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Adósságtengerben vergődő lakótársulások

A hatóságok felelőssége elmarad?

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

Nyárádszeredában
is elindult
a Lábbusz
Hétfőtől Nyárádszeredában is lehet
Lábbusszal „utazni” az iskolába. A
programmal a tanintézmények környékén tapasztalható reggeli gépkocsiforgalmat és zsúfoltságot szeretnék
csökkenteni, illetve a környezetbarát és
egészséges életmódot népszerűsíteni.

____________4.
Interaktív múzeum
„A Maros Megyei Múzeum talán a
megye legnagyobb kulturális intézménye, ugyanis 110 alkalmazottja van, 8
helyszínen 19 épület tartozik hozzánk,
ideértve a görgényszentimrei kastély
hat különálló épületét is, a mezőzáhi
kastélyt, de ott van a Kultúrpalota, a
Toldalagi-palota, a marosvásárhelyi
vár, a természettudományi múzeum
székháza, a közigazgatási épületünk
valamint a mikházi régészeti park.”

A forrásvíz ingyen van

Fotó: Nagy Tibor

Az Aquaserv vízszolgáltató Marosvásárhely több lakótársulásánál a vízszolgáltatás megvonásával próbálja a felhalmozódott tartozásokat behajtani, ezért nap mint nap
közfelháborodásnak lehetünk tanúi. Mivel még mindig nem
alkalmazzák a Lakótársulások Országos Szövetsége által
szorgalmazott lakásonkénti számlázást, a vízszolgáltató a hűséges rezsifizetőket is bünteti a kollektív intézkedésekkel.
Másfelől a vízszolgáltató által felszámolt késedelmi kamatok
növekedését lassan már követni sem tudják az érintettek, ezáltal újabb kérdőjelek kerülnek felszínre.

Szer Pálosy Piroska

Az igazság valahol félúton lehet, külön-külön mind az eladósodott lakóközösségek képviselői, mind a kintlevőségeit behajtani próbálkozó
vízszolgáltató a saját szempontjait helyezi előtérbe, észérveket felsorakoztatva védekezik és érvel. Vitathatatlan, hogy a tetemes adósságok
évek alatt halmozódtak fel, ezért pedig az adósok mellett az ügyvezetőket, a cenzorokat és az elnököket terheli a felelősség.
Múlt héten a kövesdombi 42-es számú lakótársulás maradt pár napig
ivóvízellátás nélkül, de nem kevés azoknak a társasházaknak a száma,
ahol kilátásba helyezték a vízellátás megvonását mindaddig, míg nem
törlesztik a tartozásokat.
(Folytatás a 8. oldalon)

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek

antireflexes lencse rendelése esetén.

____________7.
Egy vereség
és egy győzelem
Bukarestben
Két bukaresti mérkőzéssel folytatta a
felkészülését a bajnoki idényre a Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata. A találkozókon a rendelkezésre
álló három idegenlégiós közül csak
kettőt használt George Trif vezetőedző, a Nagyszeben elleni mérkőzésen megsérült Person egyelőre
megfigyelés alatt áll, így ő nem lépett
pályára.

____________9.

Ikon a világ színpadán
Kaáli Nagy Botond
E sorok írásakor II. Erzsébet királynő ravatalánál valószínűleg
ezrek teszik tiszteletüket az edinburghi St. Giles székesegyházban.
Abban a gyönyörű, 12. században épült templomban, amely az edinburghi kastély és a brit királyi háznak a városban lévő Holyroodhouse-palotája között szinte egyenes vonalban húzódó, a tenger irányába lejtő Royal Mile nevű főutcáján, a két épület között, mindkettőtől nagyjából feleútnyi távolságra található. Az utca hangulata
varázslatos: két évvel ezelőtti ottjártunkkor, a szemerkélő eső ellenére is nyüzsgött a tömeg, skót duda hangja töltötte be a teret, a csodálatos kőépületek, a keskeny sikátorok, a gyönyörű táj és a
fantasztikus építészet gyerekkorunk mesevilágába röpített vissza
bennünket. A királynő végső földi utazásának egyik állomásaként
keresve sem találhatott volna jobb helyet a hagyomány. Ugyanakkor
feltevődik a kérdés: miért érdekel ez minket? Mi közünk van nekünk
ahhoz, hogy egy idegen nagyhatalom elhunyt főméltóságát hol ravatalozzák fel?
A kimerítő válasz meghaladja ezen rovat fizikai kereteit, így eltekintünk azon geopolitikai, világirodalmi, történelmi jellegű érvektől,
amelyek alátámasztanák fejtegetésünket, maradunk csak az emberi
faktornál, hiszen a szigetország jelenlegi napjaiban talán ez a legfontosabb tényező – mert II. Erzsébet mindenki királynője volt. Persze körülszőtték a legendák. Körülszőtte a közép-kelet-európai
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 58 perckor,
lenyugszik
19 óra 37 perckor.
Az év 257. napja,
hátravan 108 nap.

Ma SZERÉNA és ROXÁNA,
holnap ENIKŐ és MELITTA
napja.
ENIKŐ: Vörösmarty Mihály alkotta meg az ősi Enéh (ünő) névből a -kő kicsinyítőképzővel.
MELITTA: görög eredetű női
név, jelentése: méh.

IDŐJÁRÁS
Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 22 0C
min. 8 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. szeptember 13.
1 EUR
4,9216
1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8424
1,2397
269,0049

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.

Marosvásárhelyen a Háromszék Táncegyüttes
Szeptember 26-án, hétfőn 19 órakor Marosvásárhelyen, a Nemzeti Színház Nagytermében vendégszerepel a Háromszék Táncegyüttes az
Átöltözés című néptáncszínházi előadásával.

„Senki sem varr új posztóból foltot az ócska ruhára,
mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb
szakadás lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert
máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor is kiömlik, a tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe
töltik, és mindkettő megmarad.” (Mt. 9, 16-17)
A szőlő képes a feltámadásra. A fürtöket leszedik, összetapossák, megdarálják, kipréselik, hordóba teszik, majd
egy sötét pince mélyére helyezik. A vég órájában azonban
megpezsdül az új kezdet. A szőlő új életre kel, és ha jól
bánnak vele, csodálatos bor formájában éled újjá. A bor
Krisztus vére, a keresztény világ legfontosabb szimbóluma, hiszen a megváltás üzenetét közvetíti. A keresztény
ember Krisztus vérében a megváltás reményét látja.
Ezen gondolatok mentén látogatunk el a híres erdélyi

bortermő vidékekre: a Küküllők mentére, valamint Nagyenyed környékére. Az itt élő nemzetiségek (magyar,
román, cigány) népi kultúráján keresztül mutatjuk be a
„szőlő életét”, a borkészítés különböző fázisait és ezen alkalmakhoz kötődő népszokásokat, mulatságokat. Mindeközben híres adatközlő személyiségek – Szabó Ferenc
(Szásznagyvesszős), Vincze Árpád (Magyarszentbenedek),
Karsai Zsiga (Lőrincréve), Jakab József (Magyarózd) –
táncait, énekeit, muzsikáit elevenítjük fel.
A keresztény kultúrkör mellett más kultúrák borhoz fűződő szertartásaiban is a bor a megújulás és a megtisztulás
itala volt, továbbá az erő, a hatalom megújítója, valamint
az istenek hatalmának megerősítője – írja közleményében
a táncegyüttes.
Jegyek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi
jegypénztáránál kaphatók (hétfőtől péntekig 9.00–19.00).
Telefonszám: 0365 806 865. Online jegyvásárlás:
https://teatrunational.biletmaster.ro/.../44003672/Atoltozes

Megyei hírek
Fiatal rablók támadtak egy férfira
Marosszentannán
A mezőrücsi rendőrök szeptember 9-én azonosítottak
három, rablással gyanúsított fiatal nőt, 10-én pedig egy fiatalembert, aki a feltételezések szerint bűntársuk volt. A gyanúsítottak 9-én Marosszentannán, a Maros-parton
erőszakosan megfenyegettek, majd kiraboltak egy fiatal férfit, 7000 lejtől, 1800 eurót tartalmazó bankkártyájától és két
mobiltelefontól fosztva meg az áldozatot. A gyanúsítottakat
24 órára őrizetbe vették, majd hármat közülük harmincnapos előzetes letartóztatásba helyeztek. Az eltulajdonított javakat részben sikerült visszaszerezni.

Állásbörze a Nemzeti Színházban
Szeptember 16-án, pénteken 9 és 17 óra között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában állásbörzét tartanak. A munkát kínálók seregszemléjén több mint 30 cég
vesz részt, és mind városi, mind vidéki álláskeresőkre lesz
igény a pályakezdőktől a vezetői pozíciókra pályázókig –
derül ki a First Job School szervezésében sorra kerülő esemény Facebook-oldalán.

Bikeathon – biciklis adománygyűjtő
akció
A hét végén, szeptember 17–18-án tartják meg a Marosszéki Közösségi Alapítvány jótékonysági kerékpáros rendezvényét, a Bikeathon néven második alkalommal zajló
adománygyűjtő akciót. A benevezők tíz projektet támogathatnak, amelyekről az esemény Facebook-oldalán tájékozódhatnak, ugyanitt lehet feliratkozni. A bicikliseknek
szombaton és vasárnap 10 és 14 óra között számos ellenőrző pontot kell felkeresniük, attól függően, hogy a város területén vagy a Shopping City – Vácmány – Koronka –
Green Residence útvonalra, a Bikeathon Wildra jelentkeztek-e. A gyermekek 12 állomásos pontgyűjtő játékát ezúttal
is a városközpontban tartják vasárnap 10 és 13 óra között.
Ezt követően, 13 órakor kezdődik a kis bringások főtéri felvonulása, majd 15 órától a főtérről indul a 14 év feletti kerékpárosok „kritikus tömege”. A meghirdetett projekteket
természetesen azok is támogathatják, akik nem vesznek
részt a pontgyűjtő kalandban.

A Vándor Miska az Arielben
Szeptember 25-én, jövő vasárnap délelőtt 11 órakor újra
megnyitja kapuit a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. A gyermekek és felnőtt kísérőik a Vándor
Miska című előadást láthatják Bonczidai Dezső rendezésében. A bábjáték a 4 éven felüli nézőknek ajánlott.

Cserkészet iránt érdeklődőket várnak
A marosvásárhelyi 30-as számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat szeretettel várja a cserkészet iránt érdeklődő
gyerekeket és szülőket. Az első találkozásra szeptember
17-én, szombaton 10 órakor a somostetői játszótéren kerül
sor. A gyerekeknek kis csoportos foglalkozás, a szülőknek
szülői értekezlet lesz, a program megközelítőleg 12 óráig
fog tartani. A cserkészetben fontos a hasonló korosztályúak
kis csoportos tevékenysége. A természetközeli programokat
fiatalok vezetik heti rendszerességgel. További részletek a
0746-799-057-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Átöltözés.

Fotó: Kátai Jocó

Megjelent a Székelyföld szeptemberi száma

A Székelyföld kulturális folyóirat 2022/9. számában
verssel jelentkezik Balázs K. Attila, Bálint Tamás, Borsodi
L. László, Csősz Gergő, Darvasi László, Demeter Arnold,
Galántai Zoltán, Juhász Róbert, Lövétei Lázár László,
Mesterházy Balázs, Szijj Ferenc, Vermesser Levente. Prózát publikál: Erdei L. Tamás, Makó Ágnes, Medgyesi
Emese, Szilágyi Nagy Ildikó, Sztaskó Richard és Vida
Krisztina.
A Pályakép rovatban Mirk Szidónia-Kata beszélgetése
olvasható dr. Szatmári Sebestyén ny. szülész-nőgyógyász
főorvossal.
A Ködoszlásban Magyarosi Sándor Hogy az ellenségre
előny, saját haderőnkre pedig hátrány háramoljék címmel
az 1916-os erdélyi hadi eseményekről értekezik.

RENDEZVÉNYEK
Vezetett tárlatlátogatás
A Csütörtök a múzeumban rendezvénysorozat keretében szeptember 15-én 18 órától vezetett tárlatlátogatásra várják az érdeklődőket. A marosvásárhelyi várban
levő Történeti és Régészeti Osztály székhelyének földszinti kiállítótermeiben a sörfőzés történetét mutatják
be. Az érdeklődők a múzeum pr@muzeulmures.ro email-címén vagy a 0749-912-992 telefonszámon jelentkezhetnek. Az eseményen belépőjeggyel lehet részt
venni.

Irodalmi turkáló Marosvásárhelyen
Szeptember 24-én, szombaton 11–14 óra között könyves csereberére várják az olvasni szeretőket a marosvásárhelyi SalaD’ Art vendéglőbe (Kovászna sétány 1.
szám). Az Okulusz könyvklub rendezvényén legtöbb tíz,
10 évnél nem régebbi, jó állapotban levő könyvvel lehet
részt venni, és mindenki annyi könyvet vihet haza,

Az Ujjlenyomat című oral history rovatban Márk Attila
Kromp József árkosi falubíró emlékiratait dolgozza fel.
A csángókkal foglalkozó Kelet Népe rovatban Magyar
Zoltán Zsíros Tibor Képek, emlékek Moldvából és Erdélyből (1974-1990) című könyve kapcsán értekezik.
A Forgószínpadban Keresztes Franciska beszélgetése
olvasható Árus Katalinnal, a Figura Stúdió Színház alapító
tagjával és munkatársával.
A Szemlében Miklóssi Szabó István Nagy Koppány
Zsolt hármas jelenéséről ír, Béres Norbert pedig Kézdi
Imola Miniallűrök című kötetéről.
A lapszámot Takáts Márton munkái illusztrálják.
További részletek: www.szekelyfoldfolyoirat.ro
amennyit vitt. Bővebb tájékoztatás az esemény Facebook-oldalán.

Helyi termelők vására
Szeptemberi rapszódia címmel kerül sor a helyi termelők
e havi vásárára szeptember 16-án, pénteken 8–19 óra
között a marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán, illetve a Rákóczi lépcső alatti utcában.

Ő az Út – ifjúsági keresztény fesztivál
Szeptember 25-én, vasárnap 16–21 óra között a marosvásárhelyi Színház téren lesz az idei Ő az Út ifjúsági
keresztény fesztivál. A rendezvényen erdélyi és magyarországi előadók koncertjeire, panelbeszélgetésekre
és számos alternatív programra is sor kerül. A fesztivált
a Youth 4 Christ, a Regnum Christi Alapítvány, az Ő az
út! szolgálat, a Keresztirány, a Bástya, az MFK, a Magvető, az Életfa és számos más marosvásárhelyi ifjúsági
szervezet, illetve csoport készíti elő. Az ökuménia
jegyében zajló együttléten a részvétel ingyenes. A programról az esemény Facebook-oldalán és honlapján található bővebb tájékoztatás.
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Párizsi vérengzés

Megkezdődött a fellebbviteli per
Megkezdődött hétfőn a franciaországi dzsihadista
merényletsorozat nyitányát jelentő, 2015 januárjában elkövetett és tizenhét halálos áldozattal járó párizsi
támadásokkal
kapcsolatban
elítéltek
fellebbviteli pere a párizsi különleges esküdtszéken.

