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Nem lesz gyermekhiány a mezőmadarasi iskolában

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

Tizenhárman kezdik
az előkészítő osztályt

Újra felállványozták
a Kultúrpalotát
Miután az előző kivitelező komolytalansága és a munkálatok késlekedése
miatt a Maros Megyei Tanács szerződésbontásra kényszerült, április elején
újabb szerződést kötött a Kultúrpalota
felújítási munkálatainak folytatására.

____________2.
Kiosztották
a DSD-diplomákat

A mai világban egyre nagyobb szerepet kapnak a nyelvek, hiszen minél
több nyelven tudunk megszólalni,
annál több lehetőségünk van. Napjainkban pedig egy középiskolát elvégzett diák általában három nyelvet
ismer.

____________4.
Rendhagyó
könyvbemutató
Mezőmadarasi Népújság a 6. oldalon

Öröm és felüdülés óvodába toppanni,
pláne, ha derűs a hangulat, mint ottjártunkkor a Bogyó és babóca, valamint a
Méhecskék csoportban. A kis- és középcsoporttal Kovács Noémi, a nagycsoporttal Bodó Bella óvónő foglalkozik, ők
mutatták be az itt folyó tevékenységet.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

– Tizennyolc gyermeket írattak be a csoportomba, de tizennégyen járnak rendszeresen, leszámítva a téli időszakot, amikor gyakrabban
betegednek meg a gyermekek, s kevesebben
vannak jelen. A korosztálynak megfelelő anyanyelvi, környezetvédelmi, matematika- és kézimunka-, továbbá zenei és testnevelési
foglalkozásaink vannak. Magyar tannyelvű a
csoport, kisebbségben ugyan, de vannak roma

anyanyelvű gyermekek, akik keveset értenek
magyarul vagy románul, de azért ügyesen bekapcsolódnak a foglalkozásokba. A magyar
nyelvvel próbálkozunk, de valószínűnek tartom, hogy ezeket a gyermekeket ősszel román
iskolába fogják beíratni. Azok közül, akik be
vannak íratva hozzánk az óvodába, sokan nem
járnak, általában külföldön tartózkodnak,
(Folytatás a 6. oldalon)

Kultúrtörténeti hiánypótló kiadvány jelent meg a napokban Kolozsváron az
Exit kiadó gondozásában. Zilahi
Csaba, a Kolozsvári Rádió magyar
szerkesztőségének munkatársa arra
vállalkozott, hogy megírja az erdélyi
magyar rocktörténetet az 1970-es
évektől napjainkig.

____________5.

Rögeszmés hisztériahullám
Mózes Edith
Hisztériahullám söpör végig mostanában Románián, aminek az
oka – ki nem találnák! – a magyarellenességben keresendő. A már
„hagyományos” megnyilvánulások mellett mostanában újabb és
újabb táptalajra találtak a szolgálatos nacionalisták, de még olyanok is, akikről nem feltételeztünk volna ennyire mély érzelmeket.
Nem mondunk újat azzal, hogy a politika mellett a romániai sportéletben is „otthon van” a magyarellenesség. Hisztéria volt nemrég
a székely himnusz eléneklése miatt, illetve azért is szankciókat követeltek egyesek, mert a magyar anyanyelvű romániai miniszter szerintük nem jó helyre ült a lelátón. Az újabb rendhagyó eset az volt,
hogy a fennen hangoztatott „úgynevezett” (értsd nem létező) Székelyföld csapatától kaptak ki az egységes és oszthatatlan nemzetállam képviselői.
Az eset akkora rögeszmés hisztériahullámot váltott ki, amit nem
tudni, mekkora adag hársfateával lehetne csillapítani. (A minap
hársfateát ajánlott a jegybank kormányzója az elszabadult árak
miatt elégedetlenkedő lakosságnak.)
De mindez eltörpül amellett, amivel hétvégi magánlátogatása alkalmával az újonnan beiktatott magyar államfő „megsértette” a románokat. Egyrészt nem találkozott román kollégájával, másfelől a
Székelykőnél magyar jelkép mellett hagyta magát lefotózni, de főképp, mert a magyar református egység napján részt vett
(Folytatás a 3. oldalon)
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A félbemaradt felújítás folytatódik
24., kedd

A Nap kel
5 óra 40 perckor,
lenyugszik
20 óra 59 perckor.
Az év 144. napja,
hátravan 221 nap.

Ma ESZTER és ELIZA,
holnap ORBÁN napja.
ORBÁN: latin eredetű, jelentése: városi, azaz finom, művelt,
udvarias.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 24 0C
min. 12 0C

BNR – 2022. május 23.

1 EUR

4,9472

1 USD

4,6322

100 HUF

1,2933

1 g ARANY

277,6524

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9-14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Megyei hírek
Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos május 25-én, szerdán
délelőtt 9.30 órától Marosvásárhelyen, a Maros Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca
7. szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fogadóórát.

Újra felállványozták a Kultúrpalotát
Miután az előző kivitelező komolytalansága és a munkálatok
késlekedése miatt a Maros Megyei Tanács szerződésbontásra
kényszerült, április elején újabb
szerződést kötött a Kultúrpalota
felújítási munkálatainak folytatására. A félbemaradt munkát a
Lukacs Alpin’s Kft. kivitelezi. A
munkálatok elkezdésére április
29-én adták ki az utasítást. A
műemlék épületet újra felállványozták, a restaurálás a napokban elkezdődött.

Mezey Sarolta
A projekt a 2014–2020-as időszakra
szóló Regionális Operatív Program
keretében 2017-ben nyert uniós finanszírozást. A felújításhoz 2019-ben kezdett hozzá a pályázaton nyertes
ploieşti-i cégtársulás, de a folyamatos
késés és a határidők semmibevétele
miatt a megyei tanács 2020-ban arra
kényszerült, hogy felbontsa vele a
szerződést. Szerződésbontáskor a felújítási munkálatoknak csupán a 37
százalékával készültek el.
A műemlék épület felújításának
összértéke közel 11 millió lej, amelyből csaknem 5 millió lej a megyei önkormányzat önrésze, a fennmaradó 6

Aranylakodalmasokat várnak
Június 23–26. között tartják Marosvásárhelyen a 25. városnapokat. A rendezvénysorozat keretében június 24-én megünneplik azokat a marosvásárhelyi lakhelyű párokat, akik
2020-ban vagy 2021-ben ünnepelték, illetve idén ünneplik
50. házassági évfordulójukat. A párok jelentkezését június
10-ig várják a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal kulturális, sport-, ifjúsági és lakásügyi osztályán, a 77-es irodában, ahol fel kell mutatniuk a személyazonossági
igazolványukat és a házassági levelük másolatát, valamint
ezek eredetijét.

Gyermekekkel a diszkrimináció ellen
A Román Rendőrség Bűnözés elleni hét című országos
programja részeként május 23-án, hétfőn a marosvásárhelyi 12-es számú napközi otthonban a hátrányos megkülönböztetés
negatív
következményeiről
tartottak
műhelyfoglalkozást. Az Én is gyermek vagyok, mint te című,
empátiafejlesztő tevékenységen mintegy 200 óvodás vett
részt. A marosvásárhelyi várban A diszkrimináció lelkeket
tesz tönkre! címmel zajlott foglalkozás művészetis diákokkal, akik különböző alkotásokat is készítettek erre az alkalomra. Munkáikat díjazták, és a Siguranţa mureşenilor
(Maros megyeiek biztonsága) Facebook-oldalon teszik
közzé.

Ballagás a Bolyaiban
A héten búcsúznak tanintézetüktől a középiskolák végzősei. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzős osztályai május 27-én, pénteken ballagnak. Az utolsó
osztályfőnöki óra 8.30-kor kezdődik. A díszkörmenetre
9.30-tól kerül sor az iskolában és a Bolyaiak szobránál,
innen a végzősök átvonulnak a Vártemplomba, ahol 10 órától kezdődik az ökumenikus istentisztelet. A ballagási ünnepség 11 órától a várudvaron lesz.

Tündökletes világ Szászrégenben
Május 25-én, szerdán 18 órától a szászrégeni városi könyvtár nagytermében mutatják be a Tündökletes világ című,
Tamási Áron műveiből készült előadást. Fellép Kilyén Ilka
és Ritziu Ilka Krisztina, rendező Kincses Elemér. Szervező
a szászrégeni Kemény János Művelődési Társaság.

Marton Erzsébet
préseltvirág-kiállítása
Május 25-én, szerdán 16 órakor Marton Erzsébet préseltvirág-képeiből nyílik kiállítás a marosvásárhelyi Deus Providebit Ház földszinti termében. A kiállítást Oláh Dénes
főesperes nyitja meg, az alkotásokat Hunyadi Mária textilművész méltatja.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

millió lej vissza nem térítendő támogatás. A Lukacs Alpin’s kivitelező cég
feladata lesz a külső burkolatok, a
külső nyílászárók, a tetőszerkezet, a
tetőzet javítása, a dekoratív fémelemek helyreállítása, a külső kőelemek
javítása, a homlokzat fém feliratainak
a javítása, továbbá a külső villamos
berendezések javítása.
A belső terekben a megyei könyvtár
lépcsőházát, a Tükörterem belső bur-

kolatait, a faburkolatokat és padlózatot
kell restaurálni.
A projekt befejeztével, reméljük, a
marosvásárhelyiek eredeti pompájában vehetik használatba a város e reprezentatív épületét, s a turisták
körében is egyre nagyobb népszerűségre tesz szert Bernády György egykori polgármester öröksége.
A munkálatok befejezési határideje
2023. december 31.

Az állatkertnél maradnak
a somostetői sétányok
Nem kerülnek a marosvásárhelyi Közterület-kezelő Közszolgálat ügykezelésébe a Somostetőn
levő „állóeszközök”, konkrétan a sétányok, parkolóhelyek. Erről döntött legutóbbi, rendkívüli
ülésén a marosvásárhelyi tanács.

Antalfi Imola
A május 20-i, rendkívüli ülésen a szóban forgó napirend
kapcsán Kelemen Márton RMDSZ-es önkormányzati képviselő még a szavazás elején kijelentette: az RMDSZ-frakció nem támogatja a tervezetet.
„Azt szeretnénk, ha a Somostetőn minden tevékenység
törvényesen, biztonságosan és színvonalasan történne. Minden, az állatkert működéséhez szükséges vagyoni tárgyat az
év elejétől átadtunk a marosvásárhelyi állatkertnek, nem vehetjük most vissza. Az egyetlen gondot az jelenti, hogy az

RENDEZVÉNYEK
A Covid 19 a Spectrumban

A marosvásárhelyi Spectrum Színházban május 25-én,
szerdán 17 órától Kincses Elemér Covid 19 című tragikomédiája látható a szerző rendezésében. Szereplők:
Márton Emőke Katinka, Szász Anna, Pál Hunor, Tatai
Sándor. Jegyek a helyszínen kaphatók, jegyfoglalás a
0744-301-875-ös telefonszámon.

Mesejátékok az Ariel színházban

A János vitézt adják elő május 25-én, szerdán délelőtt
9.30-tól és 11 órától a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínházban, Demeter Zsuzsa rendezésében.
27-én, pénteken ugyanezekben az időpontokban A brémai muzsikusok című mesejátékra várják az Ariel közönségét. Jegyet a 0740-566-454-es telefonszámon
lehet foglalni naponta 9–13 óra között.

Nyugdíjas magyartanárok
találkozója

A marosszentgyörgyi Tóth István művelődési kör május
27-én 11 órára nosztalgikus találkozóra hívja a megyénkből a nyugdíjas magyartanárokat a helyi Máriaffikastélyba. A gyülekező délelőtt 10 órakor lesz a

állatkert szervezési és működési szabályzatából kimaradt a
licit megszervezését lehetővé tevő előírás, de ezt rövidesen,
sürgősségi eljárással megoldjuk. Azt szeretnénk, ha már június 1-től rendeződne a helyzet” – jelentette ki a képviselő.
Hasonlóképpen nyilatkozott a POL részéről Pápai László
képviselő is, megkeresésünkre hozzátéve, éppen azokat az
„állóeszközöket” vennék vissza az állatkerttől, amelyek
révén bevételhez juthatna. A tanácsülésen hangsúlyozta, évtizedek óta „érdekes szerződések” alapján működnek a kioszkok, és ideje lenne, hogy törvényessé váljon a
kereskedelmi tevékenység a Somostetőn.
Pescar Radu-Mircea (PMP) egyrészt azt hangsúlyozta,
hogy segíteni kell a kisvállalkozókat, de a gazdasági tevékenységnek megfelelő higiéniai körülmények között kell
történnie, ugyanakkor az is elfogadhatatlan, hogy egy kereskedő monopolhelyzetbe jusson. A tervezetet a testület
többségi szavazattal elutasította.

marosvásárhelyi Művész mozi előtt, ahonnan autóbusz
szállítja Marosszentgyörgyre a résztvevőket. 10.30-kor
az elhunyt kollégák emlékére koszorút helyeznek el
Márton Áron szobránál, majd megtekintik a kazettás
mennyezetű római katolikus templomot, ahol közös
imán vesznek részt. 11.14-től a Máriaffi-kastélyban köszöntők, beszédek hangzanak el, amit rövid műsor,
tombola és kötetlen beszélgetés követ.

Fesztiválzáró hangverseny

A Love in the Italian Opera című rendkívüli vokálszimfonikus hangverseny zárja május 26-án, csütörtökön 19
órától az 51. Marosvásárhelyi Zenei Napok koncertsorozatát. A Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának a
TVR marosvásárhelyi stúdiójával közösen szervezett
hangversenyén a filharmónia vegyes karát és szimfonikus zenekarát David Crescenzi olaszországi karmester
vezényli, szólisták: Carmen Gurban szoprán és Hector
Lopez tenor. Műsoron híres duettek az olasz operairodalom gyöngyszemeiből.

Régiség- és kézművesvásár

A hét végén, május 27–29. között délelőtt 10 órától este
10 óráig régiség- és kézművesvásárt tartanak, bútort,
ékszereket, festményeket, értékes régiségeket állítanak
ki a marosvásárhelyi Promenada Mallban.
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Életfogytiglanra ítélte az ukrán bíróság
a háborús bűnnel vádolt orosz katonát

Életfogytiglani börtönbüntetésre
ítélte hétfőn egy kijevi bíróság azt
az orosz katonát, aki beismerte,
hogy az Ukrajna ellen indított
orosz háborúban agyonlőtt egy
civil lakost az északkelet-ukrajnai
Szumi megyében – jelentette az
ukrán sajtó.

