek, az 
„egy lére menő” akció, lövöldözés nem tud 
lekötni. Az egyik film, ami nagy hatással volt 
rám, A titkárnő című. Megengeded, hogy el-
meséljem? 

Volt valami nagyon megindító abban, 
ahogy beszélgetőtársam szinte újraélte az él-
ményt, amelyet megosztott velem. Később 
visszatérünk beszélgetésünk kiindulópontjá-
hoz. 

– Előfordult, hogy valami olyat találtál a 
szemétben, amire nem számítottál? 

– Például egy ötlejest, az nagyon megle-
pett. Egyszer pedig egy nejlonzacskóba tett 
beteg kismacskát. Kiszabadítottam szegényt, 
és szabadon engedtem.  

– Sosem kötöttek beléd a területre igényt 
tartó hajléktalanok?  

– Ebben az utcában nagyjából csak én 
gyűjtögetek. Egyszer egy idős asszony egy 
kicsi gyerekkel még válogatott a kukákból, 
de jól megfértünk egymás mellett. Felém irá-
nyuló fizikai agresszióval sosem találkoztam, 
lenéző tekintetekkel annál inkább. Ez kezdet-
ben nagyon fájt, és most is rosszulesik. A volt 
osztálytársaimmal is megszakadt a kapcso-
latom, részben azért, mert mindenkinek meg-
van a maga élete, de gondolom, az utcai 
elfoglaltságom is szerepet játszik az eltávo-
lodásban. Sajnos így párkapcsolatot sem 
tudok kialakítani. Hiába húzok védőkesztyűt 
papírgyűjtés közben, nem tárgyalnak velem 
a nők. Gyakran álmodozom arról, hogy egy-
szer lesz saját családom, és amikor este 
imádkozom, kérem is a Jóistent, hogy segít-
sen meg ebben. 

Beszélgetésünk végén azt is megtudom, 
hogy Boti II-es fokozatú fogyatékosságáért 
eddig 375 lejt kapott havonta, a jut- 
tatást idén március elsejétől 395 lejre 
emelték. 

– Ennyiből nem lehet vitézkedni – jegyzi 
meg derűsen, aztán megajándékoz egy dal-
lal. A Metallica együttes negyedik lemezé-
nek címadója, a legendás One kezdősorait 
mondja el kifogástan angolsággal, és sor-
ról sorra le is fordítja az üzenetet: „sem-
mire sem emlékszem / nem tudom, 
valóság-e ez vagy álom…” Apró, hűvös 
cseppek hullnak az égből, miközben beszél. 
Mintha odafent, a felhők mögül könnyezne 
Valaki. 

Szekérnyi béke

Akik járatosak egy kicsit a gasztronó-
miában és világtörténelemben, tud-
ják: a gyorskaja nem mai találmány. A 
McDonalds és hasonló gyorséttermes 
üzletláncok origója bő kétezer évvel 
ezelőtt már létezett, hol máshol, mint 
a világ közepén, az antik Rómában.  

Mindannyian, akik jártunk Pompejiben, 
Herculaneumban és egyéb, természeti ka-
tasztrófák árán konzerválódott ókori római 
városban, láttuk az utcákra nyíló tavernákat, 
amelyek mai felhasználás szerint is értelmez-
hető pultjaiban jókora lyukak tátongnak: ebbe 
helyezték az ételekkel teli edényeket. Az 
ügyes-bajos dolgaikat végző polgárok meg-
vásárolták a reggelit, ebédet, vacsorát, becso-
magoltatták, vitték magukkal, és útközben 
fogyasztották el, de akár helyben is megehet-
ték a tricliniumban, azaz az ebédlőteremben, 
avagy a viridariumban, vagyis a díszkertben.  

A Maros Megyei Múzeum munkatársai 
nagyszerű ötlettel rukkoltak elő az idei Mú-
zeumok Éjszakájára: mivel jó pár római re-
cept fennmaradt, Taverna Romana néven 
gasztroműhelyt nyitottak Mikházán, a limes-
kutató központ szomszédságában, a múzeum 
által megvásárolt gyönyörű, tájházzá alakított 
porta udvarán. A gyakorlatban ez úgy nézett 
ki, hogy az udvar egyik részében római 
konyha várta a vendégeket, ahol a múzeum 
munkatársai – természetesen korhű ruhába öl-
tözve – sütötték, főzték, majd szolgálták fel 
az eredeti, ókori recept szerint készült ételeket 
és italokat. Mellettük kőből készült, ugyan-
csak korhű, kézzel hajtott malomköveken 
őrölték a gabonát, tőlük kissé távolabb római 
katonák főzték a tokányt. Az udvar másik fe-
lében, az asztalok mellett a földre helyezett puffokon pihen-
hettek az érkezők, és hogy a párhuzam a mai 
gasztronómiával is meglegyen, ebben a részben egy kajás-
furgon szolgálta ki az éhezőket. 

De visszatérve a „római udvarra”, itt a pult mögött va-
lódi kemencében sült a panis militaris, azaz a tábori ke-
nyér, a födémről fűszernövények tömkelege lógott, a 
múzeumi tavernások pedig az ókori recept szerinti étkek-
ből adtak ingyen kóstolót mindenkinek, aki ezeket megíz-
lelni óhajtotta. Az említett tábori kenyér mellett 
„rendelhettek” bucellatumot, azaz kétszersültet, puls pu-
nicát, vagyis kását, de kérhettek az aliter lenticulam et sus 
scrofa nevű ételből is, ami póréhagymás vöröslencsét takar 
disznósülttel, avagy moretumot (sajtkrém), libumot (túrós 
bukta) és természetesen az említett tokányt, azaz copadiát. 
Mindehhez ihattak conditum paradoxumot, azaz fűszeres 
bort, vagy ha a kordék leszármazottjait irányították, akkor 
poscát: üdítőitalt.  

Nagy gurmandok lévén mi is megkóstoltunk párat ezek 
közül: a tábori kenyér a mai gyroslepényhez hasonlít talán 
leginkább, a túrós bukta lisztből, ricottából, tojásból és méz-
ből áll, babérlevelek díszítik. A tokányhoz disznóhúst, ka-

kukkfüvet, csombort, édesköményt, mentát, fekete borsot, 
köményt, zellermagot, mazsolát, mulsumot (mézzel édesített 
bort) vagy mazsolabort, fenyőmagot és sót használtak fel, a 
disznósülthöz vaddisznócombot, sót, őrölt édesköményt, 
mézet, őrölt borsot, halszószt, édes fehérbort és caroenumot 
(édes sűrített mustot). A római fűszeres bor édes vagy félédes 
borból, mézből, borsból, babérlevélből, sáfrányból és dato-
lyából áll össze, míg a kása tönkölybúzadarából, ricottából, 
mézből és tojásból. Nagyon ízletes volt a vöröslencse is, 
amelyet a lencse mellett póréhagyma, olívaolaj, fehérborecet, 
méz, defrutum (sűrített must), koriandermag, korianderlevél, 
menta, garum (halszósz), liszt és fekete bors felhasználásával 
készítettek, míg a posca, az ókori üdítő vízből, borecetből, 
mézből és koriandermagból áll (a részletes receptek magya-
rul és románul is elolvashatók a Római Limeskutató Központ 
Facebook-oldalán).  

Mindent összevetve, immár ízlelés útján is meggyőződ-
hettünk arról, hogy a birodalom polgárai valóban tudtak élni 
és enni, mert az ókori Róma konyhája ma, két évezred távo-
lából is kimondottan ízletesnek, tartalmasnak – és ami talán 
a legfőbb – abszolút egészségesnek bizonyult. Gratias vobis 
ago!

Egy poscát kérnék, bucellatummal! 

Kaáli Nagy Botond

Készül a római étel Fotó: Kaáli Nagy Botond

Sajnos a város rég totálkáros. Sok mindent kell még 
tenni, hogy egyenesbe jöjjenek a dolgok, s Vásárhely újra 
egy szintre kerüljön az ország azon vezető településeivel, 
amelyekkel a fejlettség és a civilizált életvitel jó példájaként 
sokáig együtt emlegették. Az előző városvezetés nagyban 
hozzájárult a lemaradáshoz, a mostani többször kifejtette 
újító, javító szándékait, a helyi közvéleményben azonban 
mind gyakoribbak azok a hangok, amelyek túl lassúnak mi-
nősítik a jótékony változások, bátortalannak a korszerűsí-
tések és az ügyintézések gördülékenyebb megoldásainak 
folyamatát. Van benne valami, mondom magam is az eddig 
tapasztaltakat latolgatva. Persze mindenre lehet magyará-
zat, főleg az, hogy mennyire politika- és pénzfüggő bármely 
lényeges megvalósítás, de most arra gondolok, mennyivel 
többet lehetne elérni minden vonatkozásban a polgárok jól 
irányított motiválásával is. A marosvásárhelyiek múlt hét 
végi rendkívüli mobilitása, mozgékonysága, lelkesedése jut-
tatta ezt eszembe. Nem volt a lakosságnak olyan rétege, 
korosztálya, amelyet valamiképp ne érintett volna meg a 
sok rendezvény keltette közéleti nyüzsgés, a nagy mozgósító 
jövés-menés, a tétovákat, közömbösöket is megérintő, rész-
vételre buzdító interaktivitás. Szinte minden volt ezen a zsú-
folt két-három napon, ami valamilyen módon érdekelhetett 
valakiket. Tömegeket vonzott a múzeumok játékosan ko-
moly éjjele, nappala és mindaz, amit a hozzájuk csatlako-
zott kulturális, művészeti intézmények gazdagon kínáltak. 
Vásári forgatagot teremtettek a civil szervezetek, a kézmű-
vesek, népművészek, műkedvelők. Tudományos tanácskozá-
sokon értekeztek az egyetemisták, zenei csemegékkel 
kényeztették a komolyzene híveit, muzsikából nyilván több-
félét is megszólaltattak, és a tánc, a mozgás egyéb fajtái 
sem maradtak mostohák. Lehengerlő számban mozgolódtak 
a kerékpárosok, rolleresek, hallatta szavát a „kritikus 
tömeg”, keményen munkálkodtak a természetvédők, renge-
teg szemetet szedtek össze a Maros partjain. És olyanok is 
bőven akadtak, akik egyszerűen csak szórakoztak, igyekez-
tek jól érezni magukat az össznépi felhozatalban. Erre is 
nagy szüksége van ennek a sokat próbált településnek. 
Örülhetünk az ilyen köztéri s házon belüli kulturális kaval-
kádoknak, és különösen annak, hogy mindenfelé ott voltak 
– gyakran hangadókként is – a gyermekek, a fiatalok. Az 
idősebb nemzedékek is összhangba kerülhettek velük. Per-
sze az ilyen átfogó események a település gondjaira is újra 
felhívják a figyelmet. Arra például, hogy lassan Marosvá-
sárhely lesz az egyetlen olyan jelentősebb megyeközpont 
Romániában, ahol nincs sétálóutca. Láthattuk, milyen nép-
szerű volt a hét végén a lezárt Enescu utcácska a maga al-
kalomhoz igazított szórakoztató lehetőségeivel. A turisták 
is az ilyen helyeket keresik, de ennyi közelről sem elég. 
Szinte megoldhatatlannak tűnik a sétálóutcaügy minálunk, 
mint ahogy az is, hogy amint lezárják a főtéri gépkocsifor-
galmat, azonnal bedugul, leblokkol a város, az amúgy is 
gyengélkedő tömegközlekedésnek pedig minden krónikus 
baja hatványozottan előjön. A parkolási nehézségekről nem 
is beszélve. De ennyi legyen most elég, hirtelenjében csak 
ezt a pár fő gondot említem, a városvezetés ennél biztos 
jóval több orvoslandó jelenségre felfigyelt, az ilyen tömeg-
rendezvények a további tervezésre, cselekvésre megannyi 
tanulsággal szolgálnak. Nem kétlem, számos vásárhelyi 
lakos máris várja az újabb „zavarkeltő” hepajt. És számos 
másik épp ellenkezőleg, pokolra kívánja a kényelmetlensé-
get okozó felhajtást. Na, ezt egyeztessék össze mindenki elé-
gedettségére választott elöljáróink! (N.M.K.)

