
A Marosszentannai Általános Iskola külső-belső felújítását 
nemsokára befejezik. A kivitelező egy hónapot késett a mun-
kálatokkal, a tervek szerint már október elsején el kellett 
volna indítani a fűtést az iskolában. Erre a napokban minden-
képp sor kerül, a diákok nem fázhatnak a tantermekben – 
mondta Moldovan Dumitru polgármester.  

A fűtőtesteket felszerelték, akárcsak a kazánokat, a csatlakozási sze-
reléseket kell még befejezni. Az épületbővítés mellett többek között 
külső hőszigetelést végeztek minőségi tűzálló üveggyapottal, új fűtés-
rendszert alakítottak ki, nyílászárókat cseréltek. A közbeszerzési eljárás 
határidejét több alkalommal meg kellett hosszabbítani, mivel nem került 
olyan jelentkező, aki felvállalta volna a teljes felújítást.  

(Fa)keresztes hadjárat 

A cím nem véletlen elszólás vagy képzavar, ugyanis vasárnap – 
minő véletlen egybeesés! –, napra pontosan az 1956-os magyar for-
radalom emléknapján 150 fakereszttel vonultak be a román nacio-
nalisták az úzvölgyi katonatemetőbe, a 2019 tavaszán felállított 52 
betonkereszt és emlékmű úgymond „ledöntése elleni küzdelem” ré-
szeként, és létrehozták a „keresztek testvériségét”.  

Az esemény immár hagyományosnak tekinthető, hiszen az erősza-
kos temetőfoglalás óta évente háromszor – a hősök napján, a had-
sereg napján, a román nemzeti ünnepen – Dormánfalva 
polgármesteri hivatala meghívására román ultranacionalista szer-
vezetek az úzvölgyi katonatemetőhöz vonulnak, és pontról pontra 
eljátsszák a szokásos színjátékot: zászlólengetés, provokáló szóla-
mok, hazafias énekek, fáklyás felvonulás, az állítólag ebben a teme-
tőben nyugvó román katonák neveinek felolvasása, illetve kiosztják 
az Úzvölgye Fiai kitüntetést a 2019-es temetőfoglalók között. 

Idén a dormánfalvi polgármesteri hivatal mellett ismét főszervező 
volt a Nemzet Útja nacionalista egyesület és a Szabadság Állapota 
elnevezésű civil mozgalom. Ugyanakkor, az emlékmű és a betonke-
resztek megvédésére, illetve a ledöntésük elleni küzdelem céljából 
megalakították a „keresztek testvériségét a román hadsereg úzvölgyi 
harcokban elesett hőseiért”.  

(Folytatás a 6. oldalon)
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Megnyílt az istálló  
Október 22-én, szombaton, az őszi 
vakáció előtt megnyitotta kapuit a Ma-
rosvásárhelyi Állatkertben felújított, át-
rendezett – az 1970-es években 
épített – istálló, amely eddig nem volt 
látogatható.  
____________2. 
Jó hangulatú  
családi nap  
Koronkán  
Pénteken délután a koronkai Tholda-
lagi Mihály Általános Iskolában gyer-
mekbarát és egyben szülőbarát 
környezetben játékos, vidám, de 
ugyanakkor tartalmas, komoly értéke-
ket felmutató hangulatban, őszi díszek 
között tartották, a névadóra emlé-
kezve, a Tholdalagi Családi Napot.  
____________4. 
Ármány  
vs. Szerelem 
Október 25-én, kedden 19 órai kezdet-
tel a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház nagytermi előcsarnokában kerül 
sor a Tompa Miklós Társulat legújabb 
premierjére, az Ármány vs. Szerelem 
című előadás bemutatójára. A Fried-
rich Schiller színművén alapuló pro-
dukciót Fehér Balázs Benő rende- 
zésében tekintheti meg a közönség. 
____________5.

Marosszentannai vendégoldal a 6. oldalon            Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Tűzálló szigetelőanyag a marosszentannai iskolaépületen 

A napokban elindítják a fűtést  



Verdi, Aida. 1871. Megnyitják a Szuezi-csatornát. 150 
évvel ezelőtt. Vajon hogyan öltöztek az emberek? A Kul-
túrpalota még csak álom volt. 

Az Aida sikerét csak akkor mérhetjük fel teljes súlyában, 
ha meggondoljuk, hogy Marosvásárhelyen, a Kultúrpalo-
tában csütörtökön koncert formában találkozott vele a kö-
zönség (a Silvestri fesztiválon). Pazar szereposztásban, a 
nagyterem minden lehetőségét kihasználva akusztikailag 
– orgonakarzat, páholyok, erkély, a színpad teljessége –, 
kórusok (férfi-, vegyes,) zenészek (fúvósok) rendelkezé-
sére bocsátva, mintha a legkörmönfontabb akusztikus ren-
dezőt és karmestert szerződtették volna. 

Nekünk nincs operaházunk. De belső tartalmában, és 
a partitúra lehetőségeit kihasználva – külső kivitelezés 
mellőzésével – majdnem teljes értékű művészi ese-
ményt hozott az előadás, amilyent minden évadban vár-
nánk. 

Nagyszámú közönség gyönyörködhetett Borsos Edith 
Aidájának hanganyagában, hogy milyen könnyedségre, fi-
nomságokra, hatékonyságra képes az énekkultúrája Sorin 
Lupu Radamese hangjának érett, meggyőző gazdagsága 
mellett. Vagy György Levente papjának pallérozott dal-
lamvezetésében. 

Verdi muzsikája nem fakult 150 éve, a Szuezi-csatorna 
megnyitása óta. Ezúttal Tobias Drewelius dirigálta a si-
kert. 

A csizmás kandúr –  
bemutató az Arielben 

 A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház-
ban október 30-án, vasárnap délelőtt 11 órakor A csiz-
más kandúr című mesejáték bemutatójára várják a 
gyerekeket és felnőtt kísérőiket. Az óvodás-kisiskolás 
korosztálynak szánt bábjátékot Sramó Gábor, a pécsi 
Bóbita bábszínház igazgató-rendezője állította szín-
padra, a szövegkönyvet Papp Melinda írta, a díszletet 

Matyi Ágota tervezte. A zenét a Dull János – Cseke 
Péter zeneszerző páros jegyzi és adja elő. Szereplők: 
Máthé Rozália, Halmágyi Éva, Bonczidai Dezső, Szabó 
Dániel, Cseke Péter és Dull János. 

Majdnem csodák –  
könyvbemutató 

Október 25-én, kedden (ma) 18 órától Marosvásárhe-
lyen, a Studium Hub előadótermében mutatja be a Men-
tor Könyvek Kiadó Dubb László Majdnem csodák című 
novelláskötetét. A szerzővel a kötet szerkesztője, Mik-
lóssi Szabó István író beszélget. A novellákból felolvas 
Sebestyén Mihály történész, író, műfordító. 
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térnek, a föld istennőjének aján-
lott. 
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Ingyenes méhnyakrákszűrés 
Szászrégenben 

Ingyenes méhnyakrákszűrésre (Babeş–Papanicolau-teszt), 
valamint HPV-vizsgálatra várják a szászrégeni és környék-
beli nőket a régeni Dr. Eugen Nicoară városi kórházba. Az 
érintettek hétköznapokon 8–14 óra között jegyeztethetik elő 
magukat az alábbi telefonszámok egyikén: 0372-715-066 
(szülészeti-nőgyógyászati rendelő), 0735-804-066 (család-
tervezési rendelő). A 24–29 éves korosztálynak ajánlott szű-
rést, a 30–64 éveseknek pedig a HPV-vizsgálatot a 
szülészeti-nőgyógyászati rendelőben munkanapokon 12–
14, a családtervezési kabinetben 9–11 óra között végzik. A 
jelentkezőknél legyen személyazonossági igazolvány, azon 
hátrányos helyzetű személyek, akik ezzel nem rendelkez-
nek, egy formanyomtatvány kitöltésével igazolhatják lakhe-
lyüket. Az ország központi régióját átfogó, 170.200 nőt 
érintő ingyenes szűrőprogramra a Maros Megyei Sürgős-
ségi Kórház a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemmel 
közösen, az Egészségügyi Minisztérium támogatásával hí-
vott le uniós alapokat.  

Önkénteseket várnak a hivatalba 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal megnyitja kapuit 
az önkéntesek előtt. Aki szeretne megismerkedni a helyi 
közigazgatás működésével, a primaria@tirgumures.ro e-
mail-címen jelezheti szándékát.  

Teázz a Házban! beszélgetőest 
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány Teázz a Házban! 
címmel havi rendszerességgel beszélgetőesteket szervez, 
amelyeken a népi kultúrát érintő témákban zajlik kötetlen 
eszmecsere a meghívottakkal. Az októberi alkalomra 25-
én, kedden (ma) 19 órakor kerül sor. Az est témája Jaga-
mas János népzenekutató, zenetudós élete és 
munkássága, erről egy 1979-es portréfilmet is levetítenek. 
A meghívottak olyan jeles személyiségek, akiknek életpá-
lyája kapcsolódott Jagamas Jánoshoz: Zsizsmann Ilona és 
Csíky Boldizsár, Jagamas János tanítványai, valamint Si-
monffy Katalin, aki – Tompa Gábor, Valeriu Câmpan és Ros-
tás Emília mellett – a portréfilm egyik készítője Az 
együttlétre az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szék-
helyén, Marosvásárhelyen, a Sáros utca 1. szám alatt kerül 
sor. A belépés ingyenes. 

Éltető örömök, 
pusztító szenvedélyek 

Október 26-án, szerdán 18 órakor kerül sor a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság kerekasztal-sorozata, a TudományKöz 
élettudományi beszélgetésére, amelynek címe: Éltető örö-
mök, pusztító szenvedélyek. A beszélgetőtársak dr. Brassai 
Attila, dr. Frigy Attila és dr. Gáspárik Andrea Ildikó, a ma-
rosvásárhelyi orvosi egyetem oktatói. A beszélgetés  
házigazdája és moderátora dr. Ábrám Zoltán. A beszélgetés 
követhető és a későbbiekben újrahallgatható a KAB hon-
lapján: www.kab.ro 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

25., kedd 
A Nap kel  

7 óra 53 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 19 perckor.  
Az év 298. napja,  
hátravan 67 nap.

Csíky Csaba 

Megyei hírek 

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.

  Fotó: Szánthó  János
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XXXII. Silvestri fesztivál 
Operagála 

Október 22-én, szombaton, az 
őszi vakáció előtt megnyitotta 
kapuit a Marosvásárhelyi Állat-
kertben felújított, átrendezett – 
az 1970-es években épített – is-
tálló, amely eddig nem volt láto-
gatható. Az istállóban 
elsősorban őshonos állatfajtá-
kat helyeztek el: pónilovat, há-
ziszamarat, szálas kecskét, 
mangalica disznót, kopasz-
nyakú tyúkokat, és helyet hagy-
tak a tevének és más, a közeli 
kifutóban levő állatoknak is.  

