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Több mint három évtizede a hulladékpiacon

Munkaerőt keresnek
a maroskeresztúri Ormatinhoz

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

Tizenegyedik
marosszéki
gazdanap
A rendezvény traktorfelvonulással kezdődött, majd a pályán a különböző
gazdakörök, valamint a szervezet által
felkarolt helyi – marosszéki – termelők, kézművesek sátrai, vásárral egybekötött kiállítása, illetve a Maros
Gazda Kft. partnereinek bemutatóstandjai várták az érdeklődőket.

____________4.
Jótékonysági
motorozás
Magyarfülpösre

A magyarfülpösi Szivárvány házat működtető Szivárvány Alapítványt támogató eseményre az idén is sor került,
immár kilencedik alkalommal: szeptember 17-én látogatták meg az adakozó motorosok (és nem csak) a
fülpösi gyermekotthont.

Maroskeresztúri Népújság a 6. oldalon

Fotó: Nagy Tibor

Havonta közel száz tonna vas és majdnem ugyanennyi műanyag gyűl be a maroskeresztúri Ormatin-Mur céghez. A
rendszerváltás utáni időszakban alakult, 31 éve a hulladékgazdálkodás és ezáltal a környezetvédelem terén tevékenykedő vállalkozás jelenéről a tulajdonos, Orban Ştefan
távollétében lányával, Orban Anamaria szállításirányítóval, a
cég gazdasági igazgatójával beszélgettünk.

Nagy Székely Ildikó

Az Ormatinnál kezdetben csak papírt és vasat vettek be, a későbbiekben egyebek mellett műanyaggal, alumíniummal, kartonnal és üveggel
bővült a végső feldolgozóhoz küldendő hulladék fajtája. A cégnek jelenleg 23 alkalmazottja van.
– Folyamatosan szükségünk lenne új munkaerőre, főként a válogatásnál, de nagyon nehezen találni megfelelő embert. Nemrég három személyt alkalmaztunk, és egy hónap múlva odébb is álltak – panaszolta a
gazdasági igazgató.
(Folytatás a 6. oldalon)

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek

antireflexes lencse rendelése esetén.

____________5.
Megnyílt
a parajdi sóbánya

A múlt hét végén ismét megnyílt a parajdi sóbánya kezelőbázisa a látogatók előtt. A szükséges szakvélemény
még nem született meg, de megtalálták a megoldást, hogy a turistáknak,
betegeknek ne kelljen még hetekig
várniuk.

____________10.

(Kampány)ellentmondások
Mózes Edith
Bár még nem vagyunk választási évben, a politikusok kampányban vannak. Hadakoznak egymással, ígérnek fűt-fát, amiről aztán
rendre megfeledkeznek. Az emberek egy ideig türelmesen várnak,
ám miután látják, hogy minden ígéret üres szólam volt, elfogy a türelmük, és – ahogy most is történik – az utcára vonulnak, dühösen,
erőszakosan kiáltják (pusztába?) a világba sérelmeiket.
A pártok és a politikusok tehát folyamatos kampányban és folyamatos harcban állnak egymással, még a koalíciós partnerek is szapulják egymást, az egyetértésnek a látszatát sem mímelve.
Legújabban meg már a közvélemény-kutatók is úgymond hadakoznak egymással. Bizonyára (vagy szokás szerint) annak a formációnak jósolnak választási sikereket, amelyik éppen megrendelte és
fizette a felmérést. Ezért történhetett meg, hogy az utóbbi időben
két, szinte egy időben végzett közvélemény-kutatás egymásnak teljesen ellentmondó eredményt ismertetett.
A minap nyilvánosságra hozott Avangarde-felmérés szerint, ha
jövő vasárnap választásokat tartanának, a legtöbb szavazatot a Szociáldemokrata Párt (PSD) (34%) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
(25%) kapná. A harmadik helyen a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) áll 13 százalékkal, majd 12%-kal a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) következik.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 6 perckor,
lenyugszik
19 óra 25 perckor.
Az év 263. napja,
hátravan 102 nap.

Ma FRIDERIKA, holnap
MÁTÉ és MIRELLA napja.
MÁTÉ: héber eredetű, jelentése:
Jahve ajándéka.
MIRELLA: vagy latin eredetű,
vagy a Mirabella becézése, jelentése: csodálatos.

IDŐJÁRÁS
Elvétve zápor
Hőmérséklet:
max. 13 0C
min. 5 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. szeptember 19.
1 EUR

4,9226

1 USD

4,9364

100 HUF

1,2249

1 g ARANY

264,0410

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

Megyei hírek
Rendhagyó megemlékezés
a Bekecs-tetőn

Szeptember 24-én, szombaton rendhagyó megemlékezést
tartanak a Bekecs-tetőn. Ez alkalommal megkoszorúzzák
a Marosvásárhelyi Magyar Királyi 23. Honvéd Határvadászzászlóalj hagyományőrző csoport által állított 28 fakeresztet
a bekecsalji temetőkertben, ahol az első világháborúban
elesett miskolci és kassai honvédek nyugszanak.

Ügyes kezű nők

Szeptember 20-án, kedden (ma) 17–19 óra között a Női
Akadémia heti rendszerességgel megszervezett Ügyes
kezű nők nevű tevékenységére várja azokat a 16 év fölötti
lányokat és nőket (valamint az őket kísérő gyermekeket),
akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. A Divers Egyesület marosvásárhelyi, Avram
Iancu utca 29. szám alatti székházában az újrahasznosításról lesz szó, és dísztárgyak is készülnek. A kezdőknek
és haladóknak egyaránt szóló foglalkozáson Szakács
Ilonka vezeti be a résztvevőket a horgolás rejtelmeibe. A tevékenységhez szükséges kellékeket a szervezők biztosítják, akinek van, vihet horgolótűt. Bővebb tájékoztatás a
0265-311-727-es telefonszámon, az esemény Facebookoldalán, illetve az office@divers.org.ro e-mail-címen igényelhető.
A
szervezők
további
tevékenységek
megszervezése érdekében a résztvevőktől adományt köszönettel elfogadnak.

Fizetőparkoló a szovátai kisállomáson
A nyár folyamán folytatódtak a
területfejlesztési és városgazdálkodási munkálatok Szovátán
– számolt be Fülöp László Zsolt
polgármester az Álmodunk, alkotunk, újítunk Szovátáért nevű
program keretében.

A nyár folyamán aszfaltoztak a kisállomáson, illetve a sportcsarnokot és
az S. Illyés Lajos iskolát összekötő utcában, az egykori keskenytávú vasút
nyomvonalán. Ezt követően augusztusban a kisállomáson parkolókat alakítottak ki, és ezt fizetésessé tették,
jegyautomatát is üzembe helyeztek,
továbbá közvilágítást szereltek ebben
az övezetben.
Ezzel egy időben víz- és csatornahálózat-kiépítési munkálatok zajlottak
a Sebesd utcában, a Bălcescu utcában
lefektették a központi vízvezetéket, a
Juhod utcában pedig elkezdődött a
vízhálózat építése és a csatornahálózat
kiépítése. A lakónegyedekben új kukát
helyeztek ki, a tömbházak bejáratainál
pedig padokat helyeznek el a közeljövőben a lakók kérésére.
A vízügyi hatóságokkal való jó kap-

A kisállomásnál aszfaltoztak és fizetőparkolót hoztak létre

csolatnak köszönhetően szabályozták a
Szováta-patak medrét azon a szakaszon,
amely nem képezte részét az elmúlt időszakban befejeződött nagy szabályozási
munkálatoknak. Amíg sikerül pénzalapot szerezni támfalak és kőkosarak építésére, a medertakarítás is részben

Mégis több mint 300-an neveztek be
Vajda György
Szeptember 17-én, szombaton nem
kedvezett az időjárás azoknak a kerékpározóknak, akik beneveztek a
Marosszéki Közösségi Alapítvány
által másodszor megszervezett Bikeathonra, Marosvásárhely legnagyobb
biciklis adománygyűjtő rendezvé-

nyére. Mint ismeretes, a „Tekerj egy
jó célért!” kezdeményezés folytatásáról van szó, ugyanis az alapítvány a
benevezési díjakat – a jelentkezők
által megjelölt – civil szervezetek által
kezdeményezett programok megvalósítására fordíthatta. Ezért teljesíteniük
kellett a szervezők által kijelölt útvonalat, érintve több ellenőrző pontot,
amelyek a város különböző pontjain

A Maros Megyei Múzeum várban található régészeti és történeti osztályán szeptember 20-tól, keddtől új nyitvatartási
rend lépett érvénybe. Keddtől péntekig 9–17, szombaton és
vasárnap 10–14 óra között látogatható, hétfőn zárva tart a
múzeum. A belépőjegy felnőtteknek 12, nyugdíjasoknak 6,
diákoknak 3 lejbe kerül.

Jegyeskurzus Marosvásárhelyen

Házkutatás fiatalkorú gyanúsítottaknál

A szászrégeni rendőrség a helyi bírósági ügyészség irányításával öt 18–30 év közötti fiatalnál tartott házkutatást. A
gyanú szerint az illetők szeptember első hetében egy régeni
cég udvaráról több alkalommal tulajdonítottak el jogtalanul
javakat. Az okozott kárt részben sikerült megtéríteni.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

megoldás az áradások idején, és ez
meglátszott már a nyárvégi esőzések alkalmával is. A pataknak a Küküllőbe
való beömléséig tartó alsó szakaszon
több kis patak éveken át kiöntött, de a
most elvégzett munkák nyomán már
nem okoztak gondot. (GRL)

Az időjárás nem kedvezett a kerékpározóknak

Új nyitvatartási rend a múzeumban

Október 4-én, kedden jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen. A jegyeskurzus önismereti, párkapcsolati és hitbeli segítség olyan fiataloknak, akik házasságra készülnek. Egy
többhetes lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, ismerkedési keret más párokkal, közösségben való felkészülés
a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A
találkozók kedd esténként 18.30–20.30 óra között zajlanak
a marosvásárhelyi Deus Providebit Ház Szent Mihály-termében. Záróalkalom: december 6. Az interaktív együttléten
– amely nemcsak előadások meghallgatásából, hanem
munkalapok témái szerint páros beszélgetésekből, illetve
csoportmunkából is áll – házigazda házaspár, lelkész és
orvos is közreműködik. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik a 2023-as év folyamán szeretnének összeházasodni, de jelentkezhetnek olyan párok is, akik csak jobban
megismernék önmagukat és kapcsolati készségeiket. Regisztrálás:
https://docs.google.com/forms/d/1sBoIuTDHospfh1eQhxVjHMfmmil96T0vTBNJ3Rdj-oI/edit. A kurzus
házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél.

Fotó: Gligor Róbert László

Fotó: Vajda György

RENDEZVÉNYEK
Teleki Sámuel-emlékkiállítás
és -konferencia

A Teleki Sámuel (1739–1822) halálának 200. évfordulójáról megemlékező rendezvénysorozat szeptember
21-én, szerdán 18 órakor a Teleki–Bolyai könyvtárban
megnyíló időszakos kiállítással folytatódik. Az emlékkiállítás a könyvtáralapító főúr, gróf széki Teleki Sámuel
életútját mutatja be levelei, kéziratai, könyvei tükrében.
Szeptember 22-én, csütörtökön 9 órától és 23-án, pénteken 10 órától a Teleki Sámuel-emlékkonferencia előadásai zajlanak a Studium Hub Ház emeleti termében
(Bolyai tér 15.). A szervezők minden érdeklődőt szívesen látnak, a részletes műsorfüzet a telekiteka.ro honlapon olvasható.

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

QR-kóddal jelölt helyszínek voltak,
amelyeket a Play Áruházból letölthető
Bikeathon applikációval lehetett beszkennelni. Csak ezen keresztül fogadták a jelentkezést is. A kódokat a
támogató cégek székhelyén, telephelyén azonosíthatták be a kerékpározók. A főtéren egyik támogatóként a
Rotary Téka bemutatta azt a terepjárót
is, amellyel a jótékonysági Bamako
ralin vesznek majd részt. Az össztáv
mintegy 25 km volt a városban, míg a
terepkerékpározók a Kövesdombról a
Vácmányig (az erdőben) tartó útvonalat kellett bejárják. Az idén zuhogó
esőben indultak útnak a bátrabbak.
Mintegy 300 jelentkező volt, köztük
többen visszatérő bringázók. A kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a gyerekprogram és a vasárnapi critical
mass is, azonban szeptember 25-ig
lehet még tekerni a városi és az erdei
útvonalon. 26-án lesz a tombolahúzás.
A benevezők között egy kerékpárt
sorsolnak ki. A térképet is tartalmazó
részvételi csomagokat 22-én és
23-án 17 és 19 óra között lehet átvenni a Marosszéki Közösségi Alapítvány Avram Iancu utcai székházában.

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.

Kezdődik a Bookfest
Szeptember 22–25. között zajlik Marosvásárhelyen, a
Nemzeti Színház előcsarnokában a 7. Bookfest könyvszalon. Az irodalom iránt érdeklődők ismert írókkal, költőkkel találkozhatnak, és jelentős árkedvezményel
vásárolhatnak a szemlén, amelyre a belépés ingyenes.

Magyar nap Nagysármáson
Október 8-án, szombaton első alkalommal szerveznek
magyar napot Nagysármáson. A programban könyvbemutató, néptánctalálkozó, helyi RMDSZ-tanácsosok és
mezőségi polgármesterek kerekasztal-beszélgetése,
zenés-táncos előadás és szüreti bál is szerepel. A részletekre időben visszatérünk.
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Jelentős átlagbérkülönbségek Erdély különböző
régiói és megyéi között
Jelentős átlagbérkülönbségek figyelhetők meg Er- béremelkedés a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási és haládély különböző régiói és megyéi között – derült ki szati szektort jellemezte Erdélyben (19,2 százalék). A szolgáltatási és az ipari ágazatokban 11,1, illetve 13,9 százalék volt a
az Erdélystat által pénteken közölt adatokból.

