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Gáz- és fafűtésű cserépkályhák gazdag választéka Backamadarason

Számos modell többféle színben

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

Kiépült
a Via Transilvanica
Az érintett települések polgármesteri
hivatalainak, önkénteseinek, támogatóinak hozzájárulásával nemrég befejezték az Erdélyt Radóctól
Szörényvárig (Rădăuţ – Drobeta
Turnu Severin) átszelő, mintegy ezer
kilométeres tematikus turisztikai útvonal, a Via Transilvanica kiépítését.

____________2.
Vasile Cazan nevét
vette fel
a kultúrotthon
A névadási ünnepséget a Várhegyi
Napok keretében vasárnap tartották,
amikor emlékplakettet lepleztek le az
intézmény homlokzatán, és Vasile Cazannak post mortem díszpolgári címet
adományoztak.

Backamadarasi újság a 6. oldalon

A kilátások szerint nehéz tél beállta előtt sokan gondolkoznak azon, hogyan, mivel fűtsék ki a lakásukat, hogy a pénztárcájuknak megfelelő legyen, és a meleget sem kelljen
nélkülözniük. Van, aki a gázzal működő kályháját szeretné
átrakatni fás kályhára, mások kandallót látnának szívesen a
lakásukban. Backamadaras a lehetőségek szempontjából
első helyen áll megyénkben, hiszen két kályhás cég is működik a községben.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

Egy korábbi összeállításunkban a Treamixt Kft.-ről írtunk, ezúttal a
Norbo Impex céghez látogattunk el. Ügyvezetője, László Sándor hiányában apósa, Turbák Zoltán vezet végig a műhelyeken, és mutatja be tevékenységük eredményét: a mozgatható cserépkályhákat, amelyek lehetnek
gáz- vagy fatüzelésűek. Aki gázzal szeretné használni, beszerelik a kályhába a gázégőt, aki fatüzelésűt rendel, a lyukat betömik samottal. Felváltva fával és gázzal is lehet a kályhákat használni. A formás, kis helyet
foglaló melegítőkályhák lehetnek három-, négy- és ötsorosak, ez utóbbi
készülhet vízmelegítővel, a megrendelő által választott színben.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Szüreti mulatság

Zsúfolásig telt a felújított, tágas művelődési ház előadóterme, ahol igényes,
őszi, szüreti környezetben adták elő
az alkalomhoz illő műsorukat a színpadra vonuló óvodások, kisiskolások,
felső tagozatos diákok.

____________7.

Botrány botrány után,
semmiért
Mózes Edith
Botrány botrányt követ a hatalom háza táján. Az embereket, akik
végigdolgoztak egy életet, a közeledő tél, az élelmiszer- és az energiaárak aggasztják. A politikusok pedig még csak nem is mímelik,
hogy érdekelné őket a választópolgárok sorsa. Hamarosan újból a
szavazatukat kérik szégyentelenül.
A sajtó naponta jelzi a rendellenességeket, az elszabadult árakat,
a fűtetlen lakásokban didergő emberek, a nyugdíjasok problémáit,
a döntések visszásságait.
Közben egyes választott képviselők tobzódnak az élvezetekben,
mások arra biztatják az embereket, szokják meg a hideget. Egyik
kormánytag azt mondta, hogy ő 15 fokban dolgozik, és akkor a leghatékonyabb. Egy másik képviselő éppen az autóját árulja, mert különben nem tudja kifizetni a villanyszámlát (!).
Mindeközben fizetésemelést szavaznak meg maguknak, és azon
vitatkoznak, hogy nincs pénz a kisnyugdíjasok nyugdíjának emelésére, az energiaszámlák támogatására.
Az egyik európai parlamenti képviselő arra biztatja a pénzügyi
problémákkal küszködő embereket, hogy bízzanak Istenben, megsegíti őket minden bajban. Ha már az erre hivatottak nem teszik meg
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 24 perckor,
lenyugszik
18 óra 57 perckor.
Az év 277. napja,
hátravan 88 nap.

Ma FERENC,
holnap AURÉL napja.
AURÉL: latin nemzetségnév rövidülése, jelentése: aranyos.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS
Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 13 0C
min. 7 0C

BNR – 2022. október 3.

1 EUR

4,9480

1 USD

5,0712

100 HUF

1,1686

1 g ARANY

270,7335

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
Az aradi vértanúkra emlékeznek
Marosvásárhelyen
Október 6. az aradi vértanúk emléknapja. Ez alkalomból
csütörtökön 17 órától a helyi RMDSZ a Postarétre, a Székely vértanúk emlékművénél zajló megemlékezésre várja a
marosvásárhelyieket.

…és Szászrégenben
Az Üzenet című verses-zenés előadással emlékeznek az
aradi vértanúkra október 6-án, csütörtökön 18 órától a
szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében.
Fellép a Piccolino gyermekkórus és furulyazenekar, a marosfelfalusi Bíborka néptánccsoport, a Szászrégeni Népszínház Kemény János Társulata, a Csim-Bumm ifjúsági
színjátszó csoport, a régeni Járom néptánccsoport nagycsoportja, valamint Virginás Árpád előadó. Szervező a Humana Regun Egyesület. A belépés díjtalan.

Holokauszt-emléknap
a megyeszékhelyen

Hivatalos avató Gyulafehérváron
Az érintett települések polgármesteri hivatalainak, önkénteseinek, támogatóinak hozzájárulásával nemrég befejezték az Erdélyt Radóctól
Szörényvárig (Rădăuţ – Drobeta Turnu Severin)
átszelő, mintegy ezer kilométeres tematikus turisztikai útvonal, a Via Transilvanica kiépítését.
Mint ismeretes, az út mintegy 160 kilométeres
szakaszon megyénket is átszeli. A teljes szakasz
hivatalos avatóünnepsége október 8-án a gyulafehérvári várban lesz.

Vajda György
Az út kijelölését a 2000-ben Báránykőn (Borgóprund
község – Beszterce-Naszód megye) az Uşeriu testvérek
által létrehozott Tăşuleasa Social civil szervezet vállalta el.
A kezdeményezés óta a világban kiépített útvonalakhoz hasonlóan menetkönyvecskével ellenőrző pontokat lehet
érinteni, ahol igazolják a megtett résztávolságokat. Ezenkívül szálláslehetőségeket is felajánlanak, továbbá számos,
étkeztetést biztosító panzió, cég is bekapcsolódott a turisztikai programba. Több hazai személyiség is nagyköveti
szerepet vállalt, bejárva egy-egy szakaszt, ezzel népszerűsítve a márvány kilométer- és jelzőkövekkel kiépített útvonalat, amely számos – földrajzilag, kulturálisan és
népművészetileg behatárolható – kistérséget érint. A Via
Transilvanicát gyalog és kerékpárral lehet bejárni. A szervezet nemcsak ezt a tematikus útvonalat működteti, hanem
környezetvédelmi, ökonevelési projekteket is kezdeményez és irányít.
2020. július végén Szovátán, a Petőfi parkban felavatták
a Via Transilvanica Maros megyén áthaladó szakaszát.
Mint akkor hírül adtuk, a 2018-ban Gyulafehérváron – Románia Erdéllyel való egyesülésének 100. évfordulója alkalmából – elindított projekt célja 950 km, nagyrészt
gyalog és kerékpárral végigjárható útvonal kijelölése,
amely Drobeta Turnu Severintől, az ókori rómaiak által tervezett, Damaszkuszi Apollodórosz építette egykori Dunahídtól a bukovinai Putna ortodox kolostorig halad tíz
megyén át. Az útvonal 160 km-en Maros megyét is érinti.
Megyénkben 15 közigazgatási egység járult hozzá, hogy a
területét átszelje a kijelölt útvonal, amely kétszer lép be,
majd hagyja el megyénket. Egyik szakasz délen Segesvár

környéki, egykori szász településeket érint (Szászkézd, Fehéregyháza, Erked), a másik Marosvécs és Parajd között
halad, nagyjából a Görgény völgyében, Alsóidecs, Görgénysóakna, Görgényszentimre, Erdőlibánfalva, Görgényhodák községek területén és természetesen Szovátán is,
majd Parajd felé tér Hargita megyébe.
A teljes útvonal hivatalos avatója október 8-án a gyulafehérvári várban 10 órakor kezdődő nagyszabású rendezvényen lesz, ahol kézművesvásárt is tartanak. A
gyulafehárvári szakasz avatója után 12 órától Ada Milea
és Bobo Burlăcianu koncertezik, majd 12.30-kor az útvonal nagykövetei kézjegyükkel látják el az utolsó kilométerköveket. Olyan romániai személyiségek vállalták el a
védnökséget, mint Marcel Iureş, Marius Manole, Andreea
Esca, Pavel Bartoş, Dragoş Bucurenci, Amalia Enache,
Horia Tecău, William Blacker, Mihaela Miroiu, Charlie
Ottley, a román királyi család tagjai, Toma Coconea, Tibi
Uşeriu, Eduard Schneider, Mirela Pop, Mircea Bravo, Ion
Barbu, Andi Moisescu, Ada Milea. Nemrég Tánczos Barna
környzetvédelmi miniszter szaladva tett meg egy 20 kmes szakaszt megyénkben, ő is felkarolta a kezdeményezést.
14.30-tól kerkasztal-beszélgetés lesz az útvonalról a vártéren levő múzeumban, majd bemutatják az útvonalról
szóló könyvet. A teljes útvonal hivatalos avatómozzanata
19.40 órakor lesz, majd ezután az Urma, a Viţa de Vie és a
Subcarpaţi együttesek koncerteznek.
Az útvonal kijelölésének ötletgazdái, Alin és Tibi Uşeriu
elindultak, hogy bejárják a teljes szakaszt, várhatóan október 6-án érnek vissza Gyulafehérvárra. Alin Uşeriu augusztusban egyedül, míg testvére, Tibi szeptemberben tíz
társával együtt indult el, az utóbbi szaladva teszi meg a teljes utat. A jelek szerint mindössze öt társa bírta az iramot.
Ezenkívül Sergiu Pâca és Traian Deleanu kerékpárral teszik meg a teljes távot. Ők is várhatóan jelen lesznek a gyulafehérvári eseményen.
A kiépítés során több ezren bejárták a Via Transilvanicát,
amely méltó helyre kerül nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi tematikus turistaútvonalak között is. A teljes szakasz avatását követően várhatóan még többen járják majd
be, megismerkedve az ország és különösen Erdély sokszínűségével, változatos földrajzi, geológiai és néprajzi sajátosságaival.

Október 7-én, pénteken déli 12 órakor a Maros megyei prefektúra a marosvásárhelyi zsidó hitközség együttműködésével megemlékezést tart a nemzeti holokauszt emléknapja
alkalmából
a
zsidó
mártírok
emlékművénél
(Călăraşilor/Kossuth utca).

Hálaadó istentisztelet Iklandon
Az iklandi unitárius templom felújítása alkalmából az iklandinagyernyei unitárius egyházközség hálaadó istentiszteletre
várja a híveket és minden érdeklődőt október 8-án, szombaton déli 12 órától. Igét hirdet Kovács István unitárius püspök. Az együttléten ünnepi műsorra is sor kerül.

30 éves a Teleki Sámuel cserkészcsapat
Október 8-án, szombaton 14 órától a marosvásárhelyi Vártemplomban ünnepli fennállása 30. évfordulóját a 30-as
számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat. A rendszerváltást követően, az 1990-es évek elején Erdély számos településén újraindultak a cserkészcsapatok. A 30-as számú
gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat 1992. október 8-án alakult meg. Az évfordulón ökumenikus istentisztelet és fogadalomújítás, valamint emlékkiállítás lesz. A régi és a
jelenlegi
tagok
jelentkezését
a
https://forms.gle/QUaQ3tJuw2WF8UxbA internetes elérhetőségen vagy a 0746-799-057-es telefonszámon várják.

Mesejátékok az Ariel színházban
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban október 4-én, kedden (ma) 18 órától az Évszakok című csecsemőelőadást lehet megtekinteni Barabás Olga
rendezésében. 9-én, vasárnap délelőtt 11 órától a Vándor
Miska című bábjáték van műsoron, rendező Bonczidai
Dezső.

Székelyföld Napok – megnyitó
Október 7-én, pénteken kezdődik az idei Székelyföld Napok
rendezvénysorozata, amelynek központi programpontjai ezúttal Marosvásárhelyen lesznek. A hivatalos megnyitót 7-én
este 7 órától tartják a Kultúrpalota nagytermében, ahol a filharmónia és a Maros Művészegyüttes közös műsorral lép
fel.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

2020-ban Szovátán avatták fel a Via Transilvanica Maros megyei szakaszát

RENDEZVÉNYEK
405 – fotókiállítás
és könyvbemutató

Tamás András 405 című kötetét mutatják be, és ugyanezzel a címmel nyílik kiállítás a szerző fotóiból október
6-án, csütörtökön 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády
Házban. A 80-as évek ingázó értelmiségijeinek helyzetét megörökítő kiadványt és fotóanyagot bemutató rendezvény házigazdája Nagy Miklós Kund. Meghívottak:
Csatlós Alina, Cselényi László, Császár Csilla, Gombos

Fotó: Vajda György (archív)

Ferenc. Szergej Prokofjev Five melodies, Op. 35bis
című szerzeményét előadja Roxana Oprea (hegedű) és
Andrada Badi (zongora).

Fesztiválnyitó
szimfonikus hangverseny

Október 6-án, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hangversennyel indul a XXXII. Constantin Silvestri nemzetközi zenei fesztivál. A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekarát Mihnea Ignat vezényli, zongoraszólót játszik Eva Garet. Műsoron Silvestri- és Csajkovszkij-művek.
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Csökkent, de nem múlt el a gátszakadás veszélye
Verespatakon
Nem múlt el a gátszakadás veszélye Verespatakon,
miután a Taul Mare halastóhoz vezényelt tűzoltóegységek három nagy teljesítményű szivattyúval közel
egy méterrel csökkentették a vízszintet a tóban –
közölte hétfőn a Digi24 hírtelevízió.