Első fokon 14 embert vádoltak meg azzal, hogy logisztikai
támogatást nyújtottak a három elkövetőnek, akik néhány nap
leforgása alatt 17 embert gyilkoltak meg. A Charlie Hebdo
szatirikus hetilap párizsi szerkesztőségében 12 emberrel végeztek, 11-et megsebesítettek. Agyonlőttek továbbá egy rendőrt, majd egy kóser élelmiszerboltban zsidó túszokat ejtettek,
négyet megöltek. A támadássorozat végén a rendőrök megölték mindhárom terroristát.
A 2020 decemberében négy év és életfogytig tartó szabadságvesztés közöttibörtönbüntetésre ítélt segítők közül ketten
fellebbeztek az elsőfokú ítélet ellen.
Az egyik a fővádlott, a 37 éves francia-török Ali Riza Polat,
a túszejtő Amédy Coulibaly barátja, aki az ügyészség szerint
központi szerepet játszott a merényletek megszervezésében,
30 év börtönbüntetést kapott. A nyomozás szerint ő szerezte
be Belgiumból a fegyvereket, és az ő feladata volt a nyomok

eltüntetése is, amelyek a támadássorozatot végrehajtó hálózatra utalhattak. Rajta kívül egy másik segítő, a húsz év szabadságvesztésre ítélt Amar Ramdani is fellebbezést nyújtott
be. Mindkét elítélt tagadta az elsőfokú perben, hogy közük
lett volna a merényletekhez.
Az ügyészség is fellebbezést nyújtott be mindkét esetben
annak érdekében, hogy az esküdtszéknek lehetősége legyen
súlyosbítani a kiszabott ítéleteket. A vádhatóság Ali Riza Polat
ellen eredetileg életfogytiglani szabadságvesztést, Amar Ramdani esetében pedig tizenhét év börtönbüntetést indítványozott.
A védelem azt kéri, hogy a nyomozás során, így az elsőfokú
perben is figyelmen kívül hagyott dokumentumokat, mégpedig a terrorista Amédy Coulibaly feljegyzéseit vizsgálja meg
az esküdtszék.
A fellebbviteli perben mintegy nyolcvan tanút hallgat meg
az esküdtszék, köztük az elsőfokú perben jogerősen elítélteket
is, akik nem fellebbeztek az ítéletük ellen. Az áldozatok hozzátartozói és a túlélők közül háromszázan jelentkeztek felperesnek, közülük is többeket meghallgatnak ismét az esküdtek.
(MTI)

A Google 25 éves

Huszonöt éve, 1997. szeptember 15-én jegyezték be ban hibásan azt gépelte be, hogy google, ami Page-nek még
a Google.com internetes domaint, ezt tekintik az in- jobban tetszett, és emellett maradtak.
Majdnem egy évbe telt, amíg a Google-t 1998. szeptember
ternetes és információtechnológiai óriáscég születésnapjának. Az MTVA Sajtóarchívumának anyaga: 4-én cégként bejegyezték. Page és Brin csak azután tudta azt

A Larry Page és Sergey Brin, a kaliforniai Stanford egyetem két 24 éves diákja által bejegyeztetett, mára fogalommá
vált google a 10-es szám századik hatványát jelölő googol szó
egy változata. A két barát 1998. szeptember 7-én egy garázsban hozta létre a Google céget, amely általuk kifejlesztett keresőszolgáltatást nyújtott, s a kulcsszavak megadása nyomán
oly gyorsan és megbízhatóan adta meg az elérhetőségeket,
hogy az interneten hamar általánossá vált használata.
A szolgáltatás lényege, hogy a program minden egyes keresésnél kapcsolatba lép a webhelyekkel, és memorizálja őket:
a Google óriási és állandóan megújuló adatbázisában a kulcsszavak révén történik a kutatás, a nyilvántartott webhelyek
számát már 2007-ben több tucat milliárdra becsülték. Miután
a szolgáltatás többnyelvű, a Google a világon mindenütt a legfőbb keresőprogrammá vált, csak Kínában kisebb a piaci szerepe, ahol a hazai fejlesztésű keresőmotorok dominálnak.
A cégbejegyzést megelőzően Larry Page és Sergey Brin
már két éve dolgoztak kollégiumi szobájukban a keresőalkalmazás kifejlesztésén, saját maguk által épített első szerverük
dobozát legó-építőkockákból rakták össze. A kereső első munkaneve Backrub (hátmasszázs) lett, ami még számukra is rémesen hangzott, felmerült a The Whatbox (mi-doboz, a
kérdőszó és a főnév összevonásából) is, ám ez sem nyerte el
tetszésüket. Amikor 1997 szeptemberében ismét a néven ötleteltek, Page szobatársa, Sean Anderson a googolplex matematikai kifejezést javasolta. E felfoghatatlanul nagy szám
leírásakor az egyes számjegyet googol darab nulla követi, matematikusok ezt úgy érzékeltetik, hogy egy Googolplex nagyobb, mint a részecskék száma a világegyetemben,
kinyomtatni pedig akkor sem tudnánk, ha univerzumunk minden anyagát papírrá és tintává változtatnánk.
Az indoklás így szólt: „olyan terméket akartok kidolgozni,
amely lehetővé teszi, hogy az emberek nagyon nagy mennyiségű adatot kereshessenek, márpedig a googolplex nagyon
nagy szám”. Page és Brin tetszését elnyerte az ötlet, de inkább
a rövidebb googolt preferálták, és Anderson azonnal rá is keresett, hogy létezik-e már ilyen domain név. Véletlenül azon-

a 100 ezer dolláros csekket beváltani, amelyet első komoly
befektetőjüktől, a Sun Microsystems informatikai cég társalapítójától, Andreas von Bechtolsheimtől kaptak, az eseményt
egy Burger King gyorsétteremben ünnepelték meg. Ez a szakmai támogatás a barátok és ismerősök további, csaknem 900
ezer dollárnyi befektetését vonzotta a cégbe, amely havi 1700
dollárért bérelt egy garázst a Szilícium-völgy szívében, ez volt
a Google első irodája. A garázstulajdonos lánya, Susan Wojcicki lett 1999-ben a Google első marketingmenedzsere, 2014
óta pedig ő a YouTube vezérigazgatója.
A Google a keresőalgoritmushoz hasonlóan innovatív megoldást talált arra is, hogyan lehet az alkalmazással pénzt keresni: kis hirdetéseket helyeztek el a találatok közelében és
azokhoz igazodó tartalmakkal. A hirdetési felületek árazására
is írtak egy algoritmust, a hirdetőnek csak akkor kell fizetnie,
ha a hirdetésére rákattintanak.
A Google 2004-ben tőzsdei cég lett, értéke akkor már 23
milliárd dollár volt. Ekkor indult a vállalat levelező szolgáltatása, a Gmail is, 2005-ben indították el a Google térkép szolgáltatását. 2006-ban 1,65 milliárd dollárért megvásárolták a
legnagyobb videómegosztó oldalt, a YouTube-ot, nem sokára
pedig az egyik legfontosabb internetes hirdetőt, a DoubleClick-et is. 2002-ben jelent meg a Google Chrome első verziója,
amely napjainkra a legnépszerűbb böngészőalkalmazás lett.
A Google kezdte el az Android mobiltelefon operációs rendszer fejlesztését, 2008-ban indult el az Android Market, 2012
óta Google Play digitális tartalomszolgáltatásuk. A Google
2013 óta Pixel márkanéven számítástechnikai eszközöket is
gyárt. A mesterséges intelligenciára épülő, egyre újabb és
újabb szolgáltatások ellenére – mint amilyen az internetes
ügyintézésben használható automata ügyfélszolgálati chatbot
vagy a szemüvegekbe épített vizuális megjelenítők – a mai
napig a keresőhirdetések képezik a Google és 2015-ben megalapított, Alphabet nevű anyavállalatának üzleti alapját. 2022
második negyedévében a holding csaknem 70 milliárd dollár
árbevételt ért el, amelyből több mint 56 milliárdot a Google
hirdetési bevétele tett ki.

Az EU jogszabály elfogadását sürgeti
a globális erdőirtás megfékezésére

A vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk az unióban forgalmazott termékek előállításához nem volt szükség erdőterületek kiirtására –
jelentették ki az Európai Parlament (EP) képviselői
az erdőirtás nélkül előállított termékekről szóló,
uniós bizottsági jogszabálytervezetről kedden elfogadott álláspontjukban.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén 453 szavazattal, 57 ellenszavazat és 123 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás szerint az új jogszabály a vállalatok számára
kötelezővé tenné annak ellenőrzését, hogy az általuk árult termékeket nem kiirtott erdők helyén vagy leminősített földterületen termelték.
A jogszabály biztosítaná a vásárlókat arról, hogy az adott
áru megvásárlásával nem járulnak hozzá erdők, a többi között
pótolhatatlan trópusi esőerdők elpusztításához. Az unió ezzel
is csökkenthetné az éghajlatváltozásban és a biológiai sokféleség csökkenésében játszott saját szerepét – írták.
Az Európai Bizottság javaslata szarvasmarhákra, kakaóra,
kávéra, pálmaolajra, szójára és fára, illetve az ezekből előállított termékekre, például a bőrre, a csokoládéra vagy a bútorra
vonatkozik. Az Európai Parlament ezek mellett a sertés-,
kecske-, birka- és baromfihúst, a kukoricát, a gumit, a faszént
és a nyomtatott papírtermékeket is felvenné a listára.
A jogszabálytervezet nem tilt be árucikkeket, nem helyez tiltólistára származási országokat. Azonban a vállalatoknak kötelezően gondoskodniuk kell arról, hogy átvilágítják szállítási

láncaikat, és ellenőrzik a kockázatos termelőket, beszállítókat.
A képviselők ahhoz is ragaszkodtak, hogy a termékek nem származhatnak 2019. december 31. után kiirtott erdők területéről.
Az Európai Bizottságnak a jogszabálytervezet életbe lépését
követő fél éven belül átlátható értékelést kell végeznie, és alacsony, közepes és magas kockázatot jelentő csoportba kellene
sorolnia az országokat – áll az EP állásfoglalásában. (MTI)
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Ország – világ
Kisiklott egy vonat Alsórépánál
Kisiklott egy tehervonat két kocsija kedden Alsórépa
(Râpa de Jos) közelében. A környéken leállt a vasúti
forgalom. A 76014-es tehervonat gabonát szállított a
Dés–Konstanca útvonalon, amikor két kocsija kisiklott. A Maros megyei rendőrség szerint a balesetnek
nincsenek sérültjei. A baleset következtében leálltak
a vonatok a Brassót Szatmárnémetivel összekötő
400-as vasúti fővonalon. A rendőrség szerint a vasúti
forgalom órákig szünetelhet. (Agerpres)

Bővítik a galaci kikötőt
Üdvözölte hétfőn Nicolae Ciucă, hogy a román és a
francia szállításügyi minisztérium aláírta az ukrajnai
gabona tranzitjának megkönnyítéséről szóló megállapodást, hangsúlyozva, hogy ez a lépés hozzájárul
a globális élelmezésbiztonságért tett erőfeszítésekhez. A kormány Twitter-oldalára írt bejegyzésében a
miniszterelnök közölte, hogy a kormány prioritásnak
tekinti a galaci kikötő kapacitásának bővítését. A Reuters szerint Clement Beaune francia szállításügyi
miniszter vasárnap jelentette be, hogy hétfőn megállapodást ír alá Romániával, amellyel növelik a fejlődő
országokba, különösen a földközi-tengeri térségbe
irányuló ukrán gabonaexportot. (Agerpres)

Több mint 12 millió lejre
bírságoltak a munkafelügyelők
A Munkaügyi Felügyelőség területi felügyelőségei július 29. és szeptember 1. közötti ellenőrzéseik során
12,552 millió lej értékben szabtak ki bírságot a munkaviszonyokra, a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó előírások megszegése
miatt – tájékoztatott kedden az intézmény. A közlemény szerint az ellenőrök összesen 4562 figyelmeztetést adtak ki, és 11.255 esetben rendelték el a
feltárt rendellenességek kiküszöbölését. A felügyelőség közlése szerint augusztusban 565 munkavállaló
esetében állapítottak meg szabálytalanságokat. Közülük 401-nek nem volt egyéni munkaszerződése,
80-nak a szerződését a munkaadója nem vezette be
az alkalmazottakat nyilvántartó országos digitális
adatbázisba (Revisal), kilencnek fel volt függesztve
a munkaszerződése, 75 személy pedig a részmunkaidős szerződésben rögzített munkaidőn kívül dolgozott. (Agerpres)

Ikon a világ színpadán

(Folytatás az 1. oldalról)
országokban az egykori monarchiák iránt nosztalgiázó,
nem is olyan szűk réteg szeretete. Az, hogy életének
szinte minden lépéséről értesültünk, hiszen a média
mindig beszámolt róluk. De ezek kevésbé fontos dolgok.
Ami talán a legfontosabb, ahogy példát mutatott – méltóságból, intelligenciából, kedvességből, humorérzékből, hűségből, kitartásból, alázatból. Egész életében
népének, országának, országa egykori birodalmának
szolgája volt. A lehető legmegtisztelőbb és a szó legőszintébb értelmében. És nem roppant bele. Nem volt fogoly egy aranykalitkában. Persze, erre készítették fel,
ott áll mögötte évszázadok vérvonala és neveltetése, de
sokakat neveltek erre, és mégsem váltak azzá, amivé II.
Erzsébet: mindenki királynőjévé. Most, a halála után
percenként fut velünk szembe egy-egy írás, megemlékezés, riport az interneten, és ha csak belepillantunk a
hozzászólásokba, rögtön láthatjuk: a világ minden tájáról arról írnak az emberek, hogy ugyan nem brit alattvalók, vagy brit alattvalók, de nem royalisták, mégis
szomorúak, mert úgy érzik, mintha valami furcsa módon
a védnöküket, a pótnagymamájukat veszítették volna el.
Egy embert, akire mindig felnéztek. Akit őszintén tiszteltek. Aki uralkodásának hét évtizede alatt országa stabilitásának, megmaradásának szimbólumává vált,
miközben emberek millióinak rokonszenvét, őszinte tiszteletét nyerte el. Megható módon emlékeztek meg róla
az arisztokrácia, a politikum, a sztárvilág tagjai és a
hétköznapi emberek egyaránt, közöttük nagyon sok a
személyes emlék, beszámoló, rövid történet. Az udvarhoz közeliek fantasztikus humoráról meséltek, országa
és családja iránti hűségéről, rendkívüli intelligenciájáról, mindazon lelki és személyiségjegyi hozzátevőkről,
amelyek hozzásegítették ahhoz, hogy ő legyen A Királynő. A királynő, akinek élete végigkísérte alattvalói
legnagyobb részének életét: a mai idősebb generáció
gyerekkorában is már ő uralkodott. Örökkévalónak tekintették.
A halálával lezárult egy korszak. És egy korszaknyi
stabilitás. Nehéz örökség vár utódaira. Hiszen ő nem
volt híresség. Nem volt celeb. Nem volt sztár. Egy Ikon
volt. Uralkodásának hét évtizedét már most, halála után
pár nappal II. Erzsébet-korként kezdte emlegetni a történészszakma. Alakja beépül a legendákba, csakúgy,
mint a középkori királyoké, tiszteletére egy történelmi
korszakot neveztek el. Erdőszentgyörgyi ősei mellett így
vált és válik a miénkké is II. Erzsébet, az Egyesült Királyság leghosszabb ideig hatalmon lévő, milliárdok
szívében otthont találó királynője.
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Fontos, hogy a Kárpát-medence nagyvárosai repülővel is
elérhetőek legyenek Magyarországról

Légihíd Debrecenbe
A magyar kormány fontos törekvése, hogy a Kárpát-medence nagyvárosai repülőgéppel is elérhetők legyenek
Magyarországról – mondta a
Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a debreceni
repülőtéren, az Aeroexpress
regionális légitársaság járatbejelentő sajtótájékoztatóján.