A romániai magyar statisztikai portál a megyékre lebontott
adatok feldolgozása alapján közölte, hogy Erdélyben 3711 lej
volt júniusban a nettó átlagbér, amely elmaradt a 3977 lejes
országos átlagtól. Ugyanakkor az erdélyi nettó átlagbérnövekedés meghaladta az országos átlagot, és elérte a 12,7 százalékot éves összevetésben. Az erdélyi átlagfizetésnek az
országostól való elmaradását az 5182 lejes bukaresti nettó átlagbér magyarázza, amely kiemelkedően magas Románia
többi részéhez viszonyítva.
Júniusban az összes erdélyi alkalmazott 3711 lejes nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlag jellemezte a mezőgazdaságot (3413 lej), az ipart és építőipart (3644 lej), míg
a szolgáltatási ágazatban magasabb (3758 lej) volt a nettó átlagkereset. 2021 azonos hónapjához képest a nagyobb arányú

növekedés.
Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemezte a legmagasabb nettó átlagkereset (4409 lej), amit Kolozs megye kiemelkedő bérei magyaráznak. Kolozs megyében a nettó átlagbér
4712 lej, de a szolgáltatási szektorban az átlagos keresetek a
4967 lejt is elérték.
A Partiumban 3209 lejt vitt haza átlagosan egy személy.
Székelyföldön 3031 lej volt a júniusi nettó átlagbér, amely 680
lejjel maradt el az erdélyi átlagtól, így annak 81,7 százalékát
tette ki. Székelyföldön a lemaradás az iparban alkalmazottak
esetében jelentős, hiszen az erdélyi átlag 80,8 százalékát teszi
ki, a szolgáltatások esetében 82,1 százalék, a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás és halászat ágazatában pedig 87,5 százalék
ugyanez az arány. (MTI)

Az EU új kerettel biztosítaná az áruk és
szolgáltatások szabad mozgását válsághelyzetekben
Az Európai Bizottság új egységes piaci válságkezelési keretet mutatott be, hogy jövőbeli vész- és válsághelyzetek esetén megőrizze az áruk, a
szolgáltatások és a személyek szabad mozgását, valamint a kulcsfontosságú áruk és szolgáltatások folyamatos elérhetőségét – tájékoztatott a brüsszeli
testület hétfőn.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért
felelős uniós biztos a válságkezelési keret bemutatásakor elmondta, az új eszközök lehetővé fogják tenni a gyors és egységes reagálást, hogy újabb válságok esetén biztosítani
lehessen az egységes piac nyitottságát, valamint azt, hogy a
létfontosságú áruk továbbra is rendelkezésre álljanak.
Az új eszköz kiegyensúlyozott válságkezelési keretet hoz
létre az egységes piacot fenyegető különböző veszélyek azonosítására és a piac zökkenőmentes működésének biztosítására. Új mechanizmust biztosít az egységes piac nyomon
követésére, a különböző kockázati szintek azonosítására és a
megfelelő válasz koordinálására. Létrejön egy tanácsadó csoport is, amely az Európai Bizottság és a tagállamok képviselőiből áll. Feladata az adott helyzet értékelése és a

legmegfelelőbb válaszintézkedések ajánlása lesz –
közölte.
Az uniós bizottság közleményéből kiderült, a testület ajánlhatja a tagállamoknak, hogy a válság idején fontos áruk rendelkezésre állásának elősegítésére bővítsék vagy módosítsák
termelőkapacitásaikat, illetve gyorsítsák fel a termékek engedélyezésének folyamatát. Azt is ajánlhatja a tagállamoknak,
hogy a normál körülmények között képzett stratégiai tartalékokat célzottan osszák el.
Rendkívüli körülmények között a brüsszeli testület célzott,
adott esetben kötelező információkéréseket intézhet a gazdasági szereplőkhöz. Arra is felkérheti őket, hogy fogadják el a
válság idején fontos termékekre vonatkozó elsőbbségi minősített megrendeléseket. Továbbá bizonyos termékek gyorsabb
tesztelés és akkreditáció révén gyorsított forgalomba hozatalát
rendelheti el, ami vészhelyzetben is biztosítani fogja elérhetőségüket – írták.
A javaslatot az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa fogja megvitatni. Elfogadása után a rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba – közölte az Európai
Bizottság. (MTI)

Eltemették II. Erzsébet néhai brit uralkodót
II. Erzsébet királynő búcsúszertartása hétfőn a londoni Westminster-apátságban kezdődött meg. Az
egész napos szertartássorozaton több száz magas
rangú hazai és külföldi meghívott vett részt, köztük
állam- és kormányfők, valamint az európai monarchiák uralkodói.

A néhai brit uralkodót hosszas betegeskedés után, életének
97., uralkodásának 71. évében, szeptember 8-án érte a halál
Balmoralban, a királyi család nyári skóciai rezidenciáján.
A királynőt a múlt héten négy napra felravatalozták a londoni parlament legősibb épületében, az 1097-ben emelt Westminster Hallban.
A ravatal brit idő szerint hétfő reggelig volt látogatható, és
az előzetes becslések szerint valószínűleg meghaladta a félmilliót azoknak a száma, akik lerótták tiszteletüket a néhai
uralkodó koporsójánál.
A ravatalhoz még vasárnap éjjel is 8 kilométeres sor állt, és
az utolsóként érkezőknek a sorban állás kezdetétől számítva
hét órát kellett várniuk arra, hogy a ravatalozóhelyiségbe érjenek.
A múlt héten voltak olyan időszakok, amikor több mint 24
órát kellett sorban állni a ravatal meglátogatásához.
A koporsót hétfő délelőtt átvitték a Westminster Halltól 250
méterre emelkedő Westminster-apátságba, az angol-brit monarchia ősi londoni koronázó templomába, és elhelyezték a
búcsúszertartás idejére ott kialakított ravatalon.
A ceremónián kétezer meghívott vendég vett részt.
Jelen volt Joe Biden amerikai és Emmanuel Macron francia
elnök, valamint a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség országainak vezetői is, köztük Justin Trudeau kanadai, Anthony Albanese ausztrál és Jacinda Ardern új-zélandi
miniszterelnök.
A néhai királynő koporsóját a brit monarchia és az uralkodóház lobogója, a Royal Standard borította, és tetején elhelyezték a koronázási ékszerekkel együtt a kétezer gyémánttal
ékesített birodalmi állami koronát – Imperial State Crown –,
amelyet a brit uralkodók a legjelesebb állami eseményeken,
például a parlament évenkénti megnyitóján viselnek.
A koporsót hétfőn a brit királyi haditengerészet katonái vontatta ágyútalpon vitték át a Westminster Hallból az apátságba.
A lassú díszlépésben haladó menetet II. Erzsébet királynő
elsőszülött fia és utódja, III. Károly király követte testvérei,
Anna hercegnő, András yorki herceg és Eduárd, Wessex grófja
kíséretében.
A menet mögött haladt a király két fia, Vilmos walesi her-

ceg, a trón várományosa és Harry, Sussex hercege, Vilmos
öccse is.
II. Erzsébet királynőtől katonai tiszteletadással kísért állami
temetésen vettek végső búcsút.
A brit kormányzati protokoll alapján állami temetés csak
uralkodóknak és kivételes jelentőségű, tekintélyű állami vezetőknek jár, így az ilyen jellegű búcsúszertartás rendkívül
ritka.
Az utóbbi három évszázadban egyetlen olyan brit uralkodó
volt, akitől nem állami temetésen vettek végső búcsút: VIII.
Eduárd, aki 1936. december 10-én, alig 327 napi uralkodás
után, a koronázást meg sem várva lemondott trónjáról.
Ezután lett az Egyesült Királyság uralkodója VI. György, a
most elhunyt II. Erzsébet királynő édesapja.
A néhai uralkodó koporsóját a búcsúszertartások végén,
hétfő este a legnagyobb és legősibb királyi rezidencia, a London nyugati határában emelkedő ezeréves windsori kastély VI.
György királyról elnevezett emlékkápolnájának kriptájában
helyezték el.
A hétfői londoni búcsúztatási rendezvényeket példátlan biztonsági intézkedések kísérték. A Scotland Yard közölte, hogy
több mint tízezer rendőre vett részt az események biztosításában. (MTI)

Forrás: Facebook/The Royal Family
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Ország – világ
Felteltek a földgáztárolók

A romániai földgáztárolók töltöttsége meghaladta teljes kapacitásuk 80 százalékát, ezzel Románia teljesítette az Európai Bizottság által november 1-jére
kitűzött célt – tájékoztatott a miniszterelnök egy hétfői
Facebook-bejegyzésben. Nicolae Ciucă azt írta, Románia folytatja az energiafüggetlenségének biztosítására irányuló projekteket, ilyen például a
fekete-tengeri földgáz kitermelése, amelyből fedezni
tudják az ország szükségletének mintegy 10 százalékát. „Ígéretünkhöz híven lesz elegendő gáz a 2022–
2023-as télre, meg tudjuk védeni a háztartási
fogyasztókat, a kis- és középvállalkozásokat, a szociális ellátórendszert és a kritikus jelentőségű iparágakat” – fogalmazott. (Agerpres)

Meghosszabbítanák a támogatás
folyósítását

A kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek kéthavonta járó 50 eurós segély folyósításának meghoszszabbításáról is tárgyalt hétfőn a Nemzeti Liberális
Párt végrehajtó bizottsága – számolt be az ülés után
Nicolae Ciucă miniszterelnök, a politikai alakulat elnöke. Ciucă elmondta, a kiszolgáltatott kategóriáknak
járó, európai alapokból finanszírozott segélyek folyósítását folytatják 2027-ig. Ugyanakkor a kéthavonta
járó 50 eurós utalványokat jövő év júliusáig folyósítják, és amennyiben lehetőség nyílik rá a jövő év közepén esedékes költségvetés-kiigazításkor, akkor év
végéig is. Szavait megerősítette Marcel Boloş európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter,
hozzátéve, hogy az utalványra azok jogosultak, akiknek összjövedelmük nem haladja meg az 1500 lejt.
(Agerpres)

Csúszópénz elfogadásával
gyanúsítanak egy katonaorvost

Eljárást indítottak a korrupcióellenes ügyészek Alexandru-Florin Săvulescu katonaorvos, a bukaresti
Carol Davila Központi Katonai Sürgősségi Egyetemi
Kórház II. általános sebészeti osztályának vezetője
ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy műtétekre és
szakorvosi vizsgálatokra csúszópénzt fogadott el. A
korrupcióellenes ügyészség (DNA) hétfőn kiadott
közleménye rámutat: mivel a gyanúsított ezredes
rangú aktív katonatiszt, az intézmény katonai ügyészei rendelték el ellene a bűnvádi vizsgálat elindítását, és péntektől 60 napos hatósági felügyelet alá
helyezték folytatólagosan elkövetett csúszópénz-elfogadás bűntette miatt, amit a katonai kórház sebészeti osztályának vezetőjeként követett el. Az
ügyészek szerint Alexandru-Florin Săvulescu katonaorvos az idén több személytől is kért és kapott jogosulatlanul pénzt és ékszereket a rajtuk vagy a
hozzájuk közel álló személyeken végzett sebészeti
műtétekért és szakorvosi vizsgálatokért. Amíg hatósági felügyelet alatt áll, Săvulescu nem gyakorolhatja
hivatását. (Agerpres)

Szociális utalványokat zároltak

Körülbelül 63.000 szociális utalványt zároltak, miután
az adóhatóság megállapította, hogy a kedvezményezettek összjövedelme meghaladja az 1500 lejt – közölte hétfőn Marcel Boloş európai beruházásokért és
projektekért felelős miniszter. Boloş arról számolt be
a sajtónak, hogy a szociális utalványok minden részletének átutalása előtt az adóhatósággal közösen ellenőrzik minden egyes kedvezményezett jövedelmét;
akinek az összbevétele meghaladja az 1500 lejes küszöböt, azt törlik a jogosultak közül. A szociális utalványok (voucherek) költségének felét európai
alapokból, másik felét az államkasszából fedezik.
(Agerpres)

(Kampány)ellentmondások
(Folytatás az 1. oldalról)
Egy másik felmérés, a SOCIOPOL szerint a választók
leginkább az AUR-t preferálják, a PSD és a PNL népszerűsége jelentősen visszaesett, bár a szociáldemokraták még mindig az első helyen vannak a népszerűségi
listán. Előrehozott választások esetén azonban a második helyen az AUR végezne.
A SOCIOPOL adatai szerint a PSD a szavazatok
32%-át, az AUR meg a 25 százalékát vinné el. Az Avangarde-felmérésben a liberálisok 25%-on álltak, ebben
csak 15 százalékra taksálták őket, az USR 11, az
RMDSZ 6 százalékot kapna.
A SOCIOPOL szerint sem Liviu Dragnea, sem Ludovic Orban pártja nem jutna be a parlamentbe előre
hozott választások esetén. De nem érné el a választási
küszöböt sem a Dacian Ciolos, sem a Codrin Ştefănescu
által vezetett politikai alakulat.
A liberálisok első alelnöke azt mondta, az egyetlen
üdvös megoldás az ország számára a jelenlegi kormánykoalíció, amely – szerinte – 2026-ig marad hatalmon, és Kelet-Közép-Európa motorja lesz.
Természetesen ezeket a számokat nem lehet és nem is
szabad szentírásnak tekinteni, hiszen a mandátumoknak
alig vagyunk túl a felén, de figyelmeztetésnek megfelel,
mind a politikai szereplők, mind a választók számára.
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Tizenegyedik marosszéki gazdanap

Határon inneni és túli összefogásra van szükség
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a marosszéki gazdanapot
vasárnap
a
mezőpaniti sportpályán az
RMGE Maros szervezete. A
rendezvény traktorfelvonulással kezdődött, majd a pályán a különböző gazdakörök,
valamint a szervezet által felkarolt helyi – marosszéki –
termelők, kézművesek sátrai,
vásárral egybekötött kiállítása, illetve a Maros Gazda
Kft. partnereinek bemutatóstandjai várták az érdeklődőket. A színpadon kultúrműsor
is volt. Az esemény fővédnöke
dr. Nagy István, Magyarország
agrárminisztere volt, akit ezúttal Pro Agricultura Transil- Dr. Nagy István miniszter átvette a Pro Agricultura Transilvania díjat
vania díjjal tüntetett ki a
szervezet.
és Emese) is ebben az elismerésben ték a Marosi Termék márkajegyet,

Vajda György
A mezőcsávási fúvószenekar hívogatója ébresztette szeptember 18án, vasárnap a mezőpanitiakat, és
jelezte, hogy gazdanap tartatik a
helybéli sportpályán. Az előző napokban a szervezők már berendezték a sátrakat, helyet kapott az
RMGE Maroshoz tartozó több gazdakör és gazdaszervezet, amelynek
tagjai már kora délelőtt befűtöttek a
bográcsok alá. A pálya közepén,
szép sorban szintén a szervezet által
felkarolt őstermelők, kézművesek,
pálinkakészítők, borászok és sok
más helyi termelő vonultatta fel termékeit. Hátrább a Marosi Gazda
Kft. partnerei – elsősorban inputokat forgalmazók – rendeztek be
standokat. S hogy mindennek ereje
és teteje legyen, a traktorokat is felvonultatták a rendezvény elején.