A hírtelevízió helyszínen tartózkodó tudósítója szakértőkre
hivatkozva azt közölte, hogy a veszély akkor múlik el, ha öt
méterrel csökken a vízszint a mesterséges halastóban. Ez az
eredmény többnapos szivattyúzással érhető el. A szivattyúzás
eredményességét rontotta, hogy az éjszaka folyamán nagy
mennyiségű csapadék hullott a térségben, mely részben pótolta a vizet a tóban.
A négyhektáros halastó gátján – mely mintegy 280 ezer
köbméter vizet tart Verespatak fölött egy völgyben – szombat

este észleltek sérülést. A katasztrófavédelem 268 embert szólított fel, hogy hagyja el otthonát. A felszólítottak többsége rokonoknál, ismerősöknél kapott menedéket, csak néhányan
vették igénybe a hatóságok által biztosított szükségszállást.
105-en tudomásul vették a felszólítást, de saját felelősségre
otthonaikban maradtak.
Amint az Alba24.ro helyi hírportál által közölt felvételeken
látható, a halastó begyepesített gátján egyméteresnél kisebb
átmérőjű üreg keletkezett, amely vélhetően a vízfelszín alatti
vízmosás megnyilvánulása. A gátszakadás veszélyét az fokozta, hogy az utóbbi három-négy évtizedben karbantartás
nélkül maradt halastó fenekén található vízleeresztő csatorna
eltömődött, és nem sikerült a vízszintet az erre kiépített rendszeren keresztül csökkenteni. (MTI)

Másodszor is elhalasztotta járatainak újraindítását
a Blue Air
Másodszor is elhalasztotta járatainak újraindítását megbénította a tevékenységét. Később feloldották a számlák
az adósságokkal küzdő Blue Air diszkont légitársa- zárlatát, de kiderült, hogy a cég adóssága 230 millió euróra
ság, amelynek gépei október 10-től sem szállnak fel rúg, ami normális éves bevételének felét teszi ki.
– közölte pénteken a román légitársaság.
A Blue Air flottája 2019-ben még 32 repülőgépből állt, je-

A vállalat pénteken közleményt adott ki, amely szerint bonyolultnak bizonyulnak az új befektetők vonzásáról, az adósságok rendezéséről folytatott tárgyalások, így nem teszik
lehetővé, hogy a Blue Air gépei október 10-től ismét felszálljanak. A Blue Air szeptember 6-án állította le járatait, majd azt
ígérte, hogy azok szeptember 12-től újraindulnak, de ez nem
történt meg. Ezt követően az október 12-i határidőt tűzték ki.
A pénteki közleményben már nem jelöltek ki újabb határidőt.
A légitársaság a járatok felfüggesztésekor arra hivatkozott,
hogy a környezetvédelmi alap zárolta a bankszámláit, és ez

lenleg 13 gépe van, amelyek átlagosan 174 hellyel rendelkeznek, de a tél folyamán számuk ötre csökken, mert a többit
vissza kell szolgáltatniuk a tulajdonosoknak.
A vállalat jelenleg új befektetőkkel tárgyal, akiktől a cég
megmentését remélik, és az állammal is egyeztet, amely állami
támogatást nyújtott a román magántulajdonban levő légitársaságnak a koronavírus-járvány idején.
A román légiközlekedési piacon a Blue Air a Wizz Air és a
Tarom román állami légitársaság vetélytársa. (MTI)

Részlegesen visszavonja adócsökkentési terveit
a brit kormány
Részlegesen visszavonja hatalmas piaci és politikai
viharokat kavaró adócsökkentési terveit a brit kormány. Kwasi Kwarteng pénzügyminiszter a BBC
rádió hétfő reggeli hírmagazinjában bejelentette,
hogy a legmagasabb keresetűek személyi jövedelemadójának 45 százalékos kulcsát a szeptember
végén bejelentett intézkedéscsomaggal ellentétben
mégsem törlik el a következő pénzügyi évtől.

Kwarteng szerint az adócsökkentési tervnek ez az eleme
„hatalmas mértékben elterelte a figyelmet” az egyébként „erőteljes gazdasági csomag egészéről”, ezért Liz Truss miniszterelnökkel együtt úgy döntöttek, hogy ezt a lépést nem hajtják
végre. Arra a kérdésre, hogy a történtek után szándékában álle lemondani, a pénzügyminiszter úgy válaszolt, hogy „egyáltalán nem”.
A brit kormány a recesszió felé tartó gazdaság élénkítése
végett az utóbbi évtizedek legradikálisabb adócsökkentési
programját hirdette meg.
Kwarteng a londoni alsóházban szeptember 23-án bejelentette, hogy a jövő áprilisban kezdődő új pénzügyi évtől a személyi jövedelemadó jelenleg 20 százalékos alapkulcsa 19
százalékra csökken, a legmagasabb, 150 ezer font feletti éves
jövedelmekre megállapított 45 százalékos felső adókulcs megszűnik, és a magas jövedelműek adója egységesen 40 százalék
lesz.
A 45 milliárd font értékűre becsült adócsökkentési program
finanszírozhatósága és államadósság-növelő hatása körüli
piaci aggodalmak miatt az angol font a múlt héten rekordmélységekbe, egyes időszakokban az árfolyamparitás közelébe
gyengült a dollárral szemben.
Mindeközben a közép- és hosszú futamidejű brit állampapírok hozama a 2008-as globális pénzügyi válság óta először

4 százalék fölé emelkedett és meghaladta a görög államadósság piaci finanszírozási költségeit.
A brit kormány adócsökkentési programját a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) is bírálta.
A megugró hozamok csökkentése és a piacok megnyugtatása érdekében a Bank of England 65 milliárd font értékű
soron kívüli állampapír-vásárlási programot jelentett be, azzal
indokolva a rendkívüli intervenciót, hogy a brit pénzügyi eszközök markánsan átárazódtak, és ha a piacok e „rendellenes
működése” folytatódik, az érdemi kockázatot jelentene NagyBritannia pénzügyi stabilitására.
Az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő a hétvégén leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az addigi
stabilról Nagy-Britannia „AA/A-1 plusz” szintű államadósosztályzatának kilátását, azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a brit kormány adócsökkentési programja az
államháztartási egyensúlytalanságok jelentős mélyülésének
kockázatával jár és növeli az államadósság finanszírozásának
költségeit.
A kormányzó Konzervatív Párt több vezető képviselője ráadásul jelezte, hogy a párt jelentős, 75 fős alsóházi többsége
ellenére „nincsenek meg a számok” a terv parlamenti elfogadásához.
A legmagasabb jövedelmek adócsökkentésének terve rendkívül népszerűtlennek bizonyult a választók körében is.
A legnagyobb brit közvéleménykutató cég, a YouGov friss
felmérése szerint a britek abszolút többsége, 51 százaléka úgy
véli, hogy Liz Trussnak – aki nem egészen egy hónapja tölti
be a kormányfői posztot – le kell mondania tisztségéről. A cég
kimutatta azt is, hogy a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt példátlan, 30 százalékpontot meghaladó támogatottsági
előnyre tett szert a Konzervatív Párttal szemben. (MTI)

Bekérették a varsói külügyminisztériumba
az orosz nagykövetet
A lengyel külügyminisztériumból távozva, Szergej AndreBekérették hétfő délelőtt a varsói külügyminisztériumba az Oroszországi Föderáció nagykövetét a jev újságíróknak elmondta: hétfőn és kedden ratifikálják a
megszállt ukrajnai területeken Moszkva által rende- négy ukrajnai területről szóló szerződéseket, és a régiók
zett múlt heti népszavazások miatt, és tiltakozó „mindörökké az Oroszországi Föderáció területei maradnak”.
Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken jelentette be Lujegyzéket nyújtottak át neki.

A bekéretés tényét Marcin Przydacz külügyminiszter-helyettes jelentette be aznap reggel a TVN24 kereskedelmi hírtelevízióban. Jelezte, hogy több európai országban is ez fog
történni nagyjából egy időben, közös megegyezés alapján.
Lukasz Jasina lengyel külügyi szóvivő később közölte: a
Szergej Andrejev nagykövetnek átadott diplomáciai jegyzékben nem csak az Ukrajna egyes területeinek törvénytelen elcsatolására vonatkozó álláspontot fogalmazták meg, hanem
tiltakoztak a múlt heti fenyegetések miatt is, amelyeket
Moszkva, a lengyel államnak is címezve, a világbéke ellen
tett. Jasina elmondta: jelenleg nem tervezik az orosz nagykövet kiutasítását, és Lengyelország moszkvai nagykövete is a
helyén marad.

hanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja megye Oroszországhoz csatolását. Előzőleg a szóban forgó területeken
Lengyelország által is illegitimnek minősített népszavazásokat
tartottak.
A varsói külügyi tárca pénteki nyilatkozata szerint az említett négy megye a nemzetközi jog értelmében továbbra is Ukrajna része. „Lengyelország nem ismeri el, és a jövőben sem
fogja elismerni az álnépszavazások eredeményeit (...), ahogy
az orosz elnök által kiadott, a szóban forgó területek elcsatolásáról szóló dekrétumokat sem” – áll a nyilatkozatban, melyben Ukrajna határozott katonai támogatására és az
Oroszország elleni újabb szankciókra szólították fel a nemzetközi közösséget. (MTI)
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Ország – világ
Nem lesz elérhető a Wizz Air
internetes felülete
A Wizz Air karbantartást végez online foglalási rendszerében, emiatt a vállalat internetes felülete és mobilalkalmazása október 4-én 24 órától október 5-én
hajnali 5 óráig nem lesz elérhető – közölte a légitársaság hétfőn. A közleményben arra kérik az utasokat,
hogy a tervezett és előre bejelentett leállást megelőzően foglaljanak járatokat, intézzék az online utasfelvételt, beszállókártyáikat lefényképezve vagy
kinyomtatva is vigyék magukkal a reptérre. A Wizz Air
felhívja a figyelmet arra, hogy a karbantartás ideje
alatt nem lesz lehetőség a meglévő foglalások módosítására, valamint az ügyfélszolgálaton keresztül
sem tudnak azon változtatni. A tájékoztatás szerint a
légitársaság utasai az üzemszünet idején, amennyiben nem tudták elvégezni az online utasfelvételt, az
utasfelvételi pultoknál október 5-én 23 óra 59 percig
térítésmentesen válthatják ki beszállókártyáikat. A
Wizz Air azt javasolja, hogy ebben az időszakban az
utasok az induló járat felszállása előtt három órával
érkezzenek a repülőtérre. (MTI)

Majomhimlő elleni oltás
Beadták a majomhimlő elleni oltás első adagját egy
fertőzött kontaktszemélyének – jelentette be hétfőn
az egészségügyi minisztérium. A tárca közlése szerint az elmúlt héten nem jegyeztek újabb majomhimlős eseteket Romániában. Az országban eddig 40
fertőzéses esetet regisztráltak. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) csütörtökön határozott
arról, hogy Románia az uniós polgári mechanizmuson keresztül nemzetközi gyógyszersegítséget kér
mintegy 150 majomhimlős beteg kezeléséhez.
(Agerpres)

Jódtabletták csak receptre
A jódtablettákat a törvény szerint csak receptre szabad kiadni, és „a megfelelő időben” megvitatják majd
annak a lehetőségét, hogy a fel nem használt menynyiség visszakerüljön a raktárakba – közölte hétfőn
Alexandru Rafila egészségügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a minisztérium megszegné
a törvényt, ha engedélyezné a jódtabletták recept
nélküli kiadását, mert ez a gyógyszer vényköteles.
Tájékoztatása szerint augusztusban a jódtablettákat
igénylők száma közel a 200-szorosa volt a júliusinak.
Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy ennek a gyógyszernek a szavatossági ideje három év. (Agerpres)

Ligia Deca
a tanügyminiszter-jelölt
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Ligia Deca elnöki tanácsadót jelöli az oktatási miniszteri tisztségre – erősítette meg az alakulat politikai bürójának ülése után
Nicolae Ciucă pártelnök. A kormányfő hangsúlyozta,
Ligia Deca végig együttműködött az oktatási minisztérium illetékeseivel az új tanügyi törvények tervezetének kidolgozásakor és a közvitájuk idején, ismeri a
jogszabályjavaslatokat, és képes folytatni, illetve tartani a törvénycsomag kormánybeli megvitatásának
és jóváhagyásának menetrendjét, hogy október végére a parlament elé kerülhessen elfogadásra.
(Agerpres)

Botrány botrány után,
semmiért
(Folytatás az 1. oldalról)
– tehetnénk hozzá. Természetesen ő maga nem a mennyből várja a megoldást. Könnyen beszél, nincsenek
anyagi gondjai, az európai képviselői javadalmazása
sem aprópénz. Nem kerül semmibe, hogy a Jóistenre
bízza a szegények problémáinak megoldását.
Ám a kormány figyel az idősek gondjaira. Legalábbis
a miniszterelnök szombati, az idősek világnapja alkalmából megfogalmazott üzenete szerint. „A kormány figyel az idős emberek gondjaira, és azon vagyunk, hogy
megoldásokat találjunk a nyugdíjrendszer egyensúlyának helyreállítására, hogy az aktív életből a nyugdíjba
vonulás ne jelentsen meredek életszínvonal-csökkenést”
– áll a kormányfő üzenetében. Egyébként nem részletezi,
hogy pontosan mire gondolt.
A tél küszöbén állunk. Úgy tűnhet, hogy az AUR elnöke az egyetlen politikus, aki az emberekért dolgozik.
Pardon: tüntet. Persze, semmi sem fog változni, és senkit sem téveszt meg a politikus vehemens „tiltakozása”.
Mindenki tudja, hogy nem az emberbaráti szeretet a tettei mozgatórugója.
Ilyen körülmények között lehet, hogy tényleg tonnaszámra kellene a jegybank elnöke által ajánlott hársfateának valót megvásárolni, hogy az emberek
megőrizhessék a maradék józan eszüket.
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Lejárató akció vagy számonkérés?