Erről jut eszembe



Több olyan örökmozgó szép-
korúval hozott össze a sors, 
akik azt vallották, hogy az 
egészség és a hosszú élet 
titka az odaadással végzett 
tevékenység, az állandó moz-
gás. A marosvásárhelyi 82 
éves, fáradhatatlan Antal  
Domokos számára mindezt ki-
egészíti a kutatómunka, a ter-
vezés és a folyamatos 
kísérletezés az egyedi forma- 
és színvilág megalkotásáért. 

A marosvásárhelyi iparművészt 
műtermében látogattuk meg, ahol 
épp egy üvegből készült lapos dom-
bormű utolsó fázisait egyengette.  

Az egykori Számológépgyár mű-
helyfőnöke nyugdíjazását követően 
idejét és energiáját a művészeti al-
kotómunkának és kísérletezéseknek 
szentelte. A budapesti Gellért Szálló 
vitrálüveg-ablakainak a restaurálá-
sánál nyugdíjasként mélyítette el tu-
dását a színesüveg-berakásokról, 
majd hazatérve részt vett a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota, a Petru 
Maior műszaki egyetem, a vízmű-
vek vitrálablakainak restaurálásá-
nál, ugyanakkor a Vártemplom 
vitrálüvegeinek a restaurálási tervét 
is elkészítette.  

Míg az üveglapokból készített al-
kotásait szemügyre vettük, a vitrál-
üveg kialakulásának történetéről, az 
iránta való elköteleződéséről me-
sélt. Mint mondta, a kistáblás, szí-
nes üvegekből készült díszbera- 
kások hosszú évszázadok alatt ki-
fejlesztett anyagtechnika termékei. 
A színes üveg feltalálását követően 
az előre legyártott elemeket ólom-
sín közé szorították, így született a 
díszablak. Előnye az esztétikai 
hatás mellett többek között az volt, 
hogy az eltörött darabkát könnye-

dén ki lehetett cserélni, nem volt 
szükség egy egész ablaktábla he-
lyettesítésére. És nem csak az egy-
házi épületek pompázhattak drága 
ablakberakásokkal, hanem a várak, 
kastélyok, paloták, fürdők díszhe-
lyiségeit is ezzel ékesítették – hang-
súlyozta a szépkorú iparművész.  

A műterem minden szegletében 
félkész, kész alkotások, a kísérlete-
ihez felhasznált legkülönfélébb kel-
lékek sorakoznak. Ha tüzetesen 
szemügyre vesszük, egy olyan kis 
birodalomban találjuk magunkat, 
ahol mindennek meghatározott 
helye van, de csak a naphosszat ott 
tevékenykedő vendéglátónk tud 
benne eligazodni. Miközben ólom-
sínbe helyezi a becsiszolt szecesz-
sziós falevelet, az építészeti 
technikumról (amelyben 1954/55-
ben végzett) mesélt, ahol a szakmát 
alapjaiban kellett elsajátítsák: meg-
tanultak rajzolni, tervezni, pontosan 
dolgozni, és ez egész életében elkí-
sérte őt. Tudását és művészi tehet-
ségét műhelyfőnökként is 
kamatoztathatta, az Elektromaros-
ban készített rádiókazettofonokra a 

dizájnot, címkét is maga tervezte, 
rajzolta meg. Talán nem véletlen, 
hogy Györbiró Sándor, az Elektro-
maros egykori főmérnöke, majd 
műszaki igazgatója életélményeiről 
és emlékfoszlányairól szóló köny-
vét „Antal Dominak, a műszaki új-
donságok és a művészet együttes 
művelőjének” dedikálta, amit tulaj-
donosa azóta ereklyeként őriz. 
„A munka tart életben” 

Antal Domokos a marosvásárhe-
lyi Számológépgyárból vonult 
nyugdíjba, ahol többek között az 
áramkörös lapok gyártási technoló-
giájáért felelt, azt követően igyeke-
zett a művészetek iránti 
elköteleződését is megélni. A meg-
szerzett tudás, anyagismeret, a vit-
rálüveg-restauráláshoz szükséges 
engedélyek birtokában is érték 
megpróbáltatások épp Marosvásár-
helyen, amikor indoklás nélkül el-
vették, majd másnak adták át a 
Kultúrpalota, illetve a Vártemplom 
vitrálüvegeinek a felújítási munká-
latait. A csalódások azonban nem 
vették el a kísérletezőkedvét, és egy 
újabb üvegtechnikát dolgozott ki. 

Papíralapú fényképekről üvegből 
készít lapos domborműveket. Az el-
járás során az elkészített gipszmo-
dellre kerül a kaolinos alapanyag, a 
barbotina, ebből képezi ki a lapos 
domborművet, amelynél a relief 
épp csak kiemelkedik az anyagból, 
amit akkora hőmérsékleten kezel, 
hogy ne ragadjon össze a ráhelye-
zett üveglappal. Hosszas kísérlete-
zési folyamat vezetett el addig, míg 
megtalálta az optimális hőmérsék-
letet, precízen kidolgozta a folya-
mat minden lépését, a kontűrözést, 
színezést is beleértve. A lapos üveg-
domborművek mellett azonban 
több egyedi tervezésű és kivitele-
zésű műtárgy sorjázik a műterem-
ben. A vitrálüveg-berakásos 
üvegdombormű portrék cisztercia-
oszloppal keretezve, akár a szecesz-
sziós hegedű vagy a nagyméretű 
rózsafüzér minden apró darabkája, 
alapos anyagismeretről és mérhetet-
len türelemről, odaadásról, művészi 
fantáziavilágról tanúskodik. A kí-

sérletező kedvű Antal Domokos 
korát meghazudtoló lelkesedéssel 
mesél a különböző típusú anyagok-
ról, a textíliától a műanyagig, ame-
lyeket az üvegmintázat 
kialakításához felhasznál, akárcsak 
a halmazállapot-változásokról, 
amelyekkel sikerül megvalósítani 
egy-egy eltervezett alkotást. De a 
síküveg gyártási technológiájában 
is otthonosan mozog, mint mondta, 
az is elengedhetetlen a lapos dom-
borművek elkészítésénél. Mint ki-
fejtette, addig nem tud 
megnyugodni, míg el nem éri a ki-
tűzött célt, míg olyanná nem idomul 
az anyag, amilyennek elképzelte. 
Az új hobbi egyelőre pénzt nem ho-
zott, annál több kiadást, de nem 
bánja, mivel őt ez élteti, itt érzi 
magát kiteljesedve a folyamatos újí-
tások, vegyi kísérletezések köze-
pette. Tervei között egy kiállítás 
szerepel, ahol megmutathatná 
egyedi tervezésű és kivitelezésű al-
kotásait. 

Nőtt a román gazdaság  
teljesítménye 

A román bruttó hazai termék 
(GDP) 6,5 százalékkal nőtt az 
első negyedévben a tavalyi 
év azonos időszakához mér-
ten – közölte kedden gyors-
jelentésében a statisztikai 
intézet. 

A szezonális és naptárhatással ki-
igazított érték szerint is éves össze-
vetésben 6,5 százalékos növekedést 
jegyeztek fel a vizsgált időszakban. 
A tavalyi utolsó negyedévhez mér-
ten a román GDP 5,2 százalékkal 
nőtt január és március között. 

A statisztikai intézet módosítá-
sokat is közölt a tavalyi évre vonat-
kozóan, így a szezonális és 
naptárhatással kiigazított érték sze-
rint az előző negyedévekhez mér-
ten 2021 első három hónapjában 
1,1 százalékkal, a második negyed-

évben 3,3 százalékkal nőtt a gaz-
daság teljesítménye, a harmadik 
negyedévben ugyanakkor 2,9 szá-
zalékkal csökkent, míg a negyedik 
negyedévben 1 százalékkal nőtt. 

A román média közölte, hogy 
elemzők az idei első negyedévben 
szerényebb növekedésre számítot-
tak. A várakozáson felüli bővülést 
az alacsony bázishatással, illetve a 
belföldi fogyasztásnak az első ne-
gyedévben tapasztalt jobb eredmé-
nyével magyarázták. 

A kormány gazdasági előrejel-
zési bizottsága az idei egész évre 
2,9 százalékos növekedést prog-
nosztizált, az Európai Bizottság 
2,6 százalékos, a Nemzetközi Va-
lutaalap 2,2 százalékos, míg a Vi-
lágbank 1,9 százalékos román 
GDP-bővülésre számít. (MTI)

Formaalakító kísérletezőkedv nyolcvan fölött 
Vitrálüvegtől a lapos domborműig 
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Moszkvai és állami tulajdonba kerülnek  
az oroszországi Renault-érdekeltségek

A Renault Rosszija rész-
vényeit Moszkva város, a 
Renault-nak az Avtovaz-
ban lévő részesedését 
pedig az orosz ipari és ke-
reskedelmi minisztérium-
nak alárendelt Központi 
Járműipari Kutatóintézet 
(NAMI) kapja meg, az 
orosz fővárosban ismét 
megkezdődik a Moszkvics 
gyártása. 

Mindkét üzletet jóváhagyta 
az orosz Szövetségi Antimo-
nopólium Szolgálat. Ezt hét-
főn az orosz ipari tárca és 
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester jelentette 
be.  A minisztérium szerint a moszkvai önkormányzat 
a Renault Rosszija 100 százalékát fogja birtokolni, az 
Avtovaz részvényeinek 67,69 százaléka pedig az 
Oroszországi Föderációhoz kerül, amelyet a NAMI 
képvisel. A fejlett technika exportjával foglalkozó ál-
lami cég, a Rosztyeh meg fogja tartani a Lada gépko-
csikat gyártó Avtovaz fennmaradó részvényeit. 

Az ipari tárca szerint az üzlet feltétele, hogy a Re-
nault-nak a következő hat évben lehetősége van az Av-
tovazban lévő részesedésének visszavásárlására, 
amelyeket az ukrajnai háború miatt kialakult helyzet-
ben adott fel. 