Felvonultatták a traktorokat

Volt köztük régi – talán még a kollektív gazdaságban dolgozó – is, de
korszerű munkaeszköz is, így igazán érdekes látvány volt követni a
munkagépek évtizedes fejlődését. A
hivatalos megnyitót megelőzően a
héderfájai dalkör, a Gyöngyvirág és
a mezőpaniti Bazsarózsa néptánccsoport lépett fel a pályán felállított
színpadon. Közben díjazták a Legszebb konyhakertek vetélkedőn
részt vevőket. Mint ismeretes, a
programot még a tavasszal hirdette
meg az RMGE Maros. Erre bárki
benevezhetett, akinek kis méretű
kertje vagy akár az erkélyen kialakított zöldségese, illetve fűszernövényágyása volt. Az idén 34-en
jelentkeztek, szakértőkből álló zsűri
választotta ki közülük a legjobbakat. Dicséretben részesült Fazakas
Angéla, harmadik helyezést ért el
Muica Irén, a második hellyel a
Dejó kert néven jelentkezett kiskertet tüntették ki, illetve Nagy Júlia,
továbbá a Cseh tanya (Cseh János

részesült, míg az első helyet Menyhárt Krisztina nyerte el. A nyertes
lapunknak elmondta: „másodállásban” gazdálkodnak. Nemcsak
kiskertet művelnek, hanem fóliasátras zöldségtermesztéssel is foglalkoznak, s mivel a nyertes
korondi, ezért inkább e Hargita megyei községben értékesítik termékeiket. Munkájában családja is
segíti.
Az eseményen jelen voltak a
Maros megyei mezőgazdasági hatóságok vezetői, több szakértő is. A
Legszebb konyhakertek vetélkedő
díjazása után délben a helyszínre érkezett dr. Nagy István, Magyarország agrárminisztere, aki korábban
több mezőgazdasági szakértővel,
Péter Ferenccel, a Maros Megyei
Tanács elnökével a mezőpaniti Therézia Tejfeldolgozó üzemben találkozott, ahol a mezőgazdaság
jelenlegi helyzetéről beszélgettek.

Fotók: Vajda György

A sportpályán megtartott hivatalos megnyitón Fazakas Miklós, az
RMGE Maros elnöke a szervezet
programjairól beszélt, majd megköszönte a magyar kormány, személyesen dr. Nagy István miniszter
támogatását, azt, hogy „felelősen
állt a hátunk mögött”, és mindenben
valódi partner volt. Ennek is köszönhetően megerősödtek a partnerkapcsolatok. Az elnök kifejtette: az
elmúlt időszakban a gazdáknak
rendkívüli körülmények között kellett helytállniuk, hiszen a világjárvány,
az
energiaés
üzemanyagválság, aztán a szomszédunkban dúló háború, majd egy
hideg tavasz és hosszan tartó szárazság miatt sok a bizonytalanság.
Az egyesület több mint három évtizede azon dolgozik, hogy szakmai
képzést biztosítsanak a gazdáknak,
nemrég létrejött a Maros Gazda
Kft., amely lehetőséget teremt arra,
hogy előnyösen szerezzék be a gazdák az inputokat. Nemrég bejegyez-

így igazán megvan a lehetőség arra,
hogy a gazdák fejlődjenek, lépést
tartsanak a kor kihívásaival –
mondta a többi között az elnök.
Bodó Előd Barna, a gazdanapot
vendégül látó község polgármestere
köszöntötte a minisztert. Elmondta:
a mezőpanitiak hagyományosan a
mezőgazdaságból élnek. A magyar
kormány támogatásának köszönhetően ma már korszerű eszközökkel
művelhetik meg a földeket, ezáltal
megnőtt a hatékonyság és a versenyképesség. Az összefogással
kapcsolatosan elmondta, „egymásba kell kapaszkodnunk, tudás és
technológiai transzfer, a támogatási
programok, szakmai szervezeteink
kölcsönös segítsége és az együttgondolkodás mellett együtt is kell
dolgoznunk”. Hozzátette, eltűntek
már az egy-két tehenes gazdaságok,
kevés fiatal maradt a föld mellett,
ezért fontos, hogy a mezőgazdaság,
a gazdatársadalom megerősödjön,
és kialakuljanak az önellátó gazdaságok.
A felszólalók sorát Nicu Vasile, a
Romániai Mezőgazdasági Termelők
Egyesületei Ligájának (LAPAR) elnöke követte, aki elmondta, a 2008as válságnál súlyosabb elé nézünk
az elkövetkezendő öt-hat évben.
Hatásának leküzdésére, minimalizálásához összefogásra, bölcsességre és sok munkára van szükség,
ehhez pedig tiszta és világos agrárpolitikát kell kidolgozni és következetesen megvalósítani. Ha mindez
megvan, akkor közösen kilábalhatunk a válságból – mondta, majd
hozzátette, rég együttműködnek az
RMGE Marossal, a magyar gazdákkal, hiszen szükség van a szakma
összefogására. Barabási Antal Szabolcs, Románia Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztériumának
államtitkára elmondta, a világjárvány és az utána következő válság
ráirányítja a figyelmet a magángazdálkodás fontosságára. Minden gazdasági ágazat fontos, de a háttérbe
szorított mezőgazdaságból most a
legfontosabb gazdasági tényező
lett, mondta, majd hangsúlyozta,
azért vállalta el megbízatását, hogy
a gazdákon segítsen.
Kolcsár Károly parlamenti képviselő hozzátette: azon lesz, hogy a
gazdatársadalom elnyerje megfelelő
megbecsülését a szakmai körökben.
Vass Levente egészségügyi államtitkár, a Romániai Magyar Kisgazda és Kivállalkozói Platform
elnöke tolmácsolta Kelemen Hunor
szövetségi elnök üdvözletét, majd
utalva Novák Katalin magyar és
Klaus Iohannis román elnök találkozójára, kifejtette: új fejezet kezdődhet
a
román–magyar
kapcsolatokban, így nemcsak a magyar, hanem a román kormány támogatását is ki kell használják a

gazdák, hiszen szükség van helytállásukra. Az RMGE Maros lehet az
a híd, amely e kétoldalú kapcsolatot
erősítheti és közvetítheti a gazdák
felé.
A felszólalók sorát dr. Nagy István magyar agrárminiszter zárta.
Azzal kezdte beszédét, hogy megköszönte e megtisztelő kitüntetést,
majd Kós Károly szavait idézte:
„Számba kell venni erőinket, szerveznünk kell a munkát, tudnunk
kell a célt, amit el akarunk érni.” A
gazdákat sújtó nehézségekről
szólva elmondta, ebben a helyzetben az agrártermelőknek is egyre
több és egyre nagyobb kihívásokkal
kell szembenézniük, és ezért ebben
a mozgásban levő világban minden
korábbinál nagyobb szükségünk
van egymásra. Az előttünk álló változásokról szólva a miniszter elmondta: szükség van a termelői
jövedelem és nyereségesség megőrzésére és növelésére, a nemzedékváltásra a mezőgazdaságban,
fejleszteni kell az öntözőrendszert,
fokozni az erdősítést, és lépést kell
tartani az agrárszektor korszerűsítésével, a digitalizációval. Ha nem
haladunk együtt ezen az úton, akkor
lemaradunk – tette hozzá. Ami a
Kárpát-medencei együttműködést

ahogyan azt a román kormány is
teszi” – mondta a magyarországi
szaktárca vezetője.
Az ünnepi beszédeket követően
átadták a Pro Agricultura Transilvania érdemdíjakat azoknak, akik
hozzájárultak az egyesület tevékenységéhez. Posztumusz kitüntetésben részesült Biró Csaba, az
RMGE Maros alelnöke, a sóváradi
gazdakör elnöke, volt sóváradi polgármester. Szintén posztumusz díjban részesült Kocsik József, az
RMGE Arad megyei szervezetének
elnöke, továbbá díjat kapott Tolokán Zoltán, a marosludasi gazdakör
elnöke, Ráduly György, az udvarfalvi gazdakör elnöke, Kacsó Antal
volt nyárádmagyarósi polgármester,
a torboszlói gazdakör elnöke, Seprődi József szakoktató és borász, a
dicsői Szent Márton Borlovagrend
alapító tagja, Deé Árpád oktató,
szakmai tanácsadó, Kedves Domokos oktató, szakmai tanácsadó,
Jörg Vill svájci kormánymegbízott,
az Agrom Ro egyesület alapítója, az
RMGE Maros szakmai támogatója,
Szabó Zoltán, a Hangya Szövetkezet alelnöke, dr. Pauk János,
a GK szegedi nemesítő szakértője
és dr. Nagy István agrárminiszter.

Kulturális műsor szórakoztatta az egybegyűlteket

illeti, a miniszter hangsúlyozta az
együttműködést, a szövetkezetek
fontosságát, amely egybefogja az
egyéni termelői kapacitásokat, és a
gazdák így piacképes alkuerőt tudnak majd felmutatni. „Úgy látom,
itt Székelyföldön már elindult egy
ilyen irányú gondolkodás, egyre
több sikeres szövetkezet létrejöttének és működésének lehetünk tanúi.
Fontos, hogy ez a szemlélet még inkább erőre kapjon, mert az európai
uniós finanszírozási gyakorlat a továbbiakban is a szövetkezetek támogatását
helyezi
előtérbe,

A legszebb konyhakertek vetélkedő nyertese

A díjazást követően a miniszter
kíséretével meglátogatta a gazdakörök, valamint a kiállítók sátrait.
Délután szórakoztató programokat
szerveztek a jelen levő gazdáknak,
akik így kötetlenebb keretek között
is találkozhattak, tapasztalatot cserélhettek, együtt lehettek a betakarítást megszakító ünnepen. S míg
délelőtt zuhogó esőben kezdődött a
rendezvény, addig délután a nap is
kisütött, talán jelezve, hogy megérdemelten mulattak mindazok, akik
eljöttek a tizenegyedik marosszéki
gazdanapra.
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Jótékonysági motorozás Magyarfülpösre

Búzát a pelyvától
Kaáli Nagy Botond
Amint azt a szóban forgó eseményről írott előzetesben is megemlítettük, az őket körülvevő,
legnagyobb részt a szenzációhajhász média által gerjesztett és a legtöbb esetben hazugságokon alapuló
negatív hírnév ellenére, illetve azzal

mit sem törődve, a motorosklubok
világszerte a legrégebbi és leglelkesebben adományozó civil szervezetek
közé
tartoznak.
Dollármilliókban mérhető minden
évben az általuk világszerte nyújtott
segítség, amelynek legnagyobb részét hátrányos helyzetű vagy beteg
gyerekekkel foglalkozó szervezeteknek ajánlják fel. Ez minálunk,
Erdélyben sincs másként, elég, ha
csak a majdnem húsz évvel ezelőtt
elkezdődött, a Böjte Csaba árvaházait megsegítő, magyarországi hátszéllel
indult
túrákra,
a
szentegyházi jótékonysági motorostalálkozóra vagy a magyarfülpösi
Szivárvány házat támogató eseménysorozatra gondolunk. Csak az
utóbbi kettő az elmúlt évek során
több mint százezer lejjel segítette a
beteg, illetve hátrányos helyzetben
élő gyerekek, felnőttek életét.
A magyarfülpösi Szivárvány
házat működtető Szivárvány Alapítványt támogató eseményre az idén

is sor került, immár kilencedik alkalommal: szeptember 17-én látogatták meg az adakozó motorosok
(és nem csak) a fülpösi gyermekotthont a Hells Angels MC marosvásárhelyi Chartere, a Daimler MC
Nomads és a Sons of Attila RC által
szervezett jótékonysági esemény
keretében.

Múlt szombaton szakadó esőben
és 12 Celsius-fok körüli, mondhatni
nem tipikusan motorosbarát időben
gyülekeztek Marosvásárhelyen a
résztvevők a Sörház udvarán, a Daimler MC Nomads klubháza előtt.

Eleinte nem voltunk túl sokan, de
nem bánkódtunk, tudtuk, hogy ez a
klíma elválasztja a búzát a pelyvától, végül meghaladta várakozásainkat az érkezők száma – korántsem
jöttek annyian, mint a legutóbb, de
szégyenkezni sem volt ok semmire.
Déli fél egykor, már nem ömlő,
csak olyan lassú és anyaszomorító
módon csepergélő esőben elindult a
menet Szászrégen felé, ahol a hagyomány szerint a helyi Lidl parkolójában találkoztunk az ottani,
illetve a környékről érkező bikeerekkel. Az idő is jobbra fordult,
végül egészen szép számban, rendőri felvezetéssel indultunk tovább
– egy kis szászrégeni felvonulással
tarkítva – Magyarfülpös felé, ahol
már bográcsban rotyogó gulyással,
enni- és innivalóval vártak a helybéliek. A gyermekotthon udvarán
elhelyezett asztalok mellett hamar
összeverődött a számos régi ismerősből is álló társaság, a jókedv és
nevetés ezúttal is belengte a helyet.
A szervezőktől a résztvevőket Zsigmond Zsolt, a Sons of Attila RC,
Székely Róbert, a Daimler MC Nomads elnöke, valamint Ady István
református lelkipásztor, a Szivárvány ház vezetője köszöntötte,
majd az adakozást követően – mindenki egy tanknyi benzin árát ajánlotta fel, elkezdődtek a koncertek,
majd azok szünetében a heveny fel-

kacagásoktól sem mentes tombolahúzás, amit Zsigmond Zsolt vezetett. A tombolán a Szivárvány ház
kis lakói által készített műalkotások
– leginkább festmények és babák –
találtak gazdára, természetesen az
innen befolyó összeg is az adományt gazdagította. Az est folyamán, a ház udvarán felállított
színpadon fellépett a 5Relax, a Shadows és az Eternis, a nagyszerű
hangulatú koncerteket pedig a motoros eseményeken kihagyhatatlan
buli követte.
Az Ady István református lelkész
által vezetett alapítvány 1999-ben
alakult Magyarfülpösön, és több
mint tíz éve áll a mélyszegénységbe
süllyedt mezőségi szórványmagyarság szolgálatában, tanév idején térítésmentes tanulási és lakhatási
lehetőséget biztosítva a rászoruló
gyermekeknek. A házban teljes el-

látást biztosító bentlakás is működik: a gyerekek ott laknak, csak hétvégékre térnek haza szüleikhez. E
ház megsegítésére indult a motoros
kezdeményezés, amelynek köszönhetően évről évre több száz magyar
és román nemzetiségű motoros vesz
részt a jótékonysági motorozáson,
és támogatja az itt zajló munkát.
E célnak az idén is sikerült eleget
tennünk: az összeg, amely az eseményből származik, átlagosan
10.000 és 15.000 lej között ingadozik évente, az idén – az abszolút
csapnivaló időjárás, a folyton el-eleredő eső, a tizenfokos hőmérséklet
és az értelemszerűen kevesebb
résztvevő ellenére is – 17.400 lejjel
segítették a motorosok a mélyszegénységben élő gyerekek életkörülményeinek jobbításáért fáradozó
Szivárvány Alapítványt. Ez pedig
önmagáért beszél.