Magyar Levente azt mondta, a
Budapestet Kolozsvárral, Debrecent Kolozsvárral és Marosvásárhellyel összekötő járatokat indító
légitársaság tevékenysége találkozik a kormány törekvésével, hogy
megkönnyítse a kapcsolattartást az
anyaország és Erdély között.
A politikus emlékeztetett rá,
hogy a magyar állam az év elején
átvette a debreceni repülőtér többségi tulajdonát, és az a célja, hogy
a 21. század követelményeinek
megfelelő, modern, nagykapacitású repülőtere legyen a régiónak.
A kormány elkötelezett az Európai
Unió által is támogatott járatfejlesztésben, és mindent megtesznek
azért, hogy a most kezdődött próbaidőszak, „ne egyszeri, néhány
hónapos álom, hanem velünk ma-

radó valóság legyen” – fűzte
hozzá. Magyar Levente szerint
mind az anyagi, mind a szakmai
alapja megvan annak, hogy a debreceni repülőtér regionális jelentőségűvé váljon. E fejlesztéssorozat
részeként hétfőn két új, speciális
repülőtéri tűzoltóautót is átadtak a
légibázison, a beruházás kormányzati támogatással valósult meg.
A külügyi parlamenti államtitkár
meggyőződésének adott hangot,
hogy a fejlesztések eredményeként
a debreceni légikikötő milliós utasforgalmat lebonyolítani képes,
nemzetközi és regionális repülőtérré válik.
A járatindítás alkalmából Széles
Diána (Fidesz-KDNP), Debrecen
turisztikáért is felelős alpolgármestere és Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke is arról a
lehetőségről beszélt, amelyet a regionális repülőjáratok jelenthetnek
a térség üzleti életének és turizmusának fejlesztésében.
Széles Diána szerint a Debrecen–Hajdúszoboszló–Hortobágy–
Tisza-tó turisztikai térség vonzó
lehet az Erdélyből érkezőknek, míg
Péter Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy Maros megye az ötödik
leglátogatottabb régió Romániá-

Várják a felvételizőket a BBTE-re

A középiskolát befejező
és a tanulmányaikat magiszteri szinten folytatni kívánó, alapképzést végzett
hallgatók szeptember 12-től
iratkozhatnak be a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE)
2022–2023-as tanévének
őszi felvételijére.
Az őszi felvételi ülésszak keretében az alapképzésre jelentkezők 845
tandíjmentes helyre iratkozhatnak. Ebből a vidéki
líceumok végzettjei a felvételin 113 helyet foglalhatnak el, 52 helyre a
határon túli románok jelentkezhetnek, 19 helyre
roma nemzetiségű hallgatókat, 1 helyre fogyatékkal élő hallgatókat vár az egyetem. A jelentkezők
emellett választhatnak a karok által felkínált tandíjköteles helyek közül
is, nappali képzési formában, illetve 1237 hely várja az iratkozókat távoktatási és csökkentett látogatású rendszerben.
A BBTE őszi felvételi ülésszaka az új tanévre szeptember 12. és 22.
között zajlik. A felvételi naptár tartalmazza a jelentkezési időszakot, a felvételi vizsgákat, az eredmények kifüggesztését, a fellebbezések benyújtását, a helyek megerősítését, a fennmaradó helyek újraelosztási időszakát
az egyetem 22 karán. Az egyes karok által meghatározott tematikák, a
bibliográfiák, illetve további információk a karok oldalán érhetők el.
A 2022–2023-as tanévre érvényes beiratkozási és beiskolázási díjakat
az
egyes
karok
határozzák
meg;
ezek
elérhetők
a
https://www.ubbcluj.ro/hu/taxe/taxe_de_admitere,
illetve
a
https://www.ubbcluj.ro/hu/taxe/taxe_de_scolarizare linkekre kattintva.
További információk a https://admitere.ubbcluj.ro/hu/ linken érhetők el.

ban, Szováta a magyar turisták
egyik kedvelt célpontja.
Somogyi-Tóth Dániel, a regionális járatokat működtető Aeroexpress Kft. ügyvezetője azt mondta, a
magyar légiközlekedés az utóbbi
tíz évben sokat fejlődött, százával
közlekednek magyar lajstromú
gépek Európában, de kevesebb figyelem jutott a regionális közlekedésre. Ezt az űrt hivatott pótolni az
Aeroexpress Regional, amelynek
résztulajdonosa a száz százalékban
magyar tulajdonú BASe Airlines
Zrt. és két magyar magánszemély.
A BASe 31 éve van jelen a piacon, és Európán belül jelentős tapasztalatokat szerzett a regionális
repülésben – mondta.
Jelenleg három, egyenként harminc ember szállítására alkalmas
Embraer 120 ER turboprop utasszállító gépük van. A már működő finnországi regionális járatok mellett az
új járatokon a Budapest–Kolozsvár–
Debrecen–Marosvásárhely–
Debrecen, illetve a Debrecen–Kolozsvár–Budapest útvonalon fognak közlekedni szeptemberben és
októberben a hét három napján,
hétfőn, szerdán és pénteken – jelezte Somogyi-Tóth Dániel, a légitársaság társtulajdonosa. (MTI)

A közlekedési oktatás fontossága

Aggasztó halálozási arány

A kormány Fenntartható Fejlődés Főosztálya a fiatalok oktatását, fejlesztését célzó
egyesülettel (EDIT) közösen
Oktatás a biztonságért című
konferenciát szervezett –
derül ki a szerkesztőségbe
juttatott közleményből.

Az EU-ban 2021-ben Romániában haltak meg a legtöbben közúti
balesetben, egymillióból 93-an. Ismételten felhívjuk a közvélemény
figyelmét a közlekedésbiztonsági
nevelés és az Agenda 2030-ba foglalt fenntartható fejlődési célok elérésének fontosságára, különösen a
fiatalok körében, figyelembe véve
a tényt, hogy sokan szenvednek közülük közúti balesetet. Az EDIT
Egyesület Románia biztonságban –
România în Siguranţă program keretében, amelyet tavaly indítottunk,
országszerte közúti oktatásban, elsősegélynyújtó képzésekben, a tanári kar képzésében lehetett részt
venni, öt középiskola kapott próbababákat az elsősegélynyújtás tanulására, gyalogátkelőhelyeket hoztak
létre, sok más rendkívül hasznos intézkedést hoztak a közúti biztonság
érdekében. Ugyanebben az ütemben kell folytatnunk, és bátorítom a
fokozott intézményközi együttműködést. Ez egy olyan téma, amely
mindannyiunkat érint. Mindanynyian részt veszünk a közlekedésben, és kötelességünk a folyamatos
önképzés” – nyilatkozta Borbély

László államtanácsos, a Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora.
„Nagyon fontos a társadalom
részvétele ezen a területen, és úgy
gondolom, hogy a projekteknek jelentős hatása lesz. Meg kell tanítani
a diákokat, iskolásokat, óvodásokat
legalább a 112-es segélyhívó szám
hívására, de az elsősegélynyújtásra
is. Mindenki életeket menthet” –
mondta dr. Raed Arafat, a Belügyminisztérium államtitkára.
„Az EDIT Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a közösség számára
hasznos
projekteket
valósítson meg, hatásos és egyértelmű eredménnyel. Szerettünk
volna hidakat építeni emberek,
cégek és intézmények között, és bebizonyítani, hogy Romániában is
lehet jót tenni. Ha az anyagi források korlátozottak is voltak, ez az
érintettek közötti együttműködés
nagyon eredményes volt, megfelelő
anyagi támogatással pedig országos
szintre is kiterjeszthető. Hiszünk
abban, hogy közösen, mindenki bevonásával, logisztikailag vagy
pénzügyileg, elérhetjük a kitűzött
célokat, és megalapozhatjuk a biztonságosabb jövőt” – mondta Liviu
Zorilă, az EDIT Egyesület elnöke.
Az EDIT Egyesület célja, hogy
2022 második felében 10 000 közvetlen kedvezményezettet érjen el a
Közlekedési oktatás projekt iskolai
és középiskolai megvalósításával.

Nyárádszeredában is elindult a Lábbusz

Hétfőtől Nyárádszeredában is
lehet Lábbusszal „utazni” az
iskolába. A programmal a tanintézmények környékén tapasztalható reggeli gépkocsiforgalmat és zsúfoltságot szeretnék csökkenteni, illetve a
környezetbarát és egészséges
életmódot népszerűsíteni.

tok jók, ezért további kisdiákok részvételre, minden reggel minden
csatlakozását várják, akik gyalog diák kap egy lehúzósképet, amit
és társaikkal közösen mennének is- egy gyűjtőfüzetecskébe ragaszthat
kolába. Ugyanakkor további ön- be; bizonyos számú matrica után
kéntesek jelentkezését várják a különböző ajándékokat (kulcstarkisgyerekek elkísérésére, felügye- tók, bögrék, esernyők, hátizsákok)
letére (érdeklődni Veress Tündénél lehet szerezni, száz matrica kigyűjvagy a 0766-060-229-es telefon- tése után pedig kerekes iskolatáska
számon).
jár jutalomként. A kezdeményeA résztvevőket az önkormány- zésre számos szülői és kívülállói
A Sepsiszentgyörgyről indult
Lábbusz kezdeményezéshez Nyá- zat motiválja is a programhoz való dicséret, gratuláció érkezett már az
rádszereda már tavaly csatlakozott, csatlakozásra és az abban való első nap után. (GRL)
a tényleges beindítást a múlt tanév
második felére időzítették, végül
úgy döntöttek, hogy a szeptemberi
tanévkezdéstől teszik lehetővé a
kisgyerekeknek az iskolába menésnek ezt a formáját. Így a múlt
hét folyamán az önkormányzat
négy útvonalat jelölt ki, egyiken az
andrásfalvi negyedből juthatnak a
főtéri iskolába az elemi osztályosok, egy második a város alsó részéből az Arató utca érintésével ér
a városháza elé, s onnan az iskolához, míg a harmadik a főtérközeli
és a tömbháznegyedben élő gyerekeket vezeti iskolába. A negyedik
a szentannai negyedből indul
majd, de még egyelőre nem működik. A kisgyerekeket szülők, pedagógusok és helyi önkéntesek
kísérik biztonságosan az iskolába.
Az első napon mintegy negyven Első nap mintegy negyven kisdiák indult iskolába lábbusszal három útvonalon
gyerek lábbuszozott, a tapasztalaFotó: Nyárádszereda önkormányzata
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Megszüntették a „szegregációt”
a nagyváradi református iskolában
Átköltözött a református egyház által felajánlott épületbe a
nagyváradi Nicolae Bălcescu
Általános Iskola magyar tagozata és egy román osztálya –
közölte az MTI érdeklődésére
Rácz Beáta, az iskola aligazgatója.

Augusztus végén az iskolába látogató minisztériumi bizottság a szegregáció gyanúját vélte felfedezni
abban, ha csak a magyar tannyelvű
osztályok költöznének a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
(KREK) által ingyen felajánlott, a
magyar állam támogatásával vásárolt és felújított épületbe. Ezért a
tanévkezdés napján módosítani kellett az egyház és a polgármesteri hivatal
közötti
haszonbérleti
szerződést. Az egyház elfogadta,
hogy a 2022–23-as tanévre két
román tannyelvű osztályt is befogad
az épületbe.
Az Ebihoreanul.ro portál hétfőn

azt közölte, hogy az iskola végül egy
román osztály beköltöztetéséről
döntött, de önkéntesen egyik osztály
sem vállalkozott a költözésre. Ezért
az iskola vezetése azt a döntést
hozta, hogy a román elemi osztályok
heti váltásban követik egymást a református épületben. A portál megállapította, hogy a váltásos rendszer
senkinek sem jó.
Rácz Beáta az MTI-nek elmondta,
elsőként egy negyedik osztály költözött be, és körvonalazódik a döntés,
hogy nem lesz már szükség a heti
váltásokra, mert ez az osztály marad.
Korábban Csűry István református püspök az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy az épületet a magyar
tagozat teremigényeinek megfelelően alakították ki, és a tornaterem
feláldozásával tudnak helyet biztosítani az utólag befogadott román osztálynak is. Rácz Beáta aligazgató
kedden az MTI-nek elmondta, végül
a tornatermet is és az informatika-

labort is sikerült megmenteni. Az aligazgatói irodának szánt termet alakították át tanteremmé, és így tudták
befogadni a román tannyelvű osztályt is az épületbe.
Az aligazgató az MTI kérdésére
reagálva annál is inkább abszurdnak
vélte a szegregáció vádját, mert a
magyar tagozat korábban is az iskola
főépületétől több száz méterre lévő
külön épületben működött, a mostaninál sokkal rosszabb körülmények
között. Akkor senkiben fel sem merült a szegregáció gyanúja. Hozzátette:
ezt
a
minisztériumi
vizsgálóbizottságnak is elmondta, de
azt a választ kapta, hogy a múlttal
nem kell foglalkozni.
Rácz Beáta reményét fejezte ki,
hogy a költözéssel mindenki számára megnyugtatóan lezárul a nagyváradi iskolaügy, és lecsillapodnak
az ezzel kapcsolatban gerjesztett feszültségek.