„A Renault részesedésének az államra történő átru-
házása biztosítja, hogy az Avtovaz kezelhetősége ma-
radjon, és hogy a vállalat szankciós korlátozások 
mellett is tovább működhessen. Így megőrizzük a 
kulcskompetenciákat, a termelési ciklust és a munka-
helyeket” – idézte a minisztérium sajtószolgálata Gye-
nisz Manturov tárcavezetőt. A miniszter pozitívan 
értékelte a NAMI belépését az Avtovaz irányításába. 

Rámutatott, hogy az intézet 
tervezőinek és mérnöki csapa-
tának versenyképességét az 
Aurus márkanévű járművek 
egységes moduláris platform-
jának létrehozása is igazolta. 

Szobjanyin moszkvai pol-
gármester bejelentette, hogy 
a fővárosban található Rena-
ult Rosszija gyár Moszkvics 
márkanéven fog autót gyár-
tani. Mint mondta, a 
KAMAZ az üzem technoló-
giai partnere lesz. Célkitűzés-
ként a lehető legtöbb 
autóalkatrész gyártásának 

meghonosítását jelölte meg. 
A polgármester szerint az újjáélesztett Moszkvics 

autógyárban először belső égésű motorral hajtott autó-
kat terveznek gyártani, a jövőben pedig elektromos jár-
műveket. Mint mondta, az üzemeltető megpróbálja 
megtartani az üzemben és a beszállító vállalatoknál dol-
gozó alkalmazottak nagy részét. A Moszkvics szovjet 
és orosz autógyár 1930-tól 2010-ig működött, amikor 
ezen a néven csődeljárás keretében hivatalosan felszá-
molták. Kapacitásai 1998-tól a Renault Rosszija irányí-
tása alá kerültek, és már a francia márka autóit 
gyártották. 

A Reuters brit hírügynökség által közölt nyilatkoza-
tában a Renault a 45 ezer oroszországi alkalmazottjá-
val szembeni „felelős döntésnek” nevezte az 
Avtovazban lévő többségi részesedésének eladását a 
NAMI-nak, valamint a Renault Rosszija-részvények 
eladását Moszkvának. Luca de Meo vezérigazgató je-
lezte: a döntés fenntartja a lehetőséget a Renault szá-
mára, hogy a jövőben más körülmények között térjen 
vissza Oroszországba. (MTI)

Szer Pálosy Piroska

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

 Fotó: Nagy Tibor



Egy héttel korábban zárta a kosár-
labda 1. liga alapszakaszát a forduló 
többi mérk zéséhez képest a Marosvá-
sárhelyi CSM, amely a Bukaresti Ag-
ronomia otthonában búcsúzott az 
alapszakasztól. A negyven pont kü-
lönbséggel megszerzett gy zelemnek 
köszönhet en a városi sportklub els  
helyen végzi az alapszakaszt, és joggal 
pályázhat arra, hogy házigazdája le-
gyen a dönt  tornának, amelyet június 
3-5. között szerveznek, a legjobb négy 
együttes részvételével. 

Az Agronomia elleni mérk zésr l 
sokat mondani nemigen lehet, egyrészt 
azért, mert a videoközvetítés nem in-
dult el, így Marosvásárhelyr l nem lát-
hattuk a meccset, másrészt a szöveges 
közvetítésb l az világlik ki, hogy Geor- 
ge Trif vezet edz  többet foglalkoz-
tatta a tartalékokat, és a csapat nem iga-
zán érezte tétmérk zésnek a találkozót. 
Csak ezzel magyarázható, hogy „alig” 
88 pontot szereztek, noha az els  ne-
gyedben 34-ig jutottak, és a második 
negyedben sem Martini , sem Sánta 
nem lépett pályára. A triplakísérletek 
15%-os mutatója szintén arról árulko-
dik, hogy a fiúknak inkább már a dönt  
tornán járt az eszük, mint ezen a mecs-
csen. Nem szeretnénk egyéni teljesít-
mények értékelésébe belebonyolódni, 

de voltak játékosok, akikt l egyértel-
m en többet várunk. Dicsérni viszont 
Nistort lehet és kell is, aki 18 évesen 
már alapembernek számít. 

Az alapszakasz vasárnap zárul, de az 
már biztos, hogy a CSM, illetve Buka-
restb l a tiin a és a Laguna ott lesz a 
dönt  tornán. A 4. helyen a Nagysze-
beni CSU II végez, ám nem egyér-
telm , hogy van-e joga részt venni, 
tekintve, hogy nincs feljutási joga. Ha 
nem, akkor a Kolozsvári U lesz a ne-
gyedik csapat a fináléban.

Els  helyen zárta az alapszakaszt  
a CSM Sajtóértesülések szerint Kylian Mbappé megál-

lapodott a Real Madriddal, ugyanakkor ezt egyel re 
nem rögzítette a spanyol futballklub és a világbaj-
nok francia támadó. 

Több hírforrás arról számolt be hétf  este, hogy 
a 23 éves futballista, akinek június 30-án lejár a szer-
z dése a Paris Saint-Germainnél, évi 30 millió eurós 
fizetésre, egy 120 millió eurós aláírási bónuszra, il-
letve a nevéb l keletkez  bevételek jelent s részé-
nek megtartására bólintott rá a Real Madridnál. 

Mbappé vasárnap vette át pályafutása során har-
madszor a francia bajnokság legjobb játékosának 
járó elismerést, a díjátadón úgy fogalmazott, nem 
ezen az ünnepségen akarja közölni a jöv jével kap-
csolatos döntését, de annyit elárult, hogy határozott 
a kérdésben. 

Mbappé 2017-ben az AS Monacótól szerz dött 
a PSG-be, ahol azóta 141 mérk zésen 116 gólt szer-
zett, a francia válogatott tagjaként 2018-ban világ-
bajnoki gy zelmet ünnepelhetett.

Mbappé megállapodott a Real Madriddal 

A 89. percben büntet höz jutott a 
Sepsi OSK az Universitatea 1948 
Craiova otthonában, a labdarúgó 1. 
liga alsóházának 9. fordulójában. 
Már 4-0-ra vezetett ekkor, és a bün-
tet t az a fiatal Dragomir készült el-
végezni, aki még nem rúgott gólt az 
OSK színeiben. Adrian Cojocaru já-
tékvezet  azonban az öltöz be pa-
rancsolta a csapatokat, mert a lelátó 
(miután ugyanezért az els  félid -
ben már állt egy ideig a meccs) rá-
zendített a jól ismert magyargy löl  
rigmusokra. Aztán rájött, hogy 
ebben az esetben jobban sújtja ezzel 
az OSK 18 éves játékosát, így a bün-
tet  erejéig még visszahívta a két 
együttest, Dragomir pedig megsze-
rezte az ötödik góljukat, Cojocaru 
pedig hosszabbítás nélkül (a számos 
csere dacára) lefújta a mérk zést. 
El ször fordult el  ebben a bajnok-
ságban, noha a magyargy lölet vi-
rágzik a stadionok ultrái körében, 
hogy egy játékvezet  kvázi lefúj egy 
mérk zést skandálások miatt. Kár, 
hogy ez az utolsó percben, a maga-
biztos OSK-gy zelem kapujában 
történt!… 

Két esélye van most a Sepsi 
OSK-nak az európai kupaszereplés kivívására, azon-
ban a szakvezetés úgy döntött, inkább a kupadönt re 
tartalékol, a második (osztályozók megnyerése révén) 
esély meg rzését a B csapatra bízza. A Craiován pá-
lyára küldött kezd csapatban csak két-három játékos 
volt, aki néha kezd ben volt az idén, mert Bergodi a 
többiekre csütörtökön számít, a kupadönt ben. A póker 
bejött, és a B csapat, A osztályú teljesítményt nyújtva, 
leiskolázta a házigazdákat. Noha az els  félid  kie-
gyensúlyozottabb volt, az OSK játékán látszott, hogy 
van tétje számukra a meccsnek, míg Craiova számára 
ez volt az idény utolsó találkozója. A 16. percben As-
kovszki mélyen indította Luckassent, aki, ahogy a 
nagykönyvben meg van írva, ballal átvette, jobbal 
pedig a hosszú sarokba l tt (0-1). A 37. percben On-
daan ugrott ki a véd k mögül, de Began lábbal hárított, 
aztán Luckassen fejese szállt kevéssel mellé. 

A második félid ben az OSK fölénye egyre nyil-
vánvalóbbá vált, és az 57. percben Fülöp István 25 mé-
terr l kil tte Cobrea kapujának bal sarkát (0-2). Ez 
volt Fülöp els  találata ebben az idényben, miután sé-
rülés miatt szinte egy évig hiányzott a pályáról, és csak 
nehezen találja egykori formáját. Craiova teljesen ösz-
szeomlott, és jöttek az újabb gólok: Fülöp beívelését 
Dama can a 66. percben hatalmas ollózással 15 mé-

terr l küldte a hálóba (0-3), majd a 72. perc-
ben Golofca a leshatárról kiugorva 30 méter-
r l átemelte a kimozduló Cobrea fölött (0-4). 
Aztán a 88. percben B rbu ba rúgott egy na-
gyot a labdától lekés  Albu, és következtek a 
korábban említett események. 

Bónusz: a Rapid kikapott Mioveni-ben, így 
a Sepsi OSK végzett az alsóházi tabella els  
helyén. Így ha nem jut az Európa-konferen- 
cialigába a kupagy zelemmel, az osztályozó 
els  körében hazai pályán játszik, Botosán 
ellen. Dupla bónusz: ha megnyeri a kupát, a 
Rapid játszhat az osztályozón, így a Giule ti-
stadion közönségének érdeke lesz, hogy nyer-
jenek. 

Legyen így, és a kupadönt vel érjen véget 
az idény számukra.

Megállított meccs magyargy löl  rigmusok miatt – 5-0-ra nyert a B csapat 

Jegyz könyv 
Kosárlabda 1. liga, 22. forduló: Bu-
karesti Agronomia – Marosvásárhe-
lyi VSK 48:88 (12-34, 12-10, 11-28, 
13-16) 
Bukarest, Agronomia-csarnok, 30 
néz . Vezette: Alexandru Nicolae 
(Bukarest), Vlad Cotroba  (Buka-
rest), Vlad Dumitrescu (Bukarest). 
Ellen r: Luca Badea (Bukarest). 
Agronomia: Stoicescu 9 pont (1), 
Laz r 9, Bratu 7, St nescu 5 (1), Bu-
ligescu 4, Vaida 4, Pascariu 4, Vil-
cinschi 3 (1), Iordache 3 (1), Olteanu. 
Marosvásárhelyi CSM: Nistor 21 
pont (3), Sánta 18, Martini  16 (1), 
Bor a 9, Mure an 9 (1), Engi-Rosen-
feld 7 (1), Ross-Miller 4, T lm cean 
2, Steff 2, Trif. 