A háborús bűnként tárgyalt gyilkosság
perében a bíróság elfogadta az orosz katona, Vagyim Sisimarin elleni bizonyítékokat, és arra a következtetésre jutott,
hogy a gyilkosságot előre megfontolt
szándékkal követte el – idézte az ítéletet
az Ukrajinszka Pravda hírportál. A bíróság egyben elutasította a védelem azon
érveit, hogy a katona parancsot követett.
Álláspontja szerint ugyanis olyan katona
utasította Sisimarint a tette elkövetésére,

aki nem volt a felettese, és már maga a
civil lelövésére vonatkozó parancs is
bűncselekménynek számít.
A bíróság ezenfelül nem tartotta
őszintének a vádlott megbánást mutató
vallomását. Sisimarint mindezek alapján
bűnösnek találták a háborús törvények és
szokások megsértésében. Ez a bűncselekmény nemzetközi, ezért különösen
súlyosnak minősül – jegyezte meg a hírportál. Vagyim Sisimarin az első orosz
katona, akit Ukrajnában bíróság elé állítottak háborús bűntett elkövetésének
vádjával.
Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy május 4-én az
Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU)
közzétette Sisimarin videóra vett vallomását, amelyben az orosz katona beis-

merte, hogy megölt egy fegyvertelen civilt. A vádlott február 28-án a Szumi megyei Csupahivka községben látott egy
férfit kerékpárt tolva sétálni az út szélén,
és közben telefonon beszélni. Több célzott lövést adott le a 62 éves áldozat fejére egy Kalasnyikov gépkarabélyból. A
férfi a helyszínen életét vesztette, mindössze néhány tíz méterre az otthonától –
idézett korábban az UNIAN hírügynökség a vádiratból. A híradások szerint Sisimarinnal egy autóban még két orosz
katona tartózkodott, és ők adtak utasítást
a férfi lelövésére, mert attól tartottak,
hogy értesíti helyzetükről az ukrán fegyveres erőket. A hírportál korábban azt
írta, hogy Ukrajna a másik két orosz katonát fogolycsere keretében ukrán katonákra cserélte ki. (MTI)

Brit katonai hírszerzés az orosz hadsereg veszteségeiről
A brit katonai hírszerzés hétfői
helyzetértékelése szerint az ukrajnai háború első három hónapjában meghalt orosz katonák
száma valószínűleg hasonló a
Szovjetunió által az afganisztáni
háború kilenc éve alatt elszenvedett veszteségekéhez.

A londoni védelmi minisztérium által
közzétett hírszerzési beszámoló szerint a
jelentős mértékű veszteségek fő okai között van a rosszul megválasztott hadszíntéri taktika, a korlátozott légi fedezet, a
rugalmasság hiánya, valamint az, hogy
az orosz vezénylési láncolat hajlamos az
elkövetett hibák megismétlésére.
A brit katonai hírszerzés szerint a Donyec-medencében zajló orosz offenzíva
még tovább növeli az orosz fegyveres
erők veszteségeit.

A londoni hírszerzési tájékoztatás
kitér arra is, hogy az orosz lakosság a
múltban „érzékenyen” reagált az Oroszország által kezdeményezett háborúkban
elszenvedett veszteségekre.
Az Ukrajnában elszenvedett veszteségek növekedésével e veszteségek egyre
érzékelhetőbbekké válnak, és ez erősítheti Oroszországban a háborúval szembeni
lakossági
elégedetlenséget,
valamint a hajlandóságot is arra, hogy az
emberek hangot adjanak ennek az elégedetlenségnek – fogalmaz a brit katonai
hírszerzés hétfőn ismertetett új helyzetértékelése.
London nem először utal arra, hogy az
orosz hadsereget komoly veszteségek érhették az ukrajnai háborúban.
A brit katonai hírszerzés egyik legutóbbi beszámolója azt valószínűsítette,

hogy az orosz hadsereg az Ukrajna ellen
indított háború kezdetén bevetett harcoló
szárazföldi kontingens egyharmadát elveszíthette.
Egy másik brit hírszerzési beszámoló
szerint Oroszország ebben a helyzetben
jelentős létszámú „segéderőket” is bevet,
és e kontingensekben valószínűleg több
ezer csecsen is harcol.
A londoni védelmi tárca szerint a hírszerzési adatok arra vallanak, hogy az
Ukrajnában Oroszország által bevetett
csecsenek között egyénileg jelentkező
önkéntesek és a csecsen nemzeti gárdaezred tagjai is jelen lehetnek.
A brit katonai hírszerzés szerint az
ennyire „vegyes összetételű” alakulatok
alkalmazása is azt jelzi, hogy Oroszországnak „jelentős erőforrás-problémái”
vannak Ukrajnában. (MTI)

Damaszkusz tiltakozik a szíriai menekültek
visszatelepítését célzó ankarai terv miatt
Damaszkusz tiltakozását fejezte ki Ankarának a
török kormány azon terve ellen, miszerint Törökország egymillió szíriai menekültet szállítana az arab
ország északi, törökbarát csoportok ellenőrizte részébe – jelentette vasárnap a Middle East Monitor
című, londoni székhelyű hírportál.

A török fél elképzelése szerint a menekülteket a török–szíriai határtól nem messze lévő, úgynevezett „biztonsági zónában” telepítenék le.
A szíriai külügyminisztérium leszögezte, hogy Ankara a
tervvel valójában Szíria és a szíriai nép megosztására törekszik, a SANA szíriai állami hírügynökség által idézett közleményben pedig „gyarmatosító szándékot” vetettek a török fél
szemére.
„A »biztonsági zóna« valójában etnikai tisztogatást jelent”
– áll a közleményben.
Recep Tayyip Erdogan török elnök májusban jelentette be,
hogy kormánya szállítást és elszállásolást biztosít minden, önként
hazatérni kívánó szíriainak a zónába, ahol sátrak és házak állná-

nak rendelkezésükre. A török fél emellett több száz egészségügyi
központot is létrehozott a területen, a hírportál pedig azt közölte,
hogy Ankara mintegy 50 ezer állással várja az érkezőket.
Az elmúlt években a török csapatok több offenzívát is indítottak Szíria északi részén az itt működő kurd fegyveres milíciák ellen, a térséget pedig jelenleg Ankarához hű milíciák
ellenőrzik.
Törökországban csaknem négymillió szíriai menekült él.
Mindeközben az Anadolu török hírügynökség hétfőn arról
számolt be, hogy a török biztonsági erők az Ankara – valamint
az Egyesült Államok és az Európai Unió – által terrorista szervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) egyik
magas rangú vezetőjével végeztek egy észak-iraki műveletük
során. A tájékoztatás szerint a PKK műveleteit 2021 óta irányító Mehmet Erdogant – másik nevén Ahmet Rubart – szombaton ölték meg Kirkúknál.
Az iraki kormány többször tiltakozott Ankaránál, amiért a
kurd milíciák elleni akcióik során a török erők az arab ország
területén hajtanak végre támadásokat. (MTI)

Nagy sikert arattak a 2015-ös
párizsi merényletsorozatról készült játékfilmek
Nagy sikert arattak a 2015-ös párizsi merényletsorozatról készült játékfilmek a 75. cannes-i fesztiválon: a terrortámadást követő napokban a terroristák
utáni hajtóvadászatról szóló November című alkotást Cédric Jimenez rendezésében versenyen kívül
mutatták be, míg a túlélők szemszögéből készült
Revoir Paris (Párizst újralátni) című dráma, Alice
Winocour alkotása, a Rendezők kéthete elnevezésű
programban versenyez.

Miközben a párizsi különleges esküdtszéken június végén
hirdetnek ítéletet a 2015. november 13-i, 130 halálos áldozatot
követelő párizsi iszlamista merényletsorozatot végrehajtó terrorkommandó tagjainak a perében, elkészültek az első nagyjátékfilmek, amelyek a terrortámadás különböző aspektusait
dolgozzák fel.
A November című alkotás a rendőri erők munkájába vezeti
be a nézőket. A történet a támadás estéjén a bűnügyi rendőrség
terrorelhárítási igazgatóságán kezdődik, ahol egyszerre szólal
meg több tucat telefon.
Ezen az estén 130-an haltak meg néhány óra alatt a francia
fővárosban. A Stade de France nemzeti stadionnál három ön-

gyilkos merénylő felrobbantotta magát, egy ember halálát
okozva, Párizs belvárosában pedig egy másik háromtagú terrorkommandó lépett akcióba. A belvárosban hat kávéház, bár
és étterem teraszán 39 embert öltek meg, miközben egy harmadik kommandó behatolt a Bataclan nevű koncertterembe,
ahol három dzsihadista kilencven embert ölt meg és csaknem
hétszázat megsebesített. A merényletsorozatot az Iszlám
Állam terrorszervezet vállalta magára, amelynek egy Európában, mindenekelőtt Belgiumban kiépített csoportja hajtotta
végre a támadásokat. A merényletsorozatban csaknem ezren
megsérültek.
Cédric Jimenez filmjében láthatjuk, ahogy a rendőrök Héloise (Sandrine Kiberlain) és Fred (Jean Dujardin) irányítása
alatt azonnal megkezdik a nyomozást Franciaországban és
Marokkóban, az interneten keresztül azért, hogy az életben
maradt terroristák nyomára bukkanjanak.
A film díszbemutatóján a közönség állva, hosszan ünnepelte
a film alkotóit.
A másik játékfilm a merényletsorozatot túlélők szemszögéből meséli el a merényletek következményeit. A film rendezőjét, Alice Winocourt a bátyja története inspirálta, aki a
Bataclan elleni támadás egyik túlélője. (MTI)
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Ország – világ
Félig telített menekültszállások

A bevándorlási főfelügyelőség menekültszállásainak
telítettsége jelenleg 46,7 százalékos – tájékoztatott
hétfőn a belügyminisztérium. A közlemény szerint
március 18-ától hétfőig 27.353 tartózkodási engedélyt adtak ki az ideiglenes védelemben részesülőknek. Az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió
kezdetétől 4349 ukrán állampolgár fordult menedékkérelemmel a román hatóságokhoz. Az elmúlt 24 órában egy ukrán állampolgár kért menedékjogot
Romániától. A jelzett időszakban 7903 ukrán állampolgár érkezett az országba. (Agerpres)

Túlzott makrogazdasági
egyensúlyhiány

Az Európai Unió (EU) hét tagállamában – köztük Romániában – továbbra is túlzott makrogazdasági
egyensúlyhiány áll fenn – közölte hétfőn az Európai
Bizottság. Az EB tájékoztatása értelmében megvizsgálták a riasztási mechanizmus (RMA) keretében elkészített legutóbbi jelentésben mélyreható elemzésre
javasolt 12 uniós tagállam helyzetét, és arra a következtetésre jutottak, hogy hét tagország – Románia,
Németország, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Portugália és Svédország – továbbra is túlzott
makrogazdasági egyensúlyhiánnyal küzd. Ezzel
szemben Írországban és Horvátországban már nincs
egyensúlyhiány, az adósságszint jelentősen csökkent
az elmúlt években, és továbbra is csökkenő tendenciát mutat – nyomatékosították. Az Európai Bizottság
ugyanakkor elfogadott hétfőn egy tájékoztatást,
amelyben általános iránymutatásokat fogalmaztak
meg a tagállamoknak az elkövetkező időszak költségvetési politikájára vonatkozóan. (Agerpres)

Tárgyalnának az egységes
adókulcsról

Tárgyalni kell a koalícióban az egységes adókulcsról
és a progresszív adózásról – véli a képviselőház és
a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Marcel Ciolacu szerint a társadalmi partnerekkel, az üzleti szféra
képviselőivel és a koalícióban is egyeztetni kell a témáról. A szociáldemokrata pártelnök ismét nyomatékosította, hogy idén nem vezetnek be új adókat, és
adóemelés sem lesz. (Agerpres)

A Fitch visszavonta
az NBB minősítését

A Fitch Ratings visszavonta a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) minősítését május 20-tól – tájékoztatta a befektetőket a pénzintézet a Budapesti
Értéktőzsde honlapján hétfőn. Közben a hitelminősítő
honlapján azt közölte, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus miatt nem tudják elemezni az
NBB tevékenységét. A közleményben emlékeztettek,
hogy épp a fentiek miatt rontottak márciusban a
pénzintézet besorolásán. Akkor a Fitch Ratings
„A-”-ról „BBB”-re minősítette vissza a bank hosszú
távú beruházási hiteleit negatív kilátással, a rövid
távú eszközök minősítését pedig F1-ről F2-re. Az
NBB részvényesei Bulgária, Kuba, Csehország, Magyarország, Mongólia, Románia, Oroszország, Szlovákia és Vietnám, de az ukrajnai háború miatt
Románia, Csehország, Bulgária és Szlovákia jelezte,
hogy kilép a bankból. (MTI)

Rögeszmés
hisztériahullám
(Folytatás az 1. oldalról)
Gyulafehérváron Bethlen Gábor fejedelem egész alakos
szobrának a leleplezésén, és beszédet is mondott.
A jelek szerint ezzel a nacionalistáknál betelt a pohár.
Egy szociáldemokrata szenátor nemzeti ruhába öltözve
dühében egy Avram Iancu-képet biggyesztett Bethlen
Gábor elé, és hasonló szobrot követelt Iancunak a gyulafehérvári várban. Közben nem felejtett el emlékeztetni
arra, hogy „Erdély román föld, és mindig az marad”.
Az már nem érdekelte, hogy a magyar államfő arról beszélt, hogy reméli, a két nép békében élhet Erdélyben.
A provokáció ugyan nem érte el a célját, de a román
külügynél kiverte a biztosítékot, hogy a köztársasági
elnök feladatának tartja az összmagyarság képviseletét.
Álláspontjukról még aznap este tájékoztatták Magyarország romániai nagykövetét. Szerintük „a nemzetközi
jog értelmében egyetlen állam sem formálhat semmilyen jogot más államok polgáraival kapcsolatban, a
magyar köztársasági elnök nyilatkozata nem felel meg
az európai szabványoknak és nincs összhangban a magyar-román stratégiai partnerségi megállapodások
szellemével”. Ergo: Magyarország nem formálhat jogot
a határon túli magyarok képviseletére.
A román sajtó „természetesen” hathatósan hozzájárult a közhangulat tüzeléséhez, úgyhogy egész hétvégén
ezekről a sérelmekről, provokációról folyt a vita politikusok, elemzők, kétes hírű jogászok és műsorvezetők között.
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DeepDive: erdélyi kulturális-tudományos-közéleti fesztivál
Május 20–21-én szervezte
meg az Érted egyesület a
DeepDive fesztivál első kiadását Marosvásárhelyen, a Studium Hubban. Az eseményen
26 előadáson és számos kulturális, illetve szórakoztató
programon vehettek részt az
érdeklődők. A szervezők szerint elsősorban az intellektuális fiatalokat szerették volna
megszólítani.