Szombaton és vasárnap mintegy 
4500-an keresték fel az állatkertet. A 
látogatók többsége – köztük nagyon 
sok gyerek – természetesen az újonnan 
megnyitott létesítményre volt kíván-
csi. Igen népszerűnek bizonyultak a 
kis lépcsők, amelyek a kisebb gyere-
keknek lehetővé tették, hogy lássák az 
állatokat. Az épület hátsó felében már 
nem kellett segédeszköz, itt meg is 
tudták simogatni a jószágokat a gyere-

kek. Elkészült egy ismeretterjesztő út-
vonal, amelyet majd „beüzemelnek”. 
Ez kvíz formában, elsősorban a gyere-
kekkel oszt meg játékosan néhány 
olyan ismeretet, amelyet tudni kell az 
istállóban levő állatokról. Vannak üres 
terek is, ahova nemsokára újabb „ven-
dégek” érkeznek, úgymint a mokány 
tehén, a hortobágyi racka juh és a báz-
nai sertés.  

Szánthó János, az állatkert igazga-
tója elmondta, minden héten valami-
lyen újdonsággal állnak elő. 
Tárgyalnak más állatkertekkel, állatte-
nyésztéssel foglalkozó intézetekkel, 
ahonnan haszonállatokat telepítenének 
át (és nem csak), várhatóan újabb te-
vével gazdagodik az állatkert. Nemso-
kára az istálló hátsó felében levő 
helyiségben kialakítanak egy keltetőt, 
ahol lehet majd látni, miként kel ki a 
tojásból a tyúk. Ez elsősorban a gye-
rekek számára lesz érdekes.  

Amint korábban említettük, az is-
tálló része annak a hosszú távú terv-

nek, amelynek célja egy autentikus pa-
rasztudvar kialakítása. Jövőben három 
régi parasztházat telepítenek át, ahol 
kézműves-foglalkozások és egyéb, a 
régi gazdaságbeli munkákat feleleve-
nítő tevékenységek lesznek.  

Az istálló falait – egyelőre gyéren – 
egykori mezőgazdasági eszközökkel 
díszítették. Ezeket adományozóktól 
kapták. Továbbra is várják a felajánlá-
sokat azoktól, akik megválnának a 
már múzeumba illő egykori szerszá-
moktól, mezőgazdasági eszközöktől. 
Az istálló megnyitásának egyik célja, 
hogy a látogatók, a nagyrészt urbánus 
környezetben szocializálódott gyere-
kek közelebb kerüljenek a természet-
hez, megismerkedjenek eleink 
életmódjával, hiszen ez az állatkertek 
újkori szerepkörének egyik meghatá-
rozója – hangsúlyozta az igazgató. 
Hozzátette: amennyiben a költségve-
tés lehetővé teszi, jövőre nagy átala-
kulások lesznek az állatkertben.  
(vajda) 

Újabb látogatható terek a Marosvásárhelyi Állatkertben 
Megnyílt az istálló  



Nem kell kifizetnie a magyarellenességéről elhíre-
sült Gheorghe Funar volt kolozsvári polgármester-
nek azt a 2000 lejes bírságot, amelyet azért szabott 
ki rá az Országos Diszkriminációellenes Tanács 
(CNCD), mert a közszolgálati televízió egy 2014-es 
választási műsorában a „lovak nyelvének” nevezte 
a magyart – adta hírül hétfőn a JustNews.ro című 
internetes lap. 

Az igazságszolgáltatással foglalkozó tényfeltáró portál sze-
rint a csaknem nyolcéves ügy a legfelsőbb bíróságig jutott, 
amely múlt héten közzétett végzésében megalapozatlannak 
minősítette és elutasította a CNCD fellebbezését. Ezáltal jog-
erőre emelte a kolozsvári táblabíróság 2020 májusában hozott 
határozatát, amely Funarnak adott igazat. A táblabíróság ak-
kori indoklása szerint a volt polgármesternek nem állt szán-
dékában megsérteni az RMDSZ képviselőit, nyelvi vagy 
etnikai alapon ellenséges, megfélemlítő légkört kelteni, hanem 
a „vitaműsorokban megszokott túlzó és provokatív módon” 
politikai nézeteinek adott hangot, „rossz fényben tüntetve fel 
ellenfeleit”. A kolozsvári táblabíróság szerint Funar nem je-
lentette ki azt, hogy „a magyar nyelv a lovak nyelve”, és azt 
is érthetetlennek tartotta: milyen etnikai, történelmi vagy 
egyéb összefüggésben sértené a „lovak nyelve” kifejezés az 
RMDSZ valamely képviselőjének méltóságát.  

„Egy másik kisebbségnek egy bizonyos madárral (varjúval) 
történő társítása nyilvánvalóan sértő, de ebben az esetben egy 

olyan állatról van szó, amelyhez csak pozitív méltatásokat tár-
sít a köztudat, tehát a „lovak nyelve” kifejezés használatára 
nem lehet ráfogni, hogy etnikai intoleranciát gerjesztene” – 
idézte a JustNews az alapfokú döntés bírósági indoklását. 

Gheorghe Funart, aki függetlenként indult a 2014-es elnök-
választáson, Tánczos Barna RMDSZ-szenátor panaszolta be a 
diszkriminációellenes hatóságnál. A volt kolozsvári polgármes-
ter a műsorvezetőtől kérte, hogy utasítsa rendre az RMDSZ 
tisztségviselőjét, miután Tánczos Barna románul és magyarul 
is köszöntötte a nézőket. „Közölje a jobb oldalamon ülő be-
szélgetőtársunkkal, hogy Romániában élünk (...), és ne hasz-
náljon egyetlen szót sem a lovak nyelvéből, mert Románia 
hivatalos nyelve a román. Budapesten beszélhet magyarul, itt 
beszéljen románul. Ha én leszek Románia elnöke, biztosítha-
tom, hogy nem fog magyarul beszélni senki. A román televízi-
óban sem” – jelentette ki Gheorghe Funar élő adásban. 

A CNCD úgy értékelte: kijelentése „etnikai és nyelvi alapon 
ellenséges, megfélemlítő légkört” teremtett, ezért diszkrimi-
nációért megbírságolta Funart. A kihágási határozat szerint Fu-
narnak a Kolozs megyei adóhivatalnál kellett volna befizetnie 
a 2000 lejes bírságot, az őt elmarasztaló CNCD-határozatot 
pedig egy országos napilapban kellett volna közzétennie. Ehe-
lyett a táblabíróság immár jogerőre emelt döntése a CNCD-t 
kötelezte arra, hogy megtérítse Funar 300 lejes perköltségét. 
(MTI) 

A Nép Útja újabb uszítást dobott be a köztudatba: 
„Amint véget ér az orosz–ukrán konfliktus, Magyaror-
szág azonnal autonómiát követel az erdélyi magyarok 
számára”. Ami kiváltotta a várt reakciót. A százötven 
fakereszt „a harcokban elesett román hősöket” jelké-
pezte, a felvonulók élén vonuló dormánfalvi polgármes-
ter és a Nép Újta vezetője ezúttal is elismételték korábbi 
beszédeiket, újra „erős népi ellenállást” szorgalmazva, 
ha netán a betonkeresztek és az emlékmű eltávolítására 
jogerős bírósági döntés születik.  

A hangadók szerint a keresztek szövetségének „szent 
célja”, hogy a végsőkig védelmezze a román hadsereg 
hőseinek emlékére állított 52 keresztet. Nem vesznek fi-
gyelembe semmilyen bírósági döntést, csak azoknak a 
román hősöknek a vérét és a csontjait tartják számon, 
akik itt estek el, függetlenül a bíróságok döntéseitől 
vagy attól, hogy kihez tartozik a temető. 

Végül kijelentették, Erdély örökre román föld, és az 
is marad. 

Nos, így „tisztelték” meg a román szélsőségesek a 
magyar forradalom emlékét. 

Ezek az események a soron következő választási kam-
pányok előjátékai. Akkor ott lesznek azok is, akik vasár-
nap „hiányoztak”. Sőt még többen is, hiszen már az 
egyik kormánypárt egyes területi szervezetei is nacio-
nalista retorikával készülnek a választásokra.

Ülésezik a CSAT 
Kedden 14 órakor ül össze a Cotroceni-palotában a 
Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT). Az Államelnöki 
Hivatal október 11-i közleménye szerint Klaus Iohan-
nis államfő október 25-re összehívta a CSAT ülését. 
A testület napirendjén az ukrajnai háború következ-
ményeivel kapcsolatos témák és a Románia energi-
abiztonságát szavatoló intézkedések szerepelnek. 
Napirenden lesz továbbá egy jelentés az Oroszor-
szágra 2021 októbere és 2022 szeptembere között 
kiszabott nemzetközi szankciók romániai vonzatáról. 
A CSAT tárgyal a román hadsereg korszerűsítéséről 
is. (Agerpres) 

Liberális lehet a védelmi miniszter 
Marcel Ciolacu nem tartja kizártnak, hogy a Szociál-
demokrata Párt (PSD) átengedi a védelmi miniszteri 
tisztséget a koalíciós partner Nemzeti Liberális Párt-
nak (PNL). Az újságírók többek között arról faggatták 
hétfőn a parlamentben nyilatkozó szociáldemokrata 
pártelnököt, fennáll-e a lehetőség, hogy a PSD áten-
gedi a védelmi miniszteri tisztséget a liberálisoknak. 
Ciolacu nem akart a PSD lehetséges jelöltjeiről be-
szélni, akik átvehetnék a védelmi tárcát, de azt 
mondta, hogy mindenképpen katonaviselt személyt 
kell keresni. (Agerpres) 

Őrizetbe vett útügyis igazgató 
Befolyással való üzérkedés és csúszópénz elfogadása 
gyanújával őrizetbe vette a korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA) temesvári területi igazgatósága Florea 
Dascălut, a közúti infrastruktúrát kezelő országos tár-
saság (CNAIR) út- és autópálya-karbantartási osztályá- 
nak igazgatóját. A vádhatóság közleménye szerint 
vizsgálat folyik ellene vesztegetés, befolyással való 
üzérkedés és nem nyilvános információkhoz való hoz-
záférés engedélyezése miatt illetéktelen személyek 
számára, pénz, áru vagy más jogtalan előny megszer-
zése céljából. Florea Dascălu 2022 májusa és október 
22-e között igazgatói minőségében többször kért és 
kapott pénzt és más javakat (összesen 37.060 lej ér-
tékben) egy kereskedelmi vállalat igazgatójától, hogy 
cserében, befolyását felhasználva, közbenjárjon kü-
lönböző tisztviselőknél és magánszemélyeknél, szer-
ződések elnyerése érdekében. Ugyanakkor 
hozzájuttata az illető személyt nem nyilvános doku-
mentumokhoz, amelyek biztosíthatták számára, hogy 
megnyerje a CNAIR által kiírt közbeszerzési pályáza-
tokat – tájékoztat a DNA közleménye. A gyanúsítottat 
július 13-án érték tetten a DNA ügyészei, amint átvett 
az ügyben tanúként szereplő személytől 10 ezer lej 
csúszópénzt és 5000 lejt kitevő javakat. A vádhatóság 
30 napos előzetes letartóztatását javasolja a temesvári 
törvényszéknek. (Agerpres) 

Meleg lesz 
Meleg őszi napok elé nézünk, kevés esővel – derül 
ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) no-
vember 6-áig érvényes, hétfőn közzétett előrejelzé-
séből. Erdélyben langyos idő lesz, 18-20 fokos 
nappali csúcsértékekkel; az október 24-25-i rekordok 
után 12-16 fok közé mérséklődik a maximumok át-
laga, de ez is melegebb az időszakra jellemző sokévi 
átlagnál. November 2-4-e között lehűlés valószínű. 
Éjszakánként október 27-éig 6-10, majd 2-5 fok kö-
zötti értéket fognak mutatni a hőmérők. Enyhe, el-
szórt eső 25-26-án, majd jövő héten várható. 
(Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

(Fa)keresztes hadjárat 

Megérkezett Romániába hétfőre virradóra az a két 
– páncélos gyalogsági harci járművekből álló – ka-
tonai konvoj, amelyekkel Franciaország erősíti a 
NATO romániai harccsoportját, Spanyolország pedig 
további nyolc harci repülőgépet küld Romániába no-
vember végén. 