Drakulafantázia
Jelenet Szűcs
István, Bella István,
Seregi Zoltán
és Zalán Tibor
Drakula-fantázia
című horrorrockoperájának próbáján
a Békéscsabai Jókai
Színházban 2022.
szeptember 13-án.
A darabot Seregi
Zoltán rendezésében
szeptember 16-án
mutatják be.
Fotó: MTI
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marosvásárhelyi Magyar Tannyelvű
Ipari Középiskola – a mai Avram
Iancu Szakképző Líceum – fémipari osztályának 1948-as végzősei közül hárman
mondhatnak még „jelent” egy ünnepi összejövetelen, a diákcsapat többi része már az
égi névsorolvasáson vesz részt. Szabadi Albert, Groszmann Lóránt és Győry Attila maradtak emlékőrzőként, közülük a pár hete
szervezett 74. érettségi találkozón Győry úr
betegség miatt hiányzott. Nem sokkal a kétszemélyes bankett után – annak apropóján –
Szabadi Albert és hitvese, Jolánka otthonában beszélgettünk, és a közelebbi-távolabbi
múlt visszaszólításából a régi jó barát,
Groszmann Lóránt is kivette a részét. Múlt
heti történetünkben a hajdani iskoláséveket
idéztük fel, most az érettségi utáni, mába vezető – korántsem sötét – időalagút következik.
– A cukorgyárban kezdtem a pályafutásom, a kazánházban. A víz összetételét és
nyomását mértem. Akkoriban nagyon kellett
vigyázni arra, hogy ne kerüljön a vízbe
cukor – tért vissza közel hét és fél évtizeddel
korábbi önmagához elsőként Groszmann Lóránt. – Egy szezont dolgoztam ott le, utána
az akkor épült Augusztus 23. bútorgyárba
kerültem. Villanyszerelőként alkalmaztak, de
mindent elvégeztem, amit kellett, főleg a lakatosmunkát, amire a gépek villanyhálózatának szerelésekor volt szükség. Onnan
mentem katonának, a hegyivadászoknál szolgáltam két évet. Miután leszereltem, a nagybátyám, aki művezető volt az egykori
iskolámban, engem is odavitt, és felvettek
művezető tanárnak. A lakatososztály fiataljait oktattam a mesterségre. Később kiemeltek a termelésből, és a pártbizottsághoz
tettek, a nyilvántartási osztálynak lettem a
vezetője. 1988-ban, miután betöltöttem a 60.
életévemet, kértem a nyugdíjazásomat. Azóta
már visszakaptam mindent, amit a nyugdíjalapba befizettem – futott át pajkos mosoly
Groszmann úr arcán, majd érdeklődésemre
a nyugállományba vonulás utáni hobbijáról,

Erről jut eszembe
Mit szólsz a botrányhoz? – kérdezett rám néhány nappal ezelőtt
az egyik marosvásárhelyi képzőművész ismerősöm. A színháziról?
Nem! Arról, amit a várbeli Marcel Iancu-kiállítás váltott ki. Nem
voltam itthon két hétig, nem tudtam, miről van szó. Sőt arra sem emlékeztem, hogy Vásárhelyen valaha is botrányt okozott volna tárlat.
Igaz, nem is állítottak ki soha olyasmit, amit pornográfiával vádolhattak volna. Illetve egyszer rég, szintén egy várbeli kiállításon
eléggé nagy megdöbbenést váltott ki egy fotós által kendőzetlenül
felmutatott elegáns női nemi szerv. Az új rendszerben persze, de azt
hamar át lehetett hidalni. Ez esetben a pornóipar sztárvilágában
némi jártasságot tanúsító újságíró azon háborgott, hogy szerinte
pornográfiát népszerűsítő rendezvényt támogat a polgármesteri hivatal, illetve a helyi tanács, és nem is kis pénzzel. A cikket a Facebookon is közzétette, majd átvette a központi média, és egyre többen
csámcsogtak rajta. Ahogy lenni szokott, nagyon sokan hevesen kommenteltek, elmarasztalva a városvezetést, tényleg botrányossá dagasztva a vásárhelyi erotikus rajzok ügyét. A kiállításra pedig azok
is tömegesen igyekeztek elmenni, akiknek addig eszük ágában sem
volt ilyesmi. Nyilván azt sem tudták, hogy a grafikák szerzője, a polgárpukkasztó Marcel Iancu (1895 Bukarest – 1984 Ein Hod, Izrael)
a román és nemzetközi művészeti avantgárd egyik vezéregyénisége,
a több mint száz éve kibontakozott dadaista mozgalom meghatározó
alakja, a tárlat létrejötte pedig a román kulturális minisztérium által
finanszírozott Art Safari projektnek, az izraeli Janco Dada Múzeum,
a Romániai Műépítészek Szövetsége és Románia Izraeli Nagykövetsége együttműködésének köszönhető. És hadd tegyük hozzá, hadd
tudja a közvélemény kevésbé felkészült része, a pajzán, erotikus rajzok, festmények, szobrok műfaja már az ókori görög és római művészetben megjelent, majd a későbbi nagy művészek közül sokan,
például Tiziano, Correggio, Rodin, Toulouse-Lautrec, Picasso, Dali,
Klimt, Schiele, Zichy Mihály és mások munkásságában is erős szexualitás fedezhető fel. De hát ez ma kit érdekel?! Egyes vélemények
szerint az számít, hogy futhatunk a pénzünk után. És netán a kiállításra. Egy ilyen botránynál jobb reklámot ki sem lehet találni. Illetve
több ez annál. Jól beillik a „cirkuszt a népnek!” stratégia kereteibe.
A fennforgók szerint az ilyesminek az a hozadéka, hogy más, kényesebb problémákról elvonja a figyelmet, vagy ellenkezőleg, valakikre
irányítja azt, lehetőleg negatív értelemben. Esetünkben konkrétan
Vásárhely polgármesterét marasztalja el a cikk. Mostanában megsűrűsödtek az ilyen támadások. Vajon időzített össztűz valakiknek a
beintésére? Az ilyesminek is van karmestere? Erről jut eszembe a
napokban lezajlott Erich Bergel-karmesterverseny. Nagy horderejű,
igazán rangos, a magas kultúrát népszerűsítő eseménysor volt, harminc országból érkeztek a dirigensek bizonyítani tudásukat, tehetségüket a szintén nemzetközi együttműködés nyomán, a megyei
önkormányzat égisze alatt létrehozott rendezvényen. Közelről sem
övezte olyan médiafigyelem, mint a szóban forgó kárhoztatott kiállítást. Talán csak nem az magyarázza a kisebb sajtónyilvánosságot,
hogy semmilyen potenciális botrányt, összezördülést nem ígért a komolyzenei vetélkedő? (N.M.K.)

Időalagutak emlékfényben
a hajómodellezésről mesélt, és azt is elárulta, hogy alkotásaiból máig megőrzött
egypárat.
A jelenhez közeledve halványodnak az emlékekkel kivilágított időalagút fényei. Groszmann Lóránt idén március 15-én veszítette
el élete párját, és a szeretett asszony hiányát
még eleven sebként hordozza magában.
Hosszú, gyönyörű házasságukból egy fiúgyermek született, aki Marosvásárhelyen
vállalatvezető, és akinek szintén van egy fia.
Az unoka 34 éves, számvezérlésű szerszámgépen, maró- és esztergapadon dolgozik, és
nemrég nősült meg. A
párjának egy korábbi
házasságból született
gyermeke, így Groszmann Lóránt már egy
fogadott dédunokának is örülhet, aki éppen
most kezdte az iskolát.
Míg a vendég egy ékszerész pontosságával fűzte egymásba az apró időszemeket, a
házigazda született mesélőként, színes részletekben festette körénk az egyszervoltat.
Szinte látni lehetett a három elszánt fiatalembert – Szabadi Albertet, Pető Áront és
Szabó Lacit –, akik szabadidejükben matekórákat vettek bolyais ismerősüktől, majd
érettségi után „elmerészkedtek” felvételizni
a kolozsvári Műszaki Egyetemre. Albertet és
Áront fel is vették, László nem járt szerencsével, a Babeş Bolyai Tudományegyetem
matematika szakán viszont volt számára
hely. Albert kolozsvári egyetemistaként ismerte meg párját, Jolánkát.
– Két irodalmi hajlamú évfolyamtársam
valamikor, harmadéven, szavalókórust szervezett, amelybe lányok is kellettek, mi
ugyanis mind fiúk voltunk az évfolyamon. Ismerték egy lányokat képző tanintézet igazgatónőjét, és megkérték, hogy küldjön el
hozzánk egy osztályt egy zenés-táncos ismerkedős összejövetelre.
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– Még tangóharmonika is volt – szólt
közbe Jolánka néni, majd újra Berci bácsié
volt a szó.
– A lányok álltak az egyik sorban, mi a
másikban. Én aztán megelégeltem a dolgot,
nekiindultam a lányoknak, a legelsőt megfogtam, és kihúztam a sorból, hogy vigyem
táncolni. Hát ő volt az – simogatta meg tekintetével Berci bácsi választottját.
– Kihúzta a lutrit – jegyezte meg viccesen
Jolánka néni, aki 1950-ben érettségizett. Tanárnak készült, de a családalapítás, illetve
férje munkahelye miatt
mindössze három hónapot gyakorolhatta a
pedagógusi hivatást
Kolozsváron.
Albert mozzanatról mozzanatra elevenítette fel egyetem utáni kihelyezését a Kárpátok sziklás vidékére, a Gorj megyei Bumbeşti
községbe, a Sadu nevű település lőszergyárába, ahonnan a fiatal, újításokat is bevezető
mérnöknek nem volt könnyű visszakerülni az
otthoni tájra. A bábként mozgatást zsigerből
elutasító, kitartó, vagány természete azonban nem hagyta beletörődni a helyzetbe, így
hosszas kérvényezés és egy merészebb lépés
után valóban hazajutott.
– Akkoriban épült az új gépipari gyár, az
Encsel Mór, a későbbi Metalotechnika.
Kapva kaptak ott rajtam – mesélte Albert,
akit először technológusnak neveztek ki,
majd termelési főnök lett.
– Nagyon jó kollégáim voltak, rengeteg
tervet készítettünk együtt. Amikor 1988-ban
nyugdíjba mentem, hatalmas bulit rendeztek
a tiszteletemre, és elhalmoztak értékes ajándékokkal, egyebek mellett egy mosógépet is
kaptam – idézte fel szakmai pályája ünnepélyes lezárását az egykori osztályvezető.
Amikor a családra terelődött a szó, Jolánka is sűrűbben szólalt meg. Dicsérte fiukat, Lászlót, aki példásan gondjukat viseli,

és aki első unokájuk, Ágnes édesapja. A második és a harmadik unoka, Szidónia és Bálint, elsőszülött gyermekük, a lányuk
ajándéka, aki 22 éve Magyarországon él a
családjával. Berci bácsi Bálintról mesélt a
legszívesebben, a rendkívül okos, óvodásként
már tévéműsort olvasó fiúcskát ugyanis
édesanyja tüdőbetegsége miatt hét évig ő nevelte. Mindhárom unokához fűződik azonban
sok színes történet – Ágnes például 13 évet
élt Izraelben, Szidi Magyarországon iskolaelső volt, majd egyetemistaként egy tánccsoportba is bekerült, a későbbiekben pedig
légikisasszonyként „röpködve”, majd hátizsákos utazóként kereste helyét a világban,
míg végül Ausztráliában meg is találta.
Most, hogy a párjára is rálelt, Berci bácsiék
már dédunokáról álmodoznak. Bálint informatikus, és szintén szeret kalandozni távoli
vidékeken. Órákat hallgattam volna még
vendéglátóim történeteit a fiatalabb családtagokról, legnagyobb büszkeségeikről, de
idő szűkében visszaparancsoltam magam a
jelenbe, és kettesben töltött és töltendő mindennapjairól kérdeztem a házaspárt.
Berci bácsi reggel 5 órakor kel – derült ki
mindjárt az elején. Miután felesége elkészíti
a reggelit, vércukorszintmérés következik,
aztán a közös étkezés után visszabújnak az
ágyba tévézni. Jolánka néni következő feladata a tízórai előállítása.
– Az ebédet étkezdéből rendeljük. Eddig
hétvégén is én főztem, de már nincs hozzá
erőm – mondja az ősz hajú asszony az élet
menetébe háborgás nélkül belesimuló bölcsek mosolyával. Közös időtöltésükről is kérdezem a házaspárt, ők pedig tétovázás nélkül
a Népújság böngészését említik.
– A feleségem az égvilágon mindent felolvas nekem, különösen a mellékleteket, aztán
megtárgyaljuk az elhangzottakat – mondja
Berci bácsi.
– Vitatkozni is szoktunk, mint a gyermekek. A második gyermekkorunkat éljük –
teszi hozzá egykori táncospárja, és arcán játékos fény ragyog.
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Az Európai Bizottság jóváhagyta a nagy
energiaigényű cégek állami támogatását

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Az energiaellátás helyzete
azonnali válaszokat igényel

Az energiapiacok és az energiaellátás Oroszország ukrajnai háborúja okozta helyzete
azonnali válaszokat igényel –
jelentette ki Kadri Simson, az
Európai Bizottság energiaügyi
biztosa Brüsszelben, a tagországok energiaügyi minisztereinek
rendkívüli
tanácskozását megelőzően
pénteken.

Kadri Simson közölte, az Európai Bizottság ötpontos javaslatcsomagot terjeszt a miniszterek elé,
amely rövid távú megoldásokat
kínál az energiaválság kezelésére az
uniós energiapiac strukturális reformjának megkezdett folyamata
mellett. Azt mondta, az uniós bizottság és a szakminiszterek feladata, hogy megoldást találjanak a
rendkívüli energiaárak mérséklésére a vállalkozások védelme érdekében. Az Európai Bizottság
eszközöket kíván biztosítani a tagállamok számára, hogy kezelni tudják a kialakult helyzetet. Az EU
emellett megbeszéléseket folyat
több lehetséges beszállítóval az
energiaszükséglet biztosítására.
„Nemzetközi partnereink, köztük az
Egyesült Államok segítséget nyújtanak a helyzet kezeléséhez, amelyet Oroszország agresszív ukrajnai
fellépése, valamint a gázellátás korlátozása, illetve leállítása okozott”
– fogalmazott, majd hozzátette:
ahhoz, hogy hatékonyan lehessen
reagálni az Oroszországból érkező
gázszállítmányok csökkenésére,
egységes és összehangolt megközelítésre van szükség uniós szinten.
Minden kétséget kizáróan nagyon nehéz tél előtt áll Európa, de
az energiaunió erős, az Európai
Unió meg fog birkózni a kihívásokkal – tette hozzá az uniós biztos.
Claude Turmes, Luxemburg
energiaügyi minisztere a tanácskozásra érkezve kijelentette: az Európai Unió országainak képesnek kell
lenniük megállapodni az Európai
Bizottság azon javaslatáról, hogy a
nem gázt használó áramtermelők
többletbevételeit megadóztassák, és
a pénzt a fogyasztói számlák megfékezésére használják fel.
„Ez az egyik olyan kérdés,
amelyben konszenzusra kell jutunk.
Rugalmasnak kell lennünk, de úgy
gondolom, hogy ez a legjobb módja
annak, hogy beszedjük ezt a jogosulatlanul szerzett pénzt a piacról,
és odaadjuk a fogyasztóknak” – fogalmazott Turmes.