Nagy-Bodó Szilárd
Vaida Cynthia, a DeepDive kommunikációs koordinátora a Népújság kérésére elmondta, hogy a
szervezést már 2020-ban elkezdték,
és egy külön csapat foglalkozott a
névválasztással. Az első egyeztetések után két nevet találtak ki, és
mindkettő mögött kiépítettek egy
reklámozási folyamatot. Azért maradt a DeepDive, mert a fesztivál
célja az, hogy mélyebben beszéljenek fontos és innovatív témákról.
Ezeket szerették volna alaposabban
megvitatni, de olyan formában,
hogy emészthetőbb legyen a fiatalok számára.
A DeepDive egy kulturális-tudományos-közéleti fesztivál, ahol a
fenntarthatóság is fontos szempont,
hiszen nemcsak környezeti aspektusokra kell gondolni, hanem például az oktatás fenntarthatóságára
is. A fesztivál célja az volt, hogy
olyan előadásokat hozzon, amelyek
hosszabb távon segítenek abban,
hogy élhetőbbé tegyük a környezetünket. Mindezek mellett a kultúrá-

ról is szó volt az első alkalommal
megszervezett DeepDive-on.
Vaida Cynthia arról is beszámolt,
hogy körülbelül 200 személy vett
részt a fesztiválon. Hozzátette: a
szervezés nem volt egyszerű feladat, hiszen elsősorban meg kellett
találják a fesztivál célcsoportját. A
kommunikációs koordinátor úgy
fogalmazott, hogy elsősorban az intellektuális fejlődés iránt elkötelezett felnőtteket szerették volna
megszólítani. Ezekhez a személyekhez való eljutás volt a legnagyobb kihívás, amellett, hogy a
fesztivál anyagi hátterének megteremtése is szükséges volt. Ebben
segítségükre voltak a főtámogatók.
Továbbá egy különleges helyzetet
eredményezett az is, hogy a szervező csapat nem egy helyen, de
még csak nem is egy országban él.
Így nehéz volt egyeztetni a gyűléseket, de meg kellett találni azt a
módot, hogy miképpen lehet Marosvásárhelyen eseményt szervezni
úgy, hogy csak nagyon kevesen
élünk itt.
Az eseménynek a Studium Hub
biztosított otthont. Dr. Vass Levente,
a Studium Prospero Alapítvány
ügyvezető elnöke elmondta, hogy a
fiatalok megkeresték, és ez hatalmas öröm volt az alapítvány munkatársai számára is. Hiszen egy
olyan rendezvényről van szó, amely
innovációt hoz, és új lehetőségeket
próbál a meghívottak tudása, tapasztalata révén felvillantani. Az
ilyen lehetőségek jól jönnek mind a
fiatalok, mind pedig az idősebb korosztály számára, hiszen a gyors lép-

tékben fejlődő digitalizáció új munkaköri elvárásokat fog szülni. Ez
pedig a következő 10 évben a középkorú emberek 50%-át funkcionális analfabétává fogja tenni. Dr.
Vass Levente úgy fogalmazott,
hogy sok ember nem lesz úgy megfizetve, ahogy azt a tapasztalata,
életkora és családi státusza indokolja, ha nem tart lépést a technológiával. Az ügyvezető elnök
véleménye szerint ezért is fontos,

hogy egy olyan (nem nagy) városban, mint Marosvásárhely, eljussanak az ilyen információk az
emberekhez, hogy képesek legyenek segítséget kérni és alkalmazkodni a kor elvárásaihoz.
Vass Levente hozzátette, hogy az
épület biztosításával támogatták az
eseményt. A Nemzetpolitikai Államtitkárság segítségével, amikor
megálmodták ezt az épületet, az
volt a cél, hogy egy olyan helyet

A DeepDive kulturális-tudományos-közéleti fesztivál megnyitója

hozzanak létre, amely teret biztosít
az új kezdeményezéseknek. A Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke úgy vélekedett, hogy
egy ilyen esemény megszervezése
felér azzal, mint mikor évekkel ezelőtt megszervezték az első egészségügyi konferenciát vagy az első
diáknapokat. Reményei szerint az
eseményből évek múlva egy rangos
szakmai tudásátadást biztosító rendezvény nő ki.

Fotó: Mariş Cristian Daniel

A nyelvek nyújtotta lehetőségek

Kiosztották a DSD-diplomákat
A mai világban egyre nagyobb
szerepet kap az idegen nyelvek ismerete, hiszen minél
több nyelven tudunk megszólalni, annál több lehetőségünk van. Napjainkban pedig
egy középiskolát elvégzett
diák általában három nyelvet
ismer: a magyart, ami az
anyanyelve, a románt és az
angolt. Amennyiben ezek
mellett még el tud sajátítani
egy újabbat is, már nagy lépéselőnyben van.

Nagy-Bodó Szilárd
Sokan választják negyedik
nyelvnek a németet, ami, bár nem
egyszerű, rengeteg lehetőséget tud
megnyitni mind a felsőoktatás,
mind pedig a munkaerőpiac tekin-

tetében. A Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban május 19-én adták át a
DSD, azaz a Deutches Sprachdiplom okleveleket. A német nyelvvizsgára egyrészt az iskolában
oktató tanárok, másrészt a német
kultuszminisztérium egyik kihelyezett oktatója, Jörg Feldmann készíti
fel a jelentkezőket.
A nyelvvizsga kapcsán dr.
Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum némettanára elmondta, hogy a felkészülési
folyamat nagyon hosszú, hiszen egy
bonyolult nyelvről van szó, amelynek nagyon szigorú szabályai vannak, és első hallásra nehéz
kifejezéseket kell elsajátítani. A
DSD-nyelvvizsgát általában az intenzív német osztályba járó diákok
teszik le, mert az intenzív osztály
azt jelenti, hogy a diákok a szak fő-

A DSD – Deutches Sprachdiplom – átvétele után a diákok és tanárok

profilja – mondjuk a természettudomány – mellett heti négy órában tanulják az adott nyelvet, jelen
esetben a németet. Ezekbe az osztályokba úgy kerül be a diák, hogy
feltételezik, már vannak előismeretei az adott nyelv területén, azaz
nem a nulláról kell kezdeni az oktatást. Ezt követően, a vizsgára való
felkészülés során megadott témák
vannak, az ezekhez kapcsolódó ismeretanyagot a diákok el kell sajátítsák. Minden évben három témát
ölel fel a nyelvvizsga. Ezek az idén
az oktatás, a fogyasztás és a turizmus kérdései voltak. Ezen nagy témakörökön belül bizonyos alpontok
szerint kell kidolgozzák a saját bemutatójukat, valamint az írásbeli
dolgozat, a hallásgyakorlat és az olvasás is az imént felsorolt témákon
alapszik. Szempont az, hogy a diák

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

biztonságban legyen, jól ismerje a
kifejezéseket, mert így tanul meg
német nyelven kommunikálni.
A némettanár hozzátette, hogy
ez a folyamat négy évet foglal magába, de 10. osztály végén kezdődik a komolyabb felkészülés a
nyelvvizsgára, és többlet-erőfeszítéssel érik el a diákok, hogy felsőfokú
német
nyelvvizsgát
tehessenek. Dr. Puskás Attila kiemelte, hogy ez az okirat egyenértékű
a
német
érettségi
bizonyítvánnyal. Ezzel az oklevéllel németországi egyetemeken és
főiskolákon tanulhatnak tovább,
valamint számos ajtót kinyit a DSD
diploma a munkaerőpiacon is.
Mindenképpen tiszteletreméltó a
diákok teljesítménye, hiszen a középiskola végi stressz mellett még
erre is fel kellett készülniük, és
mostanra eljutottak arra a szintre,
hogy tudnak beszélni németül, és
megvan a lehetőségük, hogy ősztől
német anyanyelvűekkel járjanak
egy egyetemre, illetve jövő télen
már németül tegyék le az első egyetemi vizsgáikat, fogalmazott dr.
Puskás Attila. A diplomák átadása
után azt is elmondta, hogy a diákok
felkészítése két szinten történik.
Egyrészt a diákok rendes tanára az
iskolában tartja számukra a rendes
tanórákat, másrészt a német kultuszminisztériumnak van egy kiküldöttje, aki tizenegyedik osztálytól
nemcsak Marosvásárhelyen, hanem
Csíkszeredában és Segesváron is
tart felkészítőket. Tizenegyedik
osztálytól ő veszi át a diákok felkészítését, elsősorban technikai szempontból tanítja meg őket arra, hogy
miről szól a vizsga, hogyan kell
vizsgázni, valamint milyen szófordulatokat érdemes használni. A
német nyelvvizsga előre kiszámítható, hiszen a diákok tisztában van-

nak azzal, hogy milyen tudásra van
szükségük annak érdekében, hogy
sikeres legyen a nyelvvizsga, vagyis nem éri őket meglepetésszerűen a tétel vagy annak formája.
Ennek a résznek az oktatását vállalja fel a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban is a Németországból ide
küldött Jörg Feldmann tanár.
Vass Péter, tizenkettedik osztályos tanuló az idén szerezte meg a
DSD-oklevelét. Elmondása szerint
még egy idegen nyelv tudása sok lehetőséget tud biztosítani egy romániai fiatalnak, főleg, hogy egyre
több diáknak van angol nyelvvizsgája, így jobban kitűnnek a tömegből azok, akik elsajátítottak egy
másik nyelvet is. Vass Péter hozzátette, hogy a német nyelv tanulásának vannak nehézségei, de például
a nyelvtan nagyon logikus felépítésű. Véleménye szerint, ha kellő
időt fordítanak a tanulásra és a felkészülésre, akkor nem annyira
nehéz, viszont a szókincset is csak
idővel lehet elsajátítani. A komolyabb felkészülést tizenegyedik osztályban kezdték meg, és mivel
akkor járványidőszak volt, online
formában tartották az órákat, amikor közösen dolgoztak ki tételeket.
Maga a vizsga két részből állt, az
első az írásbeli, ami magába foglalta a hallás utáni értést, írást és olvasást. A második rész keretében
pedig be kellett mutatni egy előre
elkészített prezentációt, továbbá
egy, a helyszínen húzott témáról is
kellett beszélni. Vass Péter elmondta, hogy mivel ez a diploma
lehetőséget nyújt arra, hogy német
nyelvű országokban egyetemi képzéseken vehessenek részt a diákok,
tervei szerint vagy alapképzésre,
vagy mesterire ő is hasznosítani
fogja a DSD-oklevelet, mert külföldön szeretne tanulni.
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Rendhagyó könyvbemutató

Erdélyi magyarock 1970–2020
Kultúrtörténeti hiánypótló kiadvány
jelent meg a napokban Kolozsváron
az Exit kiadó gondozásában. Zilahi
Csaba, a Kolozsvári Rádió magyar
szerkesztőségének munkatársa arra
vállalkozott, hogy megírja az erdélyi
magyar rocktörténetet az 1970-es
évektől napjainkig. A könyvet Marosvásárhelyen – tartalmának megfelelő
helyszínén – a Jazz és Blues klubban
mutatták be május 19-én, csütörtökön. Az esemény rendhagyó volt, hiszen három együttes is fellépett,
sorban a Titán, a BÜSZ és az Autostop
MS. A szerzővel Hints Zoltán, a marosvásárhelyi Rocksuli vezetője beszélgetett, meghívottként hozzászólt
Boros Zoltán, az RTV magyar adásának
volt főszerkesztője is, aki a lehetőségek szerint sokat tett az 1970–1980as
évek
zenei
tehetségeinek
felkarolásáért.

Vajda György
Zilahi Csaba beszélgetőtársának kérdéseire
válaszolva elmondta, hogy tulajdonképpen
30 évvel ezelőtt még írógéppel pötyögte le a
kötet első sorait rádiós szerkesztőként, zenészként és a műfaj megszállott rajongójaként. Aztán később egyre inkább
megfogalmazódott benne az az igény, hogy a
munkája során felgyűlt adatokat, információkat kötetbe gyúrja. A Kolozsvári Rádióban
szerkesztette, vezette a Rockpanoráma, majd
a Metálmánia műsort, időközben pedig rendszeres rockzenei oldala volt az Európai Időben, majd a Krónikában és a Szabadságban.
És hogy mi motiválta még a könyv megjelenését? A nyugati szabad társadalmak mellett
az 1960–1970-es években Magyarországon
is beindult a pop- és a rockzenei mozgalom,
amely pár év késéssel hozzánk, Erdélybe is
átszivárgott. S míg az anyaországi együttesek
karrierje úgy ívelt felfelé, hogy az ott megjelent albumok, dalok kevés kivétellel ideát is
slágerek lettek, a romániai magyar rockegyüttesek – bár színvonalban nem maradtak
el a magyarországiaktól – kevésbé vagy
egyáltalán nem váltak ismertté a műfajt kedvelők között. Ezt igazolja az is, hogy amikor
Zilahi Csaba hozzáfogott a könyv adatainak

összegyűjtéséhez, elég kevés információt talált a neten, így valóságos sziszifuszi munkának bizonyult felvenni a kapcsolatot az
egykori és mostani együttesek tagjaival, előkeresni még létező adatokat stb. Ezért sem
teljes a könyv. Nem lehetett az, ugyanis több
mint 40 év távlatából nehéz volt kialakítani
egy összképet. A kötet egy jó kezdet, hiánypótló. Ugyanis sikerült régiónként bepillantást nyújtani az 1970–2020-as erdélyi
rockzenei mozgalomba. És ami leginkább
fontos, hogy végre képet kaphat az utókor is
arról, hogy mit is jelentett a rockzene 1989
előtt az erdélyi magyaroknak. Akkor, amikor
rendőrségre kerülhettél a hosszú hajért és a
szakállért, amikor üzenetértéke volt a hatalom szemében a szakadt farmernek, a „csövezésnek”, a csápolásnak és sok más olyan
gesztusnak, ami ebben a közegben, a „szabad
világban” szinte természetes volt. A rajongók
számára ez egy ablak volt a szabadság megélésére, a hatalommal való dacolás, berzenkedés eszköze. Egyfajta nem is annyira
csendes ellenállás. Ezeknek voltak az éllovasai azok a zenekarok, amelyek színpadra álltak, és üzentek a sorok között. Mert csak az
akkori zeneszerzők, menedzserek tudták,
hogy miként kellett kijátszani a szocialista erkölcs őreit, akik belekötöttek a plakátba, a
dalszövegekbe, a koncertek repertoárjába,
amelyeknek több mint 80%-a román nyelvű
kellett legyen. Ha a szocialista korban Magyarországon a P. Mobil, a Beatrice és a HBB
váltak „fekete bárányokká”, akkor Erdélyben
szinte mindenki „fekete bárány” volt. Különösen az 1980-as években szigorodott minden, amikor nagy dolog volt fellépni a
Kárpátokon túl szervezett rockfesztiválokon,
és merészség volt Erdélyben magyar zenei
fesztiválokat szervezni. És ennek a kornak
voltak olyan „hősei” mint Boros Zoltán (aki
a könyvbemutatón is beszámolt az átélt élményekről), a Román Televízió magyar adásának főszerkesztője, zeneszerző, zenész, aki
felvállalta azt, hogy ameddig létezett magyar
adás, addig „becsempészett” néhány fésületlen csapatot a kamera elé, vagy akár id. Borbély Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió zenei
szerkesztője, akinek köszönhetően profi
hangfelvételek készülhettek magyar nyelven
e műfajban is. A könyv említést tesz azokról

Hints Zoltán, Boros Zoltán, Zilahi Csaba

Fotó: Vajda György

a lelkes háttéremberekről, mai szóval élve
menedzserekről, kulturális szervezőkről is,
akik valamilyen szocialista szervezet (szakszervezetek háza) ernyője alatt, a szó szoros
értelmében pincékbe bújva próbatermet
adtak, fellépési lehetőségeket biztosítottak a
zenekaroknak. Ilyen volt Marosvásárhelyen
Titus Daschievici is és sokan mások. És az is
nagy szó volt, ha valamelyik együttes eljutott
az egyetlen romániai lemezkiadóhoz, az
Electrecordhoz, és megjelenhetett az albuma.
Az is jellemzi a hatalom viszonyulását, hogy
1970-től a rendszerváltásig ez mindössze a
Metropol, a Garabonciás, a Magneton és a
Vox T együtteseknek sikerült. Az sem véletlen, hogy az 1980-as években sikeres marosvásárhelyi Nowax és Reflex együtteseknek
(róluk is szó van a kötetben) több mint 30
évvel a fénykoruk után, a rendszerváltást követően adódott meg a lehetőség kiadni lemezeket olyan dalokból, amelyek a korábbi
generáció slágerei, protesztdalai voltak.
A kötet külön érdekessége – bár csupán
száraz adatokról van szó – az együttesek tagjainak névsora és a különböző fellépések időpontja, amiből a többi között kiderül, hogy
hány tehetséges zenész volt, akiknek nevét,
ha máshol születnek, nem csak egy ilyen kötetben jegyezték volna le. És az is érdekes,
hogy milyen kevés lehetősége volt meg a
szocialista nemzedék rockereinek a kibontakozáshoz.