Fotók: Kaáli Nagy Botond és Nagy Tibor

Hajnali Székről

Széki táncház és mulatságok a Hajnaliban
A magyar közmédia és a Hagyományok Háza közös műsorának
szeptember
harmadik heti adásaiban az
érdeklődők régi táncházi felvételeket hallhatnak Mezőségről,
Székről.
Az
összeállításban Ádám Isván
Icsán és bandája, valamint
Filep Márton, azaz Pali Marci
és bandája muzsikál.

Dr. Csermák Zoltán
A Kossuth rádió Hajnali – Népzenei összeállítás korán kelőknek
című műsora a szeptember 19-ével
kezdődő hét adásait a mezőségi
Szék muzsikájának szenteli.
A Hagyományok Háza műsorába
korábban is válogattak olyan zenei
folyamatokat, amelyek kizárólag
úgymond élő körülmények között,
azaz bálban vagy lakodalomban,
mulatságban készültek. Szó esett
arról is, hogy ezek a felvételek – ellentétben a megrendezett gyűjtésekkel – sokszor többet árulnak el
egy-egy banda játékáról, mint amit
egy kizárólag tudományos szempontok szerint folyó kikérdezés
alapján ismernénk meg. Az egyesével felvett dallamok esetén amúgy
is ritkán van lehetőség arra, hogy a
zenekar lendületbe jöjjön, a saját já-

tékába feledkezve, szabadon
játsszon.
Márpedig a zenészeket akkor érdemes megítélni, ha hosszabb folyamatokat játszanak. Ilyenkor
derül ki a prímásról, hogyan köti
egymáshoz a dallamokat, hogy
tudja tempó- és hangnemváltásaival
a hangulatot fokozni, a kíséretről
meg az, hogy milyen összeszokottsággal muzsikálnak, mennyire lélegzik együtt a banda.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy egy falusi bálban
már régóta nemcsak népzene szól.
A közönség igényli a nótákat, az
éppen futó vagy az örök slágereket,
mulatozás közben nem a hagyományt akarja őrizni. Hozzátehetjük
azt is, hogy a falu közösségének ízlése bizony ritkán egyezik a gyűjtőével, ezért a néprajzi, népzenei
szempontból kevésbé értékes anyag
éppúgy helyet kaphat az élő előadásban, mint népzenekincsünk
régi dallamai.
Ezen a héten széki táncházakban,
mulatságokban készült felvételeket
válogatott a szerkesztő.
Szék, ez a mintegy kétezer-ötszáz lakosú település a Mezőség
nyugati részén, Kolozsvártól negyven kilométerre, északkeletre fekszik. Innen származik a táncház
szavunk, ugyanis így hívták a falu

rendszeres táncos összejöveteleit, és
Magyarországon a ’70-es évektől
elterjedt táncházakat az itteni minta
alapján hozták létre. Nem véletlen,
hogy a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány és az Erdélyi Hagyományok
Háza
Alapítvány
a

táncházmozgalom 50 éves fennálSzerkesztő-műsorvezető: Pénzes
lása alkalmából, idén május 7-8. kö- Géza
zött ott szervezte meg az első széki
Adás: Kossuth Rádió (minden
szabadegyetemét.
Az adásban Ádám István Icsán és reggel 5.03)
A műsor interneten elérhető:
bandája, valamint Filep Márton azaz
www.mediaklikk.hu/mediatar/
Pali Marci és bandája muzsikál.

Fotó: Kinda Botond
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Szerkesztette: Nagy Székely Ildikó

Sokat késik a pályázatok kiértékelése

Várólistán a bölcsődeépítés
Az idei a várakozások
éve volt Maroskeresztúron. Sohasem húzódott
ilyen sokáig a benyújtott pályázatok elbírálása, így az elmúlt hat
esztendőben jelentős
beruházásokkal gazdagodó községben 2022
első kilenc hónapjában
hirtelen lelassult az élet
– tudtuk meg Kovács Edit
második mandátumát
töltő polgármestertől.

A községgazda úgy vélte,
valószínűleg a bizonytalan
világpolitikai helyzet is közrejátszott abban, hogy tavaly
novemberben leadott pályázataikról közel tíz hónapig
nem érkezett semmilyen
visszajelzés. Látogatásunk napján
– múlt szerdán – a legnagyobb, 34
millió lej értékű projekt, a községközponti tömbházak hőszigetelése,
energiahatékonnyá tétele ügyében
történt némi előrelépés.
– Erre az országos helyreállítási
terv (PNRR) keretében benyújtott
pályázatunkra kaptunk egy kiigazításkérést, és a ma reggeli tanácsülésen el is fogadtuk a szükséges
módosításról szóló határozatot,
majd villámpostáztuk a dokumentációt. Szintén a PNRR keretében
szerettünk volna bölcsődeépítésre
lehívni pénzalapot. A két-három
éves gyermekek szülei részéről hatalmas igény lenne erre a beruházásra – a napközi ugyanis telt
házzal működik –, de a projektünk
sajnos várólistára került. A Környezetvédelmi Alaphoz benyújtott két
legrégebbi pályázatunkra – a székelykakasdi iskola zöldesítésére,
valamint a község közvilágításának
további korszerűsítésére – még
nem kaptunk választ. Ez utóbbi
kezdeményezésünk egy olyan,
központilag irányítható rendszerre
vonatkozik, amellyel a fény intenzitása napszakonként módosítható,

éjszakára például csökkenthető
lenne. Így a már meglévő, modern
LED-es égők kevesebb áramot fogyasztanának. A mai energiaárak
mellett nagy szükség van egy ilyen
lépésre – jegyezte meg a polgármester, majd hozzátette: elképzelhető, hogy mire elfogadják a
pályázatot, a lámpatesteket is ki
kell cserélni.
Az Országos Beruházási Alapnál (CNI) föld alatti parkolók kialakítására
pályázott
az
önkormányzat. Ez ügyben jobbak a
kilátások, a CNI ugyanis felvette a
projektet a finanszírozható kezdeményezések listájára, így elkezdték
összeállítani a dokumentációt.
– A tömbházak körüli terület jogi
helyzete nagyon rendezetlen volt,
telekkönyveket kellett szétbontani,
egyesíteni. A tömbházak alatti terület a telekkönyvek szerint kisebb
volt, mint maga az épület, így módosítani kellett az iratokat. Ez mind
megnehezítette a folyamatot –
mondta el Kovács Edit.
Szintén a CNI-nél egy sportbázis
építésére is igényeltek finanszírozást, de egyelőre nem kaptak értesítést a pályázat elbírálásáról.

Leaszfaltozzák a kakasdi
mellékutcákat
Az Anghel Saligny program keretében három projektet is benyújtott a község: a székelykakasdi
mellékutcák aszfaltozására, három
községközponti utca korszerűsítésére és a vízelvezető sáncok javítására igényeltek támogatást. A
kakasdi mellékutcák pályázata lett
nyertes, így a héten meghirdetik a
tervezésre és kivitelezésre vonatkozó licitet. A korábbi infrastrukturális fejlesztésekből kimaradt
keresztúri utcákat – a Kombinát
utcát is beleértve – a kakasdi munkálattal egy időben helyi forrásból
aszfaltozzák.
Szintén önerőből újítják fel a
székelykakasdi kultúrotthon színpadát, amely már nem volt biztonságos a fellépők számára, és a
padlózatot is kicserélik. A munkálat múlt kedden kezdődött.
Helyi költségvetésből bővítik a
keresztúri óvodaépület mögötti
parkot is, ahol két régi épületet
bontottak le, és jelenleg az építkezés elindításához szükséges engedélyre várnak. A parkban két
pingpongasztal is helyet kap.
Ami a magánkezdeményezéseket
illeti, megtudtuk, hogy a közeljövőben két ipari parkkal gazdagodik a
község: az egyiknél már elkezdődött az építkezés, a másik még engedélyeztetés alatt van.
– Ez nagy pozitívum Maroskeresztúr fejlődése, a helyi költségvetés növekedése szempontjából. A
nagyobb büdzsé lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos beruházásoknál kevésbé függjünk külső
forrásoktól – fejtette ki a polgármester.
A pályázatokra visszatérve a
községgazda elmondta, hogy az
eddigi nyertes projektjeiket már
mind lezárták, a jelenleg tervben
lévő beruházások összértéke pedig
meghaladja a százmillió lejt. Kovács Edit bízik abban, hogy a hoszszú szélcsend után végre beindul a
pályázatok elbírálása, és a kedvező
értékelések lehetővé teszik, hogy
megszokott ritmusában folytatódhasson az önkormányzati munka.

Munkaerőt keresnek
a maroskeresztúri Ormatinhoz
(Folytatás az 1. oldalról)

Kiment „divatból” a fémlopás
Orban Anamariatól azt is megtudtuk, hogy több száz céggel állnak szerződésben a megyében és a
megyén kívül, a legnagyobb menynyiségű hulladék ezektől, illetve
közintézményektől – iskoláktól,
pénzügyi igazgatóságoktól, polgármesteri hivataloktól – érkezik. Magánszemélyektől évek óta csak a
személyazonossági igazolvány felmutatásával és a behozott anyag
származásáról saját felelősségre tett
nyilatkozattal vesznek be bármit is.
– Így a fémtolvajoknak például
nincs nálunk keresnivalójuk. Igaz,
az utóbbi időben, mióta mindenhol
megjelentek a térfigyelő kamerák,
vissza is szorult ez a jelenség. Régebben a tömbházak mellől a flekkensütőket is összeszedték, sőt az
utcákról a kanálisfedőket is eltulajdonították az úgynevezett „gyűjtögetők” – jegyezte meg Anamaria,
akitől arról is érdeklődtünk, hogy
mennyit fizetnek a különböző hulladékokért.
– Ez nagymértékben függ az
anyag minőségétől, mennyiségétől
és a piaci mozgástól, az árak tehát
szinte havonta módosulnak. Egy
kiló vas értéke 60 bani és 1 lej 20
bani között változik, az archív papír
kilója – ide tartoznak a könyvek, füzetek is – 10, a kartoné és a színes
fóliáé 20, az átlátszóé 50 bani.
– Milyen mennyiség gyűl össze
havonta a különböző hulladékokból?
– Ez is időszakról időszakra változik, a nyári vakációban jóval kevesebb, mint ősszel vagy tavasszal.
Átlagban 150 tonna karton, 100
tonna vas, 80 tonna műanyag, 30

tonna fólia kerül hozzánk. Innen nagyobb gyárakhoz továbbítjuk az
árut végső feldolgozásra.
– Csökkent-e a forgalom a világjárvány idején, amikor sokáig zárva
voltak a tanintézetek és a vendéglátó egységek?
– Érzékelhető volt a visszaesés,
de sikerült túlélnünk ezt az időszakot. Az üzletekből, bevásárlóközpontokból
egyébként
sokkal
nagyobb mennyiségű hulladék jött
a korlátozások periódusában, az
emberek ugyanis tartalékok felhalmozása céljából többet vásároltak.

A rabok jól dolgoztak
Beszélgetésünk végén újra a
munkaerőhiányhoz kanyarodtunk
vissza. Orban Anamaria elmesélte,
hogy a járványhelyzet előtt a marosvásárhelyi börtönnel kötött szerződés alapján rendszeresen vitt be a
céghez 3–4 elítéltet dolgozni.
– Reggel autóval mentem utánuk, délután visszavittem őket. Meg
kell hagyni, becsületes munkát végeztek – mondta a gazdasági igazgató, majd hozzátette: azért
egyáltalán nem bánja, hogy a coviddal a rabok fuvarozása véget ért.
Anamaria kiemelte, hogy azért is
lenne nagy szükség új alkalmazottakra a hulladékok kiválogatásánál,
mivel az újrahasznosításra érkező
anyagok összetétele alapján sokan
még mindig nem sajátították el a
szelektív hulladékgyűjtés lényegét.
– Amikor kislányként édesapámmal Hollandiában jártam, meggyőződhettem arról, hogy az ottani
emberek már akkor is tudták, mit
jelent ez az egyszerű, a környezetvédelem szempontjából azonban
nagyon fontos művelet – tette hozzá
a gazdasági igazgató.

A korszerű tanintézetek települése

Új óvodaépület nyílt Maroskeresztúron
Maroskeresztúron az óvodásoktól a felső ta- az elsősöket Nagy Imola Izabella tanítónő oktatja. A
gozatos iskolásokig minden gyermek új vagy 29 fős, román tannyelvű Pillangó óvodai csoport penemrég felújított épületben kezdhette a tan- dagógusa Covaci Esterra Maria.
A korszerű épület barátságos és tágas termeiben a
évet.