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Az 1. ligás alsóház végeredménye 
1. Sepsi OSK            9            7         1         1             21-4          42 
2. Botosán                 9            6         0         3             18-9          41 
3. Rapid 1923            9            6         1         2             22-7          39 
4. U 1948 Craiova     9            5         2         2             14-11        34 
5. UTA                      9            4         1         4             10-6          33 
6. Mioveni                 9            5         1         3             12-10        31 
7. Târgovi te             9            2         2         5             8-8            26 
8. Dinamo 1948        9            4         2         3             14-11        23 
9. Clinceni*               9            0         0         9             4-32          -13 
10. Medgyes**         9            1         0         8             6-31          -38 
* 20 büntet pont levonva 
** 42 büntet pont levonva 

Jegyz könyv 
1. liga, alsóházi rájátszás 9. forduló: Universitatea 1948 Craiova – 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-5 (0-1) 
Craiova, Ion Oblemenco-stadion. Vezette: Adrian Cojocaru (Galac) – 
George Neac u (Câmpulung Muscel), Marius Badea (Râmnicu Vâl-
cea). Tartalék: C t lin Popa (Pite ti). Ellen r: Székely Zoltán (Nagy-
bánya). 
Gólszerz k: Luckassen (16.), Fülöp (57.), Dama can (66.), Golofca 
(72.), Dragomir (90. – büntet b l). 
Sárga lap: Va vari (23.), Baeten (61.). 
Universitatea 1948: Cobrea – Negru, Kova i , Diallo, Huyghebaert, 
Pop, Marquet (69. Asamoah), Baeten (77. Albu), Bauza (69. B lan), 
van Durmen (46. Sidibe), Ondaan (46. Compagno). 
Sepsi OSK: Began – Askovszki (67. tef nescu), inaj, Tincu, Ispas, 
Fofana (67. Eder), Va vari (78. Dragomir), Fülöp (78. B rbu ), 
Dama can (73. Mitrea), Luckassen, Golofca.

Eredményjelz  
1. liga, rájátszás, alsóházi 9. forduló: Uni-
versitatea 1948 Craiova – Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK 0-5, Academica Clinceni – 
Botosáni FC 0-4, CS Mioveni – Bukaresti 
Rapid 1923 3-2. 

Nem nyert a Diósgy r, feljutott a Kecskemét 
Biztossá vált a Kecskemét feljutása a magyar labdarúgó NB I-be, mi-

után a Diósgy r 0-0-s döntetlent játszott az FC Ajka otthonában a má-
sodosztály 37. fordulójának hétf i zárómérk zésén. A DVTK-nak a 
meccs el tt már csak matematikai esélye volt, hogy megel zze a KTE-t 
a tabellán, de ehhez mindenképpen nyernie kellett volna Ajkán. 

A Kecskemét legutóbb 2015-ben szerepelt az élvonalban, de a követ-
kez  idényre nem kapott licencet. A csapat ezt követ en a megyei baj-
nokságban, majd három szezonon át az NB III-ban indult, az NB II 
mostani idényében újoncként szerepel. 

A 37. fordulót követ en a következ  az állás a másodosztályú bajnok-
ság élén: 1. (és feljutott) Vasas FC 84 pont, 2. (és feljutott) Kecskemét 
74, 3. Diósgy r 69. 

Történelmet írt Kolozsvár bajnokcsapata 
Újabb bajnoki sikerével nem mindennapos fegyvertényt hajtott végre 

a Kolozsvári CFR 1907. A több mint 115 éves történelmében nyolcadik 
bajnoki címét ünnepl  klub ugyanis zsinórban az ötödik aranyat szerezte 
meg, ami egyedülálló teljesítmény a XXI. században, ráadásul a román 
labdarúgó-bajnokság fennállása óta is mindössze két csapatnak – a Te-
mesvári Kinizsinek és a Bukaresti Steauának – sikerült ehhez hasonló 
sorozatot produkálnia. A bánsági klub hatszor nyert bajnoki címet az 
1921/1922-es szezontól kezdve az 1926/1927-es idényig. Majd több mint 
60 évvel kés bb a Bukaresti Steaua uralta hasonló módon a román fut-
ballporondot. A katonacsapatnak két ilyen id szaka volt, el bb az 
1984/1985-ös és az 1988/1989-es szezon közötti, amikor kétszer játszott 
dönt t a Bajnokcsapatok Európa-kupájában (BEK) és egyszer nyert is, 
illetve az 1992/1993 és az 1997/1998 közötti periódus.

Mindenki beszél, de senki nem tudja… – írta ehhez a fotóhoz a PSG francia sztárcsatárja egy korábbi posztjában, amelyet közösségi 
oldalán tett közzé
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A craiovai közönség elvetette a sulykot                     Fotó: a Fotbal Club Universitatea 1948 közösségi oldala 



A Marosvásárhely–Budapest 
nemzetközi vonatjárattal 
kapcsolatos kérdéseinkre a 
CFR Románia sajtóosztálya 
közleményben tájékoztatta 
az utasokat. Valóban hosz-
szabb az utazás időtartama, 
mint a repülőjáratot, sze-
mélyautót vagy autóbuszt 
választva, de akinek az előb-
biek nem nyújtanak elég ké-
nyelmet, vagy nem bírják a 
repülést, buszozást, nincs 
saját személyautójuk, uta-
zási alternatívaként igénybe 
vehetik a Marosvásárhelyről 
két MÁV-kocsival Kolozs-
várra érkező vonatot, amely 
a Brassóból jövő Hargitához 
kapcsolva érkezik a Keleti 
pályaudvarra. 

A kérdéseinkre küldött válaszok 
értelmében a vonatok 2021/2022-
es évi menetrendje szerint a Har-
gita RE 4011 és 4012-es 
regionális, valamint az IR 366 és 
IR 367 interregionális vonatok na-
ponta közlekednek a Brassó/Ma-
rosvásárhely – Budapest vonalon 
oda-vissza. Idényjáratként Maros-
vásárhelyről direkt járatok közle-
kednek Budapestre és Budapestről 
Marosvásárhelyre, ettől eltérő idő-
szakokban kolozsvári átszállással 
lehet továbbutazni az anyaor-
szágba. 

A RE 4011-es regionális járat 
Marosvásárhelyről 11.28 órakor 
indul, Kolozsvárra 14.10 órakor 
érkezik, Budapestre, a Keleti pá-
lyaudvarra 21.20 órakor. 2022. áp-
rilis 5-étől szeptember 5-éig a 
Marosvásárhely–Budapest vona-
lon direkt járattal lehet utazni, az 
említett perióduson kívül Kolozs-
váron a Kék Nyílként is ismert vo-
nattal. 

A RE 4012-es számú regionális 
vonat naponta 16.40-kor indul Ko-
lozsvárról, és 19.33-kor érkezik 
Marosvásárhelyre.  

A téli ünnepeket megelőző idő-
szakban, december 18-tól január 3-
ig és a nyári idényben április 5-től 
szeptember 5-ig a Budapest–Ma-
rosvásárhely vonalon direkt járattal 
MÁV-kocsikban lehet utazni. Az 
ettől eltérő időszakban a kolozsvári 
állomásról átszállással lehet célba 
érni a Desiro mozdonnyal közle-
kedő Kék Nyíllal. 

A régiók közötti IR 366-os vo-
natjárat Brassóból 7.27 órakor 
indul, Kolozsvárra 14.35 órakor ér-
kezik, és 14.55 órakor indul Buda-
pestre, a célállomásra 21.20 órakor 
érkezik. 

Az IR 367-es nemzetközi járat 
Budapestről 7.43 órakor indul, Ko-
lozsvárra 16.09 órakor érkezik, 
majd 16.24 órakor indul Brassó 
irányába, ahová 0.14 órakor  
érkezik. 

Egy másodosztályú jegy ára 
Marosvásárhely–Kolozsvár sza-
kaszon 22,2 lej a helyjeggyel 
együtt. A Marosvásárhely–Buda-
pest útvonalon másodosztályra a 
RE 4011 és IR 366 járatokon a vo-
natjegy ára az ajánlatok függvé-
nyében eltérő lehet. Egy standard 
vonatjegy, kedvezmények nélkül 
193,92 lej. A marosvásárhelyi vo-
natállomás nemzetközi jegypénz-
tára a 0265/236-284-es telefon- 
számon hívható.  

A jegyárakról bővebben a 
https://www.cfrcalatori.ro/cu-tre-
nul-in-ungaria/ és a www.cfrcala-
tori.ro honlapon vagy a 
https://bileteinternationale.cfrca-
latori.ro/ro/booking/search linkre 
kattintva lehet tájékozódni, ahol a 
belföldi és nemzetközi járatok 
jegyárai megtalálhatók, és online 
is megvásárolhatók – áll a  
CFR sajtóosztálya által szerkesz-
tőségünkbe eljuttatott tájékoztató-
ban. 

A Maros Megyei Munkaerő-
foglalkoztatási Ügynökség 
(AJOFM) tájékoztatja a 2022-
es tanévben végzett diáko-
kat, hogy az ügynökség 
nyilvántartásába kerülve ve-
hetik igénybe a munkaerőpi-
aci törvény által előírt 
szolgáltatásokat és az állás-
keresési járadékot. 

Álláskeresőként a tanulmányok 
befejezését követő hatvan napon 
belül kötelező az idén végzettek re-
gisztrálása annak érdekében, hogy 
a későbbiekben munkanélküli-se-
gélyben részesüljenek, amennyiben 
nem folytatják tanulmányaikat, 
vagy nem sikerül a képesítésüknek 
megfelelő állást találniuk.  

Az álláskeresők nyilvántartásba 
vétele – a marosvásárhelyi, ludasi, 
szászrégeni, segesvári, dicsőszent-
mártoni vagy szovátai ügynöksé-
geknél – egy megelőző és kötelező 
szakasza a munkanélküli-segély fo-
lyósításának és a munkaerő-foglal-
koztatás ösztönzésének. A 
végzősök a felvilágosítás és szemé-
lyes tanácsadás mellett állásközve-
títésben, továbbképzésekben és 
havi anyagi juttatásban részesülhet-
nek. 

A nyilvántartásba vétel érdeké-
ben az alábbi okiratokkal kell je-
lentkezni: 

– személyazonossági igazolvány 
(eredeti és másolat); 

– tanulmányokat igazoló okira-
tok (végzettséget igazoló tanúsít-
vány vagy érettségi oklevél (eredeti 
és fénymásolat); amennyiben csak 
igazolást tudnak mellékelni, abból 
egyértelműen ki kell derüljön a ta-
nulmányok elvégzésének idő-
pontja; 

– felelősségvállalás a munkaké-
pességről; 

– önéletrajz; 
– a személyi adatok felhasználá-

sának jóváhagyása. 
Tanügyi intézmény végzettje 

minden olyan diák, aki az állami 
vagy magán, engedélyezett vagy 
akkreditált oktatási intézményben 
befejezte általános iskolai, szakis-
kolai, speciális, középiskolai, 
posztliceális vagy főiskolai tanul-
mányait, és erről oklevéllel, illetve 
azzal egyenértékű bizonyítvánnyal 
rendelkezik. 