Jó ötletnek bizonyult az 1989 utáni időszakot is egybefoglalni. A szerző szerint ez egy
jelzés arra, hogy a rock örök és „elpusztíthatatlan”, a 20. század „népzenéje”, amelynek
sikerült kiszabadulnia az ideológiai kalitkából, és főnixmadárként szárnyalhatott a rendszerváltás után. Eltűnt a sorok közötti
üzenetek varázsa, más lett a tartalma, hiszen
más nemzedékhez szól, de a „szabadság” időszakának három évtizedében berobbantak
olyan erdélyi magyar együttesek is, amelyek
méltó helyre kerültek, immár az összmagyar
rockmozgalomba: lemezeik jelenhettek meg,
és voltak olyanok is, amelyek többezres
tömeg előtt koncertezhettek, koncertezhetnek
a nemzet fővárosában, Budapesten (is). És jó
ez így.
A rocktörténet az egyetemes magyar kultúrtörténet része, és ebben Zilahi Csaba kötete által immár jegyzett helye van az
erdélyinek is. A könyv kovász is tulajdonképpen, ösztönző arra, hogy azok az együttesek,
előadók, történetek akik/amelyek a hely, idő
és talán érdeklődés hiánya miatt nem kerültek
be hasábjaira, egy újabb kiadásban ott legyenek.
A generációk közötti zenei folytonosságot
mi sem jelezte jobban, mint a könyvbemutató
helyszínén a kicsiny, de lelkes rajongótábor
előtt fellépő együttesek (Titán, BÜSZ, Autostop MS) koncertje.
Mert a rock örök és halhatatlan…

Különkiadásra készül az MMDSZ

Ismét megtartják a Marosvásárhelyi Diáknapokat
A világ kezd szép lassan magához térni a járvány
után. Ennek egyik bizonyítéka az is, hogy egyre
több program van, illetve visszatérnek a hagyományos rendezvények is, mint például a Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál, amelyet június
elseje és ötödike között szerveznek meg, már a 23.
alkalommal. Két évig a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy megszervezzék a marosvásárhelyi
egyetemisták fesztiválját, most viszont újra együtt
szórakozhatnak a fiatalok, egy különkiadás keretében.

váltsunk, ahol valamivel olcsóbban tudjuk kivitelezni a diáknapokat. De vannak más okok is, mint például a bürokrácia
és az engedélyeztetések végeláthatatlan sora. Továbbá szóba
kell hozni a zajszennyezést is, amit mérsékelni kell különböző megoldásokkal, amelyeknek szintén komoly anyagi
vonzata van. Az idén a pályázatokat vagy átcsoportosították
vagy ki sem írták, emiatt úgy gondoltuk, hogy helyszínt változtatunk. Azonban jövőben, 2023-ban, már mindenképpen
vissza szeretnénk térni Marosvásárhelyre, reméljük, hogy ezt
a célkitűzésünket is sikerül majd megvalósítani.
– A diáknapok nemcsak a bulizásról, hanem a különböző

Nagy-Bodó Szilárd
Az idei diáknapokról Varga Lászlót, a Marosvásárhelyi
Magyar Diákszövetség (MMDSZ) elnökét kérdeztük.
– Mivel készültök a diáknapok idei különkiadására?
– Legutóbb 2019-ben volt Marosvásárhelyen diáknapok és
diákfesztivál. Az igazsághoz tartozik, hogy 2020-ban is elkezdtük, csak a járványhelyzet közbeszólt. Most, két év kihagyás után, úgy gondoltuk, hogy újra felpezsdítenénk a
diákok életét, sokan szórakoznának egy jót a diáknapokon.
Az eseményt azért neveztük el különkiadásnak, mert ahogyan
már sokan értesülhettek róla, idén Marosvásárhely mellett a
gernyeszegi Teleki-kastély területén lesz megtartva, ahol az
Awake fesztivált is szokták szervezni. Célunk az, hogy viszszahozzuk az eddigi diáknapok hangulatát és jellegét. Az idei
kiadás olyan tekintetben is különleges, hogy a szervezői csapat szinte teljesen lecserélődött, az új csapat tele van nagyszerű ötletekkel, és sok tapasztalatot szeretnénk gyűjteni a
diáknapokból.
– Miért változtattatok a helyszínen? Hiszen a Maros-part
melletti GoKart volt a diáknapok közkedvelt helyszíne.
– Jó néhány éve már a marosszentgyörgyi GoKart Racing
ad otthont a diáknapoknak. Azonban az idén objektív okok
miatt (amelyek legfőképp anyagi jellegűek) helyszínt kellett

A 2022-es diáknapok plakátja

Forrás: MMDSZ Facebook-oldal

csapatjátékokról is szól. Ezeket hol fogjátok megszervezni?
– Két részre osztottuk a játékokat is. A már megszokott
sportrendezvények – amilyen például a fiú- és lányfoci, evezés stb – helyszíne változatlan marad, azaz ezeket a Víkendtelep sportpályáin fogjuk megtartani. Viszont például a
kincskeresést és a csapatos ügyességi játékokat (kastélyjátékok) kivisszük Gernyeszegre. Megemlíteném, hogy az idei
diáknapok témája a kalózok, és a tényleges kalózkincskeresés
a kastély területén történik majd.
– Hogyan lehet majd kijutni Gernyeszegre?
– Ilyen szempontból mi valamelyest szerencsés helyzetben
vagyunk, mert az Awake fesztivál idén nem Gernyeszegen a
megszokott formában fog lezajlani, hanem beköltözik Marosvásárhelyre. Az Awake szervezőcsapatával pedig jó kapcsolatot ápolunk, így tőlük kértünk segítséget. Az ő
javaslatukra kerestük fel a Bálint Trans céget, ahol kimondottan rugalmasak és segítőkészek voltak. Így velük oldjuk
meg a programunkhoz igazítva a különjáratokat. A cég járművei Marosvásárhelyen fogják felvenni a diákokat, és egyenesen
Gernyeszegre
szállítják
őket.
Továbbá
taxitársaságokkal is beszéltünk, hogy folyamatosan legyenek
majd a kastély mellett elérhető autók. A buszjáratok nappal
előzetesen közölt időpontban elérhetők lesznek, illetve megadott időbeosztás alapján éjjel is. Ezenkívül a kastélynál kialakítunk majd egy kempingzónát is azoknak, akik sátorral
szeretnének kilátogatni a diáknapokra, és ott maradnának éjszakára.
– Hány csapatra és hány résztvevőre számítotok az idei
MMDSZ Diáknapokon?
– Eddig 23 csapat regisztrált, csapatonként 30-34 taggal.
Ez szűk 700 ember. Ezenkívül körülbelül 60-70 résztvevő
fog folyamatosan tevékenykedni. Tehát körülbelül 800 fő fog
aktívan részt fog venni a diáknapokon. Továbbá körülbelül
ugyanennyi külső szimpatizánsra és szórakozni vágyó fiatalra
számítunk, összesen körülbelül 1600-1700 főre, és természetesen várunk mindenkit sok-sok szeretettel!
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Tizenhárman kezdik
az előkészítő osztályt
Szerkesztette: Mezey Sarolta

Épül a gyülekezeti otthon
A református parókia környéke megújult arculattal fogadott, szép kerítés épült, s pirosban áll egy félkész épület, ami gyülekezeti
otthonként fogja szolgálni a híveket. Az építkezésről és a gyülekezet életéről, a múlt
héten lezajlott esperesi vizitációról Szabó
Andor lelkipásztor számolt be lapunknak.

– A református közösségnek szüksége van a gyülekezeti otthonra, egy nagyobb közösségi térre, ahol
a kóruspróbákat, a bibliaórákat, a nőszövetségi alkalmakat s az ifjúsági foglalkozásokat tarthatjuk majd,
hiszen ez megfelelő méretű, korszerű helyiség lesz.
A földszinti részen egy nagy gyülekezeti terem, a teakonyha, a mosdó, az emeleten pedig egy irodahelyiség, egy tároló és két vendégszoba kap helyet. Az
épület alapterülete 18x12 méter.
Az építést támogatásokból valósítjuk meg, a főtámogató a romániai vallásügyi államtitkárság. Egy
ötéves tervet készítettünk, ennek megfelelően az épület már áll, a tető állványzata kész, következik a
fedés. Aztán folytatjuk a villanyhálózat beszerelésével, a nyílászárók beépítésével. Ezeknek a munkálatoknak a finanszírozására is a vallásügyi
államtitkárságra nyújtjuk be a pályázatot, az elkészített tervnek megfelelően – mondta Szabó Andor lelkipásztor, és hangsúlyozta, hogy a presbitérium
nagyon sok önkéntes munkát végzett, amiért hálával
tartoznak a presbitereknek.
Nem hagyható szó nélkül, hogy a gyülekezet az
utóbbi években nagyon sokat építkezett, felújították
a templomot, a ravatalozót, aminek finanszírozását
nagyobbrészt az önkormányzat vállalta fel. Nagy
anyagi áldozatot hozott a gyülekezet, hiszen jelentősen hozzájárult az építkezés költségeihez. Ezenkívül
az önkormányzattal való együttműködés révén sikerül burkolni a temető felé vezető utat.

apad, öt év alatt 26-tal csökkent, ennyivel többen
hunytak el, mint amennyien születtek. 2021. december 31-én 1146 lelket tartottunk nyilván. Nagy gyülekezetnek számítunk. Újrakezdtük a járvány idején
abbamaradt szolgálatokat, sőt bővítettük ezeket, hogy
a gyülekezet tagjait – főleg az időseket és betegeket
– erősíteni és vigasztalni próbáljuk. A keresztelések
száma évente 8-10 között mozog. Virágvasárnap
nyolcan konfirmáltak, a fiatalok szép bizonyságtétellel vállalták, hogy hűséges tagjai lesznek anyaszentegyházunknak. Bár a falu a járvány ideje alatt vörös
besorolású volt, tehát magas volt a fertőzöttek száma,
az elhalálozás a vírus miatt mégsem ugrott meg,
mindössze két Covid-áldozatról tudunk, viszont a temetések száma nőtt, 2022-ben már 11 lelket veszítettünk el – fogalmazott a lelkész.
A járvány nagyban éreztette a hatását a gyülekezeti
életben, ezért a lelkész úgy döntött, hogy a korlátozások feloldása után minden csütörtökön 10-17 óra között meglátogatja a gyülekezet időseit és betegeit, ami
jó alkalom a személyes beszélgetésekre, a lelki gondozásra. Ennek már mutatkoznak pozitív hozadékai.
A lelkész arról is beszámolt, hogy továbbra is folytatódik a templomi istentiszteletek, igehirdetések, bibliamagyarázatok online közvetítése, téli időszakban
csütörtökön és szombaton 17 órától, nyári időszakban
20 órától. A lelkész havonta egy vasárnap a délutáni
istentiszteletet Szénáságyon tartja, hogy az ott élő idős
emberek is részt vehessenek az igehirdetésen.
A vallásórákat Szász Szabolcs Béla kántor tartja,
tanítványainak három csoportja az esperesi vizitáció
során is felemelő énekekkel köszöntötte a gyülekezetet.
A vakációs bibliahetet idén is megtartják, amelynek a hitbeli épülésen túl közösségépítő és -erősítő
szerepe is van a gyerekek körében.

Esperesi vizitáció
a gyülekezetben
– A Mezőmadarasi Egyházközség a Maros-mezőségi
Egyházmegyéhez tartozik,
melynek Jakab István az esperese. A gyülekezetbe háromévente szokott ellátogatni az
esperes, de a járvány miatt elmaradt a látogatás, ezért öt év
telt el az utolsó esperesi vizitáció óta. A vizitáción számba
veszik a gyülekezeti élet minden vetületét, lelki, számbeli
és anyagi téren. Ezt jegyzőkönyvben rögzítik.
A lélekszám tekintetében
elég elkeserítőek az adatok,
hiszen a gyülekezet létszáma

Számos projekt vár kivitelezésre

Víz- és kanalizálás
a szénáságyi tanyavilágban
– A Mezőmadarashoz tartozó
Szénáságyon elkészült a víz- és
szennyvízhálózat, ezt vettük át csütörtökön a kivitelezőtől. Ezzel teljes
egészében kiépült a község vízhálózata, míg a kanalizálás 60 százalék-

ban készült el. A helyzet az, hogy
bár az átvétel megtörtént, nem tudhatjuk, hogy az Aquaserv mikor
veszi át teljes egészében a hálózatot, s ez mikor válik működőképessé.
– Milyen projekteket készítettek
elő?
– Éppen azért, hogy a község tel-

(Folytatás az 1. oldalról)
szüleikkel együtt – mondta Kovács
Noémi, miközben éppen a tízóraizás folyt.
A nagycsoport szintén 18-as létszámú, óvónőjük Bodó Bella.
– Itt is ugyanaz a helyzet, mint a
másik csoportban, roma gyermekek
is vannak, megszokták a magyar közösségben, jól alkalmazkodnak és

Rövidesen virágzik a levendulás
A tervek szerint június 25-től fogadják a látogatókat az öt hektáron elterülő csodálatos levendulamezőn. Ha továbbra is nagy melegek lesznek,
akkor előfordulhat, hogy egy héttel korábban nyitnak, ezt a közösségi oldalakon időben közlik az érdeklődőkkel – mondta Borbély Béla, a levendulás tulajdonosa.
A levendulamező egyelőre zöld, a bokrok még bimbósak, azonban a
növények ápolása és az előkészületek elkezdődtek.
– Múlt héten hozzáfogtunk a gépi kapáláshoz, amit kézi kapálással folytatunk, hiszen a bokrok között nem lehet géppel dolgozni. A virágzás június
második felére várható, de nem lehet pontosan kiszámítani, hiszen nagyon
változó az időjárás. Újdonság, hogy a parkolóban építünk egy nyári helyiséget, ahol étkeztetési egységet fogunk működtetni, s olyasmit árulunk
majd, amit szívesen fogyasztanak az emberek, például miccset, flekkent,
kolbászt, csirkeszárnyat, kürtőskalácsot. Most folyik az engedélyeztetés.
Tavaly a levendulamező mellett volt a kiszolgálás, de ez nem volt jó ötlet.
Mivel a levendulást csak gyalog lehetett megközelíteni, azon a megoldáson gondolkodunk, hogy legalább félóránként üzemeltessünk egy járművet, ami felviszi azokat, akik nehezen tudnak felfele gyalogolni –
tájékoztatott Borbély Béla, és azt is elmondta, hogy idén is jó termésre
számítanak.