A tanügyminisztériummal partnerségben épített
óvoda első alkalommal fogadta az aprónépet és a legfiatalabb iskolásokat. A 2019-ben átadott napközi
szintén még újnak számít, akárcsak a községközponti,
korszerűsített és bővített iskolaépület, amelynek avatóünnepségét tavaly tartották.
A vadonatúj óvodába egy normál programú óvodás
csoport, valamint a magyar tagozat előkészítő és első
osztályosai járnak. Mindkét osztály tizenkettes létszámmal működik, az előkészítősöket Fülöp Panna,

legkisebbeknek megannyi játék, a nagyobbacskáknak
okostábla áll egyebek mellett a rendelkezésére. Mindhárom helyiséghez külön mosdó is tartozik. Ottjártunkkor éppen az udvaron szaladgáltak, hintáztak a
gyerekek. A kinti levegőzés alatt a tanítónőktől megtudtuk, hogy nemcsak a községből, hanem Malomfalváról és Nyárádtőről is vannak diákjaik, a két
településen ugyanis nincs magyar oktatás. A kisiskolások egy kakasdi kislány kivételével már az óvodából ismerik egymást. Székelykakasdon egyébként az
új tanévben csak első és harmadik osztály működik.
A többieket, a felső tagozatosakat is beleértve, iskolabusz hozza a községközpontba, ahol az épületbővítésnek köszönhetően második éve kizárólag délelőtti
oktatás folyik.
Az új óvodában tanuló előkészítősök éppen a látogatásunk napján írtak először, addig ugyanis csak rajzoltak és színeztek, az elsősök pedig folytatták a
tavalyi tananyag átismétlését. A tantermekben minden
padon ott díszelgett a gyermekek neve. A betanító pedagógusok – az angol- és a vallástanárnő – számára
jelent ez nagy segítséget – magyarázták a tanítónők.
A 29 óvodásból ottjártunkkor mindössze heten voltak jelen, a többiek meghűltek, ezért otthon kellett
maradniuk – tudtuk meg a mosolygós óvónőtől.

Fotók: Nagy Tibor

Községnapok és vadkár
A pandémia miatti két év szünet
után szeptember második hétvégéjén került sor a maroskeresztúri
községi napokra. A negyedik alkalommal szervezett rendezvénysorozatot a marosvásárhelyi gazdag
eseménykínálat miatt tartották a
megszokottnál kicsivel később,
hogy a lakosság ne kényszerüljön
választási helyzetbe – tudtuk
meg Kovács Edit polgármestertől.
Az ünnepi program a lassan hagyományossá váló biciklis felvonulással kezdődött az eddiginél
hosszabb útvonalon. A továbbiakban díjazták a községbeli aranylakodalmasokat, akik legalább öt éve
élnek Keresztúron vagy Kakasdon,
ezúttal nyolc házaspár vehetett át
oklevelet és pénzajándékot. A községnapi kínálatból a néptánc, a
gyermekeknek szóló tevékenységek

és a könnyűzenei koncertek sem hiányoztak, és persze a tűzijáték sem.
A beharangozott nagy esők elmaradtak, így semmi sem árnyékolta
be a jó hangulatot – összegzett a
községgazda.
Az időjárásnál maradva, arról is
érdeklődtünk, hogy az aszályos
nyár milyen mértékben érintette a
termést.
– Ennél sokkal nagyobb gondot
jelentett a vadkár, ami idén sokszorosa volt a korábbi években tapasztaltnak. Arra is volt példa, hogy egy
gazda egymás után három kártérítési kérelmet adott le három különböző területre a vaddisznók
garázdálkodása miatt. A napraforgótáblákat a varjak pusztították. Tizenkét kérvény érkezett hozzánk
ezen a nyáron, míg más években
egy-két ilyen jellegű panaszt kaptunk – tájékoztatott a polgármester.
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Bemutatta a (hiányos) keretet a CSM – aztán nyert két meccset
Barátságos kosárlabda-mérkzés: Marosvásárhelyi CSM – Csíkszeredai VSKC 92:59 (23-9, 19-19, 31-20, 19-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 450 néz. Vezette: Bukuresti
László, Bukuresti Loránd, Csíki Zsolt (mind Marosvásárhely)
Marosvásárhelyi CSM: Sánta 20 pont, Martini 19 (3), olopa
17 (2), Gajovi 9 (2), Sólyom 8, Person 8, Bora 5 (1), Blaga 3
(1), Nistor 2, Engi-Rosenfeld 1, Murean, Szilveszter.
Csíkszereda: Draškovi 13 (1), Manojlovi 12 (1), Casale 11,
Lufile 7, uovi 6, St nescu 3, Zerkula 3 (1), ibârn 2, Frolov
1, László B. 1, László A., Szabó.

Folytatta felkészülését a bajnoki szezonra a
Marosvásárhelyi CSM
kosárlabdacsapata, két
hazai mérkzéssel és két
gyzelemmel. Az els, a
Csíkszeredai VSKC elleni, keretbemutatóként
is szolgált, bár az idpontválasztás nem bizonyult a legszerencsésebbnek. Az egy héttel korábbi, els hazai
meccsre ugyanis sokkal többen voltak kíváncsiak, az ellenfél is valamivel ersebb volt, ráadásul azóta semmit nem változott a keret
összetétele, hogy indokolta volna a halasztást.
Mi több, az új bajnoki szerelést sem sikerült még
beszerezni…
A Csíkszereda elleni találkozón egy hét kimaradás után visszatért a pályára Person is, bár a
jobb szeme alatti lila foltok jelzik a Nagyszeben
elleni meccsen történt sérülés nyomát. Az összetételében teljesen kicseréldött, ritmus nélküli
ellenfél nem igazán tudott komoly ellenállást
mutatni, a sokkal összeszokottabb CSM átgázolt
rajta. Ezen a meccsen George Trif a teljes kispadot tudta több percig használni.
Csak kevéssel volt szorosabb a Foksány elleni
mérkzés, azonban a félkörön túli tzer túl sok
volt ennek az ellenfélnek is. Ezúttal is a teljes
kispad lehetséget kapott.
Igazat adunk azonban Sánta Szabolcs csapat-

kapitánynak, hogy ezeken a meccseken az
eredmény nem számít, annak azonban
örül, hogy egyre jobban játszanak, bár még
sok dolog van, amit pontra kell tenniük.
A legfontosabb megoldandó probléma
megtalálni azt a játékost, aki Sántát duplázhatja a palánk alatt, egyelre ugyanis 
az egyetlen játékos centerposzton a keretben. Sokan arra számítottak, hogy a csapatbemutató azért halasztódott el, hogy
addig kiegészüljön a keret, ám ez még nem
történt meg. Eredménytl függetlenül
pedig ezeken a meccseken is nyilvánvalóvá vált, hogy sem Bora, sem olopa
nem lehet igazán hatékony megoldás
Sánta helyettesítésére, mert egyikük sem vérbeli
center, inkább ercsatárnak számítanak. George
Trif edz szerint a napokban talán kiderül, hogy
kit igazolnak ötös posztra, Sánta váltásaként.
A marosvásárhelyi csapat még két mérkzést
játszik a hivatalos idény kezdete eltt. Ma a

Szintet léphet a Ferencváros
Az AS Monaco elleni csütörtöki Európaliga csoportmérkzés
egyetlen gólját szerz
Vécsei Bálint szerint a
Ferencváros labdarúgócsapatának
reális
esélye van arra, hogy
továbbjusson, s ezzel
szintet lépjen.
„Az egész mérkzést
végig
kontrolláltuk,
nyilván a franciáknak
is voltak lehetségeik,
de nekünk is megvoltak
a helyzeteink az elején.
Nem volt annyira intenzív meccs, mindkét csapatnak
inkább
a
kontrákkal nyílt esélye
a gólszerzésre” – nyilatkozta a meccs hse.
Megjegyezte, talán karrierje legfontosabb gólját szerezte: „A Lugano Dibusz Dénes ferencvárosi kapus a labdarúgó-Európa-liga csoportkörének 2. fordulójában játszott AS Monaco – Ferencváros mérkzés után a monte-carlói II. Lajos Stadionban 2022. szepszíneiben a Bukarest tember 15-én. A Ferencváros 1-0-ra gyzött.
Fotó: MTI/Kovács Tamás
ellen is volt egy gólom,
de ez most még fontoEredményjelz
sabb, hiszen így valós
esélyünk van arra, hogy
* Szuperliga, 11. forduló: Kolozsvári FCU – Chindia Târgovite
továbbjussunk és szin- 1-0, CSU Craiova – Bukaresti FCSB 2-1. Az élcsoport: 1. Konstancai
tet lépjünk.”
FCV Farul 24 pont/11 mérkzés (22-10), 2. Bukaresti Rapid 1923
Botka Endre arról 24/11 (12-6), 3. Nagyszeben 22/10.
beszélt, hogy ezúttal
* 2. liga, 7. forduló: Galaci Suporter Club Oelul – Brassói FC 2-1,
kevesebb volt az elre- Bodzavásári Gloria – Bukaresti Dinamo 1948 2-1, Unirea 04 Slobozia
játék, de végig rendkí- – Jászvásári CSM Politehnica 0-0, Temesvári Ripensia – FK Csíkszevül türelmesek voltak, reda 0-0. Az élcsoport: 1. Galac 15 pont, 2. Slobozia 14 (11-5), 3. Selés kivárták az egyetlen lemberk 14 (10-4), 4. Jászvásár 14 (8-4), 5. Dés 14 (13-10).
esélyüket, amelyet értékesítettek. Kiemelte a
csapategység fontossáTovábbjutás a Magyar Kupában
gát, azt, hogy egy-egy
hibát a társak azonnal
A címvéd Ferencváros 2-0-ra nyert az NB III-as Bicskei TC otthokijavítanak. A váloga- nában a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának vasártott véd elmondta, napi játéknapján. A két együttes 2020 novemberében is a 32 közé
nagyszer, hogy két jutásért találkozott egymással, akkor az FTC 5-0-ra gyzött idegenmeccsen hat pontot sze- ben.
reztek, de nem szabad
Az élvonalbeli csapatok nem hibáztak, mind a 12 továbbjutott a legelkövetniük azt a hibát, jobb 32 közé.
hogy úgy érezzék,
Eredmények, 3. forduló (a 32 közé jutásért): Bicskei TC – Ferenc„rendben
vannak”. városi TC 0-2, METON-FC Dabas SE – Debreceni VSC 0-1, Tisza„Nagyon sok van még kécskei LC – Kecskeméti TE 0-3, III. Kerület TVE – MOL Fehérvár
ebben a csapatban, FC 2-5, Monostorpályi SE – Nyíregyháza Spartacus FC 0-2, Nyermiért ne mutassuk be gesújfalu SE – Szolnoki MÁV FC 1-0, Putnok FC – Szombathelyi
minden meccsen, hogy Haladás 2-4, XV. Kerületi ISSIMO SE – MTK 0-8.
képesek vagyunk gyzni, és akár jóval több
ponttal zárni a csoportot?” – tette hozzá Botka. zéseken is a gyzni szeretnének, és továbbjutni
Kristoffer Zachariassen szerint igazi csa- a csoportból.
A Ferencváros a harmadik fordulóban, októpatmunka volt a csütörtök esti gyzelem, a kapustól a csatárokig mindenki kivette a részét a ber 6-án a szerb Crvena zvezda otthonába lásikerbl. Megjegyezte, a következ mérk- togat.

Spanyolország
az Európa-bajnok
A spanyol válogatott nyerte a
kosárlabda-Európa-bajnokságot,
mivel a vasárnapi döntben magabiztosan legyzte Berlinben a
francia csapatot. Az eredmény
88:76. A bronzmérkzésen:
Németország – Lengyelország
82:69.
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Fotó: Nagy Tibor

nagyszebeni Tordai Elemér-emléktornán a
SCMU Craiova az ellenfél, holnap pedig az
eredmény függvényében a másik eldöntben
szerepl csapatok egyikével, a házigazda Nagyszebennel vagy a bukaresti Steauával találkozik
az együttes.

Barátságos kosárlabda-mérkzés: Marosvásárhelyi CSM – Foksányi CSM 97:76 (27-13, 25-23,
20-24, 25-16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néz. Vezette: Bukuresti
László (Marosvásárhely), Ionu
Moraru (Kolozsvár), Vlad Potra
(Kolozsvár)
Marosvásárhelyi CSM: Person 29
pont (5), Martini 15 (4), Gajovi
15 (2), Sánta 13, olopa 9 (1),
Bora 9 (2), Sólyom 4, Nistor 3
(1), Engi-Rosenfeld, Murean,
Szilveszter, Kiss.
Foksány: Austin 27 (4), Bjeleti
12 (2), Berceanu 10, Johnson 8,
Relji 6, Pratt 6, Petrior 5 (1),
Vaida 2, Neguroiu, Burlacu, Ardelean, Kibi.

Kizárták az erdélyi klubok képviselit
a Román Jégkorongszövetség közgylésérl
A székelyföldi és erdélyi klubok képviselinek és jelöltjeinek kizárásával tartotta tisztújítását múlt héten, csütörtökön
a Román Jégkorongszövetség (FRHG).
A küldöttgylésen azért nem kaptak szavazati jogot az említett sportszervezetek,
mert a szövetség vezeti úgy találták,
hogy e kluboknak adósságuk van a szövetség felé.
A küldöttgylés szavazati jogot kapott
résztvevi újabb elnöki mandátumot szavaztak Alexandru Halaucának. Az erdélyi klubok közös elnökjelöltjének, a
Székelyföldi Jégkorong Akadémiát vezet Nagy Attilának a jelöltségét formai
okokra hivatkozva már korábban elutasította a szövetség elnöksége.
Nagy Attila az MTI-nek elmondta: a
román els osztályú bajnokságban szerepl nyolc klub közül csupán a két bukaresti és a galaci klub képviseli kaptak
szavazati jogot a küldöttgylésen. A bajnokság erejét képvisel négy székelyföldi és egy brassói klub képviseli vélt
adósság miatt nem szavazhattak. Néhány
hónappal ezeltt ugyanis a szövetség
nagy összeg bírságot rótt ki az erdélyi
klubokra, többnyire azért, mert nem
küldték be idben a koronavírus-járvány

miatt megkövetelt testhmérséklet-mérések statisztikáit. A székelyföldi klubok
elbb fellebbeztek, majd a bírságok bírósági érvénytelenítését mérlegelték, de
miután látták, hogy a szövetség vezetése
ettl teszi függvé a küldöttgylésen való
részvételüket, ki is fizették a tartozást.
Nagy Attila sérelmezte, hogy annak ellenére sem szavazhattak, hogy a küldöttgylés eltti napon már minden tartozást
megtérítettek a székelyföldi klubok.
Felháborítónak találta ugyanakkor,
hogy Erste ligás kluboktól, nagy múltú,
utánpótlás-nevelést folytató egyesületektl vették el a szavazati jogot, és csak
papíron létez szervezetek képviseli
döntöttek a szövetség vezettestületeirl,
egyben a sportág jövjérl. Hozzátette:
ezt nem hagyhatják annyiban. Azzal érzékeltette a székelyföldi sportolók erejét
a román jégkorongsportban, hogy megjegyezte: a román válogatottakban a honosított játékosokat leszámítva a
játékosok kilencven százalékát a székelyföldi klubok nevelték.
Nagy Attila az MTI-nek adott nyilatkozatában kifogásolta a küldöttgylés
döntéseit. Kijelentette: a bíróságon kérik
majd ezek érvénytelenítését.