A közúton haladó 36 katonai jármű Nagylaknál lépte át a 
román–magyar határt és az erdélyi Nagysink felé haladt to-
vább. Ott állomásozik a francia parancsnokság alatt létrehozott 
harccsoport (Battle Group Forward Presence – BGFP) derék-
hada. E harccsoportot a NATO Reagáló Erőinek részeként Ro-
mániába vezényelt többnemzetiségű csapatok átminősítése 
által hozták létre. A román védelmi minisztérium közleménye 
szerint Franciaország Leclerc harckocsikat is küld Romániába. 
A haditechnika egy részét vasúton szállítják. 

Az úgynevezett Sárkány művelet során tíz katonai konvojt 
indítanak útnak, amelyek több mint 2000 kilométeres utat 
tesznek meg a franciaországi Mourmelon-le-Grande támasz-
ponttól Nagysinkig. „Európában nem volt ennél fontosabb lo-

gisztikai művelet” az utóbbi három évtizedben, Irak kuvaiti 
inváziója óta – idézte a román sajtó Francois Goguenheim tá-
bornoknak, a francia szárazföldi erők parancsnokának a Le Fi-
garóban megjelent nyilatkozatát. 

A romániai harccsoport a NATO keleti szárnyának bizton-
ságát erősíti, a szövetség védelmi és elrettentő képességét nö-
veli az ukrajnai háború és a fekete-tengeri válság körülményei 
között – mutatott rá a bukaresti védelmi minisztérium. 

A madridi védelmi tárca közleményére hivatkozva a román 
lapok arról is beszámoltak, hogy Spanyolország nyolc F/A-18 
Hornet típusú többcélú harci repülőgépet és 130 katonát küld 
romániai szolgálatra, hozzájárulva az Ukrajna elleni orosz of-
fenzívára adott szövetséges válaszlépésekhez. A közlemény 
szerint Spanyolország múlt héten nagy hatótávolságú légvé-
delmi radart helyezett üzembe Romániában a Fekete-tenger 
partján, amely jövő év márciusig, vagy szükség esetén júniusig 
folyamatos légtérmegfigyelést biztosít a NATO keleti szár-
nyán. (MTI) 

Erősítik a NATO romániai harccsoportját 

Egy egész nemzedékre szóló feladat lesz Ukrajna új-
jáépítése, amelyet úgy kell végrehajtani, hogy a jö-
vendő EU-s tagország az egységes belső piac 
részévé válhasson – mondta Olaf Scholz német kan-
cellár hétfőn Berlinben. 

A kormányfő az 5. német–ukrán üzleti fórumon kiemelte, 
hogy „minél koordináltabb és átláthatóbb” lesz Ukrajna újjá-
építése, annál nagyobb lesz a magánvállalatok hajlandósága 
arra, hogy beruházzanak az országban. Ugyanakkor a befek-
tetők azt is tudják, hogy olyan országba viszik a pénzüket, 
amely nemcsak jó befektetési környezetet, mindenekelőtt jól 
képzett és erősen motivált munkaerőt kínál, hanem megszerzi 
az EU-tagságot – tette hozzá Olaf Scholz. „Aki Ukrajnában 
ruház be, az az Európai Unió jövőjébe fektet be” – fogalmazott 
a német kancellár. Az orosz elnök Vlagyimir „Putyin háborúja 
összeforrasztott bennünket, soha nem volt még világosabb Uk-
rajna európai jövője” – tette hozzá. 

Aláhúzta, hogy Ukrajnának remek adottságai vannak, pél-
dául az energetika területén megfelelő beruházásokkal tran-
zitországból a fenntartható módon megtermelt energia 
exportőrévé fejlődhet. Azonban a kijevi vezetésnek is vannak 
tennivalói, erősíteni kell a jogállamiságot és az átláthatóságot, 
és „még elszántabban kell küzdeni a korrupció ellen” – 
mondta Olaf Scholz. 

Denisz Szmihal ukrán miniszterelnök kiemelte, hogy az 
Oroszország által a hazája ellen indított háború már mintegy 
750 milliárd dollár kárt okozott, ami önmagában is jelzi az új-
jáépítés feladatának nagyságát. Azonban az újjáépítés nem 
egyszerűen helyreállítás, hanem átalakítás, „rekonstrukció he-
lyett transzformáció” lesz, vagyis a modern, EU-tag Ukrajna 
felépítése – fejtette ki Denisz Szmihal, hozzátéve, hogy Uk-
rajna a mezőgazdaságtól a közlekedésen át az iparig „hihetet-
len lehetőségeket” kínál minden cégnek, amely bekapcsolódik 
ebbe a munkába. (MTI) 

Scholz: egy emberöltőig tarthat Ukrajna újjáépítése 

Lemondott Vasile Dîncu védelmi miniszter hétfőn, 
aki azt követően került bírálatok középpontjába, 
hogy béketárgyalásokat sürgetett az ukrajnai há-
ború lezárása érdekében a NATO és Oroszország kö-
zött. 

A szociáldemokrata politikus Facebook-bejegyzésben kö-
zölte: levélben értesítette döntéséről Nicolae Ciucă miniszter-
elnököt. Arra hivatkozott, hogy nem tud együttműködni Klaus 
Iohannis államfővel, a fegyveres erők főparancsnokával, tá-
vozására pedig szerinte azért van szükség, hogy semmi se aka-
dályozza a védelmi minisztérium és a hadsereg optimális 
működését. Bejelentésére elsőként pártjának elnöke, Marcel 
Ciolacu szociáldemokrata házelnök reagált, aki szintén közös-
ségi oldalán jelentette be: tiszteletben tartja Dîncu visszalé-
pését, ugyanakkor azt kérte a – védelmi tárcát tartalékos 
tábornagyként korábban is vezető, volt vezérkari főnök – Ni-
colae Ciucă kormányfőtől, hogy maga vegye át a védelmi mi-
nisztérium ideiglenes irányítását, mert „Romániának 
kötelessége biztosítani a stabilitást a NATO keleti szárnyán”. 

Vasile Dîncu leváltásáról már nyár elején találgatások je-
lentek meg a bukaresti médiában, de – mivel Klaus Iohannis 
államfő a válságra hivatkozva azt érte a koalíciós pártoktól, 
hogy ne tetézzék a bajt belpolitikai vitákkal – a kormányfő a 
félévi mérleg megvonásakor egyetlen minisztercserét sem 
kezdeményezett. A védelmi miniszter azonban október elején 
azzal került a figyelem középpontjába, hogy egy nyilatkoza-
tával megkérdőjelezte az Ukrajna területi épsége mellett kö-

vetkezetesen kiálló, Ukrajna mellett elkötelezett hivatalos ál-
láspontot. Dîncu egy televíziós interjújában arról beszélt: a há-
borúnak csak béketárgyalások vethetnek véget, amelyeket 
Ukrajna helyett a „világ országainak, az Egyesült Államoknak, 
a NATO-nak” kell lefolytatniuk Oroszországgal. Szerinte azért 
kell a békefeltételeket és biztonsági garanciákat a Nyugatnak 
kialkudnia Oroszországgal Ukrajna számára, mert az ukrán 
politikusok nem engedhetik meg maguknak, hogy hozzájárul-
janak „egy igazságtalan területvesztéshez, ez számukra túl 
nagy politikai vereség lenne”. Kifejtette: a béketárgyalás min-
denképpen jobb lenne, mint a jelenlegi – emberéleteket és 
anyagi javakat megsemmisítő – pusztítás, még akkor is, ha 
csupán egy befagyott konfliktust eredményezne. 

Dîncu nyilatkozatától a miniszterelnök és a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) is elhatárolódott. Klaus Iohannis államfő a ge-
orgiai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján bírálta 
Dîncut. „Az ukránok a vérüket adják ebben a háborúban, és 
el kell fogadnunk, hogy Ukrajna dönti el, mikor, hogyan és 
miről kezd tárgyalásokat. Ez a mi hivatalos álláspontunk, és 
ez az EU álláspontja. Valószínű, hogy egyes tisztségviselőink-
nek többet kell olvasniuk a lapszemléket, hogy megismerjék 
ezt az álláspontot” – jelentette ki az államfő. 

Dîncu akkor jelentette be lemondását, amikor már elülni lát-
szott a vitatott állásfoglalása körüli botrány. A kormányfő múlt 
héten „tisztázó” megbeszélést folytatott a külföldi tárgyalásai-
ról hazatért tárcavezetővel, amiről a kormányszóvivő csak 
annyit árult el: Ciucă „mértéktartást” kért a kormányzatot 
érintő nyilatkozatok szintjén a védelmi minisztertől. (MTI) 

Lemondott Vasile Dîncu védelmi miniszter 

Büntetlenül megúszta Gheorghe Funar,  
hogy a „lovak nyelvének” nevezte a magyart 
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A Maros Megyei Tanács el-
nöke pénteken sajtótájékoz-
tatón jelentette be, hogy a 
Beruházási és Európai Projek-
tek Minisztériumában aláírták 
a Nyárádmente ivóvízhálóza-
tának kiépítésére vonatkozó, 
az Országos Helyreállítási 
Alapból finanszírozott regio-
nális fejlesztési tervet. Ennek 
eredményeképpen négy köz-
ség mintegy 8500 lakosa szá-
mára válik lehetővé az 
ivóvízhálózatra való csatlako-
zás.  