Agresszív kampány Tánczos Barna miniszter ellen
Október 1-jén, szombaton az online térben kampányokat
szervező Declic csoport képviselői pótkocsin húzott hatalmas
– magyar és román nyelvű –, két oldalán feliratozott óriásmolinóval jelentek meg Csíkszentkirályon, Tánczos Barna környezetvédelmi, víz- és erdőgazdálkodási miniszter háza előtt.
A molinó egyik oldalán a következő szöveg állt: „Tánczos
Barna halálos csókot ad az erdőinknek”, a másikon pedig:
„Tánczos Barna, erdeink végzetének férfija” – mindkét szöveg
alatt kisebb betűtípussal a fordítás. A háttérbe a Semenichegység egyik letarolt erdőparcelláját helyezték.

Vajda György
Az aktivisták az online médiában
is közölt – valószínűleg mobiltelefonnal rögzített – felvételen tették
közzé, amint a házból kerékpárral
elinduló minisztert megállítják az
aktivisták, és agresszív hangnemben felelősségre vonják. Tánczos
Barna magyarul szólt hozzájuk,
mondván, ha magyarul írt szöveget
vonultattak fel, ismerik a nyelvet. A
kampányt vezető Antoniu Bumb
mellett egy magyarul beszélő ember
volt, aki a Declic védjegyével ellátott pólót viselt. Néhányan a helybéliek közül közbeléptek, az
egyikük felszólította az aktivistát,
hogy Erdélyben beszéljen magyarul. A helyszínen levő rendőrök csillapították le a kedélyeket. Tánczos
Barna szégyenteljesnek, hazug és
aljas kampánynak minősítette a
kezdeményezést, mondván, hogy
hazugságot állítanak róla. Majd kerékpárra ült, és távozott a helyszínről. A filmfelvételen Antoniu Bumb
többek között elmondta, karavánjuknak az a célja, hogy felhívják a
Hargita megyeiek, az RMDSZ szavazóinak figyelmét, hogy egy olyan
embert küldtek Bukarestbe, aki
„nem tartja be az ígéreteit”.
Tánczos Barna egy évvel korábban
Bukarestben, a környezetvédelmi
minisztérium előtt tartott figyelemfelkeltő akción azt ígérte, hogy
megakadályozza a nemzeti parkokban folyó, ipari célú fakitermelést,
amit nem tartott be, majd hozzátette: nem a fa tűzifaként való kivágása ellen, hanem a nagyipari
fakitermelés ellen tiltakoznak. Azt
is elmondta, hogy 22 székelyföldi
településre látogatnak el, hogy elbeszélgessenek az emberekkel.
A Declic pénteken jelentette be,
hogy elindítja a „szégyenkaravánt”,

amelynek célja, hogy megakadályozza az ország 13 nemzeti parkjában az ipari fakitermelést. A
szombati csíkszentkirályi események után a Declic a közösségi oldalán aláírásgyűjtésbe kezdett
Tánczos Barna menesztéséért.
A Declic-kampány nem az egyetlen, amely a miniszter „fejét” követeli. A medvetörvény ellen is
többször hangot adó Agent Green
szervezet korábban egy egyszerű
bizalmatlansági indítvány kezdeményezéséért indított kampányt, hogy
váltsák le Tánczos Barna minisztert.
Amint az említett szervezet honlapján is közzétett aláírásgyűjtési felhívásban áll: „Ez a miniszter
összeállt a trófeavadászokkal, a famaffiával, megakadályozza a természetvédelmi törvénykezdeményezéseket és az olyan fontos beruházásokat, amelyekkel csökkenthető a klímaváltozás hatása, és
megoldhatók lennének az energiagondok.” Majd több pontba foglalva kifejtették, hogy a miniszter
többek között népszerűsíti a trófeavadászatot, a medvetörvény halogatása
miatt
hibáztatják
a
medve–ember okozta konfliktus sebesültjeiért és halálos áldozataiért,
elodázta a medvevédelmi országos
akciótervet, megengedte egyes védett fajok vadászatát, titkosította az
országos erdészeti leltárt, hogy elkendőzze az illegális fakivágásokat,
ahogy a SUMAL (erdőkivágási és
famozgást követő országos program) adatait is, nem reformálta meg
a Romsilvát, nem állította meg a
nemzeti parkokban és a természetvédelmi területeken a fakivágást, elutasította
az
országos
ökoturizmus-stratégia elkészítését.
A hulladékgazdálkodás terén nem
tiltotta meg a hulladékok behozatalát, megakadályozta a szelektív hul-

Újraválasztották
Vincze Lorántot a FUEN élére
További három évig Vincze Loránt vezeti az Európai Nemzetiségek
Föderatív Unióját, a FUEN-t. A több
mint száz kisebbségi szervezetet tagjai között tudó európai kisebbségi ernyőszervezet Berlinben tartotta
tisztújító kongresszusát. A szombati
közgyűlés újraválasztotta a jelenlegi
elnököt, aki egyedül indult a tisztségért, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség jelöltjeként.
„Az a célom, hogy harmadik és
utolsó mandátumomban az elnök-

séggel közösen úgy irányítsuk a
FUEN-t, hogy megteremtsük a
hosszú távú pénzügyi és intézményi
stabilitását, hiszen így képviselhetjük a leghatékonyabban az őshonos
nemzeti és nyelvi kisebbségek érdekeit” – nyilatkozta az elnök.
Vincze Loránt 2013-2016 között
a FUEN alelnöke volt, 2016 óta a
szervezet elnöke. 2019-ben az
RMDSZ színeiben európai parlamenti képviselői mandátumot szerzett. (Vincze Loránt sajtóirodája)

Fotó: Vajda György

ladékudvarok kiépítését a különböző településeken, a vízgazdálkodás
esetében
pedig
nem
alkalmazzák a kavicskitermelő radart, támogatja a folyópartok kibetonozását és olyan hidrotechnikai
munkálatok kivitelezését, amelyekkel tönkreteszik a természetvédelmi
területeken is áthaladó egyes folyók, patakok medrét, nincs a klímaváltozás hatásait csökkentő
stratégia, nem támogatják egyes alternatív energiaforrások kiépítési
rendszerét, kritizálja az EU-t azért,
hogy bezárt egyes szénalapú hőerőműveket stb. Ezt a kezdeményezést
2022. október 3-áig 8.226 személy
írta alá.
A Declic akciójával kapcsolatosan a miniszter az ETV 24Plusz televízióban többek között elmondta,
hogy a Székelyföldön évszázadok
óta fenntartható erdőgazdálkodás
folyik, ami az ott élő embereknek
köszönhető. „Hargita megye a szülőföldem, és én erre nagyon büszke
vagyok. Szeretettel várom a Declicet Hargita megyébe, meg vagyok
győződve, hogy a székely emberek,

akik évszázadokon keresztül a Hargita megyei erdőket őrizték, védték,
kitermelték, és mai napig fenntartható módon gazdálkodnak vele,
sokkal jobban tudják, mit jelent a
halálos csók az erdőnek, mint a
Declic. Azok az emberek, velem
együtt, életet adnak az erdőnek. A
Declicnek nem köszönhető egyetlen szálfa sem, amely ma Székelyföldön áll, és nem a Declicnek
köszönhető a fenntartható erdőgazdálkodás, nem az ilyen karavánoknak
köszönhető,
hogy
mi
évszázadok után is tudjuk, mit kell
az erdővel kezdeni.” Azt is hozzátette, hogy a Székelyföldön is előfordulhatnak
túlkapások,
de
példaértékű erdőgazdálkodás folyik
a közbirtokossági erdők esetében,
majd hozzátette: az aktivisták célja
nem az erdővédelem, hanem saját
kampányaik népszerűsítése, és
ezekhez támogatók toborzása. Az
Agerpresnek nyilatkozva kifejtette,
„a kampány célja nem az erdővédelem, hanem a lejáratásom, amely
nem jellemző a Declic közösségre”.
„Azt ígértem (sz.m.: a Declic

által is említett bukaresti sajtótájékoztatón), hogy 75%-ra növeljük a
szigorúan védett természetvédelmi
területeket, és ezt meg is tettem. Az
elmúlt időszakban többször találkoztam a Domogled-Cserna Nemzeti Parkot kezelőkkel, megalakult
egy országos munkacsoport, elemeztük az erdészeti terveket, így az
említett program kivitelezése folyamatban van” – tájékoztatta az országos hírügynökség munkatársát a
miniszter, majd hozzátette, szándékosan választották ki a kampány
időpontját, hiszen a faluban
(Csíkszentkirály) szüreti ünnepség volt. Az embereket felboszszantotta a kampány, de arra kérte
őket a miniszter, hogy őrizzek
meg nyugalmukat, ne reagáljanak
a magyar nyelven kézbesített szórólapokra, ellenkezőleg, mutassák
meg, hogy a székelyföldiek vendégszeretőek.
A hírügynökség munkatársai
megjegyzik, hogy Tánczos Barnát a
közvélemény-kutatások alapján
többször a legnépszerűbb erdélyi
magyar politikusnak nyilvánították.

Az E.ON Románia figyelmezteti ügyfeleit
Az E.ON Románia arra figyelmezteti ügyfeleit, hogy ne vegyék figyelembe és ne kövessék az elmúlt napokban a vállalat nevében
Whatsappon/SMS-ben küldött üzeneteket,
amelyek arról szólnak, hogy a támogatási
program igénybevételéhez október 1-jéig el
kell menni a vállalat ügyfélszolgálati irodájába benyújtani egy kérvényt.

„Ezeket az üzeneteket nem az E.ON szolgáltató
küldi, és ha ezekben arra ösztönzik önöket, hogy a folyamat gyorsítása végett lépjenek be a megadott
linkre, hogy kitölthessék a kérvényt, ne kövessék ezt
az utasítást! Kiberbiztonsági szakembereink vizsgálják az incidenst, hogy azonosítsák és továbbítsák a
szükséges információkat az állami intézményeknek,
amelyek jogosultak intézkedéseket hozni” – olvasható
az E.ON Románia Agerpresnek hétfőn elküldött köz-

leményében. Az energiaárak korlátozásáról és kompenzálásáról szóló sürgősségi kormányrendelet alapján nyújtott támogatásról a vállalat honlapján lehet
helyes és teljes körű információkat találni
(https://www.eon.ro/plafonare-pret) – teszik hozzá.
A vállalat hangsúlyozza uyanakkor, hogy a lakossági fogyasztóknak semmiféle kérvényt nem kell benyújtaniuk a támogatásra való jogosultság érdekében,
a jogi személyek pedig ezt online megtehetik.
Amennyiben az ügyfeleknek valamilyen okból el
kell menniük az E.ON valamely ügyfélszolgálati irodájába, előre kell időpontot kérniük a 0265-208-466os telefonszámon vagy az E.ON eBooking
szolgáltatás segítségével a https://www.eon.ro/programare-online linken – figyelmeztet még a vállalat.
(Agerpres)

Szennyes vasúti kocsik miatt bírság
Szennyes vasúti kocsik miatt 30 ezer lejnyi
bírságot szabott ki a román fogyasztóvédelem (ANPC) a CFR állami vasúti társaságra,
és elrendelte kilenc személyszállító szerelvény ideiglenes kivonását a forgalomból –
közölte pénteken az Agerpres hírügynökség.

A hatóság képviselői néhány hónap elteltével tértek
vissza két bukaresti vasúti kocsiszínbe, hogy ellenőrizzék, kijavították-e azokat a rendellenességeket,
amelyekért az első vizsgálat során még csak figyelmeztetésben részesítették a CFR-t.

Szakadt, pecsétes üléshuzatok és fejtámlák, szemetes padló, kiürítetlen, évtizedes kosztól ragadó szemétgyűjtők, poros szellőzőberendezések, mocskos,
rozsdás, törött mosdókagylók, bűzlő mellékhelyiségek, papír, szappan és fertőtlenítőszerek nélkül – sorolta az ANPC az ellenőrök által tapasztalt
problémákat.
A hatóság ezúttal bírságokat is kiszabott, és megtiltotta a CFR-nek, hogy forgalomba állítsa a kifogásolt személyszállító szerelvényeket, amíg nem
fertőtlenítik őket. (MTI)
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második évfordulóján. – Amit az Színes kínálat
emberek szétforgácsolnak, azt a
A Várhegyi Napokhoz a vasárzene összekovácsolja – vallotta a napi istentiszteletek is hozzátartozmester. Ezzel a hitvallással élt, mű- tak. A szépen felújított református
velte a zenét a közösség, a társada- templomban Gállné Szabó Tünde
Operánál, majd hosszú évekig a lom szolgálatában – mondta.
lelkipásztor hirdette az igét, arról,
Az ünnepségen a mester által hogy az emberi jóság isteni ajánNew York City Opera vezető karsok éven át vezetett Pro Musica dék.
mestere és igazgatója.
Vasile Cazant több kórusmű, Sacra zenekar muzsikált.
Sportrendezvényeket is szervezzenei átdolgozás szerzőjeként is A felújított kultúrotthon méltó tek, amelyeken nagy számban vetszámon tartják, melyeket hazai és
tek részt az emberek. Volt
külföldi koncerttermekben hallha- hely az ünneplésre
focibajnokság, futó- és asztaliteA felújított kultúrotthon méltó nisz-verseny.
tott a közönség. A marosvásárhelyi
művészeti líceum tanára, a líceum helyszíne volt az ünnepségnek. JólVasárnap délben bográcsok sorakórusának karnagya, a művészeti lehet a kivitelezést a jelenlegi pol- koztak a sportpályán, ezekben
gármester vezetésével sikerült finom gulyások főttek, amit a falu
egyetem tanára volt.
Több koncertturnét vezetett Ma- befejezni, az épület új arculata Rá- közössége közösen fogyasztott el.
gyarországon, Ausztriában, Svájc- duly György volt polgármester neDélután kulturális program köban, Németországban, Francia- véhez is fűződik, mert az ő vetkezett, felléptek a helyi óvodáországban, Belgiumban, Dániában, mandátuma alatt indult a projekt. A sok, majd Bonczidai Dezső
Japánban, Kanadában és az Egye- felújítási munkálatok terveit néhai Csihi-puhi történetek bábelőadását
Heim László műépítész és Nagy At- tekinthették meg. Fellépett az adsült Államokban.
A filharmónia élén – akárcsak tila készítette, a kivitelezést a Tro- ventista egyház zenekara, a Zenit
Kft.
végezte.
A együttes, az Aranykalász néptáncelődei – arra törekedett, hogy meg- vainstal
őrizze a magas művészi színvonalú homlokzatra kihelyezett emlékpla- együttes, Oana Săcălean és Aleteljesítményt, annak ellenére, hogy kett Kiss Levente munkája.
xandra Togănel.
a nagy többség zenei műfajok iránti
érdeklődése igen megváltozott. Sikerült olyan repertoárt összeállítania, amely vonzóvá tette a
klasszikus zenei kínálatot. A zene
népszerűsítése érdekében több marosvásárhelyi intézménnyel együttműködve a Kultúrpalotán kívül is
színpadra léptek. Különösen nagy
figyelmet fordított a fiatal zenei tehetségekre, akiknek koncerteken
adott lehetőséget a bemutatkozásra.
Munkásságát számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el – hangzott el
abban a laudációban, amelyet a post
mortem díszpolgári cím adományozásakor ismertettek.
Sebastian Cazan karnagy, a fia,
őszinte köszönetét fejezte ki, hogy
édesapjának ilyen megtisztelő emA Sebastian Cazan által vezetett Pro Musica Sacra zenekar
Fotó: Mezey Sarolta
léket állítanak a faluban halálának

Vasile Cazan nevét vette fel a kultúrotthon
A felújított helyi kultúrotthon Vasile Cazan, a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia néhai igazgatója és karnagya, a zenei kultúra és a multikulturalitás kiemelkedő személyisége, Várhegy
szülötte nevét fogja viselni. A névadási ünnepséget a Várhegyi Napok keretében vasárnap tartották, amikor emlékplakettet lepleztek le az intézmény homlokzatán, és Vasile
Cazannak post mortem díszpolgári címet adományoztak. A
kultúrotthonban a Pro Musica Sacra zenekar, Sebastian Cazan
karnagy vezetésével, a mester emlékét idéző koncerttel örvendeztette meg az egybegyűlteket, akiket Moldovan Dumitru
polgármester is köszöntött.