egy pályázatot, amely egy elektromos töltőállomás telepítését teszi
lehetővé az elektromosautó-tulajdonosok számára. A Leader-program
keretében pályázati úton markolójes területét lefedjük a szennyvízhá- gépet szeretnénk vásárolni – fogallózattal, ennek bővítésére az Orszá- mazott Kovács Ilona.
gos Befektetési Társasághoz 51 mellékutcát telekeltek,
pályázatot nyújtottunk be. Ha ez
nyertes lesz, akkor a Kishegy, a következnek a földek
Régi telep csatornahálózatát is kié- és az ingatlanok
píthetjük.
– A településen nagyszabású teHárom különálló pályázatot lekrendezési folyamat indult el, mit
nyújtottunk be az Anghel Saligny kell tudni erről?
program keretében, az első kettőt
– Elkezdtük az országos kataszteri
Mezőmadaras és Szénáságy azon és telekkönyvezési programot,
utcáinak az aszfaltozására, ahol el- amely a község valamennyi földtekészült már a csatornahálózat; a rületének és épületének hivatalos
harmadikat a jelenlegi gázhálózat nyilvántartásba vételét írja elő, ezt
bővítésére a község azon részeiben, állami támogatással valósítjuk meg.
ahol a lakosság nem fér hozzá a Újraindítottuk Mezőmadaras és Szészolgáltatáshoz, a Pánczél utcáról, a náságy általános rendezési tervének
romatelepről és a Szénáságyról van (PUG) a kidolgozását. Az önkorszó.
mányzatnak 51 mellékutcát sikerült
Továbbá: aktualizálnunk kellett saját költségből telekelnie, s ennek
az előbbi mandátum alatt az orvosi folytatásaként elkészült a mellékutrendelő, a sportterem és a művelő- cák aszfaltozásához szükséges műdési ház építésére benyújtott pályá- szaki dokumentáció is. Továbbá
zat dokumentációját, mert közben elkezdődik a főút telekelése is.
változott a törvény, és másak a köRendeztük a szénáságyi iskola
vetelmények. A Környezetvédelmi helyzetét, és a sportpályát is sikerült
Alaphoz a napokban nyújtunk be telekelni. Minderre azért van szük-

Folytatják a vállalt munkát
Mezőmadaras
csodálatos
fekvésű falu, aki Harcó felől
érkezik, lenyűgözi a táj, az
erdők között vezető út.
Aztán a tetőről egyszerre
csak egy óriásteknőben láthatja a falut, melyet köröskörül dombok, szántóföldek
vesznek körül. A tekintet a
falu központjában álló, fehérre meszelt református
templomra fókuszál, amely a
település ékességeként magasodik a lakóházak fölé. A
községházán Kovács Ilona polgármester (fotó) fogadott,
aki a közösség életéről és az
éppen zajló teendőkről számolt be lapunknak.

Fotók: Nagy Tibor

kommunikálnak a társaikkal, értik
egymást, de ha mégsem sikerül magyarul értekezni, akkor marad a
román nyelv, mert azt jobban ismerik.
Tudunk együtt dolgozni és játszani,
ezzel nincs gond! Az idei különleges
év, mert 13 gyerek fogja kezdeni az
előkészítőt, tehát nem kell összevonni az osztályt, mint a korábbi
években – fogalmazott Bodó Bella.

ség, mert enélkül semmilyen fejlesztés nem valósítható meg. Ezek
mind olyan munkák, amelyek nem
látványosak, viszont rendkívül sok
időt és energiát emésztenek fel.
– Milyen fejlesztések voltak még
a községben?
– Megnyertünk egy EU-s pályázatot, amely többek között interaktív táblák, táblagépek, projektorok
beszerzését célozta a helyi iskola
számára. A pályázati lehetőség még
2020-ban, a járvány kitörésekor
adódott, éltünk vele, hiszen a diákok a mindennapi iskolai tevékenység során is hasznát veszik az
eszközöknek.
Tavaly korszerűsítettük a közvilágítást, energiatakarékos és jobb
teljesítményű LED-es égőket szereltünk fel. A beruházás a Környezetvédelmi Alap támogatásával
valósult meg – tájékoztatott a polgármester, hozzátéve: a járvány
alatti megszorítások új kihívások
elé állították a közösségépítést, a
szociális életet, megakadályozták
rendezvények szervezését, azonban
a község fejlődésére irányuló munkára nem volt mentség, folytatni
kellett a munkát, amit vállaltak a
község fejlődése érdekében.
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Egyetlen hatalmas pont egy újabb szászrégeni 3. ligás idényért
Szabó Antal-Loránd
Miután az elmúlt játéknapon
Szászrégen Tordával vívott létfontosságú mérkzést, amelynek végén
minimális különbség gyzelmet
aratott, ezúttal szintén a heged k
városában egy újabb fontos összecsapásra került sor, az ellenfél a Gyulafehérvári Unirea 1924 volt. A
találkozó fontosságát jelezte, hogy
mintegy 700 néz foglalt helyet a
stadion lelátóin – ilyen nagy számú
közönségre Szászrégenben évek óta
nem volt példa!
A mérkzés kezdetén a házigazdák többet támadtak, ám ennek dacára az els veszélyes helyzetek a
vendégek nevéhez f zdnek: elbb
Indrei mintegy 14 méteres lövését
Bucin megfogta (6.), majd a 12.ben a nagyon aktív és veszélyes
Feti a mintegy 9-10 méterre nem tudott túljárni a régeniek tapasztalt
hálórének az eszén: Bucin óriási
bravúrral hárított! A CSM Avântul
támadásaiból a továbbiakban is hiányzott az átüter, a kitartó próbálkozásoknak azonban a 40. percben
mégis meglett az eredménye: Murart mintegy 10 méterre a vendégkaputól lerántották, a szabálytalanságért a jól helyezked bufteai
sípmester habozás nélkül tizenegyest ítélt, amelyet a sértett magabiztosan értékesített – a bal alsó
sarokba ltt (1-0).
A második játékrészben Marcel
Rusu tanítványai mindenre elszántan jöttek vissza a pályára, hiszen
csupán gyzelem esetén reménykedhettek a bennmaradásban. Az

Unirea 1924 így már a 47. percben
jelezte, hogy a régeniek nagyon
nehéz negyvenöt percre számíthatnak: egy gyors ellentámadás során
One lövését a CSM Avântul védfala az utolsó pillanatban blokkolta! Az 54. percben a gyulafehérvári gárda kiegyenlítette az állást: Baki Nimród hatalmas tévedését kihasználva Indrei zavartalanul,
a tizenhatos közepérl a léc alá
bombázott (1-1). Az egyenlít góltól a vendégek valósággal vérszemet kaptak, s mintegy húsz percen
át folyamatosan támadtak, meglehetsen beszorítva a hazaiakat a kapujuk eltti 20-25 méterre. Stoica
Vili gárdája ádáz védekezésre
kényszerült, de Bucin hatalmas védéseinek, valamint a vakszerencsének is köszönheten hsiesen állta
a sarat. A 64. percben a vendégek
újabb hatalmas gólhelyzetet hagytak ki: Feti a egyedül maradt Bucinnal, és a szászrégeniek kapusa
újfent csapata rangyalának bizonyult, hihetetlen bravúrral hárított!
A 71. percben Scrob próbálkozott
távoli lövéssel, ám célt tévesztett.
A CSM Avântul a 80. perc tájékán
lassacskán újra magára talált, Tru a,
Harkó, valamint Murar révén sikerült hosszabb ideig birtokolnia a játékszert.
A találkozó hajrája nagyon izgalmas, feszültséggel teli perceket
hozott. A 90+1. percben Baki szabálytalankodott a középpályán Agbomoniyival szemben, mire a
vendégek idegenlégiósa ütlegelni
kezdte ellenfelét. Baki sem volt
rest, és visszavágott. Az adok-

Az alsóház állása

Jegyzkönyv
3.liga, IX. csoport, alsóházi rájátszás, 9. forduló: Szászrégeni CSM
Avântul – Gyulafehérvári Unirea
1924 1-1 (1-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 700 néz, napsütéses idjárás. Vezette: Vasile Buzea (Buftea) – Ionu Neacu (Bukarest),
Alexandru Mihil (Râmnicu
Vâlcea). Ellenr: Bogdan Lie
(Fogaras), Székely Iulian (Kolozsvár).
Gólszerzk: Ad. Murar (40. –
büntetbl), illetve: D. Indrei
(54.).
Kiállítva: Baki, illetve Agbomoniyi.
CSM Avântul: Bucin – Bugnar,
Suciu, S. Chiril, Baki, Luca,
Vrabie, Harkó, M. Pop (78.
erbna i), C. Chiril (60. Tru a),
Murar.
Gyulafehérvári Unirea 1924:
Giorgovean – Bârdea, Dehelean,
Benkirat, Scrob, One , Iepure (85.
Harangozó), Mlina (46. Moldovan, 85. Bakcsi), Indrei, Agbomoniyi, Feti a.
kapok folytatódott a két játékos között, és gyorsan tömeglökdösdéshez vezetett, amelynek elfajulását a
pálya mellé kivezényelt helyi rendrök akadályozták meg. Miután lecsillapodtak a kedélyek, Agbomoniyit és Bakit kiállította a játékvezet. Ezzel azonban még nem
volt vége: a 90+3. percben Murar
pár méteres lövése fölészállt, majd
egy perccel késbb egy hajmereszt
hazai védelmi hibát követen az

1. Beszterce
2. Sntatea
3. Szászrégen
4. Marosújvár
5. Gyulafehérvár
6. Torda

9
9
9
9
9
9

Eredményjelz
Forma–1-es Spanyol Nagydíj, Barcelona (66 kör, 308,424 km)
* a pontszerzk: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
1:37:20.475 óra, 2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 13.072 másodperc hátrány, 3. George Russell (brit, Mercedes) 32.927 mp h.,
4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 45.208 mp h., 5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 54.534 mp h., 6. Valtteri Bottas (finn, Alfa
Romeo) 59.976 mp h., 7. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:15.397
perc h., 8. Lando Norris (brit, McLaren) 1:23.235 p h., 9. Fernando
Alonso (spanyol, Alpine) 1 kör h., 10. Cunoda Juki (japán, Alpha
Tauri) 1 kör h.
* leggyorsabb kör: Pérez (1:24.108 perc, 55. kör)
* pole pozíció: Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

1
0
3
1
3
0

3
4
2
5
2
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30-19
28-23
18-12
11-19
17-19
21-33

40
33
30
30
26
21

Eredményjelz
* 1. liga, felsházi rájátszás, 10. forduló: CSU Craiova – Konstancai
Farul 4-1, Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR 1907 3-1. Az élcsoport:
1. (már bajnok) Kolozsvári CFR 1907 57 pont, 2. FCSB 56, 3. CSU
Craiova 48.
* 3. liga, IX. csoport, alsóházi rájátszás, 9. forduló: Szászrégeni CSM
Avântul – Gyulafehérvári Unirea 1924 1-1, Tordai Sticla Arieul –
Beszterce-Naszódi Gloria 2018 2-9, Kolozsvári Sntatea – CS Marosújvár 5-0.
Unirea 1924 megszerezhette volna
az életbevágóan fontos gólt és vele
a gyzelmet, ám Indrei közeli, ers
lövését Bucin kiütötte! Több mint
öt perc hosszabbítás után aztán
végre felharsant a hazaiak számára
üdvözít hármas sípszó, amely
szentesítette a döntetlen állást a tabellán, és ezzel a CSM Avântul
bennmaradását a 3. ligában (a rájátszás utolsó játéknapja eredményétl
függetlenül).
Miután a bajnoki alapszakaszt
csupán a 9. (kies) helyen végezte,
a rájátszásban begy jtött tizenöt
pontnak köszönheten Stoica Vili,
valamint Enyedi Andrei legénységének végül sikerült elkerülnie a kiesés szégyenét. Ebben a bajnoki
idényben vitathatatlan módon befolyásolta a csapat szereplését a nem

Verstappen gyzött a Spanyol Nagydíjon,
és élre állt az összetettben
A világbajnoki címvéd Max Verstappen, a
Red Bull holland versenyzje nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Spanyol Nagydíjat, és átvette a vezetést az összetettben, miután az eddigi els
Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája m szaki hiba miatt kiesett. A holland vb-címvéd
mögött csapattársa, a mexikói Sergio Pérez lett
a második, míg a Mercedesszel remekül versenyz brit George Russell a harmadik.
A rajtnál a pole-pozícióból startoló Leclerc
nagy küzdelemben megtartotta az els helyet
Verstappennel szemben, a harmadik helyrl induló Carlos Sainz Jr. (Ferrari) mellett viszont
ketten is elmentek, s visszaesett ötödiknek. Közben a negyedik kanyarban Kevin Magnussen
(Haas) ütközött Lewis Hamiltonnal (Mercedes),
aki defektet kapott, így visszacsúszott a mezny
végére, és a bokszba kellett hajtania kerékcserére.
A kilencedik körben Verstappen kicsúszott,
ezzel az eltte járó Leclerc elnye csaknem 10
másodpercesre ntt. Másodikként Russell, harmadikként Pérez száguldott, mögéjük tudott
visszatérni a pályára Verstappen. A holland kisvártatva megelzte Pérezt, és Russell üldözésébe kezdett, majd k ketten egyszerre, a 14.
körben hajtottak be a bokszba friss gumikért.
Pérez a 18., Leclerc pedig a 22. körben kapott új
abroncsokat, és a monacói simán megrizte vezet helyét.
Leclerc versenyautója azonban a 27. körben hirtelen lelassult, a
m szaki hiba miatt a monacóinak az élrl fel kellett adnia a viadalt. Verstappen a bokszba hajtott új gumikért, a vezetést átvev Russellt pedig Pérez támadta, s két körrel késbb magabiztosan meg is
elzte.
Russellt a 37. körben kerékcserére hívta a Mercedes, így Verstap-

5
5
4
3
4
2

Fotó: a Forma–1 közösségi oldala

pen átvette a brittl a második helyet, majd az élre állt, miután Pérez
is a bokszban járt, és friss abroncsokat kapott. Verstappen utolsó kerékcseréjét a 45. körre idzítette a Red Bull, ezzel ismét Pérez vezetett, Verstappen második volt, mert Russell elé tért vissza a
meznybe.
A hajrá kezdetén Verstappen a frissebb gumikkal simán átvette a
vezetést Péreztl, és végül magabiztosan diadalmaskodott.
A világbajnokság a hétvégén Monacóban folytatódik.