Miért utasították el Nagy Attila jelöltségét?
Nagy Attila szeptember elején tudatta, hogy a székelyföldi klubok felkérésére
és jó néhány Székelyföldön kívüli egyesület támogatásával megpályázza a
Román Jégkorongszövetség elnöki tisztségét. Bejelentette, hogy céljának tekinti
a székelyföldi utánpótlás-nevelési, valamint sportszervezési modell kiterjesztését az egész országra.
Az FRHG szeptember 6-án a honlapján már azt közölte, hogy a szövetségi
iroda elutasított 18 jelölést (közöttük a Nagy Attiláét) a szövetség különböz
vezeti tisztségeire, ezeket ugyanis a határid lejárta után iktatták a szövetségnél. Ezek a székelyföldi klubok jelölései voltak a szövetség különböz vezet
tisztségeire. Nagy Attila szerint a szabályzat azt írja el, hogy 15 nappal a küldöttgylés eltt kell benyújtani a jelöléseket, k pedig – jogászokkal tanácskozva – augusztus 31-én iktatták a jelölti dossziékat a mostani, szeptember 15-i
választásra. Így betartották a határidt.
Szeptember 7-én az FRHG újabb okot is közölt a székelyföldi jelöltek kizárására. Mint felsorolta: az elmúlt idényben 25 klub csapatai játszottak a különböz szint romániai bajnokságokban. Ezek közül azonban csak 13-nak nincsen
adóssága a szövetség felé, így ezek rendelkezhetnek jelölési és szavazati joggal
a küldöttgylésen. A 13 klub mellett (melyek közül hiányoztak a román bajnokságot egy évtizede uraló csíkszeredai, brassói, gyergyószentmiklósi csapatok) öt megye jégkorong-egyesületének is szavazati jogot biztosítottak.

A székelyföldi klubok részt vehetnek az Erste Ligában
A választás után megalakult elnökség megadta az Erste ligás részvételi jogot
az SC Csíkszeredának, a Gyergyói HK-nak és a Corona Brassónak. Az elnökség
jóváhagyta továbbá a Székelyföldi Jégkorong Akadémia utánpótlás-csapatainak
a részvételét a magyar és a nemzetközi korosztályos bajnokságokban, és a Gyergyószentmiklósi Fox Hockey ni csapatának a részvételét a magyar bajnokságban.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Itt vannak a legfrissebb MacBook- és iPad-pletykák
Alig járt le az egyik Apple-rendezvény,
máris készülhetünk a következőre, amely a
hírek szerint október folyamán lesz, és számos újdonsággal kecsegtet, legalábbis Ming
Chi-Kou szerint, aki mindig jártas az almás
vállalat ügyeiben.
Az elemző úgy tudja, hogy az októberi eseményen érkezik egy 14 és egy 16 colos MacBook Pro, amelyeknek a processzorai 5
nanométeres technológiával készülnek a
TSMC gyártósorain. Sokan arra számítottak,
hogy az Apple már az idén be fogja vezetni a
3 nanométeres technológiát, erre azonban
még legalább egy évet várni kell, hiszen a tajvani székhelyű chipgyártó is arról számolt be
a közelmúltban, hogy leghamarabb 2023 első
felében tudják majd áruba bocsátani az első,
új technológián alapuló chipjeiket. Ez egyéb-

ként ellentmond azon értesüléseknek, amelyek szerint azt állították, hogy az Apple a közeljövőben az újgenerációs MacBook Prókba
már 3 nanométeres technológiás M2-es chipeket fog szerelni. Mark Gurman, a Bloomberg munkatársa úgy vélekedett, hogy a
közeljövőben az Apple új M2-es alapú MacBook Prókat, Mac miniket és Mac Prókat fog
piacra dobni, amelyekben már 3 nanométeres
chip foglal helyet.
Egyébként a 14 és 16 colos MacBook Prók
2021 októberében láttak napvilágot, és az 5
nanométeres technológiával gyártott M1 Pro,
illetve M1 Max chipek kaptak helyet bennük.
A 14 colos MacBook Pro alapára hazánkban
10.000 lej. Ezért a pénzért a vásárlók egy 8
magos processzort, egy 14 magos videómeghajtót, 16 GB RAM-ot és egy 512 GB SSD-t

MacBook Pro, illusztráció

iPad-illusztráció

Forrás: Apple

kapnak. Az abszolút csúcs pedig a 10 magos
processzorral, 32 magos videómeghajtóval,
32 GB RAM-mal és 1 TB-os SSD-vel szerelt
16 colos MacBook Pro, azonban ennek az ára
már közel 18.000 lej körül alakul. Jó kérdés,
hogy a közelgő rendezvényen milyen processzorokat fogunk látni? Egyesek szerint megjelenik az M2 Pro, valamint az M2 Max,
amelyek az M1-es széria utódjai lesznek, de
vannak olyan elemzők is, akik az állítják,
hogy egyelőre marad az M1 Pro és M1 Max.
Azonban az Apple októberre nemcsak laptopokkal készül, hanem tabletekkel is, többek
között az elérhető árú iPaddel, amelyben a
legfrissebb pletykák szerint az ujjlenyomatolvasó már a lezárógombba lesz beépítve,
nem a Home gombba. Ez mellesleg várható
is volt, hiszen az iPad Air és az iPad Mini is
megkapta már ezt a frissítést, az iPad Pro
pedig már 2018 óta FaceID alapon működik.
További újdonság az iPadeknél, hogy a ki-

Forrás: Apple

jelző minden bizonnyal 10,5 colosra nő, megkapja az A14 Bionic chipet, és végre-valahára
az USB-C-t is, valamint egyes pletykák szerint 5G támogatással is kiegészül. Az árát
egyelőre nem lehet megsaccolni, de minden
bizonnyal többe fog kerülni, mint a mostani,
kilencedik kiadás, ha másért nem, az infláció
és a megemelkedett lej-dollár árfolyam miatt.
De ezzel nincs vége. Szinte biztosak lehetünk
abban is, hogy az iPad Pro is megújul, mondjuk nem kinézetre, hanem a belseje tekintetében. A hírek arról szólnak, hogy az Apple
az idei Pro szériás tabletjét már az M2-es processzorral fogja szerelni az M1 helyett. Ez az
információ egyaránt érvényes a 11 colos és a
12,9 colos iPad Próra.
A jelenlegi hírek fényében az Apple októberben is egy komoly rendezvénnyel áll a vásárlók elé, és nagyon úgy néz ki, hogy ismét
olyan termékek érkeznek, amelyekre megéri
gyűjteni.

A Samsung új reklámja már megint az Apple szerelmeseit nyomja bele a sárba
Nem ez az első alkalom, hogy a
Samsung nyíltan becsmérli az
almás konkurenciát. Ezelőtt 5
évvel, amikor megjelent az iPhone
X, és vele együtt bevezetésre került
a notch, a Samsung egy olyan reklámot készített, ami egyértelműen
kigúnyolta az Apple akkori csúcskategóriás telefonját. A reklámban
egy akkor már hároméves Apple
modellel, az iPhone 6-tal hasonlították össze az aktuális Samsung
csúcsmobilt, ami értelemszerűen
sokkal jobban teljesített. Továbbá a
reklámban megjelenik egy férfi,
furcsa bajusszal – ami utalás az
iPhone notchra –, és furcsán nézi a
reklámfilm főszereplőjét, aki
Apple-felhasználó. Most pedig
ismét az Apple-hívőket gyalázza a Samsung az újabb reklámjában.
A félperces reklámfilmnek két
főszereplője van: az alig pár hete
megjelent Galaxy Z Flip4, illetve az
év első felében debütált S22 Ultra.
A Samsung ezzel a két csúcskategóriás telefonnal akarja demonstrálni,
hogy milyen nagyszerű eszközt tudhat magáénak az, aki ezen készülékek egyikét választja. Ezzel eddig

semmi baj nem lenne, hiszen éppen
erről kellene szóljon a reklám.
Csakhogy ezt a Samsung úgy teszi,
hogy közben egyfajta előnytelen
versenyt állít fel az iPhone-okkal
szemben, amiből értelemszerűen a
Galaxyk jönnek ki győztesen. Továbbá a narrációban külön figyelmet fordítanak arra, hogy ezekre az
eszközökre már nem kell várni, hiszen a reklámfilm az Apple szeptemberi bemutatója előtt jött ki.
Minden bizonnyal a Samsung azzal
a felvetéssel próbálja átcsábítani a
vásárlókat, hogy az ő eszközeikre
nem kell várni, miközben az új
iPhone-ok csak most érkeznek Európába.
A reklámfilmben eldicsekednek
azzal, hogy az S22 Ultrába egy 108
megapixeles főkamera került, de azt
már elfelejtik megjegyezni, hogy
ennek eredménye a DxOMark
tesztjében 131 pont, miközben az
akkor már piacon lévő – és mindössze 12 megapixeles kamerával
megáldott – iPhone 13 Pro és iPhone 13 Pro Max 137 pontot kapott.
Holott fél évvel idősebb modellek,
és megapixelszámban is csak a tizedét hozzák a Samsung csúcsmobil-

jának. Arról egyelőre nincs információ, hogy az iPhone 14 Pro és
iPhone 14 Pro Max hány pontot
szerzett a DxOMark teszten. Azonban borítékolható, hogy jóval magasabbat, hiszen a kamerák
felbontásai 12 megapixelről 48
megapixelre növekedtek.
Az új iPhone-ok esetében továbbra is maradt a háromszoros optikai zoom, ilyen tekintetben pedig
az Apple egyáltalán nem tud versenyre kelni a nagy vetélytársával,
amely már évek óta tízszeres optikai zoomot szerel a készülékeibe.
Az amerikai techóriás egyébként
minden bizonnyal jövőre dob majd
piacra egy, az eddiginél nagyobb,
egész pontosan 4,5-szeres nagyításra képes lencsét. Az első hajlítható telefonjára – amivel szintén
évek óta adós – pedig legalább
2024-ig még várniuk kell a rajongóknak.
Mindenesetre most nagyon aktuális a kérdés, hogy hogyan fog alakulni az okostelefonok piaca,
hiszen mindkét csúcskategóriás
gyártó kijátszotta a lapjait, ezzel
pedig megkezdődött az újabb harc.
Az Apple a magasabb árak ellenére

is azzal számol, hogy az iPhone 14
és iPhone 14 Pro ismét hatalmas sikert arat, a tavalyi iPhone 13-hoz és
iPhone 13 Próhoz hasonlóan. Azonban ehhez a vetélytársaknak is lesz
egy-két szavuk, hiszen mindenki
arra gyúr, hogy a lehető legnagyobb

A Samsung-reklámfilm nyitóképe

példányszámban tudja értékesíteni
az eszközeit, és lehetőleg rajta legyen az adott év TOP10-es listáján.
Ez a Samsungnak tavaly csak egy
olcsó készülékkel sikerült, alighanem az idénre ezen változtatni szeretne.

Forrás: YouTube
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Elromlott a világ
Évszázadok óta vitatkoznak az okostojások, hogy magától romlott-e el, vagy az emberek tették tönkre. Két
héttel ezelőtti cikkemben a Bibliát idéztem: „megbánta
az Úr, hogy embert teremtett a földön”. Ebből azt lehetne
kiolvasni, hogy az Úr nem volt a helyzet magaslatán a
teremtés hat napján, ám ha a megbánás okát is elolvassuk
(= mert „nagy az emberek gonoszsága a földön”), akkor
mégiscsak az embereket kell hibáztatnunk. (A költő szerint az emberiség „sárkányfogvetemény”, így nincs remény!)
Ilyenformán a vitát nem lehet eldönteni, tehát minden
marad a régiben; másképp fogalmazva: egyre gonoszabb
dolgokra számíthatunk. Néró, Hannibál, Dzsingisz kán
(meg az unokája), Napóleon, Hitler és Sztálin után
semmi jóban nem reménykedhetünk.
Közel százéves az az idézet, amit idefűzök. Márton
Áron mondotta – nem püspökként, csak egyszerű papként
– 1927-ben, a Krisztus Királyról tartott háromrészes előadásának zárszavában: „Elszakították a földet a mennytől,
Európát Krisztustól, és általánossá tették a meggyőződést,
hogy semmi sem számít, csak az arany, és amit az aranyon
meg lehet venni és el lehet tékozolni. Az isteni Üzlet és a
szentséges Pénz uralkodik – még inkább, mint a múltban
– a démontól megszállott emberekben. (…) Pénzt hajszol
az egész világ, a pénzisten előtt hódolnak, neki áldozzák
a vérüket és egészségüket; az aranyon vásárolható sivár
örömökben elvesztegetik a lelket, és betegre sorvasztják
a testet.”
Nos, azóta tovább romlott a helyzet, volt még egy világháború, és Kelet-Európában azt is kipróbálták, hogy
az itteni népek mennyire bírják a szovjethatalom kegyetlenségeit meg a nagyüzemi embertartás káros hatásait.
1945-ben a keleti széllel érkeztek a sorsdöntő változások, 1990-ben pedig a nyugatival. A tervgazdaságon alapuló szoc.-komm. diktatúra csak Európában bukott meg,
Ázsia távoli sarkában még most is virul. (Vietnámra és

Észak-Koreára gondolok, Kína egészen sajátos módon
oldotta meg a gondjait.)
A kelet-európai fordulat tulajdonképpen a tervgazdaság működésképtelensége miatt következett be, de a
megboldogult Mihail Gorbacsov óvatos átállása nélkül
ki tudja mi – és hogyan – történt volna. Az ő hatalma és
kíméletes intézkedései révén sikerült nyélbe ütni a ’rendszerváltoztatást’, ám csak most derült ki, hogy ’Gorbi’
1985-ös gazdasági reformjait és a szabadságot illető engedményeit meg általános érvényű könnyítéseit a szovjet
ideológián nevelkedett tömegek árulásnak tartották, és
ma is annak tartják. A jelek szerint a Volga mentén élő
emberek többre tartják a diktatúrát a demokráciánál…
1976-ban jártam a Szovjetunióban, és nagyon furcsa tapasztalatokat szereztem. Egyetlen példát mondok: a
moszkvai tömbházak ablakait függöny helyett újságpapír
takarta. Ha a tudat, miszerint „kilóg az ülepünk a nadrágból, de ragaszkodunk ahhoz, hogy világhatalom legyünk ismét” teljesen átitatta a szovjet emberek
szürkeállományát, akkor azt hiszem: nagyon sokáig fog
tartani, amíg béke lesz tőlünk keletre (és hálát adhatunk,
ha nem jön át hozzánk is a lődözés meg a gyilkolászás).
A 444.hu honlap vasárnapi hírei között olvastam a következőt: „Több ezren tüntettek Moldovában a Nyugatbarát kormány ellen. Elszabadult az infláció,
drasztikusan drágul az energia.” Az üzenet egyértelmű:
a meleg lakások és az élelmiszerjegyek ígérete a nyerő.
A Dunántúlra költözött hajdani osztálytársam írta
nemrég: „Egy olyan országban, ahol 3 millió ember a
rothadó Nyugatról (és annak csődjéről) beszél, ugyanakkor onnan vár ezermilliárdokat – ajándékba, és ezt
nem érzik ellentmondásosnak, ott nincs mit tenni.” Ez
az üzenet is egyértelmű: nincs, aki megjavítsa az elromlott világot.
Kuszálik Péter

Tamási Áron-emlékhét
az Erdélyi Magyar Televízióban
Tamási Áron Kossuth-díjas író születésének Farkaslakán is. A kétnapos rendezvényről az Erdély
125. évfordulójára emlékezik különkiadású TV Mozaik című műsora számolt be.
A Kultúrcsepp műsor felkeresi Tamási Áron gyerműsoraival az Erdélyi Magyar Televízió.