Eamon Ryan, az energiaügyekért
is felelős ír miniszter érkezéskor azt
mondta, Írország szintén támogatja
a nem gázfelhasználású energiatermelőktől származó többletbevételek megadóztatását. Véleménye
szerint az így szerzett pénzt a háztartások ugrásszerűen megemelkedett számláinak csökkentésére kell
felhasználni. „Van értelme” az Európai Bizottság javaslatának, ami a
többletnyereség egy részének elvonását és visszaforgatását célozza a
háztartások számára – mondta,
majd hozzátette: az EU-nak heteken
belül intézkedéseket kell bevezetnie
a gáz- és áramszámlák visszaszorítására. Az uniós országok nem engedhetik meg maguknak, hogy
megvárják az energiapiacok reformjára vonatkozó átfogóbb tervek
következő hónapokban tervezett elfogadását.
Bojan Kumer szlovén infrastrukturális miniszter érkezéskor üdvözlendőnek nevezte, de „túl lágynak”
minősítette az Európai Bizottság javaslatát a megugró áramárak megfékezésére. Véleménye szerint
gyorsan elfogadott biztosítékok bevezetésére van szükség a „spekulatív határidős piaci kereskedés
leállítása” érdekében.
„Sok uniós intézkedést üdvözölünk, de úgy gondoljuk, hogy a
mostaniak nem elégségesek” – fogalmazott, majd hozzátette: mindenekelőtt gyors és azonnali
cselekvésre van szükség, ami időt
adna a piac szerkezeti reformjának
előkészítésére.
Jozef Síkela, az Európai Unió Tanácsnak soros elnökségét betöltő
Csehország ipari minisztere kijelentette: „nincs idő várni, gyorsnak és
egységesnek kell lennünk”.
Az energiaügyekért felelős miniszterek pénteki rendkívüli tanácskozásukon olyan lehetőségeket
mérlegelnek, mint az importált gáz
árplafonja, a villamosenergia-termelésre használt gáz maximálása,
valamint a hőerőművek ideiglenes
kivonása a jelenlegi uniós villamosenergia-ármegállapítási rendszerből. A javaslatok között szerepel a
nem gáztüzelésű hőerőművekben
előállított villamos energia árának
korlátozása, valamint a folyamatos
fizetőképesség (likviditás) biztosítása az energiakereskedők számára,
hogy fedezzék az ingatag piaci
helyzet közepette letétbe helyezendő árrést. (MTI)

Nőtt a járműgyártás
Romániában 15 százalékkal nőtt
a járműgyártás az idei első nyolc
hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte pénteken
az autógyártók egyesülete (ACAROM). A vizsgált időszakban
330.393 járművet gyártottak, amiből 199.503-at a francia Renault tulajdonában levő Dacia, 130.890-et
pedig a Ford. A Dacia és a Ford is
egyformán 15-15 százalékkal növelte a termelését.
Júliusban és augusztusban a két
gyártó 61 634 járművet állított elő
(34.153-at a Dacia és 27.481-et a

Ford), ami csaknem 25 százalékos
növekedés a tavalyi év hetedik és
nyolcadik hónapjához mérten, amikor a Dacia és a Ford összesen
49.375 járművet állított elő.
Tavaly a két vállalat a romániai
üzemeikben összesen 420.755 járművet gyártott, 4 százalékkal kevesebbet, mint 2020-ban.
Az egyesület szeptember elején
közölte, hogy az idei első nyolc hónapban 83 349 új autót helyeztek
forgalomba Romániában, 5 százalékkal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában.

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Románia 2030ig másfél milliárd euróval
támogassa azokat a nagy
energiaigényű ipari fogyasztókat, amelyeknek a működését a magas energiaárak
mellett az üvegházhatású
gázok kibocsátására kivetett
„klímaadó” is veszélyezteti –
közölte hétfőn Virgil Popescu,
a kormány energiaügyi minisztere.

A tárcavezető szerint Románia a
karbonkvóták 75 százalékát fogja
megtéríteni az úgynevezett „kibocsátás-áthelyezés” által fenyegetett
cégeknek az energiaügyi minisztérium költségvetéséből. Az Európai
Unióban bevezetett kifejezés
azokra a nagy energiafogyasztókra
utal, amelyeket a tulajdonosok várhatóan inkább áttelepítenek – széndioxid-kibocsátási korlátozások
nélküli – „szabályozatlan” orszá-

gokba, hogy kikerüljék a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) alkalmazásával járó többletterheket.
A román miniszter Facebookbejegyzésében felidézte: Románia
2019-ben 399 millió lejes, 2020ban pedig 637 millió lejes támogatást biztosított 34 kibocsátásáthelyezés által fenyegetett ipari
fogyasztónak a karbonkvóták költségeinek részleges átvállalásával.
Romániában több ízben (legutóbb
pénteken) Bukarestben tüntettek a
munkahelyek védelmében a nagy
energiaigényű iparvállalatok szakszervezetei, miután – a magas energiaköltségek miatt – több helyen is
leállt a termelés, az alkalmazottakat kényszerszabadságra küldték.
A szakszervezetek azt követelik,
hogy a kormány korlátozza a villamos energia és a gáz árát.
A bukaresti kormány csak a lakossági fogyasztók, a közintézmények
és
kisvállalkozások

energiaszámláira szabott meg jövő
szeptemberig árplafont. A nagy
energiafogyasztók esetében eddig
arra hivatkozott, hogy az állami segélyezés sértené a piaci szabályokat, és csak akkor avatkozhat be
árkorlátozással a munkahelyek védelmében, ha ehhez megszerzi az
Európai Bizottság jóváhagyását.
A kormány brüsszeli beadványában rámutatott: Romániában a
nagy energiaigényű iparágak termelik a GDP 6 százalékát, és mintegy 100 millió eurónyi adót fizetnek be a költségvetésbe, ezeknek a
vállalatoknak a harmadik országokba költöztetése pedig 200 ezer
munkahely (közvetlen vagy közvetett) elvesztését eredményezné. A
memorandum szerint a román
energiaügyi
minisztériumnak
2021-ben csaknem félmilliárd euró
bevétele származott a leállított
szennyező berendezések karbonkvótáinak értékesítéséből. (MTI)

Vészesen nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya

Romániában csaknem 46 százalékkal, 18,768 milliárd euróra nőtt a külkereskedelmi
mérleg hiánya az idei első hét
hónapban a tavalyi év azonos
időszakához mérten – közölte
pénteken a az országos statisztikai intézet.

A deficit abszolút értékben
5,882 milliárd euróval haladta meg
a tavalyi hiányt a vizsgált időszakban. A behozatal továbbra is gyor-

sabban nőtt, mint a kivitel. Az export csaknem 24 százalékkal,
52,673 milliárd euróra nőtt, míg az
import 29 százalékkal, 71,442 milliárd euróra emelkedett.
Júliusban is a behozatal gyorsabb ütemben nőtt, mint a kivitel,
így az export 24 százalékkal, 7,897
milliárd euróra, míg az import 31
százalékkal, 11,218 milliárd euróra
gyorsult a tavalyi hetedik hónaphoz mérten.

Románia a külkereskedelmének
72 százalékát az Európai Unió tagállamaival bonyolítja le. Az első
hét hónapban a kivitel csaknem 42
százalékát és a behozatal 32 százalékát autók és szállítási eszközök
tették ki, mindkét oldalon ezek képezték a legnagyobb arányt.
Tavaly egész évben 5,301 milliárd euróval, csaknem 29 százalékkal, 23,698 milliárd euróra nőtt a
deficit az előző évhez mérten.
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Interaktív múzeum

Római Birodalom egykori határát (limes) kutató régészek UNESCO-világörökséggé szeretnék nyilvánítani a határvonalat, falaival,
őrtornyaival, castrumaival együtt, mint a
kínai nagy falat. Ezért kezdődött meg évtize-

falai fölé tetőt húzunk, és rekonstruáljuk az
egyik saroktornyát, ahol kilátó és egy állandó
kiállítás lesz berendezve. Szeretnénk bővíteni
a helyet, de tisztázni kell a földek tulajdonjogát ahhoz, hogy esetleg területet vásároljunk.
Reméljük, ez is rendeződik.
Hangsúlyoznom kell azt is, hogy már jó
ideje rendszeresítettük a múzeumpedagógiai
tevékenységeket. Csütörtökönként délután a
Csütörtök a múzeumban nevű rendezvényünkre felnőtteket várunk filmvetítésre, tematikus idegenvezetéseket szervezünk, meg
lehet tekinteni a múzeum raktárát, a restaurálóműhelyeket, így alkalmat teremtünk arra is,
hogy az érdeklődők betekintsenek a „kuliszszák mögé”. A Kultúrpalotában már berendeztünk
egy
foglalkoztatótermet
gyerekeknek, ahol a múzeumot látogató családok gyerekeiket munkatársaink felügyeletére bízhatják. Több ilyen termet is
szeretnénk működtetni majd.
– Korábban említette, hogy új koncepció
szerint szeretnék berendezni az állandó kiállításokat, és tegyük hozzá, az utóbbi időben azt tapasztalhatjuk, hogy színvonalas
időszaki tárlatokat is sikerült megnyitni.
– Egy ideje dolgozunk azon, hogy átrendezzük a meglévő kiállításainkat. A Kultúrpalotában öt állandó tárlat lesz. A magyar és
román művészek alkotásait bemutató tárlatok
mellett az épület külső felújítási munkálatai
után a kortárs galériát újrarendezzük. Sikerült
támogatást nyernünk arra is, hogy az Emil
Dandea és a dr. Bernády György munkássá-

dek óta a módszeres kutatás, amelynek Maros
megyei szakaszát természetesen múzeumunk
régészei tárják fel 2013 óta egy nemzetközi
kutatási terv ásatásai keretében, amelyeken
részt vesznek magyarországi és németországi
egyetemisták is. A fesztivál konkrétan azért
jött létre, hogy egyrészt felhívjuk a figyelmet
arra, hogy mi történik a helyszínen, továbbá
azért is, hogy felidézze a római kort. Azt elárulom, hogy a castrum falait először 1726ban egy olasz mérnök
térképezte fel, Orbán Balázs is
említi leírásában, hiszen akkor
még álltak, 1897-ben Deák
Farkas, Kovács Ferenc apátok
is végeztek ásatásokat, majd
az 1960-as években tértek
vissza a régészek, de tulajdonképpen módszeresen 2013 óta
tárjuk fel az egykori katonai
várat és a hozzá tartozó civil
települést (vicust). Sikerült
gyakorlatilag a castrum romjai fölött álló két parasztházat
is megvásárolni és felújítani,
ahova jelenleg régészeti bázist
alakítottunk ki. A lelőhely bemutatásáért rendeztük be a két
idődobozt is, amelyet jövőre
felújítunk. Mint már szó volt
róla, elnyertünk egy EU-s pályázatot, amelynek köszönhetően modern bemutató- és
kutatóközpontot alakítunk ki.
A parasztházak udvarán felhúzunk egy régi csűrt (áttelepített épületről van szó), ebben
kapnak helyet a jegyiroda és a
múzeumpedagógiai termek.
Restaurátori műhely is lesz, az
udvaron lapidáriumot (kőtárat), kerámiagyűjteményt rendezünk be. A castrum feltárt

gát bemutató kiállítást is átrendezzük. Az
utóbbi csak a városépítőt mutatja be, de keveset tudunk magánéletéről, politikai karrierjéről, életének ezen állomásait is szeretnénk
előtérbe helyezni. Készülünk a Pittner Olivérkiállításra, és örömmel közlöm, hogy a néprajzi osztályunkon berendezett Maros
mentiek a nagy háború lövészárkaiban című
tárlat magyarországi szakmai berkekben bekerült Az Év Kiállítása díj jelöltjei közé. Idén
ősszel a várban megnyithatjuk a 17. századi
várostörténeti állandó kiállítást is. Munkatársaim ennek a berendezésén dolgoznak. Ott
vannak a sörfőzést és a pálosok életét bemutató időszakos kiállítások is, amelyek valóban
különlegesek.
– Melyik volt az utóbbi régészeti kutatásokon megyénkben feltárt legértékesebb
lelet?
– Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Egyik
tárgyat sem emelhetjük ki külön, hiszen a régészek számára a legfontosabb az információ, amelyet megtudhatunk egy-egy tárgy
kapcsán az adott korról. Nyilván egyediségük, pénzbeli értékük szerint is lehet a tárgyakat rangsorolni, de a kutatót inkább a tárgy
kontextusa, mondanivalója hozza izgalomba.
S hogy egy példát említsek: régész diákként
részt vettem a Zilah melletti Porolissum
római castrum feltárásán. Egy erdőben megtaláltuk egy híd pilléreit, amelyeket fel is tártunk. Sejtettük, hogy ez is római korból
származik, de nem volt rá egyértelmű bizonyíték. Az ásatások utolsó napján megtaláltam a pillérek közelében egy római kocsi
díszszegét, ami egyértelműen igazolta az állítást, hogy római építményről van szó. Számomra ott ez volt a legértékesebb lelet.
Mikházán találtunk már aranygyűrűt, bronzszobrot (Mercurius) és sok mást, amelynek
anyagi értéke is van, de számunkra a tárgyakhoz kötődő, kihámozható történet a legfontosabb.

Előtérben a szolgáltatói intézmény

Ötvös Koppány Bulcsú régész mintegy
két évvel ezelőtt, Soós Zoltán korábbi
igazgató – jelenleg Marosvásárhely
polgármestere – új hivatalába távozása után vette át a Maros Megyei Múzeum igazgatását. Új vezetőként
néhány változtatást kezdeményezett.
Ezekről és a tervekről a Forgatagon
beszélgettünk az intézményvezetővel.