Mezey Sarolta
Vasile Cazan kivételes személyiség, a Maros megyei kultúra szenvedélyes, elkötelezett, szeretetteljes
híve volt. Munkássága meghatározó
a megye, sőt Románia zenei életében. Neve egybefonódik azzal az
intézménnyel, amelyet vezetett, a
Marosvásárhelyi Állami Fiharmóniával. Nyomot és felejthetetlen
emléket hagyott azokban, akikkel
együtt dolgozott vagy kapcsolatban
volt. A szerénység, az önzetlenség
és melegség jellemezte, arra törekedett, hogy méltó legyen ahhoz a
művészethez, amelynek a szolgálatában állt.
Várhegyen született 1952-ben, itt
töltötte gyermekkorát, nyolcéves
korában kezdett zenét tanulni, hegedűn, brácsán és zongorán játszott,
majd 16 évesen több egyházi zenei
együttest vezetett.
Miután befejezte a kolozsvári
Gheorghe Dima Zeneakadémiát, a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes karának karnagya, majd
1996-tól az intézmény zenei titkára,
1998-tól a filharmónia igazgatója

Vasile Cazan-emlékplakett

lett. Ezt a tisztséget, amelyre Csíky
Boldizsár zeneszerző, volt igazgató
javasolta, 22 éven át töltötte be.
Vasile Cazan a folyamatos képzés híve volt, ő maga is erre törekedett. 1991-ben Marin Constantintól,
a Madrigal vezetőjétől szerzett karvezetői tapasztalatot, 1996-1998
között karmestertanfolyamokon
vett részt a New York-i Julliard
konzervatóriumban Halász László
karmester mellett, aki Arturo Toscanini és Bruno Walter asszisztense
volt a New York-i Metropolitan

Véget ért az idei Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

Harminc az igazság!
Kaáli Nagy Botond
Mindannyian tapasztalhattuk az
idő múlásának egyszerre szubjektív
és objektív voltát, mégis, vannak
emlékek, események, amelyek kapcsán ezen objektív-szubjektivitás
hangsúlyozottan
kibontakozik.
Ilyen esemény a marosvásárhelyi
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál is, amelynek idei kiadására a múlt hétvégén került sor.
És ez a kiadás immár a harmincadik
volt. Ha visszagondolunk a kezdetekre, arra, hogy sok régi fesztivállátogatóhoz hasonlatosan mi is az
első évektől kezdve az évek során
szépen fejlődő szemle látogatói voltunk, az említett objektivitás szubjektív érzékeléssé módosul, hiszen
harminc év nagyon hosszú idő,
mégis úgy tűnik, mintha csak nemrég lett volna az a szemle, amelyre
például ezen sorok írója a kilencvenes évek derekán ellátogatott –
majd szinte az összes többire is. A
fesztiválnak akkor, azon kulturálisan szegény és ingertelen világban
óriási hatása volt, özönlöttek rá a diákok, egyetemi hallgatók az ország
megannyi városából. A szemle
igazi, kreatív közeget biztosított, a
későbbiekben a várbástyában berendezett fesztiválkocsma pedig hatalmas partiknak és emlékezetes
beszélgetéseknek adott teret.
Voltak nagyszerű kiadások és kevésbé sikeres évek, de az Alter-Native idén betöltötte a harmincat, és
ez egy közép-kelet-európai ország
kis városában önmagáért beszél: a
szemle – Románia legrégebbi és
legnagyobb független rövidfilmfesztiválja – 1993-ban Sors és képzelet
címmel
magyar
filmszemleként indult, amelynek elsődleges céljaként az elmúlt 50 év
magyar filmtermésének a bemuta-

tását tűzte ki a szervező Maros megyei MADISZ. 1994-ben a szemle
kiszélesítette témakörét, és AlterNative, illetve Más-Virág címen
nemzetközi rövidfilmfesztivállá
alakult, melynek programjában elsődleges helyet kapott a rövidfilmek versenyeztetése, de megőrizte
a korábbi közönségtalálkozók és a
versenyprogramon kívül játékfilmek bemutatását is. Ez azóta sem
változott, a rövidfilmekből álló versenyprogram mellett mindegyik
évben számos nagyjátékfilm és kiegészítő rendezvény – tárlatok,
koncertek, találkozók – színesíti és
gazdagítja a fesztivált.
A hagyományokhoz híven idén is
szerdán, ez esetben szeptember 28án vette kezdetét az Alter-Native
Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, és
vasárnap, október 2-án este zárult.
Az öt nap alatt a versenyprogram és
az idén újdonságnak számító, erdélyi alkotók munkáit felvonultató regionális filmek versenye mellett
tizenegy nagyjátékfilmet – köztük a
Románia által Oscarra javasolt Makulátlan című alkotást, Kis Hajni
Külön falka, Pálfi György Mindörökké, Andrei Huţuleac #dogpoopgirl, Fazakas Péter A játszma, Josef
Demian Éjjeli őrjárat és Lőrincz
Nándor-Nagy Bálint Legjobb tudomásom szerint című munkáit
(utóbbi főszereplője a marosvásárhelyi származású Bodolai Balázs) –,
egy dokumentumfilmet és egy animációs filmet láthatott a közönség.
Több nagyjátékfilmet is az alkotókkal közös közönségtalálkozó követett, amelyen bárki tehetett fel
kérdést, és a publikum élt is ezzel a
lehetőséggel, számos izgalmas eszmecserére adva lehetőséget. Természetesen a koncertek sem maradtak
el: szerda este a The Tango Orchestra lépett fel Dolhai Attilával és

Koszorus Krisztinával, csütörtökön
a Nigun koncertezett, míg vasárnap
Földes László, azaz Hobo és együttese adott fergeteges, teljes telt
házas blueskoncertet. Utóbbi zárta
– méltóképpen – a harmincadik, jubileumi kiadást, amelyen volt színházi előadás és tárlatnyitó is:
Budrala Sára kiállítását a B5 Stúdióban rendezték be.
A szemle hagyományosan három
nyelven – magyarul, románul és angolul – zajló díjátadó ünnepségére
ez évben is a szombati napon, este
került sor. Koszorus Krisztina és
Palkó Attila műsorvezetők az eseményen részt vevő Demeter Andrást,
a
román
kulturális
minisztérium államtitkárát is üdvözölték, és elmondták, idén a minisztérium finanszírozta a fesztivál
összes díját. Hozzátették, 42 alkotás
szerepelt a versenyprogramban,
majd bemutatták és színpadra hívták a zsűri tagjait: Buzási Gyopár
animációs rendezőt, grafikust, Baranyi Gábor Benő (Magyarország)
filmrendezőt, forgatókönyvírót,
Andrei Huţuleac színészt, forgatókönyvírót, színházi és filmrendezőt,
Monica Stan forgatókönyvírót,
filmrendezőt, valamint a diákzsűri
tagjait – Komesz Szilviát és Magyari Botondot (Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem), Barabás Botondot és Tófalvi Andreát (Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem), valamint Pál Endrét, a marosvásárhelyi George Emil Palade
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem
hallgatóját, majd a szemle hagyományaihoz híven egy-egy rövid
részletet mutattak be a zsűri által díjazott alkotásokból. A pár másodperces vetítéseket követően a
bizottság egy-egy tagja szólt arról,
hogy miért éppen az adott alkotás-

nak adták a díjat, amelyet a több
film esetében is jelen lévő alkotók
vehettek át a színpadon.
A díjátadó ünnepséget Sipos
Levente fesztiváligazgató beszéde
zárta. – Reméljük, hogy a harminc
év után lesz jövő, bár az idei törvénykezési változások, amelyek a
vissza nem térítendő támogatásokat
szabályozó sürgősségi kormányrendeletben történtek, illetve az adótörvényben jövő évben bekövetkező
változások komoly kérdőjeleket
vetnek fel a vidéki kulturális rendezvények sorsát illetően. De most
emlékezzünk csak a szépre, és köszönetet mondok mindenkinek, aki
az elmúlt harminc évben mellettünk
volt, az összes támogatónknak, a
rengeteg munkatársnak, aki ezen a
fesztiválon dolgozott, köszönjük a
magyar és román nemzeti filmintézeteknek a filmeket, amelyeket a
hosszú évek során kaptunk tőlük,
valamint köszönetet mondok két
olyan személynek, akiket soha nem
láthattak a színpadon, de akiknek a
munkája nélkül ez a fesztivál nem
létezne: Göllner Károlynak, aki a
szemle technikáját biztosítja és

Fodor Mártának, a fesztivál programkoordinátorának, aki gyakorlatilag egész évben azon dolgozik,
hogy a szemle létrejöhessen.
Véget ért tehát a harmincadik
Alter-Native filmfesztivál, és ismét
csak ismételni tudjuk magunkat, de
ez jó dolog, mert azt jelzi, hogy a
szemle nem veszített népszerűségéből, minőségéből – a szakmai jelentőségén túl az Alter-Native
legnagyobb erénye ez évben is
ugyanaz maradt: számos olyan,
igen értékes rövidfilmet, nagyjátékfilmet, animációt láthatott a közönség, amelyek megtekintésére a
mozikban esély sincsen, a neten
pedig nem egyszerű rájuk keresni, a
kortárs filmes alkotók egész világot
átfedő munkáinak megtekintése
mellett pedig megmaradt az eddigi
években is tapasztalt, az alkalmankénti nagy tömeg és telt házas publikum mellett is az a családias,
vidám, jó hangulatú légkör, amely a
szervezőknek és a széles látókörrel
és kíváncsisággal felvértezett közönségnek egyaránt köszönhető.
Várjuk a harmincegyediket!

A 30. Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilmfesztivál díjai:

Regionális filmek versenye.
A zsűri dicsérete – Simó Ibolya: Nem volt igazi szerelem. 52 év hűség
(Magyarország) és Miklós Mátyás Levente: Csak ide (Románia).
A Schnedarek Ervin-díj és Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman
által felajánlott töltőtoll a legjobb regionális filmnek – Nagy Márton:
Így gyújtottam fel a barátnőmet a harmadik randinkon (Románia/Magyarország).
Nemzetközi verseny.
A diákzsűri díja – Mikaël Gaudin: Csirke (Franciaország).
A zsűri dicsérete – Elena Emelyanova: A végtelen kék ég alatt
(Oroszország) és Ilgiz-Sherniyaz Tursunbek, Soronbek Turgunmamat:
Alaman (Kirgizisztán).
A zsűri különdíja – Varya Yakovleva: Oneluv (Oroszország).
Simó Sándor-emlékdíj a legjobb diákfilmnek – Runxiao Luo: Hajszalag, tojás, feladatfüzet (Kína).
A Kulturális Minisztérium díja – Priit Tender: Kutya-ház (Észtország).
A 30. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál fődíja – Andrei
Epure: Talán a sötétség eltakar (Románia).
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Tervekben nincsen hiány

A gondosan, szépen rendezett nyárádmeneti falvak sorában Backamadaras is élen
jár. A három településből álló
község utcáit aszfaltburkolat
borítja, parkok díszítik a kisebb-nagyobb tereket mind a
községközpontban,
mind
Szentgericén. Bár vannak
még sürgős, megvalósításra
váró, félbemaradt beruházások, az eredmények felülírják
ez utóbbiakat, amelyekről a
bosszúság mellett a reménység hangján számolt be múlt
heti látogatásunkkor Szőcs let több mint százéves, ezért salétromos falakat kellett kicserélni.
Antal (fotó) polgármester.