A középiskolát végzett fiatalok 
abban az esetben is regisztrálhat-
nak, ha az érettségi vizsgájuk siker-
telen, esetükben a hatvan napot az 
iskolai tanév lezárásától számítják. 
Amennyiben valamelyik tantárgy-
ból tanév végén nincs lezárva a 
végzős, a sikeres pótvizsgát köve-
tően regisztrálhat az ügynökségnél, 
a tanintézmény által kibocsátott 
igazolással lehet bizonyítani a sike-
res pótvizsga dátumát. 

Bővebb felvilágosításért a Maros 
Megyei Munkaerő-foglalkoztatási 
Ügynökség (AJOFM) marosvá-
sárhelyi kirendeltségén, a Iuliu 
Maniu utca 2. szám alatt lehet ér-
deklődni, vagy a 0265/269-247-es 
telefonszám 116-os mellékszá-
mán, valamint a ludasi, szászré-
geni, segesvári, dicsőszentmár- 
toni és szovátai kirendeltségek-
nél. 

Online a hivatal www.anofm.ro 
honlapján található a magánszemé-
lyek/munkanélküli-segély címszó 
alatt (Persoane fizice/ Indemniza?ii 
de ?omaj si venituri de completare) 
a https://www.anofm.ro/ 
index.html?agentie=Mure%C8%9
9&categ=3&subcateg=6&page=0
&idpostare=3250 link megnyitásá-
val lehet tájékozódni. 

(pálosy)

A Maros Megyei Munkaerő-
foglalkoztatási Ügynökség ál-
talános állásbörzét szervez 
Maros megyében május 20-
án reggel 9 órától, a helyi 
ügynökségek és fiókegységek 
székhelyén, illetve az ese-
ményre kijelölt helyszíneken. 

– Marosvásárhelyen a Művész 
moziban, Rózsák tere 35–37. szám; 

– Szászrégenben a fióktelep 
székhelyén, Köztársaság u. 14. 
szám; 

– Dicsőszentmártonban a Mihai 
Eminescu Művelődési Házban, 
Köztársaság u. 32. szám; 

– Segesváron a fióktelep székhe-
lyén, Dumbravei u. 2. szám; 

– Marosludason a fióktelep szék-
helyén, Köztársaság u. 43. szám; 

– Szovátán a fióktelep székhe-
lyén, Rózsák útja 25. szám. 

A rendezvény mindazoknak a 
személyeknek szól, akik munkahe-
lyet keresnek, vagy pályát szeretné-
nek változtatni. Az általános 
állásbörze elsődleges célja a foglal-
koztatás növelése a munkahelyke-
reslet és -kínálat összehangolása 
által, lehetőséget biztosítva a köz-
vetlen kapcsolatra a munkáltató és 
az álláskeresők között.  

Felkérik a munkaerő iránt érdek-
lődő munkáltatókat, vegyenek részt 
az állásbörzén, ahol közvetlenül is-
merkedhetnek a munkaerőpiaci kí-
nálattal, valamint személyzetet 
toborozhatnak és válogathatnak be-
töltetlen álláshelyeik elfoglalására. 
A betöltendő álláshelyekkel rendel-

kező gazdasági szereplők részvételi 
szándékukat az „állásbörzéhez” 
megjegyzéssel ellátott Betöltetlen 
állások jegyzékének (a munkanél-
küliségi biztosítási rendszerről és a 
munkaerő-foglalkoztatás ösztönzé-
séről szóló 76/2002. számú, utóla-
gosan módosított és kiegészített 
törvény végrehajtási utasításainak 
1. sz. melléklete) benyújtásával je-
lezhetik a helyi ügynökségek és fi-
óktelepek székhelyein: 
Marosvásárhely, Iuliu Maniu u. 2. 
sz., tel: 0265/269-247, 102-es mel-
lék; Szászrégen, Köztársaság u. 14. 
sz., tel: 0265/511-948; Szászrégen, 
Köztársaság u. 30. sz., III. em., tel: 
0265/444-686; Segesvár, Dumbra-
vei u. 2. szám, tel: 0265/771-963; 
Marosludas, Köztársaság u. 43. sz., 

tel: 0265/411-934; Szováta, Rózsák 
útja 25. sz., tel: 0265/577-413, il-
letve elektronikus postán az 
ajofm.ms@anofm.gov.ro címre, 
megjelölve a települést, amelynek 

állásbörzéjén részt kívánnak venni. 
Az eseményen való részvétel in-

gyenes – tájékoztatott a Maros Me-
gyei Munkaerő-foglalkoztatási 
Ügynökség. (szer)
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Fotó: Szer Pálosy Piroska

Pálosy Piroska

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A munkaerő-foglalkoztatási ügynökség szervezésében 
Általános állásbörze Maros megyében 

Illusztrációnk a május 10-i állásbörzén készült felvétel a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban 
Fotó: Nagy Tibor 

Fotó: Iszlai Anna

Lassúbb, de kényelmes utazási alternatíva – vonattal 
MÁV-kocsik  

a Marosvásárhely–Budapest vonalon 

A Megyei Munkaerő-foglalkoztatási 
Ügynökség tájékoztatja 

A tanintézmények idei  
végzőseit
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Május 14-én, szombaton a 
bábszínház régi épületében 
tartották a XV. Bolyai Farkas 
multidiszciplináris tantárgy-
verseny díjkiosztó ünnepsé-
gét, mivel a szokásos 
helyszínt, a Bolyai iskola dísz-
termét a felújítás miatt nem 
használhatták. Jó érzés volt 
látni, hogy mennyi jól felké-
szült, tehetséges diák sereg-
lett a vendéglátó iskola által 
megszervezett idei vetélke-
dőre, amelyen a megkérde-
zett zsűrielnökök szerint – az 
elmúlt járványidőszak okozta 
nehézségek ellenére – megle-
pően jól teljesítettek a részt-
vevők. 

A verseny ügyvezető elnöke Ko-
vács Zoltán Zsolt, az Oktatásügyi 
Minisztérium kabinetigazgatója, a 
központi versenybizottság titkára 
Szente Tünde, a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum tanára, a szervezőbi-
zottság elnöke Illés Ildikó 
főtanfelügyelő-helyettes, alelnöke 
Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas El-
méleti Lícem igazgatója és Jakab 
Irma Tünde igazgatóhelyettes volt, 
a bizottsági titkári teendőket Szőcs 
Imre tanár látta el. 

A Forgó Erika tanárnő vezette 
díjkiosztó ünnepségen mind a 28 is-
kola ajándékot kapott a részvételért.  

A verseny központi bizottságá-
nak elnöke, dr. Soós Anna egyetemi 
docens, a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem rektorhelyettese 
értékelte a diákok munkáját. Amint 
elmondta, „Bolyai Farkashoz 
méltó” versenyen vettek részt, és 
szép dolgozataikban a feladatok 
megoldásakor nemcsak az adott 
szak ismeretét, hanem interdiszcip-
lináris tájékozottságukat is bizonyí-
tották. A legfontosabb az, hogy 
eljutottak a döntő szakaszra, és ta-

pasztalatot szereztek. Akik elégedet-
lenek voltak a pontszámmal, meg-
beszélték a tanárokkal, amiből 
remélhetőleg tanultak, és a követ-
kező megmérettetésen az elvárása-
iknak megfelelő eredményt érnek el. 
Nagyon sok dolgozatot magas pont-
számmal értékeltek a szakzsűrik, és 
az első helyezettek az egyetemi fel-
vételin fel tudják használni az elért 
eredményt. Az elnök asszony köszö-
netet mondott a diákokat felkészítő 
és a verseny szervezésében részt 
vevő pedagógusoknak. 

A zsűrielnökök értékelték a diá-
kok teljesítményét, a díjakat dr. 
Soós Anna elnök asszony, a ver-
senybizottságok elnökei, Illés Ildikó 
főtanfelügyelő-helyettes és Hajdú 
Zoltán, a vendéglátó iskola igazga-
tója adta át. 

A Nyárády Erasmus Gyula bio-
lógia tantárgyversenyen részt vett 
diákok teljesítményét prof. dr. 
Markó Bálint, a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem (BBTE) rektorhe-
lyettese értékelte.  

Egy verseny nemcsak a jó vála-
szokról szól, biológusként úgy véli, 
hogy a jó kérdésekről és a jó kérdé-
sekre kíváncsi diákokról – hangsú-
lyozta. 

A 10. osztályosok növény- és ál-
latbiológiából bizonyítottak, Berek-
méri László bolyais diák a második 
helyen végzett. Anatómia és élet-
tanból a 11.-es Kocsis Kata (Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum) harmadik 
lett.  

A Teleki Sámuel földrajz tan-
tárgyverseny résztvevőinek ered-
ményét dr. Bartos-Elekes Zsombor 
egyetemi docens értékelte, aki beje-
lentette, hogy a természet és társa-
dalomföldrajz vetélkedőn első 
három helyezést elért diákot felvé-
teli nélkül várják a BBTE földrajz 
szakára. Egyébként társadalomföld-
rajzból díjazták a verseny legtöbb 
résztvevőjét, heten kaptak díjat és 
dicséretet, köztük a 11.-es Keresz-

tessi Csilla a Mihai Eminescu Peda-
gógiai Líceumból. 

A Kalkulusz informatika tan-
tárgyverseny keretében programo-
zói és alkalmazói vetélkedőt 
tartottak. Az eredményeket dr. Antal 
Margit, a Sapientia EMTE docense 
ismertette. Az alkalmazói verse-
nyen hat iskolából tízen vettek 
részt, a legkreatívabb dolgozatokat 
díjazták. Mind a két vetélkedőn bo-
lyais diák lett az első, a 12.-es Kis 
Anita az alkalmazói, a 11.-es Újfa-
lusi Ábel a programozói verseny 
élén végzett. A programozói ver-
seny harmadik helyezettje szintén 
bolyais diák, a 11. osztályos Farkas 
Szilárd lett, a 11.-es Adorjáni  
Jonathán dicséretet kapott.  

A Societas Humana társada- 
lomtudományi tantárgyversenyen, 

amelynek zsűrielnöke dr. Szőcs At-
tila, a Sapientia EMTE Csíkszere-
dai Karának adjunktusa volt, a 10. 
osztályos Hamar Eszter Renáta, a 
Bolyai középiskola diákja végzett a 
III. helyen. A többi nyertes diák tel-
jesítménye azért figyelemre méltó, 
mert olyan időket élünk, ami a ta-
pasztalt üzletembereket is próbára 
teszi – hangzott el az értékelésben.  

Jól felkészült diákok vettek részt 
a Historia Nostra történelmi vetélke-
dőn – nyilatkozta dr. Molnár-Kovács 
Zsolt, a BBTE Magyar Történeti In-
tézetének docense. A vezetésével ja-
vító zsűri a 14-ből öt diákot díjazott, 
akik remekül megbirkóztak a fel-
adattal. A többi versenyző pedig na-
gyon kis különbséggel maradt le 
mögöttük. Megyénkből a 12.-es 
Nagy Kálmán első, a 11.-es Béres 
János harmadik lett, mindketten a 
Bolyai líceumból; Pál Apolka, a Re-
formátus Kollégium diákja dicséret-
ben részesült. A díjazottak felvételt 
nyernek a BBTE történelem sza-
kára, jelentette be a zsűri elnöke. 