Péter Ferenc hangsúlyozta, a 
program része a Nagy Infrastruk-
túra Operatív Program (POIM) ke-
retében Maros megye által 
benyújtott közművesítési pályáza-
toknak. Ugyan a Nyárádmentét 
érintő program ivóvíz- és szenny- 
vízinfrastruktúra-fejlesztésről szól, 

a megyei tanácselnök hangsúlyozta, 
a haszonélvező községek – Nyárád-
karácson, Ákosfalva, Székelybere, 
Nyárádmagyarós – esetében kimon-
dottan vízbevezetésről van szó. „A 
nyárádmentiek életminőségének 
növekedését eredményezik e beru-

házások, hiszen minőségi közüzemi 
ivóvízellátást biztosítanak 19 tele-
pülés közel 8500 lakosának” – 
mondta Péter Ferenc. A sajtótájé-
koztatón jelen levő Sípos Levente, 
az Aquaserv regionális vízszolgál-
tató vezérigazgatója újságírói kér-

désre közölte, hogy az érintett tele-
pülések a nyárádszeredai vízüzem-
től kapják majd a vezetékes vizet. A 
„gerincvezeték” legtöbb helyen már 
le van fektetve, a rácsatlakozásokat 
kell elvégezni. Ha adott esetben 
aszfaltburkolatot kell feltörni, majd 
újraburkolni az utat, ennek a költsé-
geit a projektek tartalmazzák, nem 
jelent pluszkiadást az önkormány-
zatoknak. Lévén, hogy a 2014-
2020-as időszak pályázati 
kiírásairól van szó, amelyek kifutási 
idejét 3 évvel meghosszabbították, 
jövő év végére a beruházásokkal el 
kell készülni. Sípos Levente prob-
lémás övezetnek a Küküllőmentét 
és a Mezőséget nevezte, utóbbi ese-
tében (hét önkormányzat érintett) 
folyamatban vannak a közművesí-
tési projektek.  

Kérdésünkre az Aquaserv veze-
tője elmondta, Maros megye az or-
szágos helyzethez képest nem áll 
rosszul a vízhálózattal való lefedett-
ség szempontjából, különösképpen a 

2000 lakos fölötti agglomerációk, hi-
szen eddig ezeket célozták a pályá-
zati kiírások. Azonban hamarosan 
indulnak a víz- és csatornahálózat ki-
építésére a pályázatok a hátrányos 
helyzetű közösségek, a 2000 lakosú-
nál kisebb települések esetében is, 
erről egyeztettek múlt héten a Kör-
nyezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti 
Minisztérium képviselőivel, vala-
mint a Maros megyei polgármeste-
rekkel. 

Péter Ferenc azt is elmondta, 
hogy jelentős uniós támogatást kap 
a megye az épített örökség védel-
mére és népszerűsítésére: várak, 
kastélyok, római katonai táborok 
felújítására írták alá a szerződése-
ket. Maros megyében a mikházi ré-
gészeti parkot fejlesztik, a 
gernyeszegi Teleki-kastélyt, vala-
mint a segesvári vár egy részét újít-
ják fel. E tervekről részletesen a 
sajtótájékoztatón jelen levő Ötvös 
Koppány Bulcsú, a Maros Megyei 
Múzeum igazgatója beszélt.  

Ady Endre sorai jutottak 
eszembe pénteken délután a 
koronkai Tholdalagi Mihály 
Általános Iskolában, ahol 
gyermekbarát és egyben szü-
lőbarát környezetben játékos, 
vidám, de ugyanakkor tartal-
mas, komoly értékeket felmu-
tató hangulatban, őszi díszek 
között tartották, a névadóra 
emlékezve, a Tholdalagi Csa-
ládi Napot. Az október 21-i 
rendezvényt a Koronkai Szü-
lői Bizottság Egyesület szer-
vezte az immár bölcsődét, 
napközit is magába foglaló 
korszerű iskola pedagógusai-
val közösen.  

Az iskolaudvart megtöltő szülő-
ket és gyermekeket a harmadik al-
kalommal megrendezett családi 
napon Dósa Ibolya igazgatónő kö-
szöntötte, aki megemlékezett Thol-
dalagi Mihályról, a nagy tudású 
erdélyi diplomatáról, Marosszék 
egykori főkapitányáról, akinek 
romjaiban megmaradt kastélya haj-
danán Erdély legértékesebb kastély-
könyvtárát őrizte. És aki fontos 
helyet érdemel múltunk kiválóságai 
között – utalt Orbán Balázs mélta-
tására.  

Délelőtt a diákok az iskola név-
adójával kapcsolatos történelmi ve-
télkedőn vettek részt, majd 
megkoszorúzták a sírt.  

A délutáni ünnepi megnyitón  
Király Zsuzsi harmadik osztályos 
tanuló népdalokat énekelt, a Thol-

dalagiak címerének történetéről 
szóló mondát Kántor Zsófi negye-
dik osztályos diák mesélte el.  

A továbbiakban elhangzott, hogy 
a Tholdalagiakról és az iskola törté-
netéről, a nehézségekről, az új is-
kola építéséről sokat mesélhetne 
Wellmann Richárd volt igazgató, 
aki családi okok miatt nem lehetett 
jelen, de büszke arra, hogy volt 
munkatársai és az iskola újabb pe-
dagógusai továbbviszik a megkez-
dett munkát, a múlt emlékeit ápolva 
és maradandót alkotva az utókor 
számára. 

A családi nap alkalmával a diá-
kok látogatást tettek a község egyre 
híresebbé váló lakójánál, Szabó 
Péter vállalkozónál, akinek fából 
készült autóját tekintették meg, dél-
után pedig kisfilmről a készülő 
elektromos autót is. Arról, hogy ho-
gyan lehet kitűzni egy célt, és meg-
valósítani valami egyedit és 
maradandót, Szabó István kérdezte 
a község egyik legismertebb szemé-
lyiségét. Majd az autóépítő művész 
felesége, Szabó Júlia tanítónő szá-
molt be babagyűjteményéről. A leg-
szebb babákat fejedelmi feleségek, 
Erdély nagyasszonyainak ruhájába 
öltöztette, az eseményre rögtönzött 
kiállításon pedig történelmi jelentő-
ségükről is olvashattak a nézők né-
hány sort, és hallgathattak 
kiselőadást is.  

Takács Szabolcs-István polgár-
mester a naphoz kötődően arról is 
beszélt, hogy a terveik között szere-
pel a kastély felújítása, amely visz-
szakerült a község tulajdonába.  

A tombola sem maradt el, a nyer-

teseknek az ajándékot a szülők biz-
tosították.  

A rendezvényen bemutatkoztak 
azok a szülők, akik valamilyen kéz-
műves-tevékenységet végeznek, a 
babakiállítás mellett rendkívül ötle-
tes horgolt figuráit állította ki a nap-
közi otthon dadusa, de láttunk 
érdekes mandalákat, horgolt táská-
kat, házilag készített díszes, illatos 
szappanokat és hintát is. Az ügyes 
kezű koronkai szülők mellett a 
gyermekek sem maradtak le, akik 
érdeklődéssel tanulták a bogzást, 
aminek eredményeként ügyes kar-

kötők készültek, de lehetett agya-
gozni, szalmából faliképet ragasz-
tani, használt nejlontasakokból 
fonatot készíteni, ami ugrókötélnek 
és sok egyébnek is felhasználható. 

A sportpályán zajlottak a mecs-
csek, egy sarokban próbáltak a ze-
nészek, hiszen a rendezvény 
emlékezetes műsorszáma a Pipaku-
pak zenés-táncos interaktív mesejá-
ték volt Moldován Emese, Farkas 
Sándor, Bartis Zoltán és zenekara 
előadásában.  

Összességében jó hangulatú, a 
családokat megmozgató, a közös-

ségi összetartást erősítő, a játékot, a 
sportot a szórakozással összekap-
csoló színes rendezvényen jártunk, 
amelyen kellemes volt részt venni. 

A szülői bizottság és az iskola 
partnere volt a szervezésben a köz-
ség polgármesteri hivatala, továbbá 
a Grazioso vonósnégyes, valamint 
a Csillagösvény Egyesület. A Thol-
dalagi Családi Nap megszervezését 
a Timko és a Tóth Pékség, a Koron-
kai Virágüzlet, a Selected Bags by 
Hajnal Antal, fő támogatóként az 
RMDSZ országos nőszervezete se-
gítette. 

Bodolai Gyöngyi 

Fotó: Nagy Tibor

A Nyárádmente négy községében épül ki az ivóvízhálózat 

Jó hangulatú családi nap Koronkán  
„Ha élet lengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz”  

Antalfi Imola 
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Fotó: Nagy Tibor



A Maros megyei EMNT az Ukrajná-
ban dúló háború kárpátaljai káro-
sultjainak megsegítésére indított 
mozgalmat Fogadj örökbe egy 
kárpátaljai falut! címmel. A kez-
deményezést szeptemberben a 
Szabadi úti Református Egyház-
község vállalta fel, a novemberi 
adománygyűjtést a marosvásár-
helyi unitárius egyházközségek 
szervezik. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Maros megyei szervezetének elnökét, 
Tőkés Andrást a Jónak lenni jó! jelszóval 
elindított mozgalom eddigi eredményei-
ről és a jövőbeli tervekről kérdeztük. 
Amint az ötletgazda hangsúlyozta, 
maguk is meglepődtek a kárpátaljai ma-
gyarok megsegítésére indított jótékony-
sági akció sikerén.  

A Szabadi úti Református Egyházköz-
ség tagjai a szeptemberi istentiszteletek 
alkalmával elhangzott felhívások nyo-
mán a Beregszász melletti színtiszta ma-
gyar falu, Szernye lakói számára 
adakozhattak, a felhívás nyomán magán-
személyek, vállalkozók, alapítványok is 
hozzájárultak a Fogadj örökbe egy kár-
pátaljai falut! kezdeményezéshez. Az 
EMNT Maros megyei lerakataiba érke-
zett és a gyülekezeti adományokból ösz-
szesen 1.200 kg tartós élelmiszer, 200 kg 

tisztító- és tisztálkodószer, valamint 
8.500 lej gyűlt össze. Mivel szeptember-
ben nem sikerült az adományok teljes 
mennyiségét elszállítani, október 15-én 
újabb szállítmányért érkezett Szernyéről 
Béres László református lelkipásztor, aki 
a település lakóinak a nevében fejezte ki 
hálás köszönetét a marosvásárhelyi ada-
kozóknak. Az adományokból juttattak a 
Szernyétől nyolc kilométerre található 
Bátyú település egyházközségének is, 
ahonnan szintén jelezték az akcióhoz 
való csatlakozási szándékukat. 