A vb-pontversenyek állása
* versenyzk: 1. Verstappen 110 pont, 2. Leclerc 104, 3. Pérez 85,
4. Russell 74, 5. Sainz 65, 6. Hamilton 46, 7. Norris 39, 8. Bottas
38, 9. Ocon 30, 10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 15, 11. Cunoda
11, 12. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 11, 13. Pierre Gasly
(francia, Alpha Tauri) 6, 14. Sebastian Vettel (német, Aston Martin)
4, 15. Alonso 4, 16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 3, 17.
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 2, 18. Csou Kuan-jü (kínai,
Alfa Romeo) 1 p.
* csapatok: 1. Red Bull 195 pont, 2. Ferrari 169, 3. Mercedes 120,
4. McLaren 50, 5. Alfa Romeo 39, 6. Alpine 34, 7. Alpha Tauri 17,
8. Haas 15, 9. Aston Martin 6, 10. Williams 3 p.

megfelel (és most a legfinomabb
kifejezéssel élünk!) klubstratégia,
valamint a kell pénzügyi támogatás óriási hiánya is éreztette hatását.
Szászrégen EGYEDÜLI felnttcsapatát gyakorlatilag kínszenvedésre ítélték! A CSM Avântul jelen
pillanatban (bármennyire is fájó
igazság) nem több egy nagyon jó 4.
ligás csapatnál! A régeni közösségnek minden bizonnyal nagy szüksége van (lenne) felnttcsapatokra, legyen itt szó bármilyen ágazatról.
A sport ugyanis nem csupán szabadidsportokat jelent; nem csak a
kerékpározásról, rollerezésrl, valamint a ftéren vagy a ligetben
történ (egyébként nagyon is dicséretre méltó) két lépést jobbra, kettt
balra testmozgásról szól…

A Békéscsaba
nyerte a III.
kerület elleni
kiesési rangadót
A Békéscsaba bennmaradt a magyar
labdarúgó NB II-ben, mivel házigazdaként 2-1-re legyzte a III. Kerületi TVE
csapatát a vasárnapi utolsó fordulóban.
Az újonc óbudaiak így a tabella utolsó
helyén végeztek és kiestek. Hozzájuk hasonlóan búcsúzott a Budaörsi SC és a
Szolnoki MÁV együttese is. Nem nyert,
de megmenekült a kieséstl a Tiszakécske és a Dorog is, a Csákvár pedig az
Ajka legyzésével rizte meg másodosztályú tagságát.
Az ETO FC Gyr sorozatban öt, a feljutott Kecskemét pedig hét sikerrel zárta
az idényt.
Eredmények, 38. (utolsó) forduló: Békéscsaba 1912 Elre – III. Kerületi TVE
2-1, Aqvital FC Csákvár – FC Ajka 1-0,
BFC Siófok – Budaörsi SC 1-1, Kecskeméti TE Hufbau – Szentlrinc SE 7-2,
Szolnoki MÁV FC – Szombathelyi Haladás 1-2, Pécsi MFC – Tiszakécskei LC
1-1, ETO FC Gyr – Dorogi FC 4-0,
Nyíregyháza Spartacus FC – SzegedCsanád Grosics Akadémia 1-4, Diósgyri
VTK – Budafoki MTE 2-1, Vasas FC-Soroksár SC 3-3.
A végeredmény: 1. Vasas FC 85 pont
– feljutott, 2. Kecskeméti TE 77 – feljutott, 3. Diósgyri VTK 72, 4. SzegedCsanád Grosics Akadémia 66, 5. BFC
Siófok 59, 6. Szombathelyi Haladás 57,
7. ETO FC Gyr 56, 8. Soroksári SC 52,
9. FC Ajka 51, 10. Nyíregyháza Spartacus 50, 11. Pécsi MFC 48, 12. Aqvital FC
Csákvár 43, 13. Tiszakécskei LC 42, 14.
Budafoki MTE 42, 15. Békéscsaba 1912
Elre 42, 16. Szentlrinc SE 42, 17. Dorogi FC 41, 18. Szolnoki MÁV FC 38 –
kiesett, 19. Budaörsi SC 38 – kiesett, 20.
III. Kerületi TVE 37 – kiesett.
Pontegyenlség esetén elsként a gyzelmek száma, majd a gólkülönbség döntött.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Befektetésnek is jók az iPhone-ok

Minden termék – legyen az autó, ruházati cikk vagy egyéb
műszaki termék – esetében fennáll az a jelenség, hogy mihelyt kihozzuk az üzletből, jelentősen csökken az értéke.
Azonban nem mindegy, hogy mekkora és milyen gyors ez az
értékcsökkenés. A jelenlegi számok alapján az iPhone 13 több
mint háromszor jobban tartja az árát, mint a Galaxy S22, még
annak ellenére is, hogy a két telefon bemutatása között eltelt
közel fél év, vagyis az Apple csúcskészüléke egy fél ciklussal
öregebb.
Ez azért is fájdalmas hír a Samsung-vásárlók számára,
mert ezen telefonok értéke meghaladja az 1000 eurót. Így egy
valós és jogos elvárás lenne az, hogy a telefon valamilyen
szinten képes legyen tartani az árát. Azonban ez a jelek szerint nagyban függ attól, hogy milyen készülékről van szó.
A SellCell összehasonlította a Google Pixel 6-ot, az
iPhone 13-at és a Samsung Galaxy S22-t. A felsoroltak közül
a Pixel 6 a legolcsóbb, míg a Samsung és az iPhone árai megegyeznek, legalábbis az Egyesült Államokban. A felmérés
eredménye igazán sokkoló lett, hiszen alig két hónappal a
megjelenése után az S22 átlagosan 46,8%-ot veszített az értékéből. Ez az arány az új és a használt telefonok közötti különbségre utal. A Pixel 6 sem teljesített valami fényesen, de
ezt a szintet azért tudta überelni, egy két hónapos karcmentes

sző, mára elavultnak számít, és folyamatosan csúszott lejjebb a ranglétrán.
Utódja, a Microsoft Edge jelenleg a
második helyen szerepel a böngészők
sorában, azonban korántsem veszélyezteti a Google Chrome vezető státuszát.
A leállítás kapcsán felmerült az a
kérdés, hogy mi lesz azokkal a szervezetekkel – hogy a magánszemélyekről ne is beszéljünk –,
amelyek/akik még mindig Internet
Explorert használnak? Hiszen előfordulhat, hogy egy webhely vagy belső
portál még mindig olyan ősrégi technológiát használ, amely csak az Internet
Explorerrel
kompatibilis.
Azonban a Microsoft nem tágít, június 15-én végleg lekapcsolja az Internet Explorert, és arra kéri a
felhasználókat, hogy ne hagyják az
utolsó pillanatra a váltást, hanem
minél hamarabb tegyék meg.
Érdekesség, hogy a Microsoft
Forrás: Apple
Edge – ami bizonyos értelemben az
Internet Explorer utódja – nem képes minden szempontból
kiváltani az elődjét. Azonban a Microsoft közleménye szerint
a hiányzó funkciókat jó okkal távolították el.

iPhone 13 Pro, illusztráció

Mire számíthatunk az idén az Apple-től?

Új iMac

készülék az új árához képest 41,5%-kal kerül kevesebbe.
Ekkor jött viszont a meglepetés, az iPhone. Az Apple készüléke ugyanis mindössze 16,4%-ot veszített az értékéből.
Ebből arra lehet következtetni, hogy az iPhone háromszor
jobban tartja az értékét, mint a Samsung S22.
További érdekesség, hogy legnagyobb ütemben nem az
S22, hanem az S22 Plus 128 GB-os változata veszít az értékéből. Ezek a készülékek két hónap alatt átlagosan 53,8%kal érnek kevesebbet. A Pixel 6 esetében a Pro változat 256
GB-os kiadása szerepelt a legrosszabbul. A megjelenéstől
számított első két hónapban 45,7%-kal ér kevesebbet. Az
Apple esetében pedig az iPhone 13 mini 128 GB-os változata
szerepelt a legrosszabbul. Ennek az értékvesztése 29,2% volt.
A SellCell szakértői szerint ez nem is meglepő, hiszen mind
az iPhone 12 mini, mind az iPhone 13 mini rosszul teljesített,
így idén ősszel a 14-es modellcsaládban már nem fognak utódot kapni. A piacnak az volt az igénye, hogy legyenek kisebb
telefonok, a jelek szerint a vásárlóknak mégsem kellenek. Az
Apple megpróbálta, legalább nem lehet azzal vádolni, hogy
nem akarja kielégíteni a vásárlói igényeket.
Ha tovább nézzük az árakat, kijelenthetjük, hogy az iPhone
13 Pro Max 128 GB-os változata a legjobb befektetés, mivel
ez az első két hónapban mindössze 3,8%-ot veszített az értékéből.
Nem a SellCell az első, amely ehhez hasonló felmérést készített. Egy korábbi felmérésből az derül ki, hogy az
iPhone-ok átlagosan 16,7%-kal érnek kevesebbet egy év
után, ezzel szemben az androidos készülékek esetében ez a
szám 33,6%-ra tehető. Azaz kijelenthető, hogy az összesített
mezőnyben is kétszer jobban szerepelnek az almás vállalat
telefonjai.

Forrás: Ming-Chi Kou

Végleg búcsúzik az Internet Explorer

Az évek során rengeteg vicces képet köszönhetünk az Internet Explorernek, ami nem a gyorsaságáról volt híres. Amikor egy új windowsos számítógép került a kezünkbe, az
Explorerrel töltöttünk le egy másik böngészőt, amit aztán a
mindennapokban használtunk. Később aztán megjelent a
Microsoft Edge böngésző, ami nagyon sok szempontból
jobbnak bizonyult, viszont az előd nem éppen pozitív megítélése ezt is beárnyékolta és beárnyékolja a mai napig is rengeteg felhasználó esetében.
A Microsoft most viszont figyelmeztetést adott ki, hogy június közepén végleg leállítja a
több évtizedes múltú Internet
Explorer böngészőt. Az említett
program 1995 augusztusában az
MS Plus! for Windows 95 csomag részeként jelent meg, az
egykori Netscape Navigator konkurenseként, azaz 27 éve a Windows operációs rendszer része.
2013-ban jelent meg az utolsó
változata az Internet Explorer 11,
amelyen azóta – vagyis 9 éve –
semmit nem változtatott a Microsoft, csupán biztonsági frissítéseket és hibajavításokat adott ki
hozzá.
Most júniusban viszont végleg
véget ér az Internet Explorer története. Hiába volt a megjelenése
pillanatában egy úttörő böngé- Internet Explorer

Minden bemutató előtt elkezdődik a találgatás, hogy mire
is lehet számítani, és ez idén sincsen másképpen. Az Apple
júniusban tartja a WWDC-t, ahol főleg a szoftvereké lesz a
főszerep. Azonban a fanatikusok már a termékeket kezdik találgatni, amelyek minden bizonnyal ősszel fognak megérkezni.
Az egyik legjobban várt újdonság az új MacBook Air,
amely a pletykák szerint egy lapos kialakítást fog kapni,
szemben a már megszokottá vált elöl vékonyabb verzióval.
Ming-Chi Kou megbízható Apple-elemző arra számít, hogy
az új MacBook Air, akárcsak a 24 hüvelykes iMac, különböző színekben lesz elérhető, valamint szintén fehér kijelző
kávákat és fehér billentyűzetet kap, de arról is vannak hírek,
hogy a MacBook Prónak a notchát, azaz a kijelző felső részén
található apró szigetet is megkapja.
Egy másik termék, ami már biztos, hogy megérkezik, az a
Mac, méghozzá az Apple saját gyártású M szériás processzorával. Sok információ nem szivárgott ki a gépről, mindössze
annyit lehet tudni, hogy a jelenlegi Mac Pro méretének körülbelül a fele lehet majd a kialakítását tekintve.
Van viszont valami, ami már biztosan nem érkezik meg,
ez pedig nem más, mint a 27 hüvelykes iMac utódja. Az
Apple még 2021-ben mutatta be az új 24 hüvelykes iMacet,
és a 27 hüvelykes változat rajongói azóta várták, hogy egyszer megérkezik ennek az utódja is. Azonban erre hiába is
várnak, mert az új Mac Studio és Studio Display megjelenését követően kivonták a forgalomból, és már nem is árusítják
a nagyobb iMacet. Ennek ellenére nem maradunk iMac nélkül az idén sem, hiszen az Apple a 24 hüvelykes verzió új
változatán dolgozik, amelyet már a tervek szerint az új M2es lapka fog hajtani. Ez a gép valamikor az idén jelenik meg,
legalábbis a tervek szerint.

Forrás: Microsoft
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A nevelés is fontos, nem csak az alkalmi akciók

Mások után takarítottak
Örömmel látni, hogy gyakoriak a tavaszi környezettakarítási akciók, újabb helyeken
újabb csapatok indulnak el
összegyűjteni a felelőtlenül
eldobált vagy a természetben
törvénytelenül lerakott hulladékot. A szervezők tudatában
vannak annak, hogy önmagában a takarítási akció nem
elég, a következő nemzedéket tudatosan kell nevelni
környezetünk megbecsülésére.

Gligor Róbert László
Miután egy kis csapat április
végén már gyűjtött hulladékot a község néhány pontján, Csíkfalva önkormányzata május 13-án hirdetett
községi környezettakarítási akciót,
amelybe a község tanintézményeinek diákjai és a pedagógusok mellett
néhány felnőtt is bekapcsolódott. A
Tisztább Csíkfalva címmel rendezett
megmozdulás során két óra alatt végigjárták az öt település utcáit és a
Nyárád partján néhány pontot, majd
a községközponti iskola udvarán találkoztak, ahol a szervezők ebéddel
és érdekességekkel várták az önkénteseket: volt tűzoltó- és gombfocibemutató, a Székely Teqball Team
két tagja is megérkezett, ők a sok kíváncsi gyereknek a viszonylag új
labdasportot ismertették.
Balogh István polgármester
örömmel állapította meg, hogy
jóval kevesebb a szemét az utcákon,
köztereken, a Nyárád partján, mint
évekkel ezelőtt, vagy éppen más
községekben, de hangsúlyozta: további felelős magatartásra van
szükség minden lakos részéről, hiszen annak ellenére, hogy tizenöt

járult egy szebb, élhetőbb környezet
létrehozásához.