A Fabinyi Rudolf kémia tan-
tárgyverseny két szekcióban zajlott. 
A dr. Donáth-Nagy Gabriella, a 
MOGYTTE Gyógyszerészeti Kará-
nak előadótanára vezette zsűri két-
szer öt díjat osztott ki. A 9. 
osztályosok általános és szervetlen 
kémia versenyén részt vevő 15 di-
ákból öt díjazott volt, megyénkből 
Szilágyi Tímea Zsuzsanna (Bolyai 
líceum) dicséretet kapott. A 11. és 
12.-es diákok szerves kémia verse-
nyén 17-en mérték össze tudásukat. 
Sebesi-Kallay Dávid, a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Teológiai 
Líceum tanulója harmadik díjat 
nyert, Bodó Bence a Bolyai líceum-
ból dicséretben részesült. A zsűri el-
nöke köszönetet mondott a 
szervezőknek, a felkészítő és a kí-
sérő tanároknak, valamint a Richter 
Gedeon Románia gyógyszergyártó 
cégnek, amely, mint minden évben, 
az idén is tárgyi nyereményekkel 
gazdagította a díjazottakat.  

Dr. Borbély Sándor, a kolozsvári 
BBTE Fizika Intézetének egyetemi 
adjunktusa állt a zsűri élén, amely a 
Heinrich László fizika tantárgyver-
senyen írt dolgozatokat elbírálta. 
Örömmel jelentette be, hogy szép 
számban vettek részt diákok, a 9. 
osztályosok mechanikából, a 10., 
11.,12. osztályosok pedig hőtanból 
vagy elektromosságtanból jól telje-
sítettek. Örömmel nyugtázta, hogy 
sok tehetséges tanulót sikerült be-
vonzani a BBTE fizika szakára, 
melynek végzősei a közhiedelem-
mel ellentétben jó állásokban tud-
nak elhelyezkedni. Az idei 
díjazottakat pedig várják a fizika 
szakra. Várják a többieket is, hisz a 
pontszámok között nagyon kis kü-
lönbség volt, és csak a nehezebb 
feladatokra adott pontszámok alap-
ján tudtak dönteni. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
diákjai jól szerepeltek fizikából, a 
9.-es Markovics Gerő Áron első, 
Kiss Emma második lett – mindket-
ten a Bolyaiból –, a nagyobb osztá-
lyosok között a bolyais Nagy Imre 
második, Fodor Dániel, a II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Teo-
lógiai Líceum diákja a harmadik 
helyen végzett. 

Az idén először megszervezett 
angol nyelvi vetélkedő díjazottjait 
dr. Albert Mária egyetemi adjunk-
tus, a versenybizottság elnöke is-
mertette. A kimagasló teljesítményt 
elérő díjazottak között megyénkből 
Sidó Gáspár, a Bolyai középiskola 
11.-es diákja a harmadik helyen 
végzett. 

Befejezésképpen Hajdú Zoltán, a 
szervező iskola igazgatója gratulált 
minden résztvevőnek, akik közül 
66-an kaptak díjat, ami jutalom-
könyvből és pénzjutalomból áll. 
Köszönetet mondott a versenybi-
zottságoknak és a szervezőbizottsá-
goknak, és kifejezte reményét, hogy 
jövő évben a Bolyai iskola felújított 
dísztermében szervezik meg a díj-
kiosztó ünepséget. 

Középiskolások anyanyelvű tantárgyversenye  
Jól szerepeltek a vásárhelyi diákok 

A díjátadó ünnepséggel, majd az Im-
perial Inn Hotelben tartott gálaesttel 
ért véget az orvos- és gyógyszerész-
hallgatók 29. Tudományos Diákköri 
Konferenciája, a TDK, amely lehetősé-
get biztosított arra, hogy a diákok 
anyanyelvükön mutassák be tudomá-
nyos munkáikat, és mérhessék össze 
kutatásaik eredményét az orvosi, fog-
orvosi és gyógyszerészeti szakterüle-
ten. Főszervezője, a Marosvásárhelyi 
Magyar Diákszövetség ezúttal is jól 
vizsgázott. 

Az idei TDK-n 19 szekcióban 215 dolgo-
zatot mutattak be, 57-et az anyaországi hall-
gatók.13 külföldi és egy hazai felkért előadó 
osztotta meg tudományos munkásságának, 
gyógyítási módszereinek eredményét. 37 
munkaműhelyben zajlott tanulságos tevé-
kenység, és népes közönséget vonzott a 
három sikeres panelbeszélgetés a kábító-
szer-használatról, a rezidens életútról és a 
fogászati magánpraxis alapjairól.  

A záró számvetésben a Tudományos Diák-
köri Tanács elnöke, prof. dr. Szilágyi Tibor 
egyetemi tanár értékelte a 29. TDK-n lezajlott 
munkát, a diákkonferenciák jelentőségét, va-
lamint a 141 szervező egyetemi hallgató 

(ebből öt főszervező), a 78 elbíráló bizottsági 
tag és a felkészítő tanárok munkáját. Köszö-
netét fejezte ki a meghívott előadóknak, akik 
vállalták az utazás fáradalmait, hogy tudá-
sukat önzetlenül megosszák az erdélyi hall-
gatókkal.  

A felsőoktatásban a tehetséggondozás leg-
fontosabb formája a tudományos diákköri te-
vékenység, ami hozzájárul a kitartó munka 
iránti belső igény, az érvelési képesség kiala-
kulásához, a másik fél szakmai tevékenysé-
gének a megismeréséhez, elfogadásához. Az 
oktatóknak pedig lehetővé teszi a diákok 
szakmai jártasságának a megismerését, a 
szakmai utánpótlást, a PhD-képzésre jelent-
kezők érdemi kiválasztását – hangzott el be-
szédében. 

Értékelte az új pontozási rendszert, re-
ményét fejezte ki, hogy az előadásokon 
részt vevő szakembereknek járó kreditpon-

tok hozzájárulnak a továbbképzéshez. El-
hangzott, hogy az összefoglalók az egyet-
len erdélyi anyanyelvi szakfolyóiratban, az 
Orvostudományi Értesítőben jelennek 
meg.  

Szilágyi professzor kiemelte annak fontos-
ságát, hogy a konferencia magyar nyelven 
zajlik, de a verseny manapság globális. Ezért 
kell elmenni külföldre tapasztalatot szerezni, 
és vissza kell térni – hangsúlyozta. Végül si-
keres szereplést kívánt az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciára jelölt 
hallgatóknak, akik jövőben a budapesti Sem-
melweis Egyetemen mutathatják be dolgoza-
taikat.  

Beszéde után adták át a legjobb dolgozatot 
bemutató diákoknak járó díjakat, majd a dí-
jazási ünnepséget az egyetem néptánccso-
portjának fellépése és mulatság zárta.  
(bodolai)

A tehetséggondozás legfontosabb formája  
Számvetés a 29. TDK-ról 

Bodolai Gyöngyi 

Fotó: Nagy Tibor



Tippek  
az autó hosszú  
élettartamához 

Nagyon sokan mindenről azt 
mondják, hogy nem olyan, mint 
régen volt. Ez a mondás pedig sok 
esetben szóba kerül akkor is, ha az 
autókról beszélünk. Nem egy eset-
ben lehet azt hallani, hogy bezzeg 
régebb jobb volt, többet tartott, 
azokban az autókban még van 
anyag, és még lehetne sorolni az 
ehhez hasonló mondatokat. Azon-
ban ezek ellenére – avagy cáfolatára 
– egyre többször lehet találkozni 
milliós futásteljesítményt elért au-
tókkal is, amelyek nem is olyan ré-
giek. Ilyenkor pedig felmerül a 
kérdés: ezt vajon hogy lehetett ösz-
szehozni? A válasz nagyrészt min-
dig ugyanaz: odafigyeléssel történő 
használat, megfelelő karbantartás, 
szemfüles tulajdonos, aki nem várja 
meg, hogy megtörténjen a baj. 
Ezekkel a technikákkal elérhető, 
hogy mindenféle nagyobb szerviz 
nélkül az autó képes legyen félmil-
lió kilométert vagy még annál is 

többet járni. A következőkben tíz 
pontot írunk le, amelyeket ha betar-
tunk, nem lesz nagyobb gond az au-
tónkkal. 
1. Vezess nyugodtan!  
De azért ne mindig! 

A profi sofőrök szerint úgy kell 
(vagy legalábbis kellene) vezetni, 
hogy amennyiben a motorháztetőre 
poharakat teszünk tele vízzel, 
egyikből se löttyenjen ki. Ez a mon-
dás arra vonatkozik, hogy hajtha-
tunk gyorsan, de nem mindegy, 
hogy milyen körülmények között 
érjük el a 100 km/h-t. Megtehetjük 
ezt padlógázzal, de szép lassan is. A 
végeredmény ugyanaz, csak a má-
sodik forgatókönyv esetében az 
autó alkatrészei hosszabb élettarta-
múak maradnak.  

Van viszont egy kis csavar a tör-
ténetben, hiszen a motornak azért 
jót tesz, ha néha egy kicsit intenzí-
vebben használják. Ez nem azt je-
lenti, hogy naponta ki kell húzatni 
egyszer, de mondjuk két tele tank 
között egyszer-kétszer rá lehet job-
ban lépni a gázpedálra. A pörgetés 
és az ezzel együtt járó üzemanyag- 
és levegőáramlás átszellőzteti a mo-

tort, valamint nem engedi, hogy a 
korom lerakódjon. Ez különösen a 
benzinmotorokra igaz, de a dízelek 
– különösen azok, amelyekben van 
részecskeszűrő – esetében is aján-
lott néha kihúzatni vagy akár el-
vinni egy hosszabb útra. 
2. Üzemhőmérséklet 

Minden motorra 
igaz, de fölöttébb ér-
demes odafigyelni a 
turbós motorok ese-
tében, hogy várjuk 
meg, ameddig be-
melegedik, azaz 
eléri az üzemhőmér-
sékletet, és csak ezt 
követően kezdjük el 
komolyabban ter-
helni. Azonban a be-
melegítést ne úgy 
érjük el, hogy álló 
helyzetben jár a 
motor, mert az ren-
geteg lerakódást 
hagy maga után. A 
bemelegítést finom 
közlekedéssel, kis 
gázadásokkal te-
gyük meg, azaz az 

autó indítása után nyugodtan, 
mondhatni öregurasan ajánlott ve-
zetni. 