Az EMNT Maros megyei elnöke 
örömmel újságolta, hogy a Kövesdombi 
Unitárius Egyházközség lelkipásztora, 
Kecskés Csaba jelezte, a novemberi ado-
mánygyűjtést a marosvásárhelyi unitárius 
gyülekezetek vállalják fel. Az egyedi 
akció kezd terebélyesedni, a szándék 
minél több szálat kiépíteni annak érdeké-
ben, hogy az Ukrajnában pusztító háború 
kárpátaljai magyarok lakta településeinek 
megsegítése mozgalommá nője ki magát. 
Azok számára, akik a bizonytalan idők-
ben is szülőföldjükön próbálnak helyt- 
állni, az adományok révén az anyagi tá-
mogatás mellett lelkierőt is szeretnének 
nyújtani. „Meglepő a szeretet gyakorlásá-
nak közösségformáló ereje. A segíts ma-
gadon, és Isten is megsegít közmondást 
parafrazálva – Segíts másokon, és az Úr-
isten is megsegít, mert jónak lenni jó!” – 
zárta gondolatait Tőkés András, az 
EMNT Maros megyei elnöke. 

Október 16-án, két év kimara-
dás után újra sor került a ha-
vadtői idősek köszöntésére. A 
rendezvényen egy helyi érté-
ket közszemlére tettek. Az 
idősekről máshol sem feled-
keztek meg. 

A rendezvényre a református 
templomban került sor, Csíki  
Mihály Levente lelkész igehirdetése 
után a szervező Havadtőért Egyesü-
let elnöke, Koncz Emma üdvözölte 
a jelenlévőket, és köszöntötte az 
időseket, ahogy Varga József,  
Gyulakuta község polgármestere is. 

Kettős ünnep 
A nap kettős ünneplésre adott al-

kalmat, az idősek köszöntésén túl a 

felújított EMKE Daloskör zászlaja 
átadásának pillanata is volt.  

A Havadtőért Egyesület fontos-
nak tartotta, hogy megmentse a 
tönkrement zászlót, már néhány éve 
keresi rá a megoldást. Egy, a névte-
lenségének megőrzését kérő adako-
zónak, egy lelkes restaurátornak és 
egy főmuzeológusnak a segítségé-
vel most sikerült ez. A két világhá-
ború közötti időből származó zászló 
történetét a helyi származású dr. 
Kinda István, a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum főmuze-
ológusa mutatta be. Egykor a ha-
vadtői daloskör sokat használta, a 
néhai Nagy Sándor lévita pap írása-
iban gyakran találtak feljegyzéseket 
a daloskörről, illetve a zászlóról. A 
lobogó több mint három évtizede 
került elő a templom padlásáról, és 
néhány évig ki volt állítva a temp-

lomban, de egyre rosszabb álla-
potba került. Most műtárgyként ke-
rült vissza az istenházába. A zászló 
felújításának folyamatát Lázár-
Prezsmer Kinga restaurátor, a Szé-
kely Nemzeti Múzeum munkatársa 
mutatta be részletesen, ezután lelep-
lezték a templom mennyezetére 
rögzített, keretbe helyezett lobogót. 

Koncz Emma egyesületi elnöktől 
megtudtuk, hogy a 192X158 centi-
méteres zászlót 1920-1926 között 
készítették. Egylapos, egyoldalas, 
háromszínű (piros-fehér-zöld) 
zászló, amelynek három oldalát ara-
nyozott fémszálas rojt keretezi. Az 
elülső oldal fehér sávján aranyozott 
fémszállal készült betűkből kirakott 
hiányos felirat áll, eredetileg ezt tar-
talmazta: E.M.K.E. DALOSKÖR. 
Középen fehér ruhás angyalok tart-
ják a címerpajzsot. 

A zászlót a megóvása érdekében 
nem a falra tették vissza, hanem az 
egyesület megrendelésére a helyi 
Mihály Árpád asztalos egy üvegbo-
rítású fakeretet készített, ebben fek-
tették le a zászlót vízszintesen, hogy 
megóvják a károsodástól. A fado-
bozt nehéz, körülményes munkával 
a presbiterek szerelték fel a temp-
lom mennyezetére, majd a vasár-
napi ünnepségen leplezték le. Az 
ünnepi pillanatokat a marosvásárhe-
lyi Jó Hír dicsőítő csapat hálaadó 
éneke tette fennköltebbé.  

Figyelnek az idősekre 
A havadtői rendezvényt a régi is-

kola épületében szeretetvendégség 
zárta, a 70 éven felülieket virággal 
is megajándékozták. A faluban 103 

idős ember van, ezeknek mintegy 
fele volt jelen. A rendezvény támo-
gatója a gyulakutai önkormányzat 
volt, megvalósulását az egyesület 
tagjai, önkéntesei segítették – tette 
hozzá az elnök. 

Az időseket Szabédon egy ké-
sőbbi időpontban köszöntötték: az 
unitárius gyülekezet október 9-én 
istentisztelet keretében fejezte ki 
köszönetét nekik. A 94 meghívott-
ból 17 volt jelen, ők egy-egy szál 
virágot és emléklapot kaptak – tud-
tuk meg Jenei Sándor Levente lel-
késztől.  

Kétévnyi szünet után múlt ked-
den Szovátán is köszöntötték a tele-
pülés időseit: a városháza által 
szervezett hagyományos ünnepsé-
gen mintegy háromszázötven nyug-

díjas vett részt, akiket Fülöp László 
Zsolt polgármester köszöntött, dél-
után a Tücsökraj népi zenekar, a Si-
rülők néptáncegyüttes és a 
Mezőhavas népi zenekar szórakoz-
tatta őket. Ebből az alkalomból ke-
rült sor az 50., 55. és 60. házassági 
évfordulójukat ünneplők köszönté-
sére is. 

Backamadarason vasárnap, a 11 
órától kezdődő református isten-
tisztelet keretében tisztelték meg a 
falu időseit, az igehirdetés és kö-
szöntések után Kilyén Ilka és  
Ritziu Ilka Krisztina mutatott be ün-
nepi műsort, a gyülekezet Harmó-
nia kórusa szolgált, majd az 
ajándékok átnyújtását követően a 
templomkertben szeretetvendég-
ségre került sor. 

Szer Pálosy Piroska

2022. október 25., kedd _______________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5 

Gligor Róbert László 

Három évtized után, restaurálva, méltó helyre került a zászló       Fotó: Havadtőért Egyesület 

Ünnepeltek Havadtőn 

Szabédon is virággal és emléklappal kedveskedtek a gyülekezet időseinek  
Fotó: Jenei Sándor Levente 

A Jónak lenni jó! mozgalomhoz  
Az unitárius egyházközségek is csatlakoznak 

Ármány vs. Szerelem 
Kedd esti premier a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban 

Amint arról korábban is írtunk, a hétfői 
előbemutatót követően október 25-én, 
kedden 19 órai kezdettel a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház nagytermi elő-
csarnokában kerül sor a Tompa Miklós 
Társulat legújabb premierjére, az Ár-
mány vs. Szerelem című előadás bemu-
tatójára. A Friedrich Schiller színművén 
alapuló produkciót Fehér Balázs Benő 
rendezésében tekintheti meg a közönség 
a fentebb említett, rendhagyó helyszí-
nen. 

Csodálatosan könyörtelen és fenyegetően má-
morító. Fenséges, alantas, pusztító mélységekbe 
ránt, és az égbolt fölé emel. Mindenekfeletti és 
kicsinyes. Ilyen ez a rohadt szerelem. Mert nem 
önmagában létezik, nincs vegytiszta szerelem; 
ezer vágy és kényszer tapad hozzá. Fellázadni ál-
tala az apa ellen, megtisztulni az előző szerelem-
től, megszilárdítani a hatalmat, bántani önmagad. 
Szerelmesnek lenni a saját képzeteinkbe, a másik 
szerelmébe, az elérhetetlenségbe, a hatalomba. 
És sziporkázó, kábult önfeledtségben beledög-
leni ebbe a szerelembe – írják az előadásról az 
alkotók.  

A szövegkönyvet Forgách András és Vas Ist-
ván fordításai alapján készítette Komán Attila és 
Fehér Balázs Benő. Szereposztás: Von Walter, 
miniszterelnök – Korpos András; Ferdinánd, a 
fia, őrnagy – Varga Balázs; Von Kalb, főkamarás, 
udvari marsall – Galló Ernő; Lady Milford, a fe-

jedelem szeretője – Varga Andrea; Wurm, a mi-
niszterelnök magántitkára – Kovács Botond; 
Miller, városi muzsikus, zenetanár – Tollas 
Gábor; Millerné, a felesége – Fülöp Bea; Luise, 
a lánya – Kádár Noémi; Sophie, a lady komor-
nája – Simon Boglárka-Katalin; Komornyik – 
Meszesi Oszkár; Poroszló – Rigmányi Lehel, 
Zólyomi Endre. Dramaturg: Komán Attila, zene-
szerző: Józsa Tamás, jelmeztervező: Szakos 
Kriszta, rendezőasszisztens: Dobrovszki Dóra. 
Ügyelő: Rigmányi Lehel. Súgó: Tóth Katalin. 

A 16 éven felülieknek ajánlott, jellege miatt 
kizárólag magyar nyelven követhető előadást a 
bemutatót követően több alkalommal is műsorra 
tűzi a társulat: október 28-án, valamint november 
7-én, 15-én és 16-án 19.00 órától. 

Az első két előadás telt házas, azonban a ké-
sőbbi dátumokra jegyek személyesen a színház 
nagytermi jegypénztárnál (tel. 0365/806-865) 
hétköznaponként 9 és 19 óra között, a helyszínen 
előadás előtt egy órával, valamint online, a Bi-
letmaster oldalán kaphatók: https://teatrunatio-
nal.biletmaster.ro/hun/Production/440726/Arma
ny-vs-Szerelem. Ezen előadásokra érvényesek a 
szabadbérletek, előzetes helyfoglalással. A tár-
sulat felhívja a nézők figyelmét, hogy a rendkí-
vüli tér miatt réteges öltözet javasolt. 

Az előadás létrejöttét Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala és a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatta. Partner: Kulissza Színházi Egyesület. 
(Knb.) 

Fotó: Bereczki Sándor

Célba értek az adományok. A Marosvásárhelyi Református Közösség ajándéka – felirat a tasakon



A Marosszentannai Általános Is-
kola 1,6 millió lej értékű felújítási 
pályázatát több mint négy éve 
nyerte meg a település önkormány-
zata. Mivel a községközpont isko-
lájának munkálataival nem haladt a 
közbeszerzésen nyertes cég, csupán 
a töredékét végezte el, közös meg-
egyezéssel szerződést bontottak. 
Mindeközben az önkormányzat 

saját költségvetéséből kicserélte a 
tetőzetet, mert a beázások miatt már 
nem lehetett halogatni a javítását.  