Faültetéssel, művészettel
Május közepén Szovátán fát ültettek az új városi óvodánál, valamint a Kisállomás és az S. Illyés
Lajos Általános Iskola környékén.
A Fiatalok a tiszta környezetért és
egy fenntartható jövőért nevű program Maros Megye Tanácsának támogatásával valósul meg, és a
küküllő- és nyárádmenti Natura
2000 társulás szervezte Szováta önkormányzatával együtt.
Az eseményen részt vettek a
város óvodásai, valamint az általános iskola diákjai; 46 díszkörtefát
ültettek el, szebbé, élhetőbbé téve a
közösségi tereket. A program következő eseménye egy-egy fotó- és
plakátverseny, ami nemcsak a szovátai diákoknak szól, hanem a KisA korábbinál jóval kevesebb a szemét, ötven zsákkal mégis gyűlt Csíkfalva községben
Fotó: Csíkfalvi Általános Iskola
Küküllő és a Nyárádmente
egyházközséggel
együtt- leti tagnak és helyi lakosnak, aki településeinek diákjait is megszóéve működik már a szervezett hul- tus
ladékválogatás és -elszállítás a köz- működve megtisztították a település részt vett a takarításban, és hozzá- lítja – közölte a városháza.
ségben, még mindig sokan visznek utcáit. Az akció célja nemcsak a teki a határba szemetet, amit kis erő- lepülés kitakarítása volt, hanem a
feszítéssel csak a kapu elé kellene környezettudatos életre való nevekihelyezni. Az elöljáró reméli: ez a lés is. Ezért az eseményt Tóth-Bretevékenység jó volt arra, hogy a di- zovszky Andrea, a Maros Megyei
ákok is lássák, milyen a természet Tanács keretében működő ADI
Hulladékgazdálkodási
akkor, amikor hulladék van eldo- Ecolect
bálva, és bízik benne, hogy példás Egyesület vezetője környezetvédemagatartásukkal a gyerekek talán lemről, szelektív szemétgyűjtésről
meg tudják győzni szüleiket, a fel- szóló interaktív előadásával nyitották meg, majd a résztvevők öt csanőtteket is a helyes irányról.
patban szorgoskodtak, munka
Neveléssel, szalonasütéssel végeztével pedig szalonnasütéssel
Önkéntesen a tiszta Backamada- zárták a napot – értesültünk Báthori
rasért címmel ugyancsak május 13- Zsuzsánna egyesületi elnöktől, aki
án a Backamadarasért Egyesület szerint „jó volt együtt lenni és megkörnyezetvédelmi akciót szervezett, tapasztalni az összefogást és a köamelynek keretében a helyi Kiss zösség erejét”. Az elnök köszönetet
Gergely Általános Iskolával, az ön- mondott annak a mintegy hatvan A szovátai faültetés csak egyik szakasza a megyei önkormányzat által támogatott projektnek
Fotó: Szováta önkormányzata
kormányzattal, valamint a reformá- gyereknek, pedagógusnak, egyesü-

MCC nyílt előadások: több száz éves gondolkodásmód húzódik
az ukrán–orosz háború mögött
Az Ukrajnában zajló háborúról tartott
előadást a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári központjában
Vigóczki Máté György, az MCC geopolitikai műhelyének Oroszország-kutatója
szerdán, május 18-án. A Pécsi Tudományegyetem Geopolitika Doktori
Programjának hallgatója ismertette
az orosz geopolitikai gondolkodás történelmi gyökereit, tisztázta a hírportálok hatásvadász tartalmai mögött
álló valós helyzetet, és segített a háttérben meghúzódó kérdések megértésében.

Oroszország mozgatórugói több száz évesek, saját logikája szerint mindig a fenyegető Nyugattal szembeni stratégiai
védekezés jellemezte, még ha ezt folyamatos hódítások kísérték is. A jelenlegi konfliktus átlátásához először is az ősi orosz
birodalmi gondolkodásmódot kell megérteni
– mondta el Vigóczki Máté György az
Oroszország 2022-es háborúja – a szemünk
előtt zajló történelem című kolozsvári eseményen. Az előadó történelmi áttekintéssel
indított. Rámutatott, hogy a keleti szlávokat
több mint száz évig érintette a tatárjárás, a
későbbiekben azonban az összes támadás

nyugatról jött, így mindig is fenyegetésként
tekintettek rá. „Míg a magyar történelem dicsőséges vereségekkel van tele, az orosz tragikus győzelmekkel” – hangsúlyozta
Vigóczki Máté. A nyugatellenes felfogást
ugyanakkor gazdasági irányból is meg lehet
közelíteni: a Szovjetunió összeomlása után
elveszett az egységes ideológia, lesüllyedt a
gazdaság a legszegényebb afrikai társadalmak szintjére, de a 2008-as gazdasági válság
is óriási csapást mért az országra – az oroszok ezt a demokráciával, kapitalizmussal,
a nyugati kultúra beszivárgásával kötötték
össze.
Az előadás továbbá az oroszok által a
jelenlegi háborúban hangoztatott jogos és
nem jogos sérelmeket ismertette. A
NATO-bővítéseknek kétféle olvasata van:
míg a nyugati álláspont szerint a tagországok önszántukból, a biztonságuk érdekében, nem támadó szándékkal csatlakoztak,
az oroszok történelmi távlatokban gondolkodva veszélyesnek tekintik a kelet felé
való terjeszkedést. A jogos sérelmek sorába sajnos a határokon túli kisebbség
rossz helyzete is beilleszkedik, viszont
egyes felvetések nem megalapozottak:
például hogy 2014 óta genocídium zajlik
Ukrajnában az orosz lakosság ellen, náciveszély van, vagy hogy Ukrajna támadni
akart. Az orosz nézőpont szerint Donyeck
és Luhanszk ukrán megszállás alatt áll –
fejtette ki az előadó.
Oroszországnak az a fontos, hogy Ukrajna ne csatlakozzon a NATO-hoz, Ukrajna pedig már lemondott erről a
lehetőségről. Putyin azonban a háborúval
az ellenkezőjét érte el annak, amit akart:
nem megállította a NATO terjeszkedését,
hanem a konfliktust látva több országban

is felmerül a csatlakozás szándéka, például
Finnország és Svédország esetében. Egyelőre
nem látni, hogyan fog végződni a háború, az
viszont egyértelmű, hogy Moszkva a vártnál
jóval szerényebb képességekkel rendelkezik,
és nem tudni, mennyire gyengül meg. Hosszú
távon egy egyre elszigetelődőbb, belpolitikájában elnyomóbb Oroszországra kell számítani. Egyelőre úgy tűnik, egyik fél sem adja
fel, de az oroszoknak előbb-utóbb meg kell
találniuk, az ukránoknak pedig meg kell adniuk egy kiszállási pontot a konfliktusból,
még ha veszteségekkel is jár.
„Mozgalmas volt a tavasz az MCC központjaiban Erdély-szerte. Vigóczki Máté a
marosvásárhelyi képzési központunkban is
tartott előadást, de Aradon, Csíkszeredában,
Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben is megfordultak az MCC által
meghívott előadók. Tartalmas előadásokat
rendeztünk, amelyek a helyiek érdeklődését
is felkeltették. Éppen ez a nyílt rendezvényeink célja: az oktatási programokon kívül is
párbeszédet folytatni társadalmunk és a világ
fontos kérdéseiről, bevonni az MCC életébe
a nyitott, érdeklődő személyeket” – fejtette
ki Talpas Botond, az MCC erdélyi tevékenységért felelős igazgatója, továbbá hozzáfűzte, hogy ez az időszak még inkább
mozgalmas lett, hiszen javában folyik a felvételi a Fiatal tehetség program, a Középiskolás program és a Kolozsvári egyetemi
program szeniorképzésének jövő tanévére.
A 4. osztályosok június 30-ig, a középiskolások június 12-ig jelentkezhetnek a sokoldalú tehetséggondozó programokra, a
kincses városba készülő egyetemistáknak
pedig szintén hamarosan elindul a felvételi
időszak a Kolozsvári egyetemi program juniorképzésére.
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Szappanoperasztár lett a brit trónörökös
Károly walesi herceg édesanyja, II. Erzsébet
királynő kedvéért vállalta a beugrást a BBC
közszolgálati televízió legnépszerűbb, EastEnders című sorozatában.

A következő hetekben szerte az Egyesült Királyságban nagyszabású rendezvényekkel, köztük utcabálokkal
ünneplik
a
96
esztendős
uralkodó
platinajubileumát, vagyis trónra lépésének 70. évfordulóját.
Jubileumi utcabált rendez az EastEnders lakóközössége is az 1985 óta futó BBC-sorozat helyszínén, a
Walford nevű kitalált londoni kerület ugyancsak kitalált főterén, az Albert Square-en, és ezen a bulin jelenik
meg mindenki teljes elképedésére Károly herceg és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő.
Mick Carter, az egyik főszereplő – a sorozat központi helyszínéül szolgáló Queen Victoria pub tulajdonosa, akit Danny Dyer alakít – már a korábbi
epizódokban tett sejtelmes utalásokat a törzsvendégeknek arra, hogy a helyi utcabálra „egészen különleges
vendégek” is hivatalosak.
Ezt azonban senki nem vette komolyan – egészen
addig, amíg a hercegi házaspár saját magát alakítva
meg nem jelent az Albert Square-en.
Az epizódot márciusban rögzítették, és június 2-án,
a központi ünnepségsorozat első napján kerül adásba.
Az igazi jubileumi rendezvényeket június 2-5. között tartják, és a brit kormány az akkori hétvége előtti
két napra is munkaszünetet hirdetett.
A rendezvénysorozat csúcspontján Platinum Party
néven lesz egy hatalmas élő koncert is a Buckinghampalota előtt, a programtervezet megfogalmazása szerint
„a globális szórakoztatóipar legnagyobb sztárjainak”
közreműködésével.
Két év kihagyás után teljes pompájában megtartják
a királynő „hivatalos” születésnapját, a Trooping the
Colour néven közismert, igen látványos, rendszerint
százezres tömeget vonzó katonai parádét is, amelyet a
koronavírus-járvány miatt 2020-ban és tavaly csak
igen szűk körben, a királynő windsori rezidenciáján,
közönség nélkül rendeztek meg.
II. Erzsébet királynő 1952. február 6-án, édesapja,
VI. György király halálának napján lépett az Egyesült
Királyság trónjára, de uralkodása jelesebb évfordulóinak ünnepségeit a jobb időjárás reményében – a hivatalos születésnaphoz hasonlóan – június elején tartják.
Így volt ez az 1977-es ezüstjubileumon, a 2002-ben

Emléktáblát avattak Arany Jánosnak a walesi Montgomery
városában, amelyet a költő A walesi bárdok című híres balladájában örökített meg.

II. Erzsébet királynő platinajubileumára készülnek
Forrás: Wikipédia/Daniells I.

tartott aranyjubileumon és a 2012-ben rendezett gyémántjubileumi ünnepségeken is.
A brit királyi család tagjai nem először vállalnak színészi feladatokat. A leghíresebb ilyen alakítást személyesen az uralkodó nyújtotta a 2012-es londoni olimpia
megnyitóján. A rendezvény központi eleme volt az a
négy és fél perces – a londoni olimpiai stadion kivetítőin a globális tévéközvetítéssel egy időben bemutatott
– filmjelenet, amelyben az akkor 86 esztendős királynő
a legendás 007-es ügynök, a Daniel Craig alakította
James Bond társaságában helikopterrel indult a londoni
Buckingham-palotából a kelet-londoni arénába.
Az azóta legendássá vált jelenetben a stadion fölé
érve, a brit nemzeti lobogó színeiben pompázó ejtőernyőiket kibontva egymás után mindketten „kiugranak”
a gépből.
Nem sokkal azután, hogy „leértek”, az uralkodó
megjelent a stadion királyi páholyában, ugyanabban a
ruhában, amelyet a filmjelenetben viselt. A jelenetet a
megnyitó 80 ezres közönségének egetverő ovációja fogadta, miközben a királynő szerényen mosolyogva
nyugtázta a sikert.
Azóta hivatalosan is kiderült, hogy egészen a helikopteres részig valóban II. Erzsébet királynő alakította
saját magát, első ízben szerepet vállalva egy nem dokumentumjellegű filmben. (MTI)

Alvásproblémákat okoz
a globális felmelegedés világszerte
Világszerte alvásproblémákat okoz a globális
felmelegedés, különösen a nőket és a súlyos
betegségekkel küzdő idős embereket viseli
meg – olvasható egy új tanulmányban, melyet
a The Guardian ismertetett.

A jó alvás kulcsfontosságú az egészség és a jólét
szempontjából. A globális felmelegedés azonban még
gyorsabban növeli az éjszakai hőmérsékletet, mint a
nappalit, ami megnehezíti az alvást. A tanulmány szerint egy átlagos ember már most is évente 44 órát veszít
az alvásidejéből, ami 11 olyan éjszakát jelent, amikor
hét óránál – a megfelelő alvásmennyiségnél – kevesebbet alszik.
A kieső alvásidő a felmelegedéssel tovább fog nőni,
és ez egyes csoportokat sokkal jobban érint, mint másokat. A felmelegedés egy fokára jutó alvásveszteség
körülbelül negyedével magasabb a nőknél, mint a férfiaknál, kétszer magasabb a 65 év felettieknél, és háromszor magasabb a szegényebb országok lakosainál.
A kutatók 68 országból 47 ezer ember által 7 millió éjszaka alatt használt alváskövető karkötő adatait dolgozták fel a tanulmányban.
Korábbi kutatások kimutatták, hogy az emelkedő
hőmérséklet károsítja az egészséget, többek között a
szívroham, az öngyilkosságok és a mentális krízisek,
valamint a balesetek és sérülések számának növekedésével, továbbá a munkaképesség csökkenésével.
A kutatók szerint a megzavart alvás lehet az egyik
legfontosabb mozgatórugója annak, ahogy a hőség ezeket az egészségügyi hatásokat okozza. A tudósok arra
is felhívták a figyelmet: nincs jele annak, hogy az emberek képesek lennének alkalmazkodni a melegebb éjszakákhoz, ami aggasztó.
„A legtöbbünk számára az alvás a napi rutin nagyon
intim része, életünk közel egyharmadát alvással töltjük.
A világ számos országában azonban egyre többen nem
alszanak eleget” – magyarázta Kelton Minor, a Koppenhágai Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője.
Hozzáfűzte, tanulmányukban először bizonyítják be
az egész világra kiterjedően, hogy az átlagosnál melegebb hőmérséklet rossz hatással van az emberi alvásra.
Minor szerint ráadásul lehet, hogy csak a jéghegy csúcsa, amit leírtak.
A melegebb éjszakák miatt csökkent alvásidő hatal-

Emléktáblát avattak
Arany Jánosnak

mas tömegeket érint. Egy 25 Celsius-fok feletti éjszakán egy egymilliós városban 46 ezerrel több ember alszik kevesebbet. „Ha megnézzük a jelenleg Indiában
és Pakisztánban tapasztalható hőhullámot, akkor több
milliárd emberről beszélünk, akiknek a körülmények
miatt várhatóan jelentősen csökken az alvásideje” –
mondta Minor.
A One Earth című folyóiratban publikált tanulmány
a 2015 és 2017 között gyűjtött alvási és időjárási adatokat elemezte, és megállapította, hogy a magasabb hőmérséklet miatt később tudtak elaludni az emberek, és
ez csökkentette az alvásidejüket. Az emberi testnek le
kell hűlnie az elalváshoz, ez nagy melegben nehezebb.
A nőknek átlagosan több a bőr alatti zsírszövetük is,
ami lassabbá teszi a lehűlést. Az idősebb emberek köztudottan kevesebbet alszanak éjszaka, és rosszabb a testhőmérsékletük szabályozása, ami magyarázhatja a
fogékonyságukat. A szegényebb országokban élők pedig
kevésbé férnek hozzá az olyan hűtőberendezésekhez,
mint az ablakredőnyök, a ventilátor és a légkondicionáló,
ezért nagy melegben veszíthetnek az alvásidejükből.
A tanulmány kimutatta, hogy a melegebb éjszakák
hatása az alvásra minden országban tetten érhető függetlenül attól, hogy hidegebb vagy melegebb az éghajlat. A meleg alvásra gyakorolt hatása egyértelmű volt,
amikor az éjszakai hőmérséklet 10 fok fölé emelkedett.
Minor aggasztónak nevezte, hogy az alvásidő csökkenése a melegebb éghajlaton élőknél is jelentkezett a
hőmérséklet-emelkedés minden fokával, holott arra számítottak, hogy ezek az emberek jobban alkalmazkodnak.
A tanulmány arra figyelmezteti a politikai döntéshozókat, hogy gondoskodniuk kell a városok, települések
és épületek meleghez való alkalmazkodásáról, és az
emelkedő hőmérséklet egészségügyi hatásainak csökkentéséről.
Minor hangsúlyozta, hogy az alacsonyabb jövedelműek alulreprezentáltak a kutatásban, az alváskarkötőket főleg középkorú, tehetősebb emberek viselték,
akik kevésbé voltak kitéve a meleg időnek. A szakember szerint további kutatásokra van szükség, különösen
azokon a helyeken, amelyek már most is a világ legmelegebb térségei közé tartoznak, mint például Afrika,
Közép-Amerika és a Közel-Kelet nagy része. (MTI)