A 125 éve született Tamási Áron egyszerre volt tényekhez ragaszkodó realista és lelke mélyéig vallásos. Írói látásmódját, stílusát a székely hagyományok,
a székelyföldi hegyek és erdők, a gyermekkorban lélekbe ivódott mesék, balladák határozták meg. Munkásságát, életútját a Vadrózsa ága – In memoriam
Tamási Áron című filmben mutatta be az Erdélyi Magyar Televízió. A székely íróról szóló portréfilmet
Vizi Mária készítette a Magyar Művészeti Akadémia
megrendelésére, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának támogatásával.
A XX. század kiemelkedő írója előtt tisztelegnek

mekkorának színhelyeit. Az író nevét viselő művelődési egyesület elnöke, Hadnagy Jolán kalauzolja el a
nézőket Tamási egykori iskolájába, testvére, Ágnes
otthonába, amely az írónak is lakhelye volt, ha a
nagyvilágból érkezett haza. Sipos Kinga könyvtáros,
a Tamási Áron Emlékház kurátora abba a házba enged
betekintést, ahol a nagy székely író bölcsője ringott.
Mindeközben Szabó Zsolt irodalomtörténész Tamási
irodalmi munkásságáról, műveinek fontosságáról beszél. E különkiadású műsort csütörtökön este 9 órától
követhetik az Erdélyi Magyar Televízió képernyőjén,
vagy azonos időben a tévé YouTube-csatornáján.
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Emlékezzünk Nagy Ferenc
karnagyra,
a magyar kultúra lovagjára
A legnagyobb meglepetéssel és örömmel értesültem, hogy nagyszabású ünnepséget tartanak a Felső-Nyárádmentén Nagy Ferenc
karnagy emlékére, hiszen Feri osztálytársam volt 1949-1953 között
a Szászrégeni Magyar Tanítóképzőben. Október 8-án nemzetközi
kórustalálkozót tartanak az ő, vagyis a Seprődi János Nemzetközi
Kórusszövetség volt elnöke tiszteletére. Jogos büszkeséggel dobog
a szívem és nagyon boldog vagyok – íme milyen értékes embereket
nevelt a hajdani, országos hírű Szászrégeni Magyar Tanítóképzőnk.
Nagy Ferenc csodálatos zenész lett, lenyűgöző szervezői tehetséggel, istenadta karmesteri képességgel.
A képzőben jó tanuló volt, mégis a legnehezebb megpróbáltatások árán végezte el a tanulmányait. Édesapját többször kuláklistára
tették, csak bajosan tudta tisztázni a helyzetet.
Feri – kiváló zenei adottságainak köszönhetően – csakhamar feltűnt Kis Elek énektanárunknak, pártfogásába vette, külön foglalkozott vele, s ennek következtében már az iskolában kis karmester
vált belőle. Nagyszerű zenetanárunk, a mi kedves Elek bácsink
többször megbízta az énekkar vezetésével mind a próbákon, mind
a nyilvános előadásokon, hadd bátorodjék, ügyesedjen a fiú.
Az érettségi után Jobbágyfalván és Csíkfalván megszervezte a
kórusmozgalmat. 1997 óta az általa alapított Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetség tagja az Europa Cantat dalosszövetségnek.
Határtalan ügybuzgalommal, fáradtságot nem ismerve, egészségét
sem kímélve összefogta a Kárpát-medence magyar kórusait. Tanácsokat adott, előadásokat szervezett, bemutatókat tartott, lelkesített, és mindenhol elmondta Kodály Zoltán híres mondását: zene
nélkül lehet élni, de nem érdemes!
2006-ban Bartók Béla-díjjal tüntették ki, 2008-ban a Magyar
Kultúra Lovagja címmel ismerték el kivételes érdemeit. Cselekvő
magyarságban, a magyar kultúra terjesztésében, a nemzeti összetartozásért vívott küzdelemben mindannyiunknak példát mutatott.
És dicsőséget szerzett a volt Szászrégeni Magyar Tanítóképző emlékének és a szeretett Nyárádmentének.
Mindezt a legnagyobb tisztelettel és büszkeséggel írtam az én
kedves jó barátomról, Nagy Ferenc karnagyról.
Kajcsa Jenő,
89 éves volt osztálytárs

Pályázati felhívás
A Miniszterelnökség megbízásából a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű oktatásban részt
vevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg
8.700.000 Ft, az ösztöndíj mértéke 100.000 Ft-nak megfelelő lej/fő a
2022/2023-as tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik.
Pályázók köre: Hargita, Kovászna, Maros, Bákó, Brassó megyei állandó
lakcímmel rendelkező, a romániai magyar nyelvű oktatásban részt vevő,
6–12. évfolyamon tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 30., 24:00 óra (postai úton – postabélyegző dátuma).
A pályázatokat a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére
kell küldeni: Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ţinutul Secuiesc,
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna.
A pályázat feltételeiről és formai követelményeiről a tanács weboldalán
tájékozódhat a hírek menüpontban: www.tehetsegpont.ro

Középiskolások hosszú hétvégéje – a BBTE két év után
ismét Kolozsvárra várja Erdély középiskolásait
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Magyar Tagozata és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet szeptember 22.
és 24. között tizedik alkalommal szervez egyetemi nyílt napokat az erdélyi
magyar középiskolások részére Középiskolások hosszú hétvégéje a BBTE-n címmel. A rendezvényt idén ismét
személyes részvétellel tartják meg.

A program célja, hogy a középiskolás diákok betekintést nyerhessenek az egyetem kutatói, illetve oktatói munkájába, valamint a
kolozsvári diákéletbe. A szervezők ismeretterjesztő előadásokra, illetve közösségápoló,
személyiségfejlesztő interaktív programokra
várják a résztvevőket.
A rendezvény mottója: Fedezd fel Kolozsvárt! A térképet mi adjuk hozzá! Ennek jegyében a szervezők középiskolásoknak olyan
jellegzetes helyszíneket, érdekességeket mutatnak meg, amelyek révén Kolozsvár élete
összefonódik az egyetemi élettel, hiszen ezek

a helyek életük szerves részét fogják képezni
egyetemi éveik során.
Pénteken és szombaton az egyetem oktatói
és doktoranduszai ismeretterjesztő előadásokkal mutatják be a karukon zajló kutatói tevékenységeket. A bemutatók a tudományos
témák széles spektrumát érintik. Szó lesz
mesterséges intelligenciáról, méhekről,
Nemes Nagy Ágnesről, játékelméletről, de a
BBTE oktatói és doktoranduszai zenei menedzsmentről, modern teológiáról, GIF-ekről,
sporteseményekről is szót ejtenek, sőt a diákok még egy finn nyelvű gyorstalpalóba is bekapcsolódhatnak.
A tudományos bemutatókat követően a diákok karriertanácsadáson vehetnek részt,
kincskeresésen bejárhatják Kolozsvárt, illetve
ellátogathatnak az egyetem múzeumaiba, csillagvizsgáló tornyába.
A szervezők egész Erdélyből várják a végzős középiskolásokat, mintegy 230 résztvevőt.

Forrás: Wikipedia
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Megnyílt a parajdi sóbánya
A múlt hét végén ismét megnyílt a parajdi sóbánya kezelőbázisa a látogatók előtt. A
szükséges szakvélemény még
nem született meg, de megtalálták a megoldást, hogy a turistáknak, betegeknek ne
kelljen még hetekig várniuk.

Gligor Róbert László
Legutóbb szeptember első hétvégéjére tervezte a parajdi sóbánya
vezetősége a látogatóközpont megnyitását, de akkor kiderült, hogy a
Salrom országos vállalat nem adott
erre engedélyt, ugyanis a munkavédelmi felügyelőség szakértői véleményt kért a bányában végzett
helyreállítási munkálatokról. Mindezt annak ellenére, hogy az akkor
elvégzett tesztek igazolták, hogy a
bánya lejárójában végzett megerősítési munkálatok megfelelőek, a
kezelőbázisra vezető alagút talapzata kellően szilárd. Ezen szakvélemény elkészítésének határideje
negyven nap, de múlt héten a parajdi bányavezetőség megoldást talált, hogy ne kelljen kivárniuk
tétlenül ezt az időszakot is. Seprődi
Zoltán igazgató szakértői csoportot
hívott össze, amelyben részt vett a
munkálat tervezője, kivitelezője, az

országos bányavállalat, a parajdi
bánya műszaki csapata és a munkavédelmi intézmények képviselői is.
Ugyanakkor jelen volt a még hátralevő véleményezést készítő bukaresti cég képviselője is, és ez a
szakértői csoport pozitív véleményezést állított ki, ennek alapján
pedig a bányaigazgatóság a szombati megnyitás mellett döntött, amit
az országos vállalat is engedélyezett.
A bánya ezután 8 és 16 óra között
üzemel majd, az autóbuszok félóránként indulnak le a turistákkal,
az utolsó autóbusz 14.30-kor indul
le a bányába. A közel két hónapos
bezárás jelentős bevételkiesést jelent, amit a bányavállalat akár napi
100 ezer lejesre is saccolt a nyári
időszakra. A parajdi turistaszezon
csúcsideje elmúlt, a múlt héttől a
sós vizű strand is bezárt, ezért már
nem lehet számítani a kiesések pótlására, annak ellenére sem, hogy a
bányanyitás egybeesett a múlt hét
végén zajló nemzetközi töltöttkáposzta-fesztivállal, amikor több
ezer turista kereste fel a sóvidéki
községet.
Mint arról többször beszámoltunk, július 23-án kellett lezárni a
kezelőbázisra vezető alagutat, amikor a talajvíz átszivárgott a lejáró

Ismét járnak a turistákat szállító buszok, de a csúcsidénynek már vége

fölötti rétegeken, és iszappal öntötte
el az utat. A betörő víz és iszap
megállítására a réseket különleges
anyaggal kellett tömíteni, majd a
betörés helyszínét és annak öveze-

Felcseréltek egy elhunyt és egy felgyógyult beteget

A miniszter felajánlotta lemondását

Danijel Besic szlovén egészségügyi miniszter és egy celjei kórház teljes vezetése
lemondott,
miután
a
közép-szlovéniai város kórházában öszszecseréltek két beteget, akik közül az
egyik meghalt, de a tévedés miatt az
életben maradt beteg családja gyászolta meg és temette el őt – jelentette
a helyi sajtó csütörtökön.

A két azonos korú beteget ugyanabból az idősotthonból szállították kórházba. Egyikük demenciában szenvedett, de a másikkal lehetett
kommunikálni – mondta el az egészségügyi miniszter a kórház vezetésével tartott megbeszélést
követően.
Szavai szerint egyik beteg sem viselt karszalagot, ezért keverhették össze őket. A tévedés
csak akkor derült ki, amikor a felgyógyult beteget visszavitték az idősotthonba – mondta el
a tárcavezető.
A család a koronavírus-járvány miatt elrendelt szabályok miatt nem láthatta az elhunytat,
akit elhamvasztottak.

A miniszter szerint a kórházaknak lehetővé
kell tenniük, hogy a hozzátartozók ilyen körülmények között is láthassák szeretteiket,
még akkor is, ha maszkot vagy
védőruházatot kell viselniük, illetve koronavírusteszten kell átesniük.
Arról, hogy a tévedés miatt félre is kezelhették a betegeket, a miniszter nem akart találgatásokba bocsátkozni. Mint mondta, vizsgálatot
indítottak az ügyben.
A miniszter elfogadta a kórház vezetőinek lemondását, és felajánlotta saját távozását is.
Robert Golob kormányfő szerint viszont a
miniszter nagyszerű munkát végez, és ha lemond, az gátolná az egészségügyben tervezett
fontos reformok bevezetését, ezért nem fogadta
el a lemondását.
A miniszterelnök sajnálatát fejezte ki az „elfogadhatatlan” incidens miatt, de úgy vélte,
hogy a felelősök, vagyis a kórház vezetése már
levonta a szükséges tanulságot, és távozott.
(MTI)

A távmunkában dolgozók gyakrabban
járnak be munkahelyükre,
hogy csökkentsék az otthoni rezsit

Egyre több munkavállalót aggasztanak
a növekvő energiaárak, többségük takarékoskodni próbál, a távmunkában
dolgozók pedig gyakrabban járnak be
munkahelyükre, hogy csökkentsék az
otthoni rezsit – írta csütörtökön a Mediafax hírügynökség a BestJobs munkaközvetítő portál által végzett
felmérés adatait ismertetve.