Mivel a falu főutcája egyre forgalmasabbá válik, az iskolai átjáróknál fekvőrendőrök kialakítását
tervezik – tájékoztat a tanévkezdéssel nagyon időszerűvé vált tervről.
Bár a regionális operatív program keretében még a múlt novemberben elkezdődött a községközpontban lévő Kis Gergely Általános Iskola épületének teljes felújítása: fedélzet, központi fűtés, a
külső falak szigetelése, padlózat
stb., a nyáron az építők abbahagyták a munkát, és bár őszire visszatértek, tanévkezdésre nem sikerült
befejezni. Ez sok gondot okoz,
mert a művelődési házban, a sportközpontban, az óvoda új épületében szétszórtan helyezték el az
osztályokat, és a pályázaton nyert
korszerű bútorzatot, oktatási eszközöket (okostábla, kivetítők stb.)
egyelőre nem tudják használni. A
szentgericei iskolánál is jól haladtak a munkával, ott viszont az épü-

Mivel a művelődési házat 2020ban felújították, az I-IV. osztályt és
óvodát ideiglenesen oda költöztették.
Szeptembertől beindult a backamadarasi bölcsőde 13 gyermekkel,
a napközibe 25-en járnak. Bár két
óvodai csoportnak lenne hely, amíg
az iskola épülete elkészül, az egyik
terembe az I-IV. osztályt költöztették. A bosszantó helyzet az, hogy a
szerződés felbontása és egy új szerződés megkötése sem rövidítette
volna le a folyamatot.
A községközponti, új, korszerű
egészségügyi központ épületének
átvétele sem történt meg. Ha az elszámolással is rendben lesznek,
szeretnék, hogy télig a családorvosi, valamint a fogászati rendelő
és a gyógyszertár is átköltözzön,
ugyanis jelenleg egy rossz állapotban lévő épületben működnek. A
községben két családorvos rendel,
egyikük Backamadarast és Bálint-

Népszerű a napközi otthon

falvát, a másik doktornő Szentgericét látja el.
A lakosság száma a legutóbbi
népszámlálás óta sajnos több mint
száz lélekkel csökkent, a gyermekek száma viszont mind az iskolában, mind az óvodában
megszaporodott.
Míg korábban 190-200 között
volt az iskolás diákok száma, jelenleg 226-an vannak. Ehhez hozzájárult
a
magyar
kormány
támogatásával épült első korszerű
napközi otthon és bölcsőde, ahova
a környező településekről is visznek gyermekeket.
A terveket hosszan lehetne sorolni,
amelyek közül a 700 méternyijárda a
forgalmas megyei út mentén el is készült. A község útjainak aszfaltozása
úgyszintén. Amit még szeretnének e
téren elvégezni, a községet Koronkával összekötő 2.600 méteres út kor-

Felújítják a polgármesteri hivatal épületét

Fotó: Nagy Tibor

Szentgerice megszépült központja

A nyugalom és a szorgalom szigete

Elég sokan visszatérnek a községbe,
főleg fiatal, gyermekes családok, hazajönnek külföldről, házat vesznek
vagy építkeznek, mások a városból
költöznek ki kisgyermekekkel a község területére – mondta örömmel a
polgármester.

szerűsítése önerőből, amire az előtanulmány is elkészült. Az ivóvíz bevezetésének
előkészületei
is
haladnak, a szennyvízülepítőt Nyárádgálfalvával közösen szeretnék
megépíteni. A vidékfejlesztési alapból készültek az előtanulmányok a
községközponti művelődési ház felújítására. Az országos befektetési
alapnál pályáznak a polgármesteri hivatal székhelyének, a Horváth-Petrichevich-kúriának a teljes felújítására,
boltíves pincéjében gyűlésteremmel
és házasságkötő teremmel. A református parókia tönkrement épületét is
kár lenne veszni hagyni. Szeretnék
továbbá a községet bekamerázni,
folytatni a telekelést, de kérdés, hogy
mennyibe kerül a középületek energiafogyasztása, és mi marad a sok
előtanulmány elkészítésére.
A munkájukat megnehezíti,
hogy a község hat hónapja jegyző
nélkül maradt, hamarosan meg kell
hirdessék az állást, mert nehezen
tudják ellátni a feladatokat, ugyanis
a volt jegyző a pályázatok elkészítésébe is besegített – hangzott el
többek között a polgármesterrel
folytatott hosszú beszélgetés során.

Krisztián és Orsolya-Emese, akik négyéves
kislányukat, Andreát és egyéves kisfiukat,
Zalánt nevelik szép, békés, nyugodt környezetben. Szentgerice egyik mellékutcájának az
utolsó házát vásárolták meg tavaly februárban, és alakították át bámulatos gyorsasággal
egy hasznosan beosztott, kényelmes, korMarosvásárhelyről a községbe költözött szerű, elegánsan berendezett otthonná.
A füves udvar kellemes játszóhely a gyercsaládok között van a Müller házaspár is,

mekeknek, de a gyümölcsöskert is a felszerelt játszóeszközökkel,
függőággyal tágas teret
kínál a játékra, felnőtteknek a pihenésre, kikapcsolódásra.
Az
udvarról a szemben
lévő kukoricatáblára,
majd a háttérben az erdőre látni, az útról
pedig a mezőkön túl a
szelíd nyárádmenti táj
körvonalai bontakoznak ki. Az erdő alatt
ottjártunkkor őzike sétált, mondják, néha
egész csordákat lehet látni.
A családfő, aki városon nőtt fel, úgy beleszokott a falusi életbe, mintha a bölcsőjét is
ott ringatták volna. Jelenleg a ház külső falát
szigeteli látható szakértelmmel, de a zöldségeskertet és a gyümölcsöst is példásan rendezi. Minden eshetőségre felkészülve a
színben ott van feldarabolva a tűzifa, a műhely a rengeteg szerszámmal olyan, mint egy
kiállítás. Orsolya sem marad le férje mögött,
az elképzelések tőle is erednek, csak a gyerekek és a háztartás mellett kevés ideje jut
egyebet is dolgozni. Mert munka az van
bőven, amit Krisztián nagy lendülettel végez,
ezt bizonyítja a példás rend az egész telken.
Büszkén mutatja hobbiját, a kis üvegekben

Számos modell
többféle színben

(Folytatás az 1. oldalról)
Készítenek kisebb és nagyobb
kandallót is, de nem vállalják, hogy
a megrendelő házánál rakják fel.
Főzőkályhákat (üvegajtóval is) és
csikókályhákat is raknak a műhelyekben, szép, formás kivitelezésben. A négy típusú kályhára
levédett hőhatásfok 80 százalékos.
A cég jelenleg hat alkalmazottal
dolgozik, akik naponta hat-nyolc
kályhát raknak. Két személy készíti
elő az anyagot, majd felrakják a
kályhát, azután kitakarítják, a vasszerkezetet lefestik. A melegítő samottot a Bihar megyei Rév
településről és Görögországból, a jó
minőségű, különböző színű csempét Magyarországról szerzik be
csempeforgalmazó partnerükön keresztül. Megyénken kívül az ország
hét-nyolc megyéjében van csempeforgalmazó üzlettársuk. Nyáron
egyik napról a másikra elkészítik a
megrendelt melegítőkályhát, a fűtési idényben többet kell rá várakozni.
A cég ügyvezetője, ahogy a
másik kályharakó céget működtető
testvére is, édesapjuktól örökölte a
mesterséget, aki a régi rendszerben
ipart váltott, és addig rakta a csempekályhát, amíg fiai is megtanulták,
majd a vállalkozást átadta nekik.

lévő színes italminta-gyűjteményét az ebédlőben az e célra kialakított polcrendszeren. A
kerti gyümölcsfák párlata, természetesen nagyobb üvegekben, a pincéből sem hiányzik,
nem kell a boltba szaladni, ha vendégek érkeznek. Ami nem ritka Mülleréknél, ahova a
család, a barátok is szívesen ellátogatnak.
Krisztián Marosvásárhelyre ingázik, ahol
két társával kávézót működtetnek, Orsolya,
ha lejár a gyermeknevelési szabadság, az előkönyveléshez, könyveléshez fog visszatérni.
A kislánnyal nem találkoztunk, hiszen a szép
helyi napközibe jár, a kisfiú, miután megörült
édesapja hazatértének, békésen elalszik a kocsiban. A kőasztalnál elbeszélgetünk, és az
ígérettel távozunk, hogy még visszatérünk.
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A termés betakarítása után

Szüreti mulatság
„Megérett a piros szőlő, le
lehet már szedni” – zengett
pénteken Backamadaras és
Szengerice utcáin a dal, amint
végigvonultak a népviseletbe
öltözött gyerekek, szüreti
mulatságba hívogatva a helyieket. Más keretek között, de
éltetik elődeik hagyományát
a községben.

Gligor Róbert László

kormányzatot, több vállalkozó is
pozitívan válaszolt a megkeresésre.
„Megmutatkozott az összefogás
ereje. Úgy gondoljuk, eredményes
munkát végeztünk, hiszen ilyen felvonulás nem volt még, így vélik az
idősek is” – fogalmazott az igazgató, akitől megtudtuk, hogy a község
három
településének
tanintézményeiből a 236 gyerekből
222 vett részt, a bölcsődéseken
kívül mindenik ott volt az ünnepségen. Mindenki támogatta az ötletet,
remélik, hogy maradandó az élmény, és hogy a jövőben ismét meg
tudják szervezni az iskolai szüreti
bálokat.

Pénteken délután szüreti felvonulásra gyülekeztek a backamadarasi
gyerekek a faluközpontban, majd
lovas szekerekre ültek, a legkisebbeket hintóba ültették, és szüleik
aggódó, de büszke mosolya kísére- Nemzedékről nemzedékre
A szőlőtermesztéséről és borairól
tében, a hívogató kikiáltása után,
két, lóháton ülő kislány (!) vezeté- híres Backamadarason és SzentgeRég nem látott szüreti felvonulás volt Madarason és Szentgericén pénteken
Fotó: Gligor Róbert László

kosaras bálokat az önkormányzattal
együtt. Volt olyan szüret, amikor a
néptánccsoport zenészekkel ment ki
a Backa szőlőhegyre – mesélte el a
Népújságnak Báthori Zsuzsánna, a
Backamadarasért Egyesület elnöke
és Szőcs Antal polgármester, szőlősgazda. Ma csak az iskolások szervezik meg a szüreti mulatságot.
Örülnek, hogy kétévnyi szünet után
ismét van élet a településeken –
nyugtázta a községvezető, aki hozzátette: idén azért tartották Szentgericén a mulatságot, mert a madarasi
kultúrotthonba (is) át kellett költöztetni az iskolásokat, ahogyan
Szentgericén is, mivel mindkét településen folyik a tanintézmények
felújítása, korszerűsítése, így csak a
Fotó: Iszlai Anna

sével elindult a menet a falun át a
szomszédos Szentgericére, ahol
nagy tömeg fogadta a dallal, muzsikával érkezőket a művelődési ház
előtt.
„Szeptembernek itt a vége, itt
vannak a szüretek, adjon Isten bort,
bőséget, szép jó napot, emberek!” –
kiáltotta egy legényke, majd egy
másik közhírré tette, hogy kezdődik
a szüreti mulatság, és aki itt van,
haza ne menjen, a menetet kísérje a
kultúrházba. A helyi gyerekek rövid
énekműsorral és „friss cipó” híján
meleg szeretettel köszöntötték a
vendégeket.

Az összefogás ereje
Zsúfolásig telt a felújított, tágas
művelődési ház előadóterme, ahol
igényes, őszi, szüreti környezetben
adták elő az alkalomhoz illő műsorukat a színpadra vonuló óvodások,
kisiskolások, felső tagozatos diákok, majd a madarasi Kincses néptánccsoport örvendeztette meg a
közönséget.
Incze Levente községi iskolaigazgató örömét és köszönetét fejezte ki
a szülőknek és a támogatóknak,
hogy ismét felemelő szüreti felvonulásnak lehettek tanúi. Lapunknak
nyilatkozva elmondta: a backamadarasi Kis Gergely Általános Iskola
diákjai örömmel fogadták a kezdeményezést, hogy idén ismét megszervezzék a szüreti bált, ami
két-három évig nem volt lehetséges.
A szervezésbe bevonták a község
egyházait, civil szervezeteit, az ön-

ricén a szürethez számos hagyomány kapcsolódott, és állandó része
volt ennek a szüreti bál, amelyből
Madarason mindig kettőt tartottak,
hiszen a katonaság előtt álló ifjak és
az iskolások is megszervezték. A
kötelező sorkatonaság megszűnésével a regruták bálja elmaradt, más
kezdeményezés vette át a helyét. A
madarasi szőlőtermesztők és borászok 2004-től majdnem egy évtizedig szervezték a szőlő- és
borkóstolóval összekötött kosaras
szüreti bált a faluban, de mivel az
idősebb nemzedék felhagyott a szőlőműveléssel, a be nem jegyzett
civil szerveződés is abbahagyta ezt
a kezdeményezést. Ám volt, aki továbbvigye, rövid szünet után a Backamadarasért Egyesület szervezte
tovább a szüreti mulatságokat és

Zsúfolásig telt művelődési házban adták elő műsorukat a gyerekek

szentgericei tágas művelődési ház
maradt megoldásként, ugyanis itt
csak az emeleti helyiségekben folyik az oktatás.

Hármasfalu is készül
A hétvégén Hármasfaluban is
szüreti mulatságot tartanak, de nem
az iskolások, hanem a település ifjúsága. Szombaton szekerekre, lóhátra ülve ismét végigjárják a falut
és a szomszédos helységeket, hívogatva az embereket – tudtuk meg
Nemes Csaba Istvántól, aki az egykori szüreti hagyományokról is mesélt. A legények a szüret előtti
időszakban kivonultak a szőlősökbe, „megvigyázták” a termést,
majd a szüret kezdetén bementek a
faluba, párt választottak maguknak,
és bált szerveztek. Csőszkirályt választottak, végigjárták a falut és a
szomszédos településeket, bálba
híva mindenkit. Éjféltájban a venyigével, zöld ágakkal és szőlővel feldíszített kultúrotthonban előadták a
szüreti táncot, majd a két szüreti
szőlőkoszorú egyikét kisorsolták, a
másikat elárverezték, hogy a bevételből fedezzék a kultúrotthon és a
zenészek bérét. Szőlőt lopni csak
tánc közben volt szabad, aki a szünetekben tette, azt szigorúan megbüntették. A csőszök nem
népviseletbe öltöztek, hanem szüreti öltözetbe bújtak, a legények bő
bugyogót és csipkés, bő ujjú inget
viseltek, fejükön pedig árvalányhajjal díszített zöld kalapot – emlékszik vissza adatközlőnk.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Az új Xiaomi csúcsmobil alig veri meg a tavalyi iPhone kameráját
Tavaly, amikor megérkezett az iPhone 13 Pro, illetve
iPhone 13 Pro Max, sok vásárló idegesen méltatlankodott, hogy miért csak 12 megapixeles a telefon
kamerája, miközben a vetélytársak már 100 megapixel fölött járnak, és olcsóbban is kínálják a
csúcseszközüket. Természetesen nem minden a
megapixel, és ez az, amit számos vásárló nem tud.
Sokkal fontosabb szempont a szenzor mérete, hiszen ettől függ, hogy egységnyi idő alatt mekkora
fényt tud beengedni. Így ez inkább szenzorháború
kellene legyen, és nem megapixel-háború. Ez pedig
a mostani eredmények alapján is megmutatkozik.