– Mint ismeretes, a múzeum fogalma a
görög múzsák, a művészetek istennőinek
megnevezéséből ered. Kezdetben a múzsák
templomait, majd a „múzsáknak”, vagyis
a tudománynak, művészeteknek szentelt helyet értették rajta. Amikor a 19. században
módszeresen kezdték kutatni a múltat, a tudósok világszerte rájöttek arra, hogy a régészeti tárgyaknak állandó tárhelyet kell
találni. Mit takar ma a múzeum fogalma,
milyen feladatkörei vannak az intézménynek?
– Bár egyszerűnek tűnhet a válasz, el kell
mondanom, hogy a modern értelemben vett
múzeum meghatározását is csak 4 évnyi próbálkozás után, a Nemzetközi Múzeumi Tanács (ICOM) 2022-es gyűlésén fogadták el,
ez a következőképp hangzik: „A múzeum a
társadalom szolgálatában álló, nem profitorientált, hanem állandó intézmény, amely kutatja, gyűjti, megőrzi, értelmezi és kiállítja a
tárgyi és szellemi örökséget. A múzeum a
nyilvánosság számára nyitott, hozzáférhető
és befogadó, elősegíti a sokszínűséget és a
fenntarthatóságot. Etikusan, szakszerűen és a
közösségek részvételével működik és kommunikál, változatos tapasztalatot nyújtva az
oktatás, a szórakozás, a reflektív gondolkodás
és a tudásmegosztás terén. Tevékenységével
elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti,
kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait, és folytonos művelődésre
ösztönöz.” Fontos kiemelni tehát, hogy kulturális, nonprofit intézményről van szó, ami
azért van, hogy a kulturális, régészeti örökséget megőrizze, kutassa és értékesítse. Nincs
jogalkotási, végrehajtói jogköre. Ezt azért
fontos kiemelni, mert sokan olyan ügyekben
keresnek meg, amelyek nem tartoznak a hatáskörünkbe. Például ha valakiket rajtakapnak azon, hogy régészeti lelőhelyen
illegálisan ásatásokat végeznek, nem a múzeumnak kell fellépnie, hanem a művelődési
igazgatóságokhoz tartozó örökségvédelmi hivatal illetékeseinek. Mint ismeretes, van
örökségvédelmi rendőrség is. Nekünk tehát a
régészeink által feltárt anyagok „értékesítése”
az egyik fő célunk.
– A kiállítások iránt érdeklődők tulajdonképpen a teremőrökkel találkoznak, jobb
esetben egy-egy szakember által vezetett
tárlatlátogatáson vehetnek részt, kevés al-

Ötvös Koppány Bulcsú

kalmuk adódik betekinteni a múzeumi munkába. Az utóbbi időben azonban történt
ilyen jellegű nyitás is, például a mikházi
castrum ásatásai nyomán az immár tizedik
éve szervezett Római fesztivál alatt a helyszínen is meg lehetett tekinteni a folyamatban levő régészeti feltárást. Milyen munka
zajlik egy-egy kiállítás mögött?
– Valószínűleg kevesen tudják, hogy a
Maros Megyei Múzeum talán a megye legnagyobb kulturális intézménye, ugyanis 110
alkalmazottja van, 8 helyszínen 19 épület tartozik hozzánk, ideértve a görgényszentimrei
kastély hat különálló épületét is, a mezőzáhi
kastélyt, de ott van a Kultúrpalota, a Toldalagi-palota, a marosvásárhelyi vár, a természettudományi múzeum székháza, a
közigazgatási épületünk (a Mărăşti utcában),
valamint a mikházi régészeti park. Ezek működtetése, karbantartása nem könnyű feladat.
Emellett pedig ott van a régészeti-tudományos munka, a konzerválás, restaurálás, a
tárgygyarapítás és sok más. A múzeum korábban említett meghatározása szerint a szolgáltatásokat szeretnénk előtérbe helyezni,
ezért egyik fő feladatunknak tekintjük a múzeumpedagógiai tevékenységet. Továbbá oda
szeretnénk eljutni, hogy a múzeum egy-egy
osztályán, épületében legyen egy állandó kiállítás. Ezzel is jól haladunk. Uniós pályázatnak köszönhetően sikerült felújítani a
természettudományi múzeum épületét. A terv
részeként átrendezzük a kiállítást is, ezen egy
cég dolgozik, a szerződés értelmében 2023
végéig kell berendeznie a korszerű kiállítást.
Külön kitérnék a mikházi helyszínre.
2012-ben Pánczél Szilamér régészkollégámmal közös ötlet volt a fesztivál szervezése.
Ennek a háttere az, hogy Európában az ókori
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A hatóságok felelőssége elmarad?
(Folytatás az 1. oldalról)
A vízszolgáltatás múlt heti megvonása miatt háborgó lakók a Páring és a Magura utcából a
hatóságok segítségében reménykedtek, amikor az Aquaserv képviselőit,
az
önkormányzat
szakosztályát, a médiát keresték. Az
érintettek közül sokan azt feltételezik, hogy a tulajdonosi társulás
ügykezelését több évtizede végző
adminisztráció hűtlen vagyonkezelése miatt alakulhatott ki a jelenlegi
helyzet. A vízszolgáltató írásbeli
felszólítása szerint ugyanis a társulás két év alatt, 2020 óta 305.935
lejes adósságot halmozott fel az
Aquaserv vízszolgáltatónál. Jogos
azon lépcsőházak lakóinak a felháborodása, akik napirenden vannak a
rezsi törlesztésével, akárcsak azoké,
ahol csekély, mindössze 300-500
lejes, azaz egy-két család havi költségét kitevő összeg szerepel hátralékként.

Az Aquaserv háromhavonta
küld felszólítást
– Miért nem intézkedtek korábban, akkor talán nem halmozódott
volna fel a 300 ezer lej fölötti elmaradás? Több lakótársulás is felkerült a szolgáltató adóslistájára. Az
elkövetkezőkben Marosvásárhelyen
sorozatos vízelzárásra számíthatnak a tartozásokat felhalmozó
tömbházlakók? – kérdeztük a megyei vízszolgáltató képviselőit.
– Mindazokat, akik kétségbe
vonják az Aquaserv vállalat munkatársainak az éberségét, tájékoztatjuk, hogy háromhavonta küldtünk
felszólítást az említett kövesdombi
lakótársulásnak, és hasonlóképp
küldünk az összes olyan társuláshoz, ahol kifizetetlen számlák vannak. A vízszolgáltatónak nem az a
célja, hogy ivóvízellátás nélkül
hagyja a lakóközösségeket, hanem
arra akarja ösztönözni őket, hogy a
tartozásaikat kifizessék – hangsúlyozták. Nicu Tomuleţiu, a vízszolgáltató
sajtóképviselője
a
kövesdombi helyzet kapcsán elmondta: dokumentumokkal bizonyítható, hogy a vízszolgáltató
eleget tett a kötelezettségeinek.
Annak érdekében, hogy a vízmegvonás miatt ne szenvedjen mindenki, ismételten kérték a
társulástól azon lépcsőházak listáját, ahol kiemelkedően magas tartozások vannak, hogy csak azokban
zárják el a főcsapokat, de a szóban
forgó tulajdonosi társulás ügyvezetői még csak válaszra sem méltatták
a vízszolgáltató munkatársainak a
kérését. Egyelőre szeptember 16áig felfüggesztettük a vízelzárást, és
ismételten kértük a nagy összegű
tartozásokat felhalmozó lépcsőházak listáját, remélve, hogy a lakótársulások
vezetősége
is

komolyabban intézkedik az adósságok behajtása érdekében.
Az Aquaservnek sajnos nagyon
sok a kintlevősége, amit egyre nehezebb behajtani, ezért próbáljuk
drasztikusabb módszerrel arra ösztönözni a lakótársulások vezetőit,
hogy tegyenek eleget kötelezettségeiknek, mivel ezért fizetik őket a
lakók. Megvannak a törvényes utak,
amelyeket ha betartanak és időben
intézkednek az adminisztrátorok,
nem alakulnak ki a fentihez hasonló
helyzetek. A vízszolgáltató kereskedelmi egység, és a tavaly óta, a
megnőtt energiaárak miatt is, egyre
nehezebb a zavartalan működés. A
koronavírus-járvány kétéves időszaka alatt nem volt lehetőség vízmegvonással figyelmeztetni a
tartozások befizetésére, és a nyáron
sem, a lakosságra való tekintettel, a
rendkívüli hőségben, ezért kezdődtek most ősszel a tetemes tartozásokat
felhalmozó
tulajdonosi
társulásoknál az elmaradások behajtására tett lépések.
– Miért nem szorgalmazzák az
egyéni szerződéseket, illetve az
egyéni vízszámlázást igénylőknek
mi a teendőjük?
– Amennyiben egy tulajdonosi
társulás eleget tesz a feltételeknek,
kérelmezheti a lakásonkénti vízszámlázást. Ezzel véget lehetne
vetni a kollektív vízelzárás gyakorlatának, mivel mindenki az elfogyasztott
vízmennyiség
kifizetéséért felelne.
– A vízszolgáltató azt tervezte,
hogy augusztus elsejétől megemeli a víz köbméterenkénti árát.
Megemelték a víz- és csatornadíjakat?

– Az Aquaserv a magas energiaárak növekedése miatt előterjesztette az új víz- és csatornadíjakat, de
a tarifák módosítására még nem kapott engedélyt az országos árszabályozó hatóságtól.

Az egyéni számlázást
haladéktalanul bevezetni
– Hasonló helyzetben milyen
megoldást javasolnak annak érdekében, hogy a rendszeresen fizető
lakók ne szenvedjenek a vízmegvonás miatt? – kérdeztük a Lakótársulások Országos Szövetségének
Maros megyei elnökét, Rus
Dumitrut.
– A szolgáltatók által alkalmazott
megvonások elkerülhetők lettek
volna, ha a társulás ügyvezetői felelősségteljesen végzik a feladatukat. A 42-es lakótársulásnál
felhalmozott tetemes összeg nem
néhány hónap alatt gyűlt össze.
Kérdés, hogy miért nem tettek eleget a kötelezettségeiknek, hogy ne
alakuljon ki ez a helyzet, amennyiben elvállalták a vezető funkciókat.
A lakosság bírósági úton számonkérheti az ügyvezetőt, akár közös
beadvánnyal is. Egy lakás nem fizető tulajdonosa ellen 90 nap után
bírósági eljárást lehet kezdeményezni, ez a tulajdonosi társulás vezetőinek a feladata. A bíróság
behajtja a felhalmozódott adósság
értékét, akár úgy is, hogy elárverezi
az ingatlant, az összegből törlesztik
a hátralékot, a különbözetet pedig
megkapja a tulajdonos. A kollektív
büntetés elkerülése érdekében az
egyetlen megoldás a szövetség által
kidolgozott, előterjesztett és elfoga-

dott határozat, amely az egyéni
számlázást teszi lehetővé. 2018 óta
törvény írja elő ezt a lehetőséget,
amellyel gyakorlatilag elkerülhető,
hogy ne alkalmazzák a kollektív
büntetést, a rendszeresen törlesztő
fogyasztókkal szemben ugyanis ez
hatalmas visszaélés. Fontos, hogy a
helyi hatóságok is szorgalmazzák
az egyéni vízszámlázást, akárcsak a
gáz- és áramszolgáltatás esetében.
A lakótársulások ügyvezetői kell
kérelmezzék az Aquaservnél az
egyéni számlázás bevezetését,
ehhez azonban eleget kell tenni az
előírt feltételeknek. Így, abban az
esetben, ha egy fogyasztó nem fizeti
ki az elhasznált vizet és csatornadíjat, a szerződés értelmében be kell
engednie a szolgáltató munkatársait
a lakásba, akik lezárják a vizet. A
helyi tanács – mint a vízszolgáltató
vezetőtanácsának tagjai is –, sürgősségi eljárással határozatban kellene
az
egyéni
számlázás
bevezetését elfogadja, és a szolgáltatót felszólítsa, hogy alkalmazza a
törvényt.

A büntetőkamatok
elengedése és az adósság
átütemezése segíthetne
A 42-es lakótársulás elnökét,
Rávai Sándort a kialakult helyzet
kapcsán kérdeztük. A nehézkesen
induló beszélgetés kezdetén az
elnök a cenzor és az adminisztrátor
pénzügyi felelősségét hangsúlyozta,
és arra utasított, hogy az adminisztrátort kérdezzük az ügyben, mivel ő
foglalkozik a pénzügyekkel. Mivel
a tulajdonosi társulások megalakítását és működését szabályozó
2018. évi 196-os számú törvény értelmében az elnöknek kötelessége a
lakótársulást képviselni, végül válaszolt a Népújság kérdéseire is.
Amint kifejtette, a tetemes adósság
2015 óta halmozódik, és ennek egy
része az egyre duzzadó, rendkívül
magas büntetőkamat. Sajnos, az
Aquaserv sehol sem tünteti fel a
büntetőkamat mértékét, amely a tartozás növekedésével az évek során
egyre csak emelkedett.

Online ifjúsági vetélkedő

16. Adj, király, katonát!

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) idén
tizenhatodik alkalommal szervezi meg
a nagy népszerűségnek örvendő Adj,
király, katonát! online ifjúsági vetélkedőt. Bejelentkezni szeptember 25ig lehet.