A helyi fejlesztési program má-
sodik szakaszában (PNDL2) a meg-
kezdett beruházások támogatására a 
marosszentannai önkormányzat ki-
egészítő támogatáshoz jutott, és ez-
által összesen 2,9 millió lej értékű 
beruházásra nyílt lehetőség – tájé-
koztatott a község polgármestere. 

A nyáron vízellátási gondok-
kal küszködtek Maros- 
szentannán, Udvarfalván és 
Várhegyen. Ennek oka nem 
csupán az aszály volt, hanem 
a község vízellátásának a fő-
gerincről való leválasztása, 
ami nyomáscsökkenéssel 
járt.  

A nyomáscsökkenés miatt a szi-
vattyúállomás terhelésnek volt alá-
vetve, gyakoribbá vált a 
bekapcsolása, ennek ellenére he-
lyenként vízhiánnyal szembesül-
tek, ezért egy új, korszerű 
szivattyúállomás létesítését terve-
zik.  

Mivel a nagysármási vezetékről 
objektív okok miatt le kellett vál-
nia a községnek, a 6 bar nyomás 
2,5-re csökkent a községet kiszol-
gáló fővezetékben, és ezt a fo-
gyasztók nagyon megérezték. A 
vízfogyasztási szokásokról kér-
dezve az elöljáró kifejtette, hogy a 
községben tevékenykedő virágter-
melők egyre nagyobb mennyiségű 
vizet használtak öntözésre – a 
nyári hónapokban kétezer köbmé-
ter vizet is számláztak egy nagyter-
melőnek –, emiatt döntött az 
Aquaserv a sármási vezetékről 

való leválasztás mellett. Az új szi-
vattyúállomás számára megfelelő 
területet kell vásároljon az önkor-
mányzat, a régi víztároló medencét 
kicserélik, mivel az eltelt húsz év 
alatt a fémtartályt kikezdte az idő 
vasfoga. Az új ingatlanok számá-
val arányosan emelkedett a község 
lakosságának létszáma is, ezért a 
jelenlegi háromszáz köbméteres 
víztárolót ezúttal ezer köbméte-
resre cserélik. Ezeket a beruházá-
sokat saját költségvetésből kell 
megvalósítsák, és összehangolt, 

gyors munkát feltételez majd az át-
állás, mivel a község lakossága 
nem maradhat az átszerelés idején 
napokig vízellátás nélkül. A szi-
vattyúállomás működése és a köz-
ségi közvilágítás a villanyszámlát 
igencsak felduzzasztotta, az au-
gusztus/szeptemberi villanyszámla 
82 ezer lej volt, ami arra ösztönzi 
az önkormányzatot, hogy energia- 
spórlás végett újabb stratégiákat 
dolgozzon ki. Egyelőre a sportbá-
zis téli energiaellátását korlátoz-
nák.  

Szerkesztette: Szer Pálosy Piroska

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotók: Nagy Tibor
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Új szivattyúállomásra és víztárolóra van szükség 
Megoldás a zavartalan ivóvízellátásra 

A napokban elindítják a fűtést  

Az országos kataszterezési 
program keretében a község 
teljes területfelmérésén dol-
goznak. Jelenleg az ellenőr-
zésnél tartanak, ezt követően 
töltik fel a kataszteri hivatal 
honlapjára a felmért terüle-
teket.  

A községvezető aggodalmát fe-
jezte ki az ellenőrzésre szánt idő 
rövidsége miatt. A községben fel-
mért 20 ezer parcellát mindössze 
hatvan nap alatt kellene ellenőrizni, 
ami lehetetlen, a határidő meg-
hosszabbítását nem engedélyezték. 
Pedig, mint hangsúlyozta, szakma-
beliként máris sok eltérést fedezett 
fel, ezért a földterületek tulajdono-
sai is kellene ellenőrizzék a föld-
mérők által készített 
helyszínrajzokat, ami egyelőre ki-

vitelezhetetlen. Amennyiben a ka-
taszterezési programból kimarad-
nak területek, azokat csak 
törvényszéki határozattal lehet 
majd telekeltetni, ezért óriási fele-

lősség nehezedik az önkormány-
zatra. Egy besztercei cég nyerte 
meg a versenytárgyalást, a polgár-
mester szerint operatív volt, a fel-
mérést pár hónap alatt elvégezte. 

Húszezer parcellát telekelnek –  
rövid az idő az ellenőrzésre 

A Sylevy Salubriserv hul-
ladékgazdálkodó vállalat 
helyét új szolgáltató vette 
át. Október 21-től a ver-
senytárgyaláson nyertes 
Kolozs megyei Brantner 
Veres cég szállítja el a 
községből is a háztartási 
hulladékot.  

Várhegy és Udvarfalva la-
kosságának a múlt héten osz-
tották ki a szerződésben 
rögzített ingyenes szemetesku-
kákat (felvételünkön), követke-
zik Marosszentanna és Bárdos. 
A községvezető kifejezett ké-
rése volt a szolgáltatóhoz, hogy 
a szemételhordás programja ne 
változzon, erre ígéretet is ka-
pott, a múlt héten azonban te-
lefonon értesítették, hogy 
mégiscsak változtatnának a 
szemételhordás rendjén. Erről 
a kérdésről még egyeztetni fog-
nak az illetékesekkel. 

Új hulladékgazdálkodó a községben is 

Az udvarfalvi iskola javítási 
munkálatait is elvégzik, 
annak ellenére, hogy az egy-
ház visszaigényelte az épüle-
tét.  

Erre saját költségvetésből 150 
ezer lejt különített el az önkormány-
zat. Közös megegyezés alapján a ja-
vítási munkálatok értékét a 

visszaszolgáltatást követően leszá-
mítják majd az egyház által megál-
lapított bérből. Az Anghel Saligny 
program keretében a Maros- 
szentanna–Várhegy közötti községi 
utat korszerűsítenék, a Horgosa la-
kótelep csatornahálózatát bővítik, 
valamint öt utcát aszfaltoznak le a 
telepen. 

Az udvarfalvi iskolát is felújítják

A vidékfejlesztési program 
keretében újították fel Maros-
szentanna község kultúrott-
honait, többek között a 
várhegyit is, amelynek név-
adó ünnepségét október első 
vasárnapján tartották.  

A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia igazgatójáról, Vasile 
Cazan kultúrmenedzserről és kar-
mesterről nevezték el a várhegyi 
művelődési otthont, ugyanakkor 

post mortem díszpolgári címmel 
adóztak emlékének a Várhegyi 
Napok keretében. A község köztisz-
teletben álló személyiségének a fia, 
Sebastian Cazan karnagy zeneaka-
démiát szeretne létesíteni, egyelőre 
a várhegyi kultúrotthonban tartanák 
az oktatást. Ehhez a helyszínt az ön-
kormányzat biztosítja, mert ezáltal 
a község fiataljai is gyarapíthatják 
zenei ismereteiket, általános mű-
veltségüket. 

 Zeneoktatást terveznek Várhegyen 



A kétszeres világbajnok Max Verstappen 
nyerte a Forma–1-es Egyesült Államok 
Nagydíját vasárnap Austinban, csapata, a Red 
Bull pedig a sikerének is köszönhet en be-
biztosította az idei konstrukt ri vb-címét. A 
holland pilóta mögött a hétszeres világbajnok 
Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyz je 
ért célba másodikként, míg a harmadik a mo-
nacói Charles Leclerc lett a Ferrarival. 

A rajtot a pole pozícióból startoló Carlos 
Sainz Jr. (Ferrari) nagyon rosszul kapta el, 
emiatt Verstappen már az els  kanyarban el-
ment mellette, a spanyol versenyz  pedig 
nagy igyekezetében a mögötte érkez   
George Russell (Mercedes) elé húzta az au-
tóját, a Mercedes orra hozzáért a Ferrari ol-
dalához, emiatt Sainz keresztbe állt a pályán. 
A spanyol a mez ny végére esett vissza, 
majd az els  kör végén a bokszba hajtott, és 
feladta a viadalt. 

Az élen Verstappen száguldott, mögötte 
Hamilton, Lance Stroll (Aston Martin), Rus-
sell, Sergio Pérez (Red Bull) volt a sorrend, 
Russell aztán hamarosan elment Stroll mel-
lett, és feljött harmadiknak. A brit rövidesen 

öt másodperces büntetést kapott, mert a ver-
senybíróság hibásnak látta a Sainzcal történt 
ütközésben. 

A 13-14. körben sorra került els  kerékcse-
rék után nem változott a sorrend az élen, 
majd rövid id  alatt kétszer is a pályán járt a 
biztonsági autó: el bb Valtteri Bottas (Alfa 
Romeo) kicsúszása, majd Stroll és Fernando 
Alonso (Alpine) ütközése miatt. Utóbbi bal-
eset látványos volt, de egyik versenyz  sem 
sérült meg, s t, Alonso folytatni is tudta a fu-
tamot. Közben a 12. helyr l rajtoló Leclerc 
ekkor már negyedik volt, aztán a 30. körben 
egy bátor és határozott man verrel feljött har-
madiknak, megel zve Pérezt. 

A második kerékcserék során szokatlan 
eset történt, a Red Bullnál ugyanis m szaki 
hiba miatt nehezen tudták felrakni Verstappen 
autójára a bal els  kereket, így a kétszeres vb-
gy ztes holland nem tudott visszaállni az 
élre, ahova Hamilton került. 

A hétszeres világbajnok 
britnek így nagy esélye adó-
dott megszerezni idei els , 
egyben pályafutása 104. F1-

es futamgy zelmét, Verstappen azonban 
szemmel láthatóan gyorsabb volt. A holland 
sztár kamatoztatni tudta sebességbeli fölé-
nyét, és hat körrel a leintés el tt újra az élre 
állt, aztán a leintésig már semmi nem veszé-
lyeztette a sikerét. 

Az austini hétvége három napja során a te-
levíziós közvetítésben közzétett adat szerint 
rekordot jelent , 440 ezer néz  látogatott ki 
a helyszínre. 

A vb a hétvégén folytatódik a mexikóvá-
rosi Mexikói Nagydíjjal. 