Az emléktáblát, amely magyarul, angolul és walesi nyelven méltatja
Arany Jánost és költeményét, Kumin Ferenc, Magyarország londoni
nagykövete és Jill Kibble, a nem egészen 1300 lakosú walesi kisváros
polgármestere avatta fel.
Az emléktáblán olvasható ismertetés szerint Arany János a balladában
azoknak a walesi regösöknek a legendás hősiességét énekli meg, akik
1277-ben, a híres montgomeryi lakomán halált megvető bátorsággal szegültek szembe a Walest leigázó I. Eduárd angol királlyal.
Az emléktábla szövege hangsúlyozza azt is, hogy Arany költeménye
az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc hősei előtti főhajtás, a civil kurázsit ünneplő allegorikus himnusz.
Brunner Bálint, az egyik főszervező, a Magyar Cymru walesi-magyar
kulturális kezdeményezés alapítója hangsúlyozta: a walesi bárdok 165
éves történetében a walesi és a magyar nagyközönség most először emlékezett meg együtt Arany Jánosról Montgomery váránál, és ez történelmi pillanat a walesi–magyar kapcsolatokban. Bejelentette: május 14.
mostantól minden évben a walesi–magyar barátság napja lesz.
Az ünnepségre a walesi kisvárost magyar lobogókkal díszítették fel,
az emléktábla avatása után felhangzott a magyar és a walesi himnusz,
és elszavalták A walesi bárdokat.
Az eseményre a helyi sörfőzde különlegesen palackozott sört is készített, amelynek emblémáján Arany János portréja látható.
A szombat éjszakába nyúló rendezvénysorozatnak számos kulturális
programja volt, fellépett mások mellett a walesi határ közvetlen közelében fekvő nyugat-angliai Bristol magyar néptáncegyüttese, és videóüzenetben rögzített üdvözlet is elhangzott Nagyszalontáról, Arany
szülővárosából. Este a Walesi–Magyar Kulturális Egyesület szervezésében koncertet tartottak a helyi Szent Miklós-templomban walesi és
magyar zeneművekből, elsősorban népdal- és operarészletekből.
Walesben már a korábbi években is több alkalommal megemlékeztek
Arany Jánosról és balladájáról.
Montgomery 2017-ben, Arany születésének 200. évfordulóján posztumusz díszpolgári címet adományozott a költőnek.
Ugyanabban az évben A walesi bárdok történetét megelevenítő különleges fényjátékkal is tisztelegtek a walesi főváros, Cardiff főterén
Arany János emléke előtt: a Montgomeryben I. Eduárd által máglyára
küldött 500 bárd legendájának stilizált képi megjelenítését látványos,
színes fényfestéses technológiával vetítették a XII. században épült cardiffi Keresztelő Szent János templom tornyára.
Montgomeryben az idén márciusi 15-én is megemlékezést tartottak,
amelyen elhangzott más művek mellett Bródy János Ha én rózsa volnék
című dala, amelyet magyarul énekeltek a település lakói. (MTI)

Elhunyt Rosmarie Trapp,
akinek családjáról A muzsika
hangja című musical született

Christopher Plummer és Julie Andrews a film forgatásán (1964)
Forrás: Wikipédia/20th Century Fox

Rosmarie Trapp, Georg von Trapp és Maria von Trapp lánya a család
tájékoztatása szerint a vermonti Morrisville-ben, egy idősotthonban halt
meg 93 évesen. A von Trapp család 1938-ban menekült el a nácik által
megszállt Ausztriából, és Európában, valamint az Egyesült Államokban
lépett fel közös énekes előadásaival. Az 1940-es évek elején telepedtek
le Vermontban, ahol síházat nyitottak.
A muzsika hangja című musical Maria von Trapp 1949-ben megjelent
könyve nyomán készült. A nyugállományba vonult tengerészkapitány
Georg von Trappnak és első feleségének, Agathe Whitehead von Trappnak hét gyermeke született. George von Trapp felesége halála után vette
el Mariát, aki énekelni és zenére tanította a gyerekeket.
A házaspárnak még három gyermeke született, Rosmarie, Eleonore
és Johannes, akik a filmben nem jelennek meg. Eleonore von Trapp
Campbell tavaly októberben hunyt el a vermonti Northfiledben.
Rosmarie öt évig szolgált misszionáriusként és tanított Pápua ÚjGuineán testvérével. Hazatérése után gyakran írt olvasói leveleket a
helyi újságba, ahol saját rovatot kapott történetei számára. Szívesen énekelt, énekkarokat is vezetett.
A muzsika hangja című, öt Oscar-díjjal jutalmazott musicalt 1964ben forgatta Julie Andrews és Christopher Plummer főszereplésével
Robert Wise. (MTI)

2022. május 24., kedd _________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Közlemény
Szászrégen önkormányzata élelmiszercsomagot oszt
ki a hátrányos helyzetű személyeket segítő operatív program (POAD) kedvezményezettjei számára
Május 23-ától július elsejéig a hátrányos helyzetű
személyeket segítő operatív program (POAD) keretében Szászrégen önkormányzata élelmiszercsomagot
oszt azoknak az egyedülállóknak és családoknak,
akiknek/amelyeknek a 416. sz., utólag módosított és
újrakiadott törvény alapján garantált minimáljövedelem jár, valamint a módosított, újrakiadott 2010. évi
277. törvény alapján családi pótlékra jogosultak.
A csomagokat hétfőtől csütörtökig 9-15, pénteken 913 óra között lehet átvenni a közüzemek (RAGCL)
székhelyén. A címzettnek be kell mutatnia a személyi
igazolványát, valamint a családtagok személyazonosságát és családi állapotát igazoló iratot eredetiben.

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (15821-I)

Marosvásárhely Megyei
Jogú Város megszervezi a
népi kézművesek és helyi termelők vásárát. Az eseményre a XXV. Marosvásárhelyi Napok keretében június 23–26. között kerül sor, helyszínéül pedig a
Rózsák téri virágóra körüli övezet szolgál.
A rendezvény célja, hogy népszerűsítse és támogassa
a marosvásárhelyi hagyományos kézművességet, valamint a helyi termelőket.
Marosvásárhely önkormányzata biztosítja a kiállítási helyet, amelyen kizárólag fehér színű, 3x3 méteres
sátrak és megfelelő kiállítópannók állíthatók fel.
A részvételi kérelmeket – amelyekhez csatolni kell a
népi kézműves/termelői tanúsítványt, valamint három
specifikus termék fényképét – az intézmény Győzelem
tér 3. szám alatti székhelyén, a 15-ös irodában – egységes iroda – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 8–15
óra között, illetve elektronikusan elküldhetők az autorizari@tirgumures.ro és biroul.unic@tirgumures.ro
e-mail-címekre.
Benyújtási határidő: 2022. június 10.
Szeretettel várjuk!
SOÓS ZOLTÁN polgármester

FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

• Emma vendéglő,

- információ

- 118-932

- általános

- 118-800

• Központosított ügyelet

hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
• Rendőrség

112

• Aquaserv:
- 0265/215-702

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- 0265/210-110

- központ

- 0265/208-800

- 0265/210-177

• Áramszolgáltató vállalat

- 0800-801-929

- 0265/268-330

• Delgaz Grid

• Sürgősségi szolgálat:

- 08008 208-888

Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal

- vidék

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:

- 0365/400-401

- hideg víz-csatorna

• SMURD (betegekkel

- gyermekeknek

- 0265/266-801
- 0365/400-404

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0740-083-077
- 0365/404-664

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (15943)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Fülöp Tamás névre
szóló
marosvásárhelyi
utazási
igazolványomat.
Semmisnek
nyilvánítom. (16051)

0736-883-110

• Vasútállomás

- 0265/236-284

- 0265/212-304

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

- 0265/312 436

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0265/250-120

- 0744-282-710

- 0265/263 351

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

• Optolens szemsebészet

- 0265/263-351

koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

• Marmed

- 0265/250-344

koszorúk

- 0745-606-269

- 0756-468-658

és halottszállítás

- 0758-047-604

- 0729-024-380

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/264-442

járóbeteg-rendelő:
Labor

- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro

• Dora Optics

- 0733-553-976

• Dora Medicals

- 0265/212-971

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

ALKALMI FRIZURÁKAT készítek.
Házhoz is megyek. Tel. 0740-846127. (15903-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975)
KERTI MUNKÁT, permetezést, favágást vállalok. Tel. 0770-621-920.
(15831-I)
CÉG vállal 10% kedvezménnyel háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást,
cserépforgatást, bel- és kültéri munkát, bontást. Tel. 0774-574-527.
(15831-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(15925-I)
FESTÉST, csempézést, gipszkarton-,
ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-393848, 0749-564-921. (15920)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Miklós. (15891)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.
(15930-I)
VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel
építkezési munkát: tetőkészítést lemezből vagy cserépből, szigetelést
polisztirénnel, bármilyen sürgős tetőjavítást. A kiszállás és a szállítás ingyenes. Tel. 0742-964-777, István.
(15887-I)

KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, szalagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel.
0744-121-714. (15905-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést,
garázsfelújítást,
csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is. Tel. 0740-756-103.
(15816-I)
A KÖVETKEZŐ MUNKÁKAT vállaljuk: háztetőt készítünk cserépből,
Lindab-lemezből, kisebb javításokat
végzünk, kerítést készítünk. Tel.
0754-634-559, Csaba. (15961-I)
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15859)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk május
24-én a sáromberki GURZA IDA
tanítónőre halálának tizedik évfordulóján. Drága szép emléke
örökké közöttünk él. Jóságát és
szeretetét szívünkben őrizzük.
Nyugodjon békében! Menye és
unokái. (15957-I)

Szomorú szívvel, örök szeretettel
emlékezünk
május
24-én
KÁLMÁN LÁSZLÓ angoltanárra
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei, Éva és Margit. (16048-I)

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat. Elmentél tőlünk, mint lenyugvó nap, de szívünkben élsz
és örökre megmaradsz.
Örök fájdalommal emlékezünk
halálának 25. évfordulóján a magyarpéterlaki
BEREKMÉRI
JÓZSEFNÉRE szül. CSIZMADIA
IRMA. Szerettei. (16052-I)

Ami szép volt az életben, az mindig is velünk marad.
Soha el nem múló szeretettel és
hiányérzettel szívünkben emlékezünk VASS (szül. Balla)
TÜNDÉRE (1953–2005) halálának
17. évfordulóján. Örökre velünk
maradsz. Őrizzük mosolyodat.
Szerető férjed és gyermekeid
családjukkal. (16045-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
id. OROSZ MIHÁLY
életének 78. évében örökre itthagyott bennünket.
Temetése 2022. május 25-én 14
órakor lesz a harasztkeréki református temetőben.
A gyászoló család. (-I)

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen, drága lelked, fáradt tested nyugodjon
békében.
Megrendüléssel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó feleség, szerető
édesanya, nagymama, dédmama, anyós, testvér, sógornő,
keresztanya, jó barát és jó szomszéd,
HAJDU ÁRPÁDNÉ
szül. TÓFALVI ANNA
folyó hó 22-én, életének 83. évében, alázattal viselt fájdalommal
visszaadta a lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk temetése folyó
hó 26-án, csütörtökön délután 3
órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temető felső kápolnájából.
„A holtom után ne keressetek,
leszek sehol – és mindenütt
leszek.”
Gyászoló szerettei. (-I)

„Felköltöztek a szavak
a mennybe
csönd van
csak az Úr léptei
kongnak az űrben.”
(Kányádi Sándor)
Megrendülten tudatjuk, hogy
DR. BIEDERMANN ZSUZSÁNNA
a Magyar Tudományos Akadémia KRTK Világgazdasági Intézet tudományos munkatársa, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa 2022. május 6-án, életének
39. évében, súlyos betegség után elhunyt.
Temetése 2022. május 25-én 11 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (15998)

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

• Optika-Optofarm

Szomorú szívvel emlékezünk a drága
férjre, édesapára, nagyapára és
dédtatára,
GIDÓFALVI DÉNESRE
május 24-én, halálának 10. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, lánya, fia,
három unokája családjukkal együtt
és dédunokája, valamint a rokonok.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékező szerettei. (p.-I)

LAKÁS

MINDENFÉLE

Hirdetmény
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- 0265/222- 446

- 0265/262-907

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(66289)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256)
DR. INCZE SÁNDOR BELGYÓGYÁSZ FŐORVOS betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatti rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (15709-I)
MEGBÍZHATÓ DADUST keresünk 5 éves kislány mellé. Az ideális személy kiegyensúlyozott, barátságos, aktív és megbízható; a magyar nyelvet is beszéli; rendelkezik jogosítvánnyal; minimum 3 éves tapasztalattal rendelkezik. Előnyt jelent a pedagógiai felkészültség. Előnyös bérezés, szükség esetén szolgálati
autót biztosítunk. Várjuk jelentkezését! Információk a következő telefonszámon: 0742-147-043. (15962-I)
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Közlemény
A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal (Petru Maior utca
41. szám, Maros megye) értesíti az érdekelteket, hogy közvitát szervez a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal tulajdonában levő erdő erdőgazdálkodási tervéről és az erre
vonatkozó környezetvédelmi jelentésről az erdőkitermelésben részt vevő egységgel, valamint a tervben érdekelt hatóságokkal együtt.
Az erdőgazdálkodási terv és a környezetvédelmi jelentés
a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján
(http://apmms.anpm.ro) tanulmányozható. Megjegyzéseket,
észrevételeket levélben az ügynökség Marosvásárhely, Hídvég (Podeni) utca 10. szám alatti székhelyére lehet eljuttatni, valamint a hatóság office@apmms.anpm.ro
e-mail-címére, illetve faxon a 0265/314-985-ös telefonszámra. Szintén postán vagy e-mailben a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalba is elküldhetők az észrevételek 2022.
július 11-ig.
A közvitára július 11-én 16 órakor kerül sor a szászrégeni Petru Maior városi könyvtár dísztermében, a Köztársaság utca 2. szám alatt.