A Xiaomi július elején leplezte le ugyanis az eddigi legnagyobb tudású csúcsmobilját, a 12S Ultrát, amelynek az egyik
legfontosabb újdonsága a hatalmas méretű, egész pontosan 1
hüvelykes képszenzorra épülő főkamera. A DxOMark munkatársainak már lehetőségük is nyílt arra, hogy leteszteljék az
újdonságot, így már tudni lehet, hogy milyen minőségre képes
a 12S Ultra kamerája.
A Leica lencsével szerelt kamera tesztek alapján összesen
138 pontot kapott, ezzel az eredménnyel pedig a toplista ötödik helyét tudta megszerezni. Legalábbis egyelőre, hiszen az
idei iPhone-okat még nem tesztelték le. Persze a Xiaomi eredménye még így sem nevezhető rossznak, habár a márka szerelmesei jobb eredményre számítottak. Különösen annak
tekintetében lett volna indokolt a magasabb pontszám, hogy a
tavaly bemutatott iPhone 12 Pro Max mindössze egy ponttal
szerzett kevesebbet, mint a Xiaomi vadonatúj csúcskategóriás
okostelefonja.
Mellesleg a DxOMark-toplista legelőkelőbb helyén az idén
márciusban bemutatott Honor Magic4 van. A Huaweiből ki-

vált almárka csúcsmodellje 146 pontot tudott összegyűjteni.
A lista második helyén a Huawei P50 Pro szerepel 144 ponttal,
„bronzérmet” pedig a tavaly márciusban napvilágot látott Xiaomi Mi 11 Ultra kapott 143 ponttal. És ez az, ami kiváltképpen
érdekes, hiszen a mostani Xiaomi 12S Ultra a Mi 11 Ultra
utódjának is tekinthető, ennek ellenére gyengébben teljesített
és visszalépést hozott a kamera tekintetében.
Az új csúcsmobil arra sem volt képes, hogy legyőzze a lista
negyedik helyén álló Huawei Mate 40 Pro+-t, amely 139 pontot zsebelt be.
A Xiaomi 12S Ultra fotó-, zoom-, illetve videófronton 144,
96, valamint 113 pontot szerzett. Viszonyításképpen a tavalyi
iPhone 13 Pro Max 144, 76, illetve 119 ponttal büszkélkedhet.
Azaz az új Xiaomi csak a zoomképességekben tudta megverni
az egyéves iPhone-t, igaz, ilyen szempontból köröket vert rá.
Továbbmenve, a Xiaomi 12S Ultra hátlapi főkamerájának
a lelke egy 1 hüvelykes 50 megapixeles képérzékelő, ami előtt
egy 23 milliméteres gyújtótávolságú f1,9-es fényerejű objektív
található. Ezenkívül az optikai képstabilizátort és a dual pixel
élességállítást is mindenképpen meg kell említeni, ahogyan a
128 fokos nagylátószögű módot is, ahol egy 48 megapixeles
optikai egység és egy félhüvelykes átmérőjű érzékelő teljesít
szolgálatot. A periszkópos kivitelű telezoom kamera szintén
48 megapixel felbontásra képes, és szintén félhüvelykes a
szenzorja, ami ötszörös optikai nagyítást tesz lehetővé. Ez a
kamera is megkapta az optikai képstabilizátort, illetve a dual
pixel autofókuszt is.
Az iPhone 13 Pro Max ezzel szemben három, egyenként 12
megapixeles kamerával bír, az optikai zoom pedig háromszoros átfogást tud biztosítani. Ezért lehetséges, hogy zoom szempontjából a Xiaomi új készüléke sokkal erősebb.

Új funkciót kap az Instagram

Xiaomi 12S Ultra

Szinte teljesen eltüntethető
a Samsung telefonjainak
a gyűrődése
Érdekesnek, de követésre egyáltalán nem ajánlottnak nevezhető Ice
Universe ötlete, amellyel kevésbé
lesz látható a Samsung Galaxy Z
Fold4 kijelzőjén megtalálható gyűrődés. Sajnos ez a probléma még
mindig adott a Samsung telefonjainál, és számos vásárlót dühít is a
jelenség, még akkor is, ha az egyre
újabb hajlítható telefonok esetében jobb a helyzet. Azért is fájdalmas pont ez a gyűrődés, mert más
gyártóknak megvan a technikája
arra, hogy hogyan lehet teljes egészében eltüntetni a szépséghibát,
azonban a Samsung nem kér ebből
a technikából.

Instagram

A közösségi média egyre jobban fejlődik, és egyre több olyan felület jelenik
meg, ami miatt a régiek is ismét fel kell
vegyék a kesztyűt, azaz új funkciókat,
fejlesztéseket kell eszközöljenek annak
érdekében, hogy versenyben tudjanak
maradni. A jelenlegi legnagyobb vetélytársa a TikTok, amely mára már szinte
teljesen elterjedt a fiatalok körében,
maga alá gyűrve a Facebookot és az Instagramot is. Ezt pedig a Meta égisze alá
tartozó, utóbb említett közösségi médiás platform sem hagyhatta szó nélkül.
Számos fejlesztéssel álltak már elő az
utóbbi időben, május óta pedig egy következő lépésen dolgoznak.

Ez pedig nem más, mint a továbbosztós funkció, amelynek a tesztelése hamarosan indul. Ez
a funkció lényegében azt hordozza magában,
hogy úgy fogjuk tudni továbbosztani mások fotóit és videóit, ahogy ahhoz már a Facebookon

Forrás: Xiaomi

Forrás: hvg.hu

és a Twitteren hozzászoktunk. Vagyis nemcsak
arra lesz lehetőségünk, hogy üzenetben elküldjük valakinek egy harmadik fél tartalmát, hanem
mi is megoszthatjuk lényegében egy kattintással.
Vegyünk egy gyakorlati példát: valaki megoszt
egy képet, ami nekünk nagyon tetszik, és szeretnénk látni az Instagram-oldalunkon. Ehhez
eddig le kellett tölteni, majd ismét feltölteni a mi
fiókunkból. Ennek lesz hamarosan vége, legalábbis Matt Navara közösségimédia-szakértő
szerint, aki kiszúrta ezt az éppen fejlesztés alatt
álló új funkciót. Seine Kim, a Meta szóvivője a
felröppent hír kapcsán megerősítette, hogy valóban létezik ilyen funkció, és hamarosan szélesebb kör számára is kiadják tesztelés céljából.
Tagadhatatlan, hogy egy ilyen funkció sok
felhasználónak hiányzott az Instagramról, hiszen
ez nagymértékben felgyorsíthatja a megosztásokat, ezáltal pedig a tartalomáramlás is nagyobb
spektrumú lehet a népszerű közösségi médiás felületen.

Térjünk vissza a Galaxy Z Fold4-re,
amely augusztusban jelent meg, és ma az
egyik, ha nem a legjobb összehajtható
okostelefon. Processzor szempontjából
megkapta a Snapdragon 8 Plus Gen 1 csipet, jó minőségű kamerákat, van egy 7,6

Samsung Galaxy Z Fold4 fólia nélkül és fóliával

hüvelykes főkijelzője és egy 6,2 hüvelykes második képernyője. Azonban a
belső, nagyobb kijelzőn még mindig ott
van az a bizonyos gyűrődés, bár azt el kell
ismerni, hogy sokkal kisebb mértékben
látható, mint az előző szériáknál.
Az érdekes videóiról híres Ice Universe azonban talált egy módszert a gyűrődés szinte teljes eltüntetésére. Ez pedig
nem más, mint hogy eltávolította a védőfóliát. Ezt a technikát viszont a Samsung
nem ajánlja. Olyannyira nem, hogy az
idén még erősebb ragasztót használt, mint
tavaly, mert néhány Fold3-tulaj arra panaszkodott, hogy a fólia magától leszakadt. Persze védőfólia nélkül is
tökéletesen működik a telefon, ez a mostani kísérletből is kiderül, azonban kérdéses, hogy mennyivel csökken így az
élettartama. Éppen ezért senkinek nem
ajánljuk a trükk otthoni elvégzését, még
annak ellenére sem, hogy valóban szinte
teljesen eltűnik ezáltal a gyűrődés.

Forrás: Ice Universe
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Ez volt a terv, vagy elrontotta Bergodi a kezdcsapatot?
Bálint Zsombor
Két merben ellentétes félidt
játszott Medgyesen, a Nagyszebeni
Hermannstadt vendégeként a Sepsi
OSK, a Szuperliga 12. fordulójában. Szünetig még jóformán helyzete
sem
volt
Bergodi
legénységének, és az ellenfél 1-0-ra
vezetett. Az olasz szakember ekkor,
tle merben szokatlan módon,
egyszerre hármat cserélt az újrakezdésre. Késbb Varga Roland és Šafranko is csatasorba állt, és a menet
közben beállt játékosok megfordították a meccset. Azaz, hacsak nem
ez volt eleve a terv, akkor alaposan
elrontotta a kezd tizenegyet az
olasz mester. De utóbb javított.
Bár az OSK már az elejétl megpróbálta megszokott passzolós játékát játszani, a középpályán túl
elfogyott a tudomány. Nagyszeben
sokkal direktebben támadta a kaput,

ám csak két-háromszor volt igazán
veszélyes. A 37. percben azonban
Paraschiv három ellenfelet is kicselezett, majd 16 méterrl ballal védhetetlenül a jobb felsbe ltt (1-0).
Szünet után merben másként
nézett ki a meccs, noha a két napja
tartó es miatt egyre mélyebb talajú
lett a pálya. A sepsiszentgyörgyieket így néhányszor a sár akadályozta meg, hogy veszélyesebbek
legyenek. Az 58. percben például
Varga Roland szabadrúgása kipattant Muiuról, Aganovi pedig elcsúszott az ötösön, és rosszul találta
el a labdát. A 71. percben szintén a
sár mentette meg a szebenieket,
amikor egy szöglet után Dumitrescu
két méterre elcsúszott, és Butean fel
tudott szabadítani. A folyamatos
nyomás azonban a 75. percben

eredményt hozott: tef nescu
jobb oldali szögletlabdája az
ötösön belülre érkezett, a dagonyában Varga belepiszkált, Butean felszabadító szándékkal
Ciobotariu lábába küldte, ahonnan a hálóba pattant (1-1). Az
OSK ekkor pedig már gyzni
akart. Varga két távoli próbálkozása után Šafranko els labdaérintése gólt ért: ugyancsak
szöglet után az ötös rövid sarkáról fejelt a hálóba (1-2).
A maradék néhány percben a
Hermannstadt már nem tudott
vezélyes lenni Niczuly kapujára, így a háromszékiek megnyerték a meccset.
A Sepsi OSK vasárnap a listavezet Konstancai FCV Farult fogadja.

Fotó: az FC Hermannstadt közösségi oldala

A bajnokság állása

Jegyzkönyv
Labdarúgó Szuperliga, 12. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt –
Sepsi OSK 1-2 (1-0)
Medgyes, Gaz Metan stadion. Vezette: Radu Petrescu (Bukarest) –
Radu Ghinguleac (Bukarest), Mircea Grigoriu (Bukarest). Tartalék: Kovács Szabolcs (Nagykároly). Ellenr: Cristian Nica (Ploie ti). Videóbíró: Marcel Bîrsan (Bukarest). Segéd-videóbíró: Bogdan Gheorghe
(Bukarest).
Gólszerzk: Paraschiv (37.), illetve Ciobotariu (75.), Šafranko (87.).
Sárga lap: Bejan (33.), Bitean (57.), Alhassan (62.), illetve Rondón
(30.), Rodriguez (38.), inaj (53.), tef nescu (55.).
FC Hermannstadt: Muiu – Butean, Bejan, Stoica, Opru, Mino, Biceanu (72. R u ), Balaure (85. Buh ceanu), Alhassan (72. Petrescu),
Oroian (72. Popescu), Paraschiv (85. Babi).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, inaj, Ciobotariu, Dumitrescu, Rodriguez (46. Matei), P un, Aganovi (84. Šafranko), Golofca (46.
tef nescu), Ion Gheorghe (56. Varga), Rondón (46. Tudorie).

Eredményjelz
* Szuperliga, 12. forduló:
Nagyszebeni Hermannstadt –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 12, Konstancai FCV Farul – Aradi
UTA 2-0, Bukaresti FCSB –
Campionii FC Arge Pite ti 3-2.
* 2. liga, 8. forduló: Brassói
FC – CSM Slatina 0-0, FK Csíkszereda – Bukaresti Metaloglobus 2-0, Temesvári Politehnica –
Concordia Chiajna 1-4, Galaci
Suporter Club Oelul – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 2-1.