Verstappen nyert Austinban, világbajnok a Red Bull
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A vb-pontversenyek állása  
* versenyz k: 1. Verstappen 391 pont – már világbajnok, 2. Leclerc 267, 3. Pérez 265, 

4. Russell 218, 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 202, 6. Hamilton 198, 7. Norris 109, 
8. Esteban Ocon (francia, Alpine) 78, 9. Alonso 71, 10. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 
46, 11. Vettel 36, 12. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 29, 13. Magnussen 24, 14. Pi-
erre Gasly (francia, Alpha Tauri) 23, 15. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 23, 16. Mick 
Schumacher (német, Haas) 12, 17. Cunoda 12, 18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 6, 
19. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 4, 20. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 2, 21. 
Nyck De Vries (holland, Williams) 2 

* csapatok: 1. Red Bull 656 pont – már világbajnok, 2. Ferrari 469, 3. Mercedes 416, 
4. Alpine 149, 5. McLaren 138, 6. Alfa Romeo 52, 7. Aston Martin 49, 8. Haas 36, 9. Alpha 
Tauri 35, 10. Williams 8 

Eredményjelz  
Egyesült Államok Forma–1-es Nagydíja, Austin (56 kör, 308,405 km) 
* pontszerz k: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:42:11.687 óra, 

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 5.023 másodperc hátrány, 3. Charles 
Leclerc (monacói, Ferrari) 7.501 mp h., 4. Sergio Pérez (mexikói, Red 
Bull) 8.293 mp h., 5. George Russell (brit, Mercedes) 44.815 mp h., 6. 
Lando Norris (brit, McLaren) 53.785 mp h., 7. Fernando Alonso (spanyol, 
Alpine) 55.078 mp h., 8. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1:05.354 
perc h., 9. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:05.834 p h., 10. Cunoda Juki 
(japán, Alpha Tauri) 1:10.919 p h. 

* leggyorsabb kör: 1:38.788 perc (Russell, 56. kör) 
* pole pozíció: Sainz 

Veszélyben Schumacher és Vettel rekordja 
A 25 éves Verstappennek ez volt az idei 13. – és pályafutása 33. – fu-

tamgy zelme. A holland pilóta beállította a legendás hétszeres vb-gy ztes 
Michael Schumacher 2004-es, valamint a négyszeres világbajnok Sebas-
tian Vettel 2013-as rekordját, eddig ugyanis csak k ketten tudtak egy sze-
zonon belül 13 versenyen is nyerni. 

Két hét szünet után ma nyolc mérk zéssel 
folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája cso-
portköre. Ezen a játéknapon az E, az F, a G és 
a H jel  négyes ötödik fordulós találkozóit 
rendezik. 

A program: 
* 19.45 óra: 
E csoport: Salzburg (osztrák) – Chelsea 

(angol) (TV: DigiSport 1, Orange Sport 2, 
Prima Sport 1) 

G csoport: Sevilla (spanyol) – FC Koppen-
hága (dán) (DigiSport 2, Orange Sport 3, 
Prima Sport 2) 

* 22.00 óra: 
E csoport: Dinamo Zágráb (horvát) – AC 

Milan (olasz) (DigiSport 4, Orange Sport 2, 
Prima Sport 4). Az állás: 1. Chelsea 7 pont, 2. 
Salzburg 6, 3. AC Milan 4 (4-7), 4. Dinamo 
Zágráb 4 (3-5). 

F csoport: Celtic Glasgow (skót) – Sahtar 
Donyeck (ukrán), RB Lipcse (német) – Real 
Madrid (spanyol) (DigiSport 2, Orange  
Sport 3, Prima Sport 1). Az állás: 1. (már to-
vábbjutott) Real Madrid 10 pont, 2. RB  
Lipcse 6, 3. Sahtar Donyeck 5, 4. Celtic FC 
1. 

G csoport: Borussia Dortmund (német) – 
Manchester City (angol) (DigiSport 1, Orange 
Sport 4, Prima Sport 2). Az állás: 1. (már to-
vábbjutott) Manchester City 10 pont, 2. Borus-
sia Dortmund 7, 3. Sevilla 2 (2-9), 4. FC 
Koppenhága 2 (0-8). 

H csoport: Paris Saint-Germain (francia) – 
Makkabi Haifa (izraeli) (Prima Sport 5), Ben-
fica (portugál) – Juventus (olasz) (DigiSport 
3, Orange Sport 1, Prima Sport 3). Az állás: 1. 
PSG 8 pont (7-4), 2. Benfica 8 (6-3), 3. Juven-
tus 3 (5-7), 4. Makkabi Haifa 3 (4-8).

Bajnokok Ligája: a mai program 

Egy pontot szerzett az ACS Marosvásárhely n i 
labdarúgócsapata a 6. bajnoki fordukóban, a Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina ellenében, amely ta-
valy még a második csapatának titulálta a 
marosvásárhelyieket. 

Szünetben még vezetett a házigazda Székely 
Kincs  góljával, a székelyudvarhelyiek a második 
félid ben, pontosabban a zárópercekben egyenlí-
tettek. Ezzel Marosvásárhely a 8. helyen áll 4 
ponttal, két pontra a kiesési övezett l. 

A forduló eseménye azonban a Kolozsvári U – 
Temesvári Politehnica rangadó volt, hiszen a bán-
ságiak számos csillagászati arányú sikere arra en-
gedett következtetni, hogy az idén méltó ellenfelei 
lesznek az „örökös bajnok” kolozsváriaknak. 
Utóbbiak azonban, kihasználva a hazai pálya el -
nyét és a nagyobb rutinjukat, 2-0-ra megnyerték 
a meccset, így egyetlen hibátlan csapat maradt a 
mez nyben, és átvette a vezetést a rangsorban. 

Megosztoztak a pontok kétharmadán  
Székelyudvarhellyel a n i labdarúgók

Úgy harangoztuk be a konstancai ki-
szállást, hogy közvetlen ellenfele ottho-
nába látogat a Sirius a n i kosárlabda 
Nemzeti Liga 3. fordulójában. Nagy té-
vedés volt. Az idei bajnokságban, minden 
harcias nyilatkozat ellenére, a marosvá-
sárhelyi csapat kerete nem elég a tavalyi 
teljesítmény megismétlésére, és még a 
fels ház elcsípése is kérdéses. 

Int  jel volt már a légiósok nélkül fel-
álló Agronomia elleni nyögvenyel s 
siker, mégis bíztunk benne, hogy csak 
rossz napot fogott ki az együttes, és igaz 
lesz, amit Carmin Popa edz  és a játéko-
sok mondtak, hogy az idén még jobb csa-
patuk lesz, mint az el z  idényben. Hiú 
ábránd volt azonban. Igaz, Chi  hiányzott 
Konstancán, így eleve csekély volt az 
esély a sikerre, mint ahogy Czimbalmos 
távolléte is számít, ezek azonban nem 
magyarázzák azt a csetlést-botlást, ame-
lyet a konstancai sportcsarnok parkettjén 

láthattunk. Egyedül a hazaiak jó védeke-
zése nem magyarázhatja, hogy a harma-
dik negyedben összvissz három (3!) 
pontot szerzett a marosvásárhelyi alaku-
lat, hogy mez nyb l alig érte el a 30%-
ot (egy adott pillanatban mindössze 
24%-on állt a mutató), hogy távolról gya-
korlatilag nem létezett a gárda, két vélet-
len triplát sikerült értékesíteni, 11%-os 
mutatóval, egyet a meccs legelején, egyet 
a legvégén, amikor már nem számított.  

Nem szeretnénk egyénileg értékelni a 
játékosokat, de egyiküknek sem sikerült 
átmen  jegyet szerezni ezen a meccsen. 
A bátorság hiánya mellett kezd kre jel-
lemz  ügyetlenkedések, palánk alól kiha-
gyott dobások, 22 eladott labda volt 
látható a szinte nézhetetlen találkozón.  

A következ  hazai mérk zés pedig, a 
Rapid ellen, tekintve, hogy a f városi 
klub az alapítás 100. évfordulójára igen 
jelent s összegeket pumpált minden 
szakosztályba, beleértve a n i kosárlab-
dát is, semmi jóval nem kecsegtet. 

Nagyon elverték a Siriust 

Fotó: az F1 közösségi oldala 

Bálint Zsombor

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló: Kolozsvári U – CSM Alexandria 

59:51, Bukaresti Agronomia – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 54:85, Brassói Olim-
pia – Aradi FCC Baschet 65:70, CSM Târgovi te – Kézdivásárhelyi KSE 53:73, 
Konstancai CSM – Marosvásárhelyi Sirius 81:50.

Eredményjelz  
* n i labdarúgó 1. liga, 6. forduló: 

Nagybányai FF – CSM Alexandria 1-3, 
Kolozsvári FC Universitatea – Temesvári 
Politehnica 2-0, Galaci Universitatea – 
Bukaresti Fair  Play 0-3, Resicabányai 
Banat Girls – Aradi Piros Security 4-0, 
ACS Marosvásárhely – Székelyudvarhe-
lyi Vasas Femina 1-1, Bukaresti Carmen 
– FK Csíkszereda 2-0; 

* Szuperliga, 15. forduló: CS Mioveni 
– Botosáni FC 0-0, Aradi UTA – CSU 
Craiova 1-2, Kolozsvári FCU – Kolozs-
vári CFR 1907 1-2; 

* 2. liga, 11. forduló: Unirea 04 Slo-
bozia – Temesvári Politehnica 0-0, Nagy-
bányai Minaur – Sellemberki CSC 1599 
3-0. 

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló: Konstancai CSM – Marosvásárhelyi 

Sirius 81:50 (21-15, 17-15, 19-3, 24-17) 
Konstanca, sportcsarnok, 200 néz . Vezette: Cristian Anu ei (Bukarest), Mihai 

Dumitra cu (Pite ti), Andrei B dil  (Bukarest). Ellen r: Luca Badea (Bukarest). 
Konstancai CSM: Podar 21 pont (2), Džombeta 11 (1), Rivers 10, Petrof 8 (2), 

Davenport 7, D. Fota 6 (2), Robotin-Auier 5 (1), Croitoru 5, Ardelean 4, B. Fota 
2, Cucu 2, Manea. 

Sirius: Horobec 12 pont (1), Garrett-Hammett 11, Harris 8, Mircea 5 (1), Lipo-
van 4, Podunavac 4, Ciciovan 2, Sólyom 2, Bu uk 2, Feise . 



Az idén még számíthatunk az Apple-
től egy rendezvényre, ahol főként a 
számítógépes újdonságokat fogják 
bemutatni, és nem lenne meglepő, ha 
valami igazán nagyot gurítana a vál-
lalat. Az utóbbi években az a tapasz-
talat, hogy az almás cég egyre 
nagyobb hangsúlyt fektet a számító-
gépeire és a laptopjaira. Mi tagadás, 
valóban sikerült neki forradalmit al-
kotni.  

Az M1-es processzorcsalád teljesítménye 
meglepte a piacot, az M1 Pro és M1 Max, va-
lamint M1 Ultra csipek pedig minden képze-
letet felülmúltak. Ezt követően érkezett meg 
idén az M2, ami az energiahatékonyság terén 
villantott nagyot. Az Apple legújabb, M2-es 
processzorával szerelt MacBook Air üzemi-
deje akár 18 óra is lehet. Ezt a számot pedig 
nemcsak a gyártó mondta be, a tapasztalatok 
is igazolják. Szeptemberben megérkeztek az 
új iPhone-ok, amelyek elsősorban a kamera 
tekintetében jelentettek hatalmas előrelépést, 
valamint érdekes újítás volt a Dynamic Island 
névre keresztelt sziget a képernyője tetején. 
Hamarosan egy újabb rendezvénnyel készül 
az Apple, így már nem kell sokat várni, hogy 
találkozzunk az újításokkal. 