Erre azért van szükség, hogy a 
motorolaj felmelegedjen, hiszen a 
hideg olajnak nem megfelelő a ke-
nőképessége. Fontos arra is fi-
gyelni, hogy aki kimondottan csak 
városban közlekedik, gyakrabban 
cseréljen olajat, hiszen a sok hideg-
indítás következtében az olaj hama-
rabb elveszíti a kenőképességét. 
3. Nemcsak melegíteni,  
hűteni is kell 

Ez az ajánlás főleg azoknak szól, 
akik turbóval felszerelt autót hasz-
nálnak. Átlagos felhasználás mellett 
a turbós motorok esetében sem kell 
várni a leállítás előtt, viszont egy ki-
csit sportosabb vezetés vagy egy 
hosszabb autópályázás után érde-
mes várni egy keveset, mielőtt meg-
állítanánk a motort. De ezt ne úgy 
tegyük, hogy hagyjuk alapjáraton 
egy keveset, hanem megállás előtt 
vegyünk vissza a sebességből, és – 
ahogyan a bemelegítés esetében is 
– egypár kilométert hajtsunk öreg-
urasan. 
4. Finoman váltsunk! 

A hirtelen erőhatások nem tesz-
nek jót az autónak, ez igaz a hirtelen 
kuplungolásra vagy a váltókar rán-
gatására is. A hirtelen és durva kap-
csolás nemcsak a váltó és a kuplung 
élettartamát rövidíti, hanem a fél-
tengelycsuklóét is. De a kapcsoló-
szekrény is nagyon hosszú 
élettartammal hálálja meg, ha fino-
man bánunk vele, és egyenletes 
mozdulatokkal húzzuk be a követ-
kező fokozatba. A motorfékhaszná-
lat is elkerülendő, hiszen nem tesz 
jót a váltónak, illetve érdemes szem 
előtt tartani, hogy a fékbetét- (és 
féktárcsa-) csere még mindig sokkal 
olcsóbb, mint a kuplungcsere vagy 
a váltófelújítás. 

5. Ne az olajon akarjunk spórolni! 
Érdekes, hogy vannak, akik 

éppen abból vesznek olcsóbbat, 
amin nem is lehet olyan sok pénzt 
megtakarítani, viszont a gyengébb 
minőség rengeteg veszélyfaktort 
hordoz magában. Ilyen tényező az 
is, amikor a motorolajon akarnak 
egyesek spórolni. Pedig nem marad 
sokkal több pénz a zsebükben, vi-
szont a motor komolyan megszen-
vedheti a rosszabb minőséget. 

Egy minőségi motorolaj többlet-
költsége nem ér fel egy fél tank 
üzemanyag árával sem, és általában 
évente egyszer előforduló költség-
ről beszélünk. Tehát anyagilag sem 
jelent különösebben nagyobb ter-
het, ha a drágább, de minőségi és a 
gyártó által előírt olajat használjuk, 
és az autónk is hálás lesz érte. 
6. Pontos, időszerű és szakszerű 
karbantartás 

Sokan elhanyagolják a karbantar-
tást még az új autók esetében is, 
annak ellenére, hogy a garancia 
megköveteli a szervizlátogatást. De 
a használt autók esetében is fontos, 

hogy odafigyeljünk a szervize-
lésre. Ha az autó nem rendelkezik 
az előéletét igazoló dokumentáci-
óval, akkor ajánlott egyből egy tel-
jes folyadék- és szűrőcserével 
kezdeni. Továbbá az sem baj, ha 
egy szakember néhanapján ránéz 
az autóra, hogy épp milyen álla-
potban van. 
7. Rendszeres ellenőrzés 

Ha időszakosan megvizsgáljuk 
vagy megvizsgáltatjuk az autónkat, 
komoly összegeket spórolhatunk 
meg. Erre egy nagyon jó példa az 
olajszint és a keréknyomás ellenőr-
zése. Azonban az sem árt, ha ennél 
is körültekintőbbek vagyunk. Ha 
felnyitjuk a motorháztetőt, érdemes 
egy pillantást vetni a hűtő-, vala-
mint a fékfolyadékra is. Ha az au-
tónk motorját műanyag fedél 
takarja, nem árt néha levenni és be-
nézni alá. Ezt a műanyag elemet ál-
talában könnyű levenni: vagy 
lepattintható, vagy mindössze 2-3 
csavar tartja. 

A lényeg, hogy vegyük észre a 
rendellenességeket, és javítsuk ki 
őket minél hamarabb. Ha ezt nem 
tesszük meg, könnyen belecsöppen-
hetünk egy láncreakcióba, amikor 
egyik hiba követi a másikat, viszont 
ha elvisszük egy szerelőhöz, akkor 
sokkal olcsóbban meg lehet úszni a 
javítást. 
8. Figyelni kell a jeleket 

Míg az előző pont inkább a sza-
bad szemmel is észrevehető jelekre 
vonatkozik, addig a mostani a 
menet közben észlelhető rendelle-
nességekre. Érdemes figyelni (és 
nem a rádió felhangosításával orvo-
solni) a furcsa zajokat és jelzéseket. 
Érdemes ebben az esetben is szak-
emberhez fordulni. Ha sikerül bea-
zonosítani a hibát, akkor 
küszöböltessük is ki, hogy elkerül-
jük a láncreakciót. 

9. Nem kell túlterhelni 
Mindenfajta túlterhelés rövidíti 

az autó egyes elemeinek az élettar-
tamát. A motor vagy az erőátvitel 
rendszeres túlterhelése százezer ki-
lométerekkel csökkentheti a nagy-
javításig tartó futásteljesítményt. A 
felesleges súlyok rendszeres von-
szolása a futómű elemeit terheli túl. 
Kezdődik ez már a gumiabroncsok-
nál, de hamarabb szorulhatnak cse-
rére a lengéscsillapítók, a 
gumiperselyek, és még rugótörés is 
előfordulhat. 
10. Tisztaság 

Mindenki jobban érzi magát, ha 
rend és tisztaság van az autójában. 
De a karosszéria élettartamát is nö-
veli, ha rendszeresen lemossuk az 
autónkat. Elég csak arra gondolni, 
hogy a télen rárakódó só milyen ká-
rokat tud okozni, de a felgyülemlett 
sár is hasonló eredményhez vezet. 
A mosáson kívül érdemes lehet el-
gondolkozni egy alváz-, illetve 
üregvédelmen is, hiszen ezek is 
évekkel tudják meghosszabbítani a 
karosszéria épségét.

Hagyni melegedni, hagyni hűlni a motort  Forrás: autonews.com

Jó állapotú autó  Forrás: totalcar.hu

 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Váltókar  Forrás: toalcar.hu
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MINDENFÉLE 

KERTI MUNKÁT, permetezést, favá-
gást vállalok. Tel. 0770-621-920. 
(15831) 

FESTÉST, csempézést, gipszkar- 
ton-, ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-
393-848, 0749-564-921. (15920) 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-
tást, ácsmunkát, meszelést, vakolást, 
teraszkészítést, csatornajavítást. Tel. 
0749-798-244. (15805-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15859) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Fülöp Hunor.  
(15853-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső 
szigetelést, meszelést, bármilyen ki-
sebb javítást és mindenféle más 
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi. 
(15925-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Mik-
lós. (15891) 

A KÖVETKEZŐ MUNKÁKAT vállal-
juk: háztetőt készítünk cserépből, 
Lindab-lemezből, kisebb javításokat 
végzünk, kerítést készítünk. Tel. 
0754-634-559, Csaba. (15961-I) 

VÁLLALOK szigetelést polisztirén-
nel, belső munkálatokat, kerítéské-
szítést, járólap lerakását és más 
munkát. Tel. 0759-552-041. (15978) 

VÁLLALUNK tetőkészítést, man-
zárdkészítést, átalakítást, csatornaja-
vítást és más építkezési munkát. Tel. 
0755-672-446. (15978) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (15999-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Hosszú az út, mely sírodhoz 
vezet, sokszor odavisz az emlé-
kezet. Ha nyugszol is a nehéz 
föld alatt, nem vagy feledve, szí-
vünkben örökre megmaradsz.  
Fájó szívvel emlékezünk  
a szentháromsági FAZAKAS  
ROZÁLIÁRA – született Péterfi –, 
akinek május 18-án van eltávozá-
sának 3. évfordulója. Emlékét 
őrzi férje, János, lánya, Rózsika, 
veje, Barna és a két szerető 
unoka: Detti és Barni. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
(15979) 

Szomorú és fájó szívvel, köny-
nyes szemmel emlékezünk és 
emlékeztetjük mindazokat, akik 
ismerték és szerették a mezőcsá-
vási id. IMREH MÁRTONT, május 
18-án, halálának huszadik évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A gyászoló 
család. (-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
anyós, rokon és jó szomszéd,  

özv. JAKAB MÁRIA  
született Gálfi  

életének 91. évében rövid, de sú-
lyos szenvedés után visszaadta 
lelkét Teremtőjének.  
Drága halottunkat 2022. május 
18-án, szerdán 14 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a mező-
bándi református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Gyászoló szerettei. (15976) 
 

 
Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
mezőbándi születésű 

SZÁVULY JÁNOS 
(Jancsi) 

életének 75. évében elhunyt. 
Temetése május 19-én, csütörtö-
kön 15 órakor lesz a marosvásár-
helyi katolikus temető alsó 
kápolnájából, református szertar-
tás szerint.  
Siratja bánatos felesége, Kati, 
leánya, Mónika, veje, Levi, uno-
kája, Krisztina, szomszédai és ro-
konai. (16002) 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
drága jó édesapa, após, nagy-
tata, dédtata és rokon, a maros-
keresztúri  

id. NAGY BÉLA  
94 éves korában örökre megpi-
hent. 
Temetése május 19-én, csütörtö-
kön lesz 14 órakor a maroske-
resztúri ravatalozóból. 
Emlékét szeretettel őrizzük. 

Szerettei. (-I) 
 
 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
özvegy BENKE KÁROLYNÉ  

szül. Vass Anna 
a Kaláka volt dolgozója 

életének 92. évében május 15-én 
csendesen megpihent. Akik is-
merték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel.  
Búcsúzik sógornője, Harkó Ilona 
(szül. Benke) és családja.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! (-I) 

 
 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett, jó testvérünk,  

LUKÁCS MÁRTA 
a COMAT volt alkalmazottja 

2022. május 17-én, 78 éves korá-
ban megszűnt élni.  
Drága halottunkat folyó hó 19-én 
15 órakor római katolikus szer-
tartás szerint a központi (Nyár 
utcai) temető ravatalozójából he-
lyezzük örök nyugalomra. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Gyászoló szerettei, Csaba és 
Rózsi. (-I) 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok- 
nak, akik szerettünket, SÖVÉR 
MÁRTONT utolsó útjára 
elkísérték, részvétüket fejezték 
ki, sírjára virágot helyeztek, és 
gondolatban velünk voltak. 
Gyászoló szerettei. (16000-I)
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Sohasem halványul szívünkben emlé-
ked, sohasem szűnik meg lelkünk gyá-
sza érted. Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, szívből szeretünk, s 
nem feledünk Téged.  
Fájó szívvel, könnyes szemmel és soha 
el nem múló szeretettel emlékezünk az 
elhunyt  

OLÁH TAMÁSRA  
halálának hetedik évfordulóján.  
Szép emlékét szívünkben őrizzük.  
Bánatos felesége, Irén, fia, Tamás, lánya, Katalin, menye,  
Erzsébet, veje, Pál és unokája, Orsolya. (sz.-I)

Hirdetmény  
Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város megszervezi a népi kézmű-
vesek és helyi termelők vásárát. Az eseményre a XXV. Marosvá-
sárhelyi Napokon 2022. június 23–26. között kerül sor, helyszínéül 
pedig a Rózsák téri virágóra körüli övezet szolgál.  