Az Erdély-szerte meghirdetett vetélkedőre
olyan V-VIII. osztályos diákok jelentkezését
várják, akik játékosan, az irodalom világán
keresztül szeretnének a közösségekről és a

családról tanulni, akik a hasonló korú gyerekekkel való ismerkedés, barátságkötés által
szeretnék feltérképezni a világot – áll a kolozsvári MIT közleményében.
A versenyzők előre összeállított csoporttal jelentkezhetnek a vetélkedőre, a csapatok tagjai között kötelezően szerepelnie
kell legalább egy ötödik osztályos tanulónak is.
A bejelentkezési űrlap 2022. szeptember

25-ig érhető el a következő linken:
https://akk.mitesek.net/regisztracio/
A tavalyi vetélkedőhöz hasonlóan a környezettudatosság jegyében zajló elődöntők feladatsoraihoz a gyerekek a vetélkedő weboldalán
(https://akk.mitesek.net/) férhetnek hozzá, a szövegeket is ott teszik közzé, így egy számítógépről vagy akár okostelefonról is bármikor
elérhetők lesznek. Az első két fordulón elért
pontszámok összesítése után értesítik azokat a

„Múlt héten, a vízmegvonást követően közel 20 ezer lejt törlesztettünk az Aquaservnél. Kérdés, hogy
ebből mennyi került az elmaradt
számlák kifizetésére, és mennyi belőle a büntetőkamat. A másik furcsaság, hogy az Aquaserv
székhelyén található pénztárablaknál ötezer lejnél magasabb összeget
nem fogadnak el, arra utasítottak,
hogy automatánál fizessük az ötezer
lej fölötti összeget, vagy másnap
menjünk vissza újra, de csak maximum ötezer lejt lehet kifizetni” –
sorolta a vízszolgáltatónál tapasztaltakat. Az elnök szerint a jól fizető
lakosok érdekében évek óta áttértek
volna az egyéni szerződések megkötésére, de az Aquaserv nem támogatta ebbéli igyekezetüket. Az elnök
véleménye szerint is az lenne az
egyetlen járható út, hogy egy-egy
tömbház minden egyes lakását
egyénileg számlázzák. A vízszolgáltató képviselőinek állítását, miszerint nem kézbesítették a nagy
adósságokat felhalmozó lépcsőházak listáját, cáfolta, mint mondta,
minden olyan dokumentumot leadtak, amit az Aquaserv vállalat kért.
Amúgy tíz lakástulajdonos ellen az
elmaradt rezsitartozásaik miatt bírósági eljárást indított a 42-es lakótársulás, azonban több mint egy éve
húzódik a bírósági ügy, eddig nem
sok eredménnyel. Így, ha születik is
bírósági döntés, amíg sikerül behajtani a tartozásokat, hosszú évek telhetnek el.
A polgármesteri hivatal lakóközösségekkel foglalkozó szakosztálya hangsúlyozta a békés
megegyezés fontosságát, azonban
kézzelfogható, gyakorlati támogatásról nem biztosította a hasonló
helyzetben lévő eladósodott lakótársulásokat, amit a hatóságok megtehetnének. Mint hangsúlyozta, az
adósság átütemezése vagy a büntetőkamatok elengedése megvillantana némi reménysugárt ebben az
ördögi körben.

csapatokat, melyek bejutnak a november 19-én
Székelyudvarhelyen megrendezésre kerülő
MindentEldöntőre. További információ a vetélkedő Facebook-oldalán (www.facebook.
com/adjkiralykatonat), a MIT weboldalán
(www.mitesek.net) vagy Facebook-oldalán
(www.facebook.com/MITESEK).
Bármilyen kérdésre válaszolnak a
mit@mitesek.net e-mail-címen vagy a 0751891-215-ös telefonszámon. Amennyiben egy
újabb járványügyi szabályozás megakadályozná a MindentEldöntő hagyományos
módon való megtartását, a meghirdetett időpontban egy online térben zajló fordulóval
helyettesítik. (szer)

2022. szeptember 14., szerda _____________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

9

Egy vereség és egy győzelem Bukarestben
Két bukaresti mérkőzéssel
folytatta a felkészülését a bajnoki idényre a Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata. A
találkozókon a rendelkezésre
álló három idegenlégiós (még
egyet szeretnének igazolni a
bajnokság kezdésééig) közül
csak kettőt használt George
Trif vezetőedző, a Nagyszeben
elleni mérkőzésen megsérült
Person egyelőre megfigyelés
alatt áll, így ő nem lépett pályára.

Bálint Zsombor
Ez természetesen jelentősen befolyásolta a teljesítőképességet, különösen az idei bajnokság egyik
erősségének ígérkező Dinamo
ellen, ahol a keret tagjainak listáját
böngészve négy légiós mellett a
belföldi kosárlabda több nagy nevét
is megtaláljuk, így a Vlad Moldoveanuét, az Andrei Mandachéét
vagy éppen a Marosvásárhelyen nevelkedett, majd a spanyol bajnokságban edződött szászrégeni Rareș
Uțáét, akit a CSM is szeretett volna
hazacsábítani, de nem tudott versengeni a fővárosiak által kínált fizetéssel. A Dinamo nagy nyomást
helyezett a labda birtokosára, kilencszer csent labdát (a CSM összesen 18 labdát adott el), és
40%-osnál nagyobb hatékonysággal dobott a félkörön kívülről, 23

pont különbséggel aratott sikerét
nem lehetett megkérdőjelezni.
Teljesen más volt a helyzet a Laguna Sharks elleni mérkőzésen.
Utóbbi csapat a CSM-mel együtt jutott fel, és az utolsó pillanatban próbál elfogadhatóan versenyképes
keretet kialakítani. Bár a fővárosi
klub nem közölt adatokat a meccsről, vélhetően az utóbbi napokban
leigazolt külföldiek nem voltak valamennyien jelen. Ezt a meccset a
marovásárhelyiek nyerték 25 ponttal. A találkozó lehetőséget adott a
CSM-nek, hogy többet használja a
kispadozó fiatalokat, hogy adott
esetben kellően felkészülten tudjanak pályára lépni.

A felkészülési mérkőzések sora
kedden hazai pályán folytatódott,
amikor a Csíkszeredai VSKC látogatott a Ligetbe. A találkozón bemutatták
a
keretet
is
a
szurkolóknak, és feltehetően eldőlt
a Unitedhoops.ro szakportál információjának a helyessége is, miszerint
Cadarian
Raines
Marosvásárhelyen folytatja. Az
amerikai center szeptember 3-án
még pályára lépett a venezuelai Supersonicos mezében. Csütörtökön
17 órától aztán ismét pályára lép a
csapat, ezúttal a Foksányi CSM lesz
a vendége.

Jegyzőkönyv

Barátságos kosárlabda-mérkőzés: Bukaresti Dinamo – Marosvásárhelyi CSM 92:69 (22-18, 27-15, 19-14, 24-22)
Bukarest, Dinamo csarnok.
Dinamo: Edge 25 pont (3), Ingram 13 (3), Katić 11, Moldoveanu
9 (3), Vîrnă 9, Tilmon 9, Grasu 7 (1), Mandache 5 (1), Uță 4, Pătru.
Kispadon: Luca, Moroșanu.
Marosvásárhelyi CSM: Martinić 22 (5), Sánta 17, Gajović 11 (1),
Șolopa 8, Engi-Rosenfeld 5 (1), Borșa 4, Sólyom 2, Nistor,
Mureșan, Blaga. Kispadon: Szilveszter, Kiss.

Jegyzőkönyv

Barátságos kosárlabda-mérkőzés: Bukaresti Laguna Sharks –
Marosvásárhelyi CSM 60:85 (13-20, 12-26, 14-21, 21-18)
Bukarest, ICH-csarnok.
Laguna Sharks: nincs adat.
Marosvásárhelyi CSM: Sánta 25 pont, Martinić 12 (2), Șolopa
12, Sólyom 9 (1), Borșa 8, Gajović 7 (1), Engi-Rosenfeld 5 (1), Nistor 4, Mureșan 3 (1), Blaga, Szilveszter, Kiss.

Mégis megműtik Sallai Rolandot

Mégis műteni kell Sallai Rolandot, a német labdarúgóbajnokságban
szereplő
Freiburg magyar válogatott
támadóját, aki szeptember
3-án a Bayer Leverkusen elleni összecsapáson súlyosan megsérült.

A 25 éves futballista édesapja
kedden az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy fia éppen a
műtőben van, a szemgödrében
tört el egy csont, amelyet meg
kell erősíteni. Hozzátette, a látásával nincs gond, de félő, hogy
az elmozdult csont úgy marad,
emiatt van szükség az operációra.
Az orvosok szerint Sallai Roland négy hét múlva léphet pályára újra. A szélsőnek így a
németek elleni szeptember 23-ai,
valamint a három nappal később
sorra kerülő olaszok elleni Nemzetek Ligája-találkozót várhatóan ki kell hagynia.
A támadót a leverkuseni Jonathan Tah úgy rúgta arcon, hogy
a cipője a szemét is érte. Sallait
az eset után percekig ápolták,
végül a közönség vastapsa és éltetése közepette hordágyon vitték le a pályáról, majd
lecserélték, később pedig kórházba szállították kivizsgálásra.

Fájdalmas, emlékezetes vereséget
szenvedett Bölöni csapata

Bölöni László csapata, a Metz fájdalmas, 6-3-as vereséget szenvedett hazai pályán a francia labdarúgó-másodosztályban, a
Guingamp elleni mérkőzésen.
A 8. fordulóban rendezett találkozón a hazaiak már 3-1-re vezettek a 16. percben, de az első félidő hajrájában magukra találtak
a vendégek, akik az 1., majd a 7. hosszabbításpercben szerzett két
góllal egyenlítettek, majd szünet után még háromszor betaláltak.
A házigazdáktól három játékost kiállított a játékvezető, aki
mintegy félórára a meccset is félbeszakította arra hivatkozva, hogy
nem érzi magát biztonságban a Metz szurkolóinak fenyegetése
miatt.
Bölöni csapata, amely a feljutást jelölte ki célként az idény végére, csak nyolcadik a tabellán, míg hétfői ellenfele, a Guingamp
a rangsor hatodik helyét foglalja el.

Eredményjelző

* Szuperliga, 10. forduló: CS Mioveni – Kolozsvári FCU 0-1,
Bukaresti FCSB – FC Voluntari 1-1. Az élcsoport: 1. Konstancai Farul 21 pont/10 mérkőzés (19-9), 2. Bukaresti Rapid 21/10
(10-5), 3. Nagyszebeni Hermannstadt 19/9.
* NB II, 8. forduló: Diósgyőri VTK – MTK Budapest 3-0, BFC
Siófok – Tiszakécskei LC 0-0, Szombathelyi Haladás – FC Ajka
0-0, ETO FC Győr – Pécsi MFC 0-1, HR-Rent Kozármisleny –
Szentlőrinc SE 1-2, Soroksár SC – Szeged-Csanád Grosics
Akadémia 1-1, Nyíregyháza Spartacus FC – Kolorcity Kazincbarcika SC 4-2, Aqvital FC Csákvár – Gyirmót FC Győr 1-2,
Credobus Mosonmagyaróvár – Dorogi FC 1-1, Budafoki MTE
– Békéscsaba 1912 Előre 1-0. Az élcsoport: 1. MTK Budapest
19 pont, 2. Gyirmót 16 (5 győzelem), 3. Pécsi MFC 16 (4 győzelem).

Bajnokok Ligája: a mai program
A három magyar válogatott játékost is foglalkoztató RB Lipcse a címvédő Real Madridhoz látogat ma a labdarúgó Bajnokok Ligája
csoportküzdelmeinek második fordulójában. Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik
együttese múlt héten Lipcsében 4-1-re alulmaradt
a Sahtar Donyeckkel szemben, míg a spanyolok
3-0-ra győztek a Celtic Glasgow vendégeként.
Ma egyébiránt rendhagyó módon nem nyolc,
hanem kilenc csoportmérkőzést játszanak, ugyanis
a keddi játéknapra tervezett Rangers FC – SSC Napoli összecsapást – II. Erzsébet királynő halála
miatt – egy nappal elhalasztották.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:
* 19.45 óra:
E csoport: AC Milan (olasz) – Dinamo Zágráb
(horvát) (TV: DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange
Sport 2)

F csoport: Sahtar Donyeck (ukrán) – Celtic
Glasgow (skót) (DigiSport 2, Prima Sport 2,
Orange Sport 3)
* 22.00 óra:
A csoport: Rangers FC (skót) – SSC Napoli
(olasz)
E csoport: Chelsea (angol) – Salzburg (osztrák)
F csoport: Real Madrid (spanyol) – RB Lipcse
(német) (DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport
1)
G csoport: Manchester City (angol) – Borussia
Dortmund (német) (DigiSport 2, Prima Sport 2),
FC Koppenhága (dán) – Sevilla (spanyol)
H csoport: Juventus (olasz) – Benfica (portugál)
(DigiSport 3, Prima Sport 3, Orange Sport 3),
Makkabi Haifa (izraeli) – Paris Saint-Germain
(francia) (DigiSport 4, Orange Sport 4)

A Dinamo elleni mérkőzésen a marosvásárhelyi csapat szokatlan módon piros (!) szerelésben
játszott
Fotó: a bukaresti csapat közösségi oldala

Vereséggel kezdett
a megújult Arena
Nem volt szerencséje a sorsolásnál az Arena női kézilabdacsapatának, hiszen a C csoport két
főesélyese, a Dévai CSM és a Kolozsvári U közül az utóbbi ellen
kezdte a bajnoki idényt. Így,
annak ellenére, hogy idén már
nem ifjúsági, hanem felnőttcsapatként iratkozott be a bajnokságba, ennek megfelelően
erősített is, és így jobb szereplésre számíthat, vereséggel kezdett.

Bálint Zsombor
A legfigyelemreméltóbb erősítésnek
Monica Bărăbaș hazatérése számít, aki
néhány éve még az Olimpic, aztán a feljutásra hajtó CSM vezéregyénisége
volt, a román ifjúsági válogatott fontos
tagja. A korábbi csapat szétesése (szétverése) után Brassóba igazolt, azonban,
úgy tűnik, nemigen tudta megszokni az
ottani környezetet, mert az első adandó
alkalommal hazajött.

Ám ez a megerősített együttes sem
tudta megállítani az élvonalba való
visszajutásra pályázó, kiegyensúlyozottabb keretet felvonultató kolozsváriakat, akiknél többek között az a Tamás
Réka ontja a gólokat, aki egy időben
nagy reményekkel mutatkozott be a
Mureșul színeiben, azonban az első
meccsen súlyos sérülést szenvedett, később pedig botrányos körülmények között szakított a marosvásárhelyi
klubbal.
A hatgólos különbség egyrészt nem
jelez nagyobb szintkülönbséget a két
csapat között, másrészt kicsit szigorúnak is tűnik, ám az Arena egy kapussal
maradt, miután Szász Boglárkát az első
félidő közepén kiállították a játékvezetők.
A marosvásárhelyi csapat szombaton, a második fordulóban a Rm. Vâlcea-i kiválósági központ csapata ellen
lép pályára, amely resicabányai győzelemmel kezdte a bajnokságot.

Jegyzőkönyv

Női kézilabda A osztály, C csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi Arena –
Kolozsvári U 32-38 (15-17)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: Dorel Gurbină (Resicabánya), Emil Stanciu (Resicabánya).
Arena: Szász, Jitaru – Gál 11 gól, Căruntu 7, Ördög Sz. 6, Bărăbaș 5,
Samson 2, Márton 1, Ördög A., Vegheanu, Pasc, Opriș, Țifui, Colceri.
Kolozsvári U: Dumanska, Stana – Cordoș 9, Crețu 5, Istratie 5, Bărbos
5, Ploscar 5, Șerban 5, Tamás 3, Pîrvulescu 1, Gherghe, Popovici, Pușcaș.

Eredményjelző

Női kézilabda A osztály, C csoport, 1. forduló: Temesvári Universitatea
– Nagyváradi CSU 27-33, Dévai CSM – Nagybányai CNOPJ 41-34, Tordai
Liviu Rebreanu Főgimnázium – Beszterce-naszódi Gloria 2018 II 29-24,
Marosvásárhelyi Arena – Kolozsvári U 32-38, Resicabányai Universitatea
– CNE Rm. Vâlcea 27-32.