1. Konstanca
2. Rapid 1923
3. Nagyszeben
4. CFR 1907
5. Sepsi OSK
6. CSU Craiova
7. Ploieti
8. U 1948 Craiova
9. Arad
10. Voluntari
11. Piteti
12. Botosán
13. FCSB
14. Kolozsvári FCU
15. Mioveni
16. Târgovite

Pérez nyerte a Szingapúri Nagydíjat
A Red Bull mexikói versenyzje, Sergio Pérez nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Szingapúri Nagydíjat. A mexikói pilóta mögött Charles
Leclerc, a Ferrari monacói versenyzje lett a második, a szintén ferraris
Carlos Sainz Jr. pedig a harmadik.
Péreznek ez az idei második és pályafutása negyedik futamgyzelme,
amelyet annak ellenére aratott, hogy utólag öt másodperces idbüntetést
kapott, mert szabályt sértett az egyik biztonsági autós szakaszban.
Verstappen a nyolcadik pozícióból startolt és hetedik lett, de ahhoz,
hogy már Szingapúrban világbajnok legyen, mindenképpen gyznie kellett volna.
A viadalon a kétszeres vb-gyztes Fernando Alonso, az Alpine 41
éves versenyzje rekordot döntött, ez volt ugyanis a 350. Forma–1-es
futam, amelyen elrajtolt, így az örökranglista élére állt. A spanyol pilóta
ugyanakkor nem ért célba, mszaki hiba miatt kénytelen volt feladni a
versenyt.
A futam startja egy órát csúszott, a heves eszés miatt ugyanis a versenyirányítás a halasztása mellett döntött. Mivel a 61 körös versenytáv
a szabálykönyvben rögzített idn belül nem volt teljesíthet, ezért 21
körrel a leintés eltt még 40 percben határozta meg a versenybíróság a
futam végét.
A vb a hét végén Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.
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24-10
12-6
16-9
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Eredményjelz
Forma–1-es Szingapúri Nagydíj (59 kör,
298,717 km):
* a pontszerzk: 1. Sergio Pérez (mexikói,
Red Bull) 2:02:15.238 óra. 2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 7.595 másodperc hátrány, 3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)
15.305 mp h., 4. Lando Norris (brit, McLaren) 26.133 mp h., 5. Daniel Ricciardo
(ausztrál, McLaren) 58.282 mp h., 6. Lance
Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:01.330 perc
h., 7. Max Verstappen (holland, Red Bull)
1:03.825 p h., 8. Sebastian Vettel (német,
Aston Martin) 1:05.032 p h., 9. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:06.515 p h., 10. Pierre
Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:14.576 p h.
* leggyorsabb kör: 1:46.458 perc (George
Russell)
* pole pozíció: Leclerc

Nyolc mérkzéssel folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája: a harmadik forduló els játéknapjának kiemelked párosítása az Internazionale – Barcelona párharc.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:
* 19.45 óra:
C csoport: Bayern München – Viktoria Plzen (TV: DigiSport 1, Orange Sport 2, Prima Sport 1)
D csoport: Olympique Marseille – Sporting Lisszabon
(DigiSport 2, Orange Sport 3, Prima Sport 2)
* 22.00 óra:
A csoport: Liverpool – Glasgow Rangers (DigiSport 2,
Orange Sport 2, Prima Sport 2), Ajax – Napoli (DigiSport
3, Orange Sport 3, Prima Sport 4);
B csoport: Porto – Leverkusen, Club Brugge – Atlético
Madrid;
C csoport: Internazionale – FC Barcelona (DigiSport 1,
Orange Sport 1, Prima Sport 1);
D csoport: Eintracht Frankfurt – Tottenham (DigiSport
4, Orange Sport 4, Prima Sport 3).

szoknál a labda gyakran lelassult. A várakozásnak megfelelen a Ferencváros
játszott meznyfölényben, de a Kecskemét is eljutott ellenfele kapujáig, és
akkor veszélyesebb is volt. Még nem
telt el fél óra, amikor vezetést szerzett
a hazai csapat: egy gyorsan elvégzett
szabadrúgás után Nagy Krisztián kiugrott a labdával, és a kifutó Dubusz fölött higgadtan a kapuba
emelt (1-0). Pár perccel
késbb Knoester a 16oson belül belekapaszkodott Tóthba, aki elesett,
Karakó tizenegyest ítélt,

Nagy pedig megduplázta góljainak
számát (2-0).
A fordulás után valamivel dinamikusabbá vált a Ferencváros, de nem
tudta gyakran zavarba hozni a házigazdát, amely továbbra is koncentráltan, kevés hibával és önfeláldozón futballozott, és ha kellett, bravúrt
mutatott be a kapus Varga Bence. A fvárosiak dolgát nehezítette, hogy a
pálya talaja egyre rosszabbá vált. A
kecskemétiek végül megérdemelten
gyjtötték be a három pontot az Európa-liga-mérkzésre készül, esélyesebb ellenfelükkel szemben.

Jegyzkönyv

Fotó: a KTE honlapja
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Bajnokok Ligája:
a mai program

Elször vesztett pontokat a Ferencváros
A címvéd és eddig százszázalékos
Ferencváros 2-0-ra kikapott Kecskeméten a magyar labdarúgó NB I kilencedik fordulójában, vasárnap.
Egy komolyabb FTC-helyzettl eltekintve eseménytelenül telt el az els
negyedóra. A folyamatos, gyors játék
kialakulását hátráltatta, hogy a pálya
talaja felázott, emiatt mély volt, a pasz-

12
11
11
10
12
11
12
12
12
12
12
10
10
11
12
10

NB I, 9. forduló: Kecskeméti TE – Ferencvárosi TC 2-0 (2-0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 2527 néz, vezette: Karakó.
Gólszerz: Nagy K. (28., 34. – a másodikat 11-esbl)
Sárga lap: Vágó (43.), Tóth B. (69.), Zeke (70.), illetve Auzqui
(31.), Knoester (34.), Nguen (70.), S. Mmaee (70.).
Kecskeméti TE: Varga Be. – Szalai G., Belényesi, Szabó A. –
Zeke, Szuhodovszki (71. Szabó L.), Vágó, Nagy K. (89. Sági),
Rjasko – Banó-Szabó (78. Katona B.), Tóth B. (89. Duranovic).
Ferencváros: Dibusz – Civic, Knoester, S. Mmaee, Wingo (76.
Marquinhos) – Esiti (57. Traoré), Vécsei (63. Besic) – Tokmac,
Gojak (46. Zachariassen), Auzqui (63. R. Mmaee) – Boli.

Eredményjelz
* NB I, 9. forduló: Kecskeméti TE – Ferencvárosi TC 2-0,
Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár FC 1-1, Újpest FC –
Kisvárda Master Good 4-0, Debreceni VSC – Budapest Honvéd 4-3, Vasas FC – Zalaegerszeg 1-1, Mezkövesd Zsóry FC
– Paksi FC 1-2.
* NB II, 9. forduló: MTK Budapest – Aqvital FC Csákvár
1-4, Kolorcity Kazincbarcika SC – ETO FC Gyr 0-0, Pécsi
MFC – Szombathelyi Haladás 1-0, FC Ajka – BFC Siófok 31, Tiszakécskei LC – Soroksár SC 1-0, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Budafoki MTE 2-1, Gyirmót FC Gyr –
Nyíregyháza Spartacus FC 2-3, Békéscsaba 1912 Elre – Credobus Mosonmagyaróvár 0-1, Dorogi FC – HR-Rent Kozármisleny 1-3, Szentlrinc – Diósgyri VTK 2-0. Az élcsoport:
1. MTK 19 pont (31-16), 2. Pécs 19 (11-6), 3. Gyirmót 16.

A tabella
1. Ferencváros
2. Kecskemét
3. Paks
4. Kisvárda
5. Puskás AFC
6. ZTE
7. Fehérvár FC
8. Debrecen
9. Újpest
10. Honvéd
11. Vasas
12. Mezkövesd
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Kirándulás
a barcarozsnyói dinóparkba
Szerkeszti: Mezey Sarolta

Az idősek világnapját ünnepelte a Caritas

Vidám hangulatú ünnepi műsort
szerveztek a Gyulafehérvári Caritas Teréz Anya Idősek Nappali
Foglalkoztató Központjának munkatársai a Maros megyei központjaikat látogató idősek számára a
marosvásárhelyi Deus Providebit
Tanulmányi Házban.
Az eseményre összesen száztíz
idős személy érkezett Marosvásárhelyről, Marosszentgyörgyről, Erdőszentgyörgyről és Gyulakutáról,
akiket kedves önkéntesek köszöntöttek az előcsarnokban, majd kezdetét vette az ünnepi műsor.
Kacsó Katinka, a Teréz Anya
Idősek Nappali Foglalkoztató Központjának munkatársa szeretettel
köszöntötte a résztvevőket. Ünnepi
beszédében kiemelte: „Bármenynyire is szeretnénk, az időt nem
tudjuk megállítani. A külsőségek
világát éljük, és közben megfeledkezünk olyan tulajdonságokról és
értékekről, amelyek éppen az idősödéssel járnak együtt. Ilyen a
derűs életszemlélet, a bölcs világlátás, a tengernyi tapasztalat, a türelem, a kitartás, a hit. Ezeket az
értékeket csakis Önök adhatják át
nekünk.”
E bevezető gondolatok után
Szakács Endre, a Keresztelő Szent
János Plébánia ft. címzetes esperese, kisegítő lelkésze biztató szavakkal
áldotta
meg
az
egybegyűlteket, majd Varga Irén –
az egyik idősek számára kialakított
csoport rendszeres látogatója –
saját verssel mondott köszönetet a
szép korért, élete ajándékaiért.

Minthogy az időskor nem csupán ajándékokat, hanem megpróbáltatásokat, betegségeket is
tartogat, Szigyártó Adrienn és
Cosma István – a Teréz Anya Központ pszichológus munkatársai –
ismeretterjesztő előadást tartott Az
időskor árny- és napos oldalai
címmel. Közvetlenül, könnyedén,
mély tisztelettel és alázattal szóltak
az idősekhez. Úgy, mint akik értenek a nyelvükön. Az időskor egyik
legnehezebb betegségéről, a demenciáról, annak tüneteiről, a
beteg viselkedéséről, a testébenlelkében zajló folyamatokról beszéltek.
Különös
hangsúlyt
fektettek a megelőzés ismertetésére, hiszen ha a betegség kialakul,
már nem fordítható vissza, bizonyos tevékenységekkel azonban
megelőzhető vagy késleltethető a
kialakulása. Ilyenek például: a
könnyű séta, torna, kertészkedés,
ima, meditáció, relaxáció, főzés, új
receptek tanulása, agytorna, sakk
és más társasjátékok, olvasás és
kézzel írás, versek, szövegek ismétlése, tanulása, olyan hobbik
űzése, mint az éneklés vagy a tánc.
Ez utóbbiak gyakorlására hamarosan alkalom adódott. Ábrám
Tibor énekes lépett a színpadra,
hogy nótacsokorral szórakoztassa
a közönséget. A bevezető dalok
után az idősek a művésszel együtt
énekelték a vidám, ritmusos népdalokat, tapsoltak, és szemmel láthatóan táncolni lett volna kedvük.
Erre sem kellett sokáig várniuk,

Bicaj és roller
A kerékpár már régóta benne
van a közlekedési törvényben, a roller csak azóta szerepel, amióta megjelentek az elektromos hajtányok is.
Mint minden mással, ezekkel is
elég sok baj van. Legutóbb a Népújságban olvashattunk arról, hogy a
járdán tilos kerékpározni (szept.
21.: Szer Pálosy Piroska: A gyalogosok érdekében). Ehhez hasonló –
csak rövidebb – cikket nyolc éve is
közölt a Népújság (2014. márc.
26.). A két közlés között az a különbség, hogy a 2002/195. sz. sürgősségi kormányrendelet ellen
vétőket milyen összegű bírsággal
bünteti a rendőrség (2014-ben 510–
680, 2022-ben pedig 580–725 lej
közötti összeget említettek).
Elég vén róka vagyok ahhoz,
hogy tudjam: a törvényes előírásokat nem magyarázni, hanem betartani kell. Azt is tudom (ezt még a
Lengyel nevű hírhedt milicista tanította meg), hogy lefülelés esetén
minden duma fölösleges, kifizeted

a büntetést, és mehetsz. Röviden
szólva: nem lehet alkudozni. Az érveimet azért még elmondhatom?
1989 előtt nem kényszerültem a
járdán bicajozni, ugyanis tízszer
vagy hússzor kevesebb autó rohangászott a városban, mint manapság.
Azt írtam: kényszerültem, ugyanis
nem jókedvemben biciklizem a járdán, hanem önvédelemből. Egy
időben a Szentgyörgyi úton (Bul. 22
Decembrie 1989) – a Novi 7. piac
és az ’Unic-sarok’ közötti részen, a
főtér felé haladó oldalon – volt egy
közlekedési és egy parkolósáv. Akkoriban, két éven belül, négyszer
’nyitottak rám kocsiajtót’ ezen a
szakaszon (az ötödik alkalom a Bolyai téren volt, egy LEX rendszámú
személygépkocsi), csak a gondviselés mentett meg attól, hogy elcsapjanak vagy a belső sávba lökjenek
egy másik autó elé.
Az autós lobbi elérte, hogy a leállósávot megszüntessék, így esélyem sincs, hogy hétköznap az

mert a Teréz Anya Központba járó
csoportok egyike hamarosan szenior élménytáncot mutatott be
Kacsó Katinka és Cosma István
vezetésével. Az ízelítő után a jelen
lévő idősek mindnyájan bekapcsolódhattak a táncba.
Az ünnepély során Dendea
Mária, a Teréz Anya Központot látogató idős hölgy elgondolkodtató
szöveget osztott meg az egybegyűltekkel arról, hogy milyen
érzés idősnek lenni. Elmondása
szerint szép kort megélni ajándék,
még akkor is, ha itt vagy ott fáj
néha. Az a legjobb benne, hogy az
ember már kevésbé szigorú önmagával, és szabadnak érzi magát.
Az ünnepség nem lett volna teljes a szépen díszített asztalra kerülő finom falatok nélkül. A Teréz
Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjának tagjai almával,
szőlővel, kaláccsal, teával és kávéval vendégelték meg az időseket.
Egy asztalon egészségmegőrző
cikkeket tartalmazó folyóiratok
hevertek, amelyeket az emberek
kedvükre olvashattak, vagy akár
haza is vihettek.
Köszönjük partnereinknek – Gedeon Richter Románia, TimKo
Pékség – a támogatást.
Az idősek világnapjára szervezett ünnepség létrejöttét a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság
támogatta.
Orbán Júlia

említett útszakaszon az úttesten haladjak; olyan keskeny a dupla sáv,
hogy egy kerékpár és két autó (az
egyik TIR!) nem fér el egymás mellett. Maradnak a mellékutcák (nem
vagyok sznob, nem ragaszkodom a
főutcához), de ott is gyakran kell a
járdán hajtanom, mert a központba
menet két utcában is egyirányú a
forgalom, és szembe kell mennem a
forgalommal. (Tudtommal az EUban a kerékpárosoknak megengedi
a közlekedési törvény az egyirányú
utcában a kétirányú forgalmat, azzal
a kikötéssel, hogy ilyenkor nincs
előnyük a szembejövőkkel szemben.)
Ezek után: saját hatáskörömben,
és a „kerékpárosok védelmében”,
úgy döntöttem, hogy inkább hajtok
a járdán, minthogy összevérezzem
egy elegáns luxusautó sárhányóját
vagy szélvédőjét.
Közel ötven éve lakom – és bicajozom – Marosvásárhelyen, balesetet nem okoztam, ha a járdára
kényszerülök, akkor lassabban hajtok, mint az úttesten (kb. 18 km/h