A rendezvény célja, hogy népszerűsítse és támogassa a marosvá-
sárhelyi hagyományos kézművességet, valamint a helyi termelő-
ket. 

Marosvásárhely önkormányzata biztosítja a kiállítási helyet, 
amelyen kizárólag fehér színű, 3x3 méteres sátrakat és megfelelő 
kiállítópannókat állíthatnak fel.  

A részvételi kérelmeket – amelyekhez csatolják a népi kézmű-
ves/termelői tanúsítványt, valamint három specifikus termék fény-
képét – az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 
15-ös irodában – egységes iroda – lehet benyújtani hétfőtől pénte-
kig 8–15 óra között, illetve elektronikusan elküldhetők az  
autorizari@tirgumures.ro és a biroul.unic@tirgumures.ro e-mail-
címekre.  

Benyújtási határidő: 2022. június 10.  
Szeretettel várjuk! 

SOÓS ZOLTÁN polgármester

Eladási közlemény 
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal a székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa 
György utca 1–3. szám) június 9-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen 
értékesíti az alábbi adósok ingatlan javait a költségvetési tartozás behajtása 
céljából: 
1. TÓFALVI MÁRTON és TÓFALVI ANNA, Marosszentkirály, Luminişului 2D, 
Maros megye, végrehajtói dosszié száma: 1670120264395/2680609264362 
– 59 négyzetméteres beltelek (Marosszentkirály, Vale utca, telekkönyvszáma 
51259/Marosszentkirály) 1/1 része, kikiáltási ár: 9.687 lej;  
–  720 négyzetméteres beltelek (Marosszentkirály, telekkönyvszáma 
53744/Marosszentkirály) 1/1 része, kikiáltási ár: 57.897 lej; 
–  401 négyzetméteres beltelek (Marosszentkirály, telekkönyvszáma 
53749/Marosszentkirály) 1/1 része, kikiáltási ár: 33257 lej; 
–  58 négyzetméteres beltelek (Marosszentkirály, telekkönyvszáma 
53751/Marosszentkirály) 1/1 része, kikiáltási ár: 2.464 lej; 
–  653 négyzetméteres beltelek (Marosszentkirály, telekkönyvszáma 
53752/Marosszentkirály) 1/1 része, kikiáltási ár: 52.964 lej; 
–  664 négyzetméteres beltelek (Marosszentkirály, telekkönyvszáma 
53746/Marosszentkirály) 1/1 része, kikiáltási ár: 53703 lej; 
–  608 négyzetméteres beltelek (Marosszentkirály, telekkönyvszáma 
53748/Marosszentkirály) 1/1 része, kikiáltási ár: 49.516 lej. Az utóbbi hat parcella 
a Patak (Pârâului) utca mentén található. Az első telek kikiáltási ára a becsérték 
(19.373 lej) 50%-a, negyedik árverés; a többi hat parcella kikiáltási ára a 
becsérték 50%-a, harmadik árverés. Az ingatlanok nincsenek megterhelve. 
Fizetési nyilvántartási szám: 82630012200000000000235.  
2. SZABÓ PÉTER és SZABÓ JULIANNA, Koronka 145V, Maros megye, 
végrehajtói dosszié száma: 1580702264385/2600914264378 
–  1760 négyzetméteres beltelek (Kebele, Armoniei utca szám nélkül, 
telekkönyvszáma 50925/Jedd) 1/1 része, kikiáltási ár: 47.030 lej; 
–  1950 négyzetméteres beltelek (Kebele, Armoniei utca szám nélkül, 
telekkönyvszáma 50926/Jedd) 1/1 része, kikiáltási ár: 50.970 lej. A kikiáltási ár a 
becsérték 50%-a, harmadik árverés. Az ingatlanok nincsenek megterhelve. 
Fizetési nyilvántartási szám: 82630012200000000000233. 
3. SÂRBU IOAN, Marosvásárhely, Víztelep (Apaductului) utca 1. szám, Maros 
megye, végrehajtói dosszié száma: 26284607/1530830264418 
– a Marosvásárhely, V. Babeş utca 14. szám alatti 18-as lakás (telekkönyvszáma 
122681/C1-U10/Marosvásárhely, helyrajzi szám 2587/11/XVII), két szoba, 51,12 
négyzetméter hasznos felület 1/8-ad része, kikiáltási ár: 23.773 lej. A kikiáltási ár a 
becsérték (47.545 lej) 50%-a, harmadik árverés. Az ingatlan nincs megterhelve. 
Fizetési nyilvántartási szám: 82630012200000000000232. 
4. DĂMIAN EUGEN TRAIAN, Marosvásárhely, Eminescu utca 43/4., Maros 
megye, végrehajtói dosszié száma: 33671835/1761028013926 
 – 500 négyzetméteres beltelek (Nyárádtő, Maros utca 199/A, telekkönyvszáma 
52974/Nyárádtő, helyrajzi száma 1065/1/2/4/1/1) 1/1 része, kikiáltási ár: 26.338 
lej. A kikiáltási ár a becsérték (52.676 lej) 50%-a, harmadik árverés. Az ingatlan 
nincs megterhelve. Fizetési nyilvántartási szám: 82630012200000000000231. 
5. ȚERBEA GIORGIANA, Marosvásárhely, Laposnya utca 7. szám, Maros 
megye, végrehajtói dosszié száma: 2900215260061 
– 2700 négyzetméteres kültelek (Szováta, telekkönyvszáma 50315/Szováta, 
kataszterszáma 1318) 3/4-ed része. Kikiáltási ár: 66.899 lej. A kikiáltási ár a 
becsérték (133.797 lej) 50%-a, harmadik árverés. Az ingatlan nincs megterhelve. 
Fizetési nyilvántartási szám: 82630012200000000000226. 
6. GÁBOR ZSIGMOND, Harcó 36. szám, Panit község, Maros megye, 
végrehajtói dosszié száma: 1600118264423 
– 1460 négyzetméteres beltelek, rajta két ház és garázs (Harcó 36. szám, Panit 
község,  telekkönyvszáma 51848/Panit, helyrajzi száma 118,119, a két lakás és a 
garázs nem szerepel a telekkönyvben, 1/1 része. Kikiáltási ár: 115.198 lej.  A 
kikiáltási ár a becsérték (230.396 lej) 50%-a, harmadik árverés. Az ingatlan nincs 
megterhelve. Fizetési nyilvántartási szám: 82630012200000000000227. 
7. RUJA DANIEL VLĂDEL és RUJA ELENA CLAUDIA, Marosvásárhely, Măgurei 
utca 19/10., Maros megye, végrehajtói dosszié száma: 
1800806260087/2780721264371 
– 885 négyzetméteres beltelek (Nyárádtő, telekkönyvszáma 53020/Nyárádtő) 
106/885-öd része, kikiáltási ár: 4.185 lej. A kikiáltási ár a becsérték (8.369 lej) 
50%-a, harmadik árverés. Az ingatlan nincs megterhelve. Fizetési nyilvántartási 
szám: 82630012200000000000228. 
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingatlanokra, hogy 
értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.  
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a 
következő iratokat: a vételi ajánlatot, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj 
kifizetését igazoló dokumentumot (az összeget a marosvásárhelyi Állami 
Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO95TREZ476506701XXXXXXX, 
adószám 4322637 (feltüntetve a fizetési nyilvántartási számot), esetenként az 
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a 
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi 
személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román 
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi 
magánszemélyek pedig a személyi/útlevél másolatát,  
saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az illető nem az adóst képviseli. Az 
árverésen részt vevők kötelesek betartani a koronavírusjárvány-megelőzési 
szabályokat.  
A vásárló köteles betartani a környezetvédelemre, a nemzeti örökség védelmére 
stb. vonatkozó sajátos törvényes előírásokat. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es 
telefonszámon, 284-es, 276-os mellék.  
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2022. május 18.  

Dan Florescu hivatalvezető-helyettes 
Adela Oaneş osztályvezető

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe ELADÓKAT. Érdeklődni a 
cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-
es  telefonszámon. (66534-I) 
A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERE-
LŐT, LAKATOST és MARÓST. Előnyt jelent a szakmai tapasztalat. 
Önéletrajzokat várjunk az  office@securitechromprod.ro e-mail-
címre, illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdek-
lődni a 0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66537-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!
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Lucian Ovidiu Heiuş, 
az ANAF elnökének üzenete: 

– Küldetést vállalok annak bizonyítására, hogy az ANAF – az Or-
szágos Adó- és Pénzügyi Hivatal – partnere a tisztességes adófizetők-
nek, hogy az intézmény kiérdemli az állampolgárok bizalmát és 
tiszteletét, de arra is, hogy felveszük a harcot az adócsalással szemben. 

Ilyen értelemben közlöm, hogy a következő napokban átfogó ellen-
őrzések kezdődnek az adócsalás tekintetében magas kockázatot jelentő 
területeken.  

Az adócsalás kiküszöbölése az ANAF legfontosabb célkitűzései 
közé tartozik, ugyanúgy ahogy az intézmény élén ezt a feladatot szemé-
lyes küldetésemnek tekintem. Határozott és következetes fellépésre van 
szükség a gazdaság e rákfenéjének felszámolására, hogy biztosítani le-
hessen a lakosság életszínvonalának növeléséhez szükséges forrásokat.  

Úgy gondolom, hogy az adók és illetékek befizetése társadalmi fe-
lelősség is, mindannyiunk felelőssége, a nagy cégektől a kisvállalko-
zókig vagy a magánszemélyekig. Felelőseknek kell lennünk, és meg 
kell értenünk, hogy a nagyobb arányú adóbehajtás a kiegyensúlyozott 
országos költségvetés alapja, ebből könnyebben fedezhetőek az állam 
működéséhez szükséges kiadások, főként a fontos területeken, a tan-
ügyben, az egészségügyben vagy az infrastruktúra-fejlesztésben.  Ígé-
rem ugyanakkor, hogy semmilyen visszaélést nem tolerálok az 
ellenőrző szervek részéről! 

Nem fogadhatom el, hogy az intézmény megítélését egy maroknyi 
erkölcsi irányt vesztett ember bemocskolja! 

Május 13-ától egy ügyfélszolgálati telefonszámot – 0723 568 179 
– bocsátottunk az adófizetők rendelkezésére, amely kapcsolatban 
van az irodámmal. Ide jelenthetők be azok a panaszok, amelyek az 
ANAF felügyelőinek visszaélésszerű magatartásával kapcsolatosak. 
Ezeknek a panaszoknak a kivizsgálását és megoldását személyesen 
felügyelem.  

Bízom abban, hogy az ANAF szakmaisággal, becsülettel eleget tesz 
az állampolgárok elvárásainak! – mondta Lucian Ovidiu Heliuş, az 
ANAF elnöke.