Képernyőn a magyar és román csapatok
első BL-mérkőzései

Rangadókkal kezdenek a magyar csapatok a férfikézilabda Bajnokok Ligája
csoportkörének első fordulójában. A Pick Szeged ma a címvédő Barcelonát, a
Telekom Veszprém csütörtökön a Paris Saint-Germaint fogadja. A Pick Szeged
mérkőzését a DigiSport 3 televízió ma este háromnegyed 8-tól élőben közvetíti,
a Telekom Veszprém találkozóját csütörtökön este fél 12-től felvételről tekinthetjük meg a DigiSport 4 adásán.
Romániából a Bukaresti Dinamo szerzett részvételi jogot a Bajnokok Ligájában, a fővárosi együttes csütörtökön este háromnegyed 8-kor a német Magdeburg ellen hazai pályán kezd, a találkozót az Orange Sport 1 élőben közvetíti.
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Elkészülhet a McLaren SUV

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Visszakerül a légzsák a Ladákba

Lada Granta

Az orosz–ukrán háború kitörését követő
szankciók teljesen betették az ajtót az orosz
autóiparnak, hiszen számos gyártó teljesen
kivonult az országból, egyesek szüneteltetik
a tevékenységüket, míg mások teljes egészében megszakították a kapcsolatot Oroszországgal. Így például a Ladát is elhagyta a
Renault, ebből kifolyólag egy ideig teljesen
megállt a termelés is. Ezt követően az orosz
autógyártó előállt egy olyan Lada Grantával,
amelyikből lényegében az összes kényelmi
és biztonsági rendszert kivették.
A napokban viszont bejelentették, hogy
visszaáll a rend, és minden Grantába kerül
sofőroldali légzsák az alapfelszereltség részeként, valamint egyes felszereltségi szintekhez
az anyósülésen utazók számára is jár majd
egy lufi. Sőt, még övfeszítőt is kaphatnak az
elöl ülők. Ebből a hírből is az látszik, hogy
az orosz autóipar a padlón van. 2022-ben bejelenteni azt, hogy lesz légzsák a kormányban, és ha fizetnek az ügyfelek, akkor még
kaphatnak egy másikat is, illetve akár övfeszítőt is, ez egyrészt szánalmas, másrészt az
derül ki belőle, hogy tényleg semmilyen au-

hasonlóan vezetői is hangosan megfogadták,
hogy soha nem fognak terepjáró fazonú autót
készíteni.
Július elsején Michael Leiters átvette a brit
autómárka vezetését, és mindössze két és fél
hónap alatt egyértelművé tette, hogy az ő
szemszögéből vonzók a városi terepjárók.
Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a márka
egyelőre nem áll készen a hobbiterepjárók piacán való megjelenésre. Az új igazgató nemcsak hogy kedveli az SUV-kat, hanem
tapasztalata is van ezen a téren, hiszen ő vezette a Porsche Cayenne fejlesztését, és a már
említett Ferrari Purosangue megtervezésében
is komoly szerepet vállalt.
Leiters véleménye szerint a hobbiterepjárók piaca az autóipar szempontjából nagyon
fontos szegmens, amelyből könnyen lehetne
profitot szerezni, éppen ezért a McLaren kínálatában is ott lenne a helyük. Viszont a
cégen belül az ötlet egyelőre a vita szakaszában van, és még számos más modellről is
dönteniük kell. Az igazgató ugyanakkor megjegyezte, hogy a McLaren jelenlegi kínálatában a típusok között felfedezhető némi
átfedés, és egy SUV egyedi helyet foglalhatna el a palettán, és nem a többi típustól
venné el a vásárlókat.

Forrás: Lada

tógyártáshoz szükséges alapanyag nincs
Oroszországban, vagyis a szankciók ezen a
területen megtették a hatásukat.
A nagy visszatérést úgy jelentette be Makszim Szokolov, az AvtoVAZ elnöke, mintha
most találták volna fel a spanyolviaszt, és valami forradalmi dologgal álltak volna elő.
Csak hogy tisztázzuk, 1997-ben, azaz 25
évvel ezelőtt jelent meg a Volkswagen Golf
negyedik generációja, amelyben már alapfelszereltség volt az övfeszítő és a négy légzsák.
Ehhez képest az oroszok most azt akarják elmagyarázni, hogy milyen ügyesek, hogy képesek egyet beszerelni az autójukba?
Mindenképpen kíváncsiak lennénk egy egy
légzsákos Lada Granta EuroNCAP töréstesztjére.
A biztonság szinte teljes hiánya ellenére
nem olcsó a Lada Granta, az a kivitelezés,
amelyben már van sofőroldali légzsák,
602.800 rubelbe, azaz közel 12.000 euróba
kerül, ami kimondottan sok egy puritán autóért, még akkor is, ha a Granta teljes pompájában sem tartozott a felszerelt autók
sorába.

Kempingautóval állt elő a Mercedes

Mercedes-Benz T osztály, Marco Polo modullal, a kivehető asztal

A nyár a kirándulások korszaka, és bár az
idei nyárnak vége, nem lehet elég korán kezdeni a felkészülést a következő nyárra. Talán
sok embernek ismerősek azok a képek, amikor valaki elmegy kirándulni úgy, hogy mindent az utójában végez, ott alszik, ott főz és
ott tisztálkodik is. Amikor pihenni van kedve,
akkor egyszerűen megáll, és lefekszik aludni,
nincs szüksége arra, hogy szálláshelyet keressen. Egy ilyen kirándulás sok ember álmai
között szerepelhet: gondtalanul beülni egy
autóba, és menni arra, amerre az út visz. Természetesen a lakóautózásnak is megvannak
a maga nyűgjei, például nem árt találni egy
olyan kempinget, ahol az autót hozzá lehet
csatlakoztatni vízhez és áramhoz. Hiszen a
kocsiban való zuhanyzáshoz víz is kell, és bár
az autónak van egy tartálya, az nem képes hetekig ellátni a feladatát. Az autóban található
konnektorok is csak akkor működnek, ha az
autó rá van csatlakozva az áramhálózatra. Továbbá egy lakóautóval a városi szűk utcákban

Már több ízben írtunk arról, hogy a világ
autópiacán eluralkodott az SUV-láz. Az elektromos autóknál is sorra jelennek meg az
újabb és újabb járművek, amelyeknek, bár
közvetlenül nem bocsátanak ki káros anyagot, az ökológiai lábnyomuk nagyobb, mint
egy kisebb városi autónak, hiszen a gyártásukhoz rengeteg fémre és kobaltra van szükség. Így kijelenthető, hogy egy nagy
elektromos SUV-val nem leszünk a legzöldebbek. Viszont az SUV-korszak nemcsak a
villanyautók terén érhető tetten, hanem a
sportautók világában is. Elsőként a Lamborghini állt elő az Urusszal, a típus első körben
nagy felháborodást váltott ki a sportautó-rajongókból, mára viszont már megszokott lett.
Az Urus megjelenésével egy időben a Ferrari
kijelentette, hogy soha nem fog városi szuperterepjárót gyártani. Ehhez képest mostanra
már elkészült a Purosangue, ami az olasz
márka hobbiterepjárója lesz. A Porschénak
pedig már évek óta a palettáját díszíti a
Cayenne, a 2010-es éves közepén pedig megjelent a kisebb hobbiterepjárójuk is, a Macan.
Így mostanra a szuperautók sorából már
nagyrészt csak a McLaren maradt ki, amely
még nem gyártott SUV-t. Azonban nem kizárt, hogy már nem maradnak ki sokáig a sorból, annak ellenére, hogy a Ferrarihoz

Forrás: Mercedes-Benz

nehéz lavírozni. Tapasztaltabb lakóautósok
még biztos számos tényezőt tudnának írni,
amelyekre érdemes odafigyelni, de véleményem szerint nem túlzás azt állítani, hogy
mindezek ellenére egy olyan élményt tud
nyújtani egy ilyen kirándulás, ami megéri a
kompromisszumokat.
Van viszont egy olyan alternatíva is, amivel könnyebben és gyorsabban lehet haladni,
nem kell centizni a távolságokat a kis utcákban, illetve szinte minden megvan benne, ami
egy lakóautóban, a fürdőszoba kivételével.
Azok számára, akik amúgy is rendezett kempingekben állnának meg, ahol van lehetőség
zuhanyzásra, vagy megfelel nekik a zuhanyzózsák is, talán még jobb alternatíva is, mint
a hagyományos lakóautó, hiszen ezzel olyan
helyeken is lehet menni, ahol egy nagy behemóttal esélyünk sem lenne. Ez az opció nem
más, mint egy nagyobb egyterű, amelyet lakóautóvá alakítottak.
A Mercedes-Benz Düsseldorfban a lakó-

McLaren, illusztráció

autó-kiállításon mutatta be a Marco Polo modellcsaládba tartozó új belépőmodelljét, ami
nem egy teljesen új, hanem egy MercedesBenz T osztály, amelyet megspékeltek egy
Marco Polo modul névre keresztelt kiegészítővel, amely lakóautót varázsol a modellből.
Alapáron egy kétszemélyes fekhelyet
nyújtó egységből áll, amit egy konyhai egységgel lehet kiegészíteni. A teljes modul
könnyedén és gyorsan kiemelhető az autóból,
amely a kiszerelést követően a hétköznapokban is használható rendes autóként, óriási
csomagtérrel. A Marco Polo modul a kényelmes 115x200 centiméteres matracon kívül
tartalmaz még sötétítő függönyöket és szúnyoghálót, valamint beépített ventilátort is.
A külön megvásárolható konyhai egységben pedig helyet foglal egy fiókos szekrény,
amiben egy 12 literes víztartállyal ellátott

Forrás: totalcar.hu

mosogató, egy 15 literes hűtődoboz és egy
gázzal működő főzőlap is található. Emellett
az egységben van lehetőség evőeszközöket és
egyéb kisebb konyhai eszközöket is tárolni.
Az elkészített ételt pedig a második üléssor
elé rögzített asztalnál lehet elfogyasztani, de
ha éppen arra lenne kedvünk, ki is ülhetünk
a szabadba, az asztallal együtt, illetve azzal a
két kempingszékkel, amely szintén a csomag
részét képezi.
A Marco Polo modullal felszerelt Mercedes-Benz T osztály a Brabus bottropi üzemében fog készülni. A Mercedes szerint az ár
csak akkor lesz nyilvános, amikor elkezdődnek a rendelések, azaz az év végén. Az első
példányokat pedig 2023 második felében
fogják kiszállítani, így a szerencsés vásárlók
jövő nyáron már élvezhetik is az új járművüket.

Mercedes-Benz T osztály, Marco Polo modullal, benne az ágy

Forrás: Mercedes-Benz
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„A szeretet soha el nem múlik.”
(1. Kor. 13,8)
Mély fájdalommal és szeretettel emlékezünk arra, hogy
DR. NAGY ÉVA RÓZA
született REDL ÉVA ROZÁLIA
a marosvásárhelyi Vasúti Poliklinika nyugalmazott
belgyógyász főorvosa, bükkszéki lakos, a legjobb feleség,
édesanya, nagymama, dédnagymama, életének 83. évében,
boldog házasságának 60. évében súlyos betegség után
2018. augusztus 5-én csendben örökre elaludt.
Valamint arra, hogy
DR. NAGY ZOLTÁN
nyugalmazott marosvásárhelyi radiológus szakorvos,
tüdőgyógyász, festő, vitorlázópilóta, bükkszéki lakos,
testvér, apa, nagypapa, dédapa, életének 88. évében,
2021. szeptember 11-én csendben örökre elaludt.
Kívánságukra hamvaik örök nyugalomra helyezése
Marosvásárhelyen lesz 2022. szeptember 16-án 11 órakor.
Emlékük örökké élni fog.
Rokonainkat, barátainkat és ismerőseinket várjuk
a marosvásárhelyi református temető ravatalozójánál.
A gyászoló család. (p.-I)

Hiányod fájdalom, elviselni nehéz,
örökké
tart
szívünkben
az
emlékezés.
Fájó szívvel emlékezünk
CZIKA ANNÁRA
(Nusi)
halálának 9. évfordulóján.
Szerető fiai: Attila és István,
menyei: Otti és Babi.
(17141-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (16891-I)
AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (66754-I)

LAKÁS
ELADÓ egyszoba-összkomfortos, 50
m2-es lakás a Dózsa György utca 189.
szám alatt. Érdeklődni mindennap 8-20
óra
között
a
0773-381-254-es
telefonszámon. (17063)
KIADÓ 2 szobás lakás. Eladó 150
kg-os disznó. Tel. 0740-124-154.
(17138-I)

MINDENFÉLE
BOR, SZŐLŐ rendelhető Ákosfalván. Tel. 0756-811-553. (mp.-I)

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen javítást, festést, szigetelést, csatornajavítást,
teraszkészítést.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (17038-I)

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0767-837782. (17039-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(17117-I)

VÁLLALJUK új tető készítését, saját
anyagunkból is (bármilyen mintájú
Lindab lemez, cserép is), külső szigetelést, parkettlerakást, kisebb tetőjavítást,
cserépforgatást.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel. 0753-967-492, István; 0751-622195, Gabi. (17145-I)

VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést kartonból vagy polisztirénből,
meszelést és kisebb javítást. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0745-680-818, Csaba. (17118-I)

VÁLLALUNK
építkezési
munkát,
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső
festést, saját anyaggal is dolgozunk.
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300332. (17031)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0767-563-971, Balázs. (16992)

VÁLLALUNK bármilyen építkezési
munkát, szigetelést, meszelést, tetőjavítást, bádogosmunkát, kapuk, kerítések hegesztését, bármilyen kis
javítást. Adunk anyagot akármilyen
munkához. Vállalunk sürgős munkálatokat is. Tel. 0767-763-947, András.
(16780)

TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új
tetők készítését, cserépforgatást,
sürgős javítást, építkezési munkát.
Tel. 0750-826-225. (16832)

SZOBAFESTÉST,
vállalok.
Tel.
(17143-I)

házszigetelést
0747-462-267.

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünk örökké őrzi emlékedet.
Fájó szívvel emlékeztünk szeptember 10-én a szászrégeni
TAKÁCS LÁSZLÓRA
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, gyermekei családjukkal, unokái
és összes szerettei. (mp.)

MEGEMLÉKEZÉS
Az élet csendesen megy
tovább, de a fájdalom elkísér
minket
egy
életen
át.
Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 14-én KEREKES
SÁNDORRA halálának 17.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Felesége, lányai, vejei, fia,
menye és unokái. (17149-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KOVÁCS ANNA
életének 73. évében csendesen
megpihent.
Drága halottunkat szeptember
15-én, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az
ákosfalvi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)

Mind a magunk, mind az összes
közeli és távoli rokon nevében
szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, jó feleség és jó szomszéd,
CSATLÓS PAULA KATALIN
szül. Bordi
a Mobex volt dolgozója,
folyó hó 5-én 21 órakor, életének
81. évében megszűnt élni.
Drága halottunkat folyó hó 14-én
13 órakor a református sírkertben helyezzük örök nyugalomra.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (p.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik KELEMEN LÁSZLÓ
biológus temetésén részt vettek
és fájdalmunkban osztoztak.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)
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Roncsautóprogram 2022
Eladná régi autóját? Most lehetősége van LEADNI
akkor is, ha NEM kíván új autót vásárolni.
Szállítást, forgalomból kiíratást
és helyben fizetést vállalunk!
Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon.