Szeptember 27-én klubvezetőnk,
Kopacz Imola kirándulást szervezett a rozsnyói dinóparkba és a várhoz.
A
marosvásárhelyi
Magányosok Klubja tagjain kívül
szép számban jelentkeztek szimpatizánsok Györfi Ildikónak köszönhetően. Reggel korán indultunk, a
busz kormányánál Zolyomi Emil
gépkocsivezető ült, a Bata szállítási
vállalat alkalmazottja, aki nagy türelmet tanúsított a sok idős résztvevő iránt, amit hálásan köszönünk.
A kirándulás célpontjait a szervező nagyon részletesen és történelmi áttekintéssel ismertette.
Szokásos módon induláskor kihúztuk a tombolaszámokat, ami majd
sok meglepetést tartogatott, és nagyon szórakoztató volt. Klubvezetőnk
utunk
során
kis
meglepetésajándékokat osztott ki,
amihez hozzátartozott a Vincze Loránt európai parlamenti képviselő
tevékenységét ismertető füzet is.
A barcarozsnyói dinópark Délkelet-Európa egyik legnagyobb őslényparkja. A másfél hektáron
elterülő létesítményben a negyvenöt, tudományosan hitelesített,
életnagyságú őshüllőmodellen kívül
kalandpark és mozi is működik. A
beruházás értéke ötmillió euró volt,
ennek hetven százaléka európai
uniós támogatás. Az őslényszobrok
megalkotását tudományos munkatársak követték végig. A hatalmas,
üvegszálból készített őslények
hosszúsága 8 és 24 méter közötti,
magasságuk 2 és 20 méter közötti.

A dinókat Romániában készítették,
olyan szakemberek technikai és tudományos hozzájárulásával, akik
hasonló jellegű parkot működtetnek
Németországban.
A barcarozsnyói várat is meglátogattuk, amelyet feltehetően a
Német Lovagrend épített 1215
körül, mások az első, 1241-42-es
tatár betörés utánra teszik az építését. A település első lakói szász telepesek voltak, a XIV. század
végétől költöztek be. 1427-ben a
vár a város birtoka lett. 1750-ben
609 adózó háztartásával a Barcaság
második legnépesebb települése
volt. A rozsnyói várat mai formájában a város szász lakossága építette
a XV. században, Erdély legnagyobb parasztvára. Ha sereg közeledett, a rozsnyóiak felköltöztek a
vár falain belüli lakóépületekbe, és
itt, az ideiglenes faluban várták ki a
veszély elvonulását. Falai átlagosan
öt méteres vastagságúak, a várudvaron egy 146 méter mély kút található, mondta el Kopacz Imola.
Ezután meglátogattuk Barcarozsnyó városát, ahol sok szépen felújított szász épületet csodáltunk meg.
Az úton hazafelé sor került a tombolatárgyak kisorsolására, ami mindig
nagyon
szórakoztató.
Kirándulásunk során csodás élményekkel gazdagodtunk, szívből köszönjük
Kopacz
Imola
klubvezetőnknek a kitűnő szervezést és a sok befektetett munkát.
Czerán Erzsébet

Fotó: Fejéregyházi Tünde

helyett 12 km/h sebességgel; mindkét kezem a fékkaron).
Azt tapasztalom, hogy a terepbringások hatékony lobbival rendelkeznek, el tudták intézni, hogy a
Nagyerdőben pályát építsenek az ő
kedvükért. Naná: közpénzből!
Egészségükre váljék; ha ott akarja a
nyakát szegni az adrenalinfüggő
csemete, most megteheti.
Javaslatom lenne, nem tudom,
hogy ki illetékes a megvalósítás
ügyében. (Becslésem szerint négyöt év múlva megmoccan majd valami…) Tekintve, hogy az öregek
már nem száguldoznak fiatalos hévvel, kéretik, hogy a 65 év fölöttiek a
járdán is kerékpározhassanak. Szerintem ez helyi szinten is megoldható, elvégre azért találták ki a
szubszidiaritás elvét, hogy az önkormányzatok is intézkedhessenek
bizonyos dolgokban. Néha mozdítanak valamit, de az kevés. Fanfáros
szalagvágás nem volt, de melldöngetés igen: a Budai Nagy Antal utcában biciklisávot avattak néhány
éve. A minap arra jártam: a sávok-

ban autók parkoltak. Jobbról is, balról is. Ennyit tudunk…
Más. Az elektromos rollereket
főleg a külföldi egyetemisták használják, s – az őshonosokhoz hasonlóan – vadul és szabálytalanul
hajtanak. Ami a pofátlansággal
egyenlő: a Sáros utcában a Református Kollégiumtól a Petőfi tér felé
a járdán rollerezni, amikor a nyolcvan centi széles járda mellett hatvannal vágtatnak felfelé a
négykerekűek. A rollereket szanaszét hagyják: járdán és úttesten, lehetőleg balesetveszélyt jelentő
módon. Izgalmas képregényt tudnék összeállítani az ilyen felelőtlen
esetekből, de nincs rá időm. Nyugaton elérték azt, hogy szigorúbban
bánjanak velük, mert rengeteg balesetet okoztak. Velük szemben még
az önbíráskodást is bevezették: Párizsban a Szajnába dobálják a rollereket, a svéd fővárosban a királyi
palota előtti öböl vizébe. Nálunk a
Turbina-árok fogja csökkenteni a
számukat?
Kuszálik Péter
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A népmese ereje
Szeptember 30-án, pénteken, a
magyar népmese napját ünnepelvén, több kulturális intézmény öszszefogott, és programsorozatot
szervezett gyerekek és felnőttek
számára a Maros Művészegyüttes
székházában: az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Maros
Művészegyüttes, a Pro Folk Dance
Egyesület, a Látó szépirodalmi folyóirat és az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület
–
Marosvásárhely.
Az eseményt Hideg Anna ör-

döngösfüzesi mesemondó nyitotta,
ezt követően a Maros Művészegyüttes Szép Palkó című meséstáncos előadását láthatták. A kicsik
és nagyobbak örömére Barabási
Attila-Csaba, az esemény házigazdája a Vajon Nagyi mesekönyv
írójával, Szabó Róbert-Csabával
beszélgetett, aki a sorozat két kötetét mutatta be interaktív formában.
A programot Póra Zoli fergeteges koncertje zárta.
Imre Bernadette-Andrea

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

ADÁSVÉTEL
KÖVÉR disznó eladó. Tel. 0752-030394. (17356)

LAKÁS
KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16964)
SÜRGŐSEN
eladom/elcserélem
4
szobás, I. emeleti lakásom. Tel. 0746302-690. (17316)
ELADÓ ház Ákosfalván, 15 ár telek. Tel.
0742-491-626. (17351)
2-3 SZOBÁS tömbházlakást vásárolok Marosvásárhelyen, akár életjáradékkal is, csak magánszemélytől.
Tel. 0747-422-196. (p.-I)

A Csukás utcát
teljesen felújították
A napokban befejeződtek a munkálatok a Kövesdomb egyik főutcáján. Új aszfaltot öntöttek, a kanálisfedőket szintbe emelték, a járdákat helyreállították.

KIADÓ 2 szobás, I. emeleti lakás lányoknak a Dózsa György utcában, a
Mokka mellett. Tel. 0742-146-671.
(17384-I)
ELADÓ kertes ház Havadtőn 8 ár
telekkel (2 szoba, konyha, kamra, pince,
gáz, villany, víz), aszfaltozott utcában.
Irányár 27.000 euró. Tel. 0744-131-927.
(p.)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen javítást, festést, szigetelést, csatornajavítást,
teraszkészítést.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (17306-I)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést kartonból vagy polisztirénből,
meszelést és kisebb javítást. Tel.
0758-639-258, Csaba. (17288-I)
ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, tetőkészítést bármilyen lemezből,
cserépből,
ácsmunkát,
cserépforgatást. Tel. 0746-739-502.
(17202)
VÁLLALUNK
tetőfedést,
cserépforgatást,
tetőjavítást,
tetőkészítést
Lindab lemezzel, meszelést, bármilyen
munkát.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0742-879-426, István.
(17350)

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
kül- és belföldi kapcsolatok osztálya

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256)
A VETA KFT. fröccsöntő gépekre alkalmaz SZAKKÉPZETLEN
MUNKAERŐT három váltásba. Vonzó bérezést és ételjegyeket ajánlunk. Tel. 0788-481-753. (23259-I)
Az OLIGRAF NYOMDÁSZT, KÖNYVKÖTŐT ÉS SZERSZÁMGÉPLAKATOST alkalmaz. Tel. 0725-917-421. (66771-I)

CÉG 10% kedvezménnyel vállal építkezési munkát, háztetőjavítást, cserépforgatást, tetőcserét, kültéri-beltéri
munkát, kerítéskészítést stb. Tel.
0774-997-597. (17262-I)
30-AS, LEINFORMÁLHATÓ FÉRFI
vállalja idős betegek gondozását. Tel.
0740-344-522. (17352)
VÁLLALUNK
építkezési
munkát,
tetőjavítást, cserépforgatást, vakolást,
meszelést. Raktáron van anyagunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0763-136-737, Zoli. (17193)
FAKIVÁGÁST és kerttakarítást vállalok. Tel. 0770-621-920. (17262)
VÁLLALJUK új tető készítését saját
anyagunkból is (bármilyen mintájú
Lindab lemez, cserép is), külső
szigetelést,
parkettlerakást,
kisebb
tetőjavítást,
cserépforgatást.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0753-967-492, István; 0751-622-195,
Gabi. (17145)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(17385-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel és kegyelettel
emlékezünk október 4-én az
iszlói
születésű
RÉTHI
BENEDEKRE halálának 26.
évfordulóján.
Nyugodjon
békében!
Felesége, gyermekei, veje és
unokái. (17258)

Október 4-én már 12 éve pihen
az értünk aggódó, drága férj,
édesapa, nagyapa, a maroskeresztúri BÍRÓ ZSIGMOND.
Tudom, hogy figyelsz ránk
onnan fentről, s meghallgatod
bánatunk,
de
az
lenne
legszebb mégis, ha tudnánk,
hogy mindennap láthatunk.
Örökké
emlékeinkben
és
szívünkben élsz.
Emlékét őrzi drága felesége,
gyermekei, menye és unokái.
(17371)

Szomorúan
emlékezünk
MENTŐ ZSÓFIÁRA, akinek
október 4-én van halála
negyedik
évfordulója,
és
férjére, SZALÓ LAJOSRA,
akinek december 22-én lesz
halála harmadik évfordulója.
Bánatos szeretteik. (17383-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szerető
édesanya, nagymama, rokon,
barát és szomszéd,
özv. KEREKES ÁGNES
szül. Moldován
életének 73. évében, 2022. október 1-jén elhunyt.
Temetése október 4-én, kedden
11 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben (a nagy kórház
mögött).
A gyászoló család. (17380-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
rokon, unokatestvér, szomszéd,
özv. VASS LÁSZLÓNÉ
szül. NAGY ESZTER
méltósággal viselt, hosszas betegség után, életének 83. évében
csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése október 4-én, kedden 15 órakor lesz a
marosvásárhelyi központi temetőben (Nyár utca 36. szám), Jehova tanúinak a szertartása
szerint.
A gyászoló család. (173872)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, jó feleség, édesanya,
nagymama, rokon és jó szomszéd,
ROKALY IBOLYA
szül. Kálmán
hosszas szenvedés után életének 83. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése október 5-én, szerdán 11 órakor lesz
a marosvásárhelyi római katolikus sírkert felső ravatalozójából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)
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Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó férj, édesapa,
nagyapa, gyermek, após, vő,
testvér, apatárs, szomszéd,
rokon, barát és jó ismerős, a
Dacia szerviz volt alkalmazottja,
a marosvásárhelyi
PAKÓ ISTVÁN
életének 55. évében tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét a
Teremtőjének.
Drága halottunkat október 4-én,
kedden 15 órakor helyezzük örök
nyugalomra a Jeddi úti városi
sírkertben, katolikus egyházi
szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét őrzi szerető családja.
(17389-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa,
nagytata, após, rokon és ismerős,
id. KISS GÉZA
szíve október 2-án, életének 92.
és házasságának 65. évében váratlanul megszűnt dobogni.
Drága halottunkat október 6-án,
csütörtökön 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi római katolikus temetőben
(az alsó kápolnától), katolikus
egyházi szertartás szerint.
Emlékét szeretettel őrizzük.
A gyászoló család. (17390-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa,
após, rokon, barát és ismerős,
KRASSOWSKY JÓZSEF
szíve október 1-jén, életének 94.
évében megszűnt dobogni.
Temetése október 5-én, szerdán
15 órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben (a
felső kápolnától).
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (-)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten vettünk tudomást Rokaly Emese kolléganőnk szeretett ÉDESANYJA
haláláról. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Az Aquaserv vezetősége. (sz.-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Rokaly
Emese kolléganőnknek szeretett ÉDESANYJA elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
Az Aquaserv munkaközössége.
(sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki
volt
osztálytársunknak,
Rokaly
Vilmosnak
és
családjának
FELESÉGE
elhunyta alkalmával. Nyugodjék
csendesen!
A
marosvásárhelyi
Bolyai
Farkas
Líceum
1962-ben
végzett XI. B osztálya. (17387-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik SZEGEDI ÉVA szül.
KATONA ÉVA temetésén részt
vettek
és
fájdalmunkban
osztoztak. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Gyászoló
szerettei. (17381-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-500-929
- vidék
- 0265/929
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

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