A koronavírus-világjárvány egészségügyi és
társadalmi kihívásai után a 2022-es esztendő
gazdálkodási próbatételt jelent a munkavállalók számára, ezért az energetikai válság és az
infláció következményeinek átvészelése érdekében 80 százalékuk takarékoskodással próbál
felkészülni a közelgő télre.
A megkérdezettek 25 százaléka jelezte,
hogy elkezdett félretenni pénzt a téli rezsikiadásokra, 13 százalékuk befektetéseket eszközölt bevételi forrásai változatosabbá tétele
érdekében, 10 százalékuk másodállással próbálja kiegészíteni keresetét. A válaszadók 35
százaléka mondta, hogy télen takarékoskodni
fog, hatékonyabbá téve energiafelhasználását,
míg 20 százalékuk úgy értékelte, hogy az ener-

giahordozók drágulása nem befolyásolja
anyagi helyzetét.
A 15 százalékot meghaladó infláció negatív
hatásainak kivédése érdekben a megkérdezettek alig 3 százaléka mondta azt, hogy inflációkövető munkaszerződése van, úgyhogy a
növekvő kiadásokat fedezni fogják a kialkudott
béremelések. A többiek a kiadásaik csökkentésére kényszerülnek, és a ruházati cikkeken (40
százalék), a szabadidőprogramokon (40 százalék), a felesleges kiadások csökkentésén (37
százalék), illetve a szabadságok elhalasztásán
(20 százalék) próbálnak takarékoskodni.
A távmunkában dolgozó alkalmazottak 57 százaléka mondta azt, hogy ilyen energiaárak mellett inkább gyakrabban jár be munkahelyére,
hogy csökkentse az otthoni rezsiköltségeit, 33
százalékuk pedig az otthoni energiaszámlák kifizetéséhez kompenzációt szándékozik kérni
munkaadójától.
A BestJobs szerint a távmunkát feltételező
állásajánlatok aránya év eleje óta 12 százalékon
maradt Romániában, de a hibrid (irodai és/vagy
otthoni) munkáról szóló ajánlatok aránya növekedőben van, mostanra elérte a 20 százalékot. (MTI)

Fotó: autonavigator.hu (archív)

tét belülről félméteres betonréteggel
szigetelték el, a beszivárgó vizet
pedig gyűjtőaknákba csatornázták,
hogy tudják eltávolítani. A júliusi
incidens pillanatában mintegy ezer

látogató tartózkodott a föld gyomrában, ám négy csendőr jelenlétében fél óra alatt mindenkit sikerült
biztonságosan
a
felszínre
juttatni.

Megdöbbenést keltett a német
gazdasági miniszter
Meglepetést okozott Németországban, hogy a zöldpárti gazdasági miniszter is
azt szeretné, hogy a három német atomerőműből kettő tartalékként működőképes
maradjon. Az Európát sújtó energiaválság előtt az volt a terv, hogy idén leállítják
a reaktorokat.
Megdöbbent a német közvélemény, hogy Robert Habeck zöldpárti politikusként szorgalmazza a bezárásra ítélt nukleáris blokkok működésének meghosszabbítását. Szövetségi gazdasági miniszterként viszont érthető a döntése, miszerint
az orosz gáz hiánya miatt hirtelen és hatékonyan kell pótolni a kieső kapacitást.
Habeck azonban áthidalta a két nézetet azzal, hogy csak akkor használják az
atomerőműveket, ha majd feltétlenül szükséges lesz.
A Greenpeace német vezetője, Martin Kaiser a Twitteren írt a környezetvédők
megdöbbenéséről, hiszen a németek a világelsők között tervezték leállítani az
összes atomreaktort a nukleáris veszély és a radioaktív hulladékok kezelhetetlensége miatt.
Kijózanító a konzervatív párt, a CDU reakciója, miszerint „a jelen helyzetben
még csak gondolni is abszurd, hogy Németország leállítson energiatermelő kapacitást”.
A környezetvédőket nemcsak az atomerőművek radioaktív hulladéka aggasztja,
hanem a széntüzelésű erőművek ismételt üzembe helyezése is. Mindkét módszer
szennyező: az évezredeken át sugárzó nukleáris szemét vagy a globális felmelegedést fokozó égéstermékek között kell addig választani, amíg a technikai fejlődés kellően hatékonnyá nem teszi a tiszta és megújuló energiaforrások
használatát. Az átállást lassítja az ukrajnai orosz invázió keltette energiaválság.
(Euronews)

Fellendült a könnyű
repülőgépek piaca
Látványosan fellendült az utóbbi
néhány évben Romániában a
könnyű és ultrakönnyű repülőgépek piaca, számuk megduplázódott 2019 óta – írta szerdán az
Economedia.ro
gazdasági
portál.

A Román Repülőklub adatai szerint
a légügyi hatóság nyilvántartásában 347
ilyen légi jármű szerepel, ezek közül
173-at az utóbbi négy évben regisztráltak.
Ugyanebben az időszakban jelentősen megnőtt az érdeklődés a Repülőklub azon tanfolyamai iránt is, amelyek
sikeres elvégzése nyomán könnyű légi
járműre érvényes pilótaengedélyhez
juthatnak jelentkezők. Míg 2019-ben
203, 2020-ban 190, tavaly 234 jelentkező jutott el a gyakorlati képzésig,
addig idén már 372 tanuló ülhetett repülőre. A tanfolyam 4720 euróba kerül
a Román Repülőklubnál.
Az Economedia rámutatott: idén a
balesetek is megszaporodtak. 2019-ben
és 2021-ben a könnyű repülőgépekkel
nem történt halálos kimenetelű baleset,

2020-ban viszont egy Arad megyei, Világosnál bekövetkezett balesetben két
ember (a pilóta és utasa is) életét vesztette.
Idén négy halálos repülőbaleset is
történt, ezekben hat ember vesztette
életét. Márciusban egy Prahova megyei
légiparádé egyik pilótája halt meg, amikor gépe lezuhant, augusztus 27-én egy
Giurgiu megyei település mellett halt
megy egy repülőoktató és 28 éves
utasa, amikor repülőgépük földnek csapódott. Másnap a Beszterce-Naszód
megyei Kolibica-tóba zuhant egy kisméretű repülő, amelynek az utasa sérülésekkel megúszta a balesetet, de a
pilóta életét már nem tudták megmenteni.
A legutóbbi baleset vasárnap történt
Suceava megyében, ahol egy ultrakönynyű sportrepülőgép mindkét utasa meghalt. A helyi sajtó információi szerint a
gépet egy volt oktatási miniszter testvére vezette, aki augusztusban vásárolta
a Lettországban nyilvántartott repülőt,
miután nemrég szerezte meg pilótaengedélyét. (MTI)
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Roncsautóprogram 2022

VÁLLALOK bádogosmunkát és bármilyen tető javítását házaknál és
tömbházaknál, szemétleöntők javítását tömbházaknál, csatornatakarítást, valamint vízszigetelést. Tel.
0754-509-868. (17208-I)

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.
VÁRMEZŐN
alul

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja,
tetőkészítést
bármilyen
lemezből,
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást.
Tel. 0746-739-502. (17202)

áron

eladó

KITAKARÍTUNK udvart, garázst,
tömbházlakást kiüresítünk. Nagy
szállítóautóval rendelkezünk. Festést, javítást vállalunk. Tel. 0747-816052. (17195)

két

téliesített ház (100100

m2)

16

ár

telekkel, két család
részére is alkalmas.
Tel.

00-36-70-246-

BEGYŰJTÜNK ócskavasat, fát. A
szállítás ingyenes. Takarítunk, cseréptetőt javítunk. Tel. 0743-512-168.
(17195)

0383. (17096-I)

11

Szomorú szívvel értesültünk egykori gyerekkori barátnőnk,
KOCSIS ERZSÉBET
elhunytáról.
Évek óta emberfeletti erővel harcoltál a gyógyulásodért, és
dacoltál a halállal. Nehéz volt nagyon, de Te bátran vállaltad
a csatát. Most utad végére értél, megérdemled a végleges
örök pihenést. Jó utat, Bözsikénk! Mindig szeretettel gondolunk Rád, szívünkben a sok szép, régi emlékkel. Találkozunk
majd a Végtelenben. Viszontlátásra!
Barátnőd, Elvira Debrecenből és Ildikó Németországból.
(sz.-I)

Soha el nem múló szeretettel
gondolunk

IKLANDI

ADALBERTRE
halálának
Szép

7.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
KOLOZSVÁRI PÁL
a Mentőállomás

(Berci)
évfordulóján.

emlékét

örökké

volt főasszisztense
elhunyt.

szívünkben őrizzük. Szerettei.

Temetése 2022. szeptember 20-

(-I)

án, kedden 15 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben (a

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256)
MAROSVÁSÁRHELYI, MUNKAVÉDELMI és TŰZVÉDELMI
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁLLALKOZÁS TECHNIKAI
VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYT alkalmaz. Az
önéletrajzot az office@munkavedelem.ro e-mail-címre várjuk. Tel.
0365/730-074. (23200-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (23195-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és TÖLTŐNŐT hentesáru
készítéséhez. Tel. 0744-644-026. (23252)

kórház mögött).

VÁLLALUNK
építkezési
munkát,
tetőjavítást, cserépforgatást, vakolást,
meszelést. Raktáron van anyagunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0763-136-737, Zoli. (17193)

Búcsúzik tőle felesége, gyermekei és azok családja, apatársa és

ELHALÁLOZÁS

anyatársa, közeli és távoli rokonai, barátai, volt kollégái és
szomszédai.

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.
0763-136-730, Balázs. (16992)
TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új
tetők készítését, cserépforgatást,
sürgős javítást, építkezési munkát.
Tel. 0750-826-225. (16832)

Szomorú szívvel tudatom, hogy a

Örök búcsút vesz tőle a gyászoló

szeretett élettársam,

család. (17218)

BARANYI ALBERT
(Öcsi)
életének 81. évében elhunyt.
Temetése

szeptember

20-án,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

kedden 15 órakor lesz a maros-

a szeretett feleség, testvér, rokon

vásárhelyi református temető-

és jó szomszéd,
BERECZKI ILONA

ben.

MINDENFÉLE

közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,

Pusa. (17214)

munkát, szigetelést, meszelést, bármilyen

kis

javítást.

0746-972-003,
RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

Fülöp

Tel.
Hunor.

(17117-I)

sárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (17079-I)

LAKÁS

SZOBAFESTÉST,

házszigetelést

vállalok. Tel. 0747-462-267. (17143)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz megyek. Tel. 0740-527-205.

ELADÓ egyszoba-összkomfortos, 50

(17025)

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0767-837782. (17039-I)
VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen javítást, festést, szigetelést, csatornajavítást,
teraszkészítést.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (17038-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, bármilyen
építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 16%
kedvezmény. Tel. 0763-134-741, Miklós.
(16993)
VÁLLALUNK tetőjavítást, új tető készítését Lindab lemezzel, cserépforgatást,
szigetelést
kátránnyal,
polisztirénnel, vakolást, bádogosmunkát, csatornakészítést és -javítást, akármilyen kisebb javítást. Tel.
0740-651-354. (17116)

m2-es lakás a Dózsa György utca 189.
szám alatt. Érdeklődni mindennap 8-20

A NORALEX Monumente Funerare

óra

előnyös áron, 6800 lejért készít sírke-

között

a

0773-381-254-es

telefonszámon. (17063)

0752-643-455. (17047-I)
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok

VÁLLALJUK új tető készítését, saját

sétányon. Tel. 0749-425-152. (16964)

anyagunkból
Lindab

is

lemez,

(bármilyen
cserép

is),

mintájú
külső

KIADÓ bútorozott, 2 szobás, I. eme-

szigetelést,

leti tömbházlakás a Kornisán. Tel.

tetőjavítást,

0741-051-058. (17168-I)

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.

parkettlerakást,

Fájó
szívvel
emlékezünk
JÁNOSI IMRÉRE halálának
negyedik
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (17196)

kisebb

cserépforgatást.

0753-967-492, István; 0751-622-195,
ELADÓ felújított, 2 szobás lakás a

MEGEMLÉKEZÉS

retet. Az ár mindent tartalmaz. Tel.

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan

Gabi. (17145)

Szabadság utcában. Érdeklődni lehet
a 0742-667-473-as telefonszámon.

BOR, SZŐLŐ rendelhető Ákosfal-

(sz.-I)

ván. Tel. 0756-811-553. (mp.-I)

életének 69. évében hosszú
szenvedés után elhunyt.

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

ADÁSVÉTEL

szül. Székely

Emléke legyen áldott!

Temetése 2022. szeptember 20Fájó szívvel búcsúzunk
BARANYI ALBERTTŐL
(Öcsi).

A hirdetési rovatban megjelent

Nyugodjon békében!

Fájó
szívvel
emlékezünk
MÁJAI ISTVÁNRA (Pista)
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Édesanyja,
testvére,
a
rokonok és jó barátok. (p.-I)

án, kedden 13 órakor lesz a marosvásárhelyi

református

temetőben. Emléke szívünkben
örökké élni fog.

Nyugalmad legyen csendes! Hiá-

Emléke legyen áldott, nyugalma

nyozni fogsz!

csendes!

Barátai. (17215)

A gyászoló család. (17213)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Emma vendéglő,

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- 118-932

- általános

- 118-800

hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Központosított ügyelet
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Aquaserv:
- 0265/215-702

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- 0265/210-110

- központ

- 0265/208-800

- 0265/210-177

• Áramszolgáltató vállalat

- 0800-500-929

- 0265/268-330

• Delgaz Grid

• SMURD (betegekkel

- 08008 208-888

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

- vidék

Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal

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

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:

- 0365/400-401

- hideg víz-csatorna

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

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

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
• Rendőrség

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

0736-883-110

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

- 0265/312 436

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0265/250-120

- 0744-282-710

- 0265/263 351

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

• Optolens szemsebészet

- 0265/263-351

koporsók, kellékek,

• Marmed

- 0265/250-344

koszorúk

- 0745-606-269

járóbeteg-rendelő:

- 0756-468-658

és halottszállítás

- 0758-047-604

- 0729-024-380

• Maros megyei RMDSZ

Labor

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

• Dora Optics

- 0733-553-976

• Dora Medicals

- 0265/212-971

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

- 0265/222- 446

- 0745-606-215

- 0265/264-442
- 0265/262-907

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