Annak ellenére, hogy folyamatosan van 
miről beszélni, és történnek komoly újítások, 
a felhasználók még többet várnak, így elin-
dulnak a pletykák. Egyes előrejelzések sze-
rint 2023 igazán érdekes év lehet az Apple 
számára. A hírek szerint megérkezik az új 
Mac, az új HomePod, egy VR headset és még 
számos más újdonság is. Nem tartoznak ide 
az iPhone-ok és az Apple Watchok, amelyek-
nek minden évben különálló rendezvényt 
szentel az Apple. Most vegyük sorra a vár-
ható újdonságokat. 

Egyrészt lehetséges, hogy érkezik egy 15 
hüvelykes MacBook Air. Erről már korábban 
is voltak híresztelések. Mark Gurman, a Blo-
omberg munkatársa a napokban számolt be 
arról, hogy a 15 hüvelykes MacBook Air a 16 
hüvelykes MacBook Próhoz fog hasonlítani, 
csak vékonyabb és ezáltal könnyebb kialakí-
tásban. A tervek szerint a 15 hüvelykes mo-
dell ugyanolyan kialakítású lesz, mint a 
júniusban bemutatott, 13 hüvelykes M2-es 

processzorral szerelt MacBook Air. Ez pedig 
már önmagában is pozitív tulajdonság. Arról 
nem is beszélve, hogy a felhasználók körében 
igény van egy nagyobb, de teljesítményében 
nem „bivalyerős” gépre. Sok embernek jól 
fogna a nagyobb kijelző, de nem szeretnének 
vagy nem tudnak legalább kétszer több pénzt 
kiadni egy MacBook Próra, arról nem is be-
szélve, hogy az a felhasználás, amire nekik 
kell a laptop, nem is indokolja, hogy pro 
gépet használjanak. 

Számítógépes fronton újdonság lehet 
2023-ban egy M3-as processzorral szerelt 
iMac. Gurman szerint az Apple ezen is gőze-
rővel dolgozik, illetve egy iMac Próra is lehet 
számítani, azonban még nem tudni, hogy 
M3-as csippel lesz-e szerelve. A klasszikus 
iMac tekintetében kérdés, hogy milyen mé-
reteket tervez belőle az Apple. 2020-ban a 
21,5 hüvelykes iMac helyét vette át a mostani 
24 hüvelykes, miközben a 27 hüvelykes, 
sokak elkeseredésére, nem kapott közvetlen 
utódot. A nagyobb iMacet a nemrég bemuta-
tott Studio Display és Mac Studio váltotta. 
Azonban ezek ára az egekben van, na nem 
mintha a 27 hüvelykes iMac az olcsóságáról 
lett volna híres. De ezzel együtt is sok fel-
használó jelezte a vállalatnak, hogy hiányol-

ják a nagyobb iMacet, így nem kizárt, hogy 
az Apple ismét előáll a nagyobb testvérrel. 
Már amennyiben nem félti a Mac Studiót és 
a Studio Displayt, hiszen ha visszavezetik a 
27 hüvelykes vagy annál nagyobb iMacet, 
akkor ezek a termékek okafogyottá válhat-
nak, értelemszerűen ilyen tekintetben az ár 
kulcskérdés lehet. 

De vannak még más újdonságok is, mint 
például a méltánytalanul lesajnált HomePod, 
amely a kezdetek kezdetén különleges ter-
mék volt különlegesen magas árral. Aztán 
megjelent a HomePod Mini, ami már elér-
hető volt, de cserébe számos okosfunkciót 
nem örökölt meg a nagy testvértől, ezért nem 
is aratott akkora sikert. Sokáig úgy festett, 
hogy nem is lesz utódja, viszont a mostani 
pletykák arra engednek következtetni, hogy 
lesz, méghozzá kimondottan okos kialakítás-
ban. Lényegében az Apple arra készül, hogy 
egy eszközben kombinálja az Apple TV-t, a 
HomePodot és a FaceTime-ot. Mark Gurman 

úgy vélekedett, hogy 2023 vége felé kerülhet 
piacra. A piaci elemző úgy fogalmazott a Blo-
omberg hasábjain, hogy az eszköz képességei 
közé tartoznának a szokásos Apple TV funk-
ciók, mint például a videónézés és a játék, az 
okoshangszóró felhasználási módjai, mint a 
zenelejátszás és a Siri virtuális asszisztens 
használata. Egyesek szerint egy kamera is 
lesz az eszközben, így tennék lehetővé, hogy 
a HomePod alkalmas legyen  
FaceTime videóhívásra is. Ezzel együtt a ter-
mék formavilágát és árát még hozzávetőlege-
sen sem ismertették, de mivel legalább még 
egy év van az érkezéséig, ezen nem is kell 
meglepődni. Úgy hírlik, készül egy másik 
HomePod is, amely lényegében az első gene-
ráció közvetlen utódja lesz, és nem fog tar-
talmazni annyi érdekességet, mint a 
mindennel felszerelt testvére. Egy teljesen 
megszokott okoshangszóróról van szó, 
amelybe az Apple Watch nyolcadik generá-
ciójából már ismert S8-as csip kerülne. Ez a 
termék Ming Chi-Kuo szerint már 2023 első 
felében megérkezhet. 

Ha már a zenénél tartunk, ne feledkezzünk 
meg a Reality Pro headsetről, amely szintén 
a jövő évi újdonságok listáját bővítheti. Ez 
nem más, mint a régóta várt Apple VR-szem-
üveg, amelyet többek szerint is Reality Pro 
névre keresztelt a gyártó. Ezzel kapcsolatban 
Ming Chi-Kuo arról számolt be, hogy az 
Apple már januárban is bemutathatja, tavas-
szal kerülhet a boltok polcaira. Árat egyelőre 

ezzel kapcsolatban sem közöltek, de ha meg-
nézzük, hogy a hasonló VR-szemüvegek 
mennyibe kerülnek, és ehhez hozzáadjuk az 
Apple árazási szokásait, kijelenthetjük, hogy 
olcsó biztosan nem lesz. 

Végül pedig egy igazi nagyágyú, amely 
méretében, teljesítményében és árában is ha-
talmas lesz. Ez nem más, mint a Mac Pro, 
amely szintén kaphat újítást, pontosabban 
ráncfelvarrást. A jelenleg piacon levő válto-
zatban még Intel processzorok vannak, min-
den bizonnyal ezt akarja az Apple 
helyettesíteni a saját processzorával, a jövő 
évben érkező Mac Próban már az M2 Ultra 
processzor – amit még be sem mutattak – 
foglalhat helyet, 20 magos CPU-val és akár 
64 magos GPU-val, 64 vagy 128 GB memó-
riával. Ha ez nem lenne elég teljesítmény, a 
felhasználók választhatják az M2 Extreme 
csippel szerelt változatot, amibe a hírek sze-
rint egy 40 magos CPU, egy 128 magos GPU 
és 128 vagy 256 GB memória kerülhet, hogy 
tényleg minden feladatnak eleget tegyen a 
számítógép, méghozzá pillanatok alatt. A 
mostani változat csúcskialakítása 60.000 dol-
lár körül alakul, a ráncfelvarrott változat, kü-
lönösen az M2 Extreme csippel szerelt, 
minden bizonnyal hasonló árú lesz. Termé-
szetesen ez a gép már nem otthoni felhaszná-
lásra van tervezve, az óriási hollywoodi 
produkciókat vágják és szerkesztik ilyen tel-
jesítményű számítógépeken. 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Apple VR Headset, Reality Pro        Forrás: MacRumors

 iMac M3, illusztrációkoncepció  Forrás: MacRumors

 Okos Homepod-koncepció Forrás: MacRumors 

Mire számítunk az Apple-től 2023-ban? 
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A marosvásárhelyi Csodálatos 
Berek Napközi Otthon, a Mihai Vi-
teazul Általános Iskola tagóvodája, 
október 20-án délután ünnepelte az 
ősz várva várt eseményét, a termés-
napot. Az ünnepélyen részt vett az 
óvodások és szülők, nagyszülők 

mellett Velichea Dan-Viorel igaz-
gató és Szász Judit aligazgató, to-
vábbá Kovács Júlia magyar 
tagozatos szaktanfelügyelő is. 

Óvodánk udvara ünnepi ruhába 
öltözött, szalmabálák, gyümölccsel 
és zöldséggel tele kosarak, illatos 

őszi virágok, sütő- és dísztökök, 
gesztenyék és színes levelek díszí-
tették. A kisóvodások az Őszi fan-
tázia és színkavalkád című 
kiállítással kedveskedtek a meghí-
vottaknak, majd verssel, dallal, já-
tékkal, tematikus tánccal teletűzdelt 
irodalmi szemelvényt mutattak be. 
Vastapsot kaptak érte a szülőktől, 
nagyszülőktől, meghívottaktól. 

Az irodalmi pillanat után ,,Az ősz 
olyan szép,/ Megsárgul a falevél” 
című projekt során elsajátított kész-
ségeiket és ismereteiket felhasz-
nálva, szüleik segítségét igénybe 
véve, tematikus alkotásokat készí-
tettek.  

A Méhecske csoport Ceuşan 
Alina, Moldovan Mihaela és Pilcă 
Sandra óvodapedagógusok irányítá-
sával gyümölcsfigurákat készített, 

tököket és leveleket festett, a Pil-
langó csoport Constantinescu Olga, 
Pop Daniela, Tornea Anca óvodape-
dagógusok segítségével őszi levél-
festményeket készített, a Nyuszi 
csoport Rusu Aura-Cristina, Bologa 
Anamaria és Rusu Diana óvodape-
dagógusok segítségét igénybe véve 
falevelekkel tarkított őszi díszeket 
formázott, míg a Brumi csoport 
Frunza Katalin, Sebestin Mónika, 
Hideg Ágnes óvodapedagógusok 
utasításával különböző őszi magok-
ból színes mandalákat alkotott.  

A lelkes kisóvodások okleveleket 
kaptak jutalmul. 

Az eseményt a szülők által gaz-
dagon megterített asztalok körül 
zártuk. 

A Csodálatos Berek Napközi 
Otthon közössége 

Jó tíz éve nem volt intéznivalóm 
a gázszolgáltatónál. 

Akkoriban az úgy történt, hogy 
az ember besétált a Pandúrok úti 
üvegpalotába, egy dobozba bepö-
työgtette a szándékát, mire a masina 
kipottyantott egy sorszámot. 
Amennyiben először a telefonálást 
választotta, a figyelmeztető szöveg 
után megnyomta a megfelelő szá-
mozott gombot, és végül, ha hosszú 
idő után is, de egy valós személlyel 
beszélhetett. Igaz, többnyire ezután 
is csak az üvegpalotában kötött ki. 

A dolog azzal kezdődött, hogy 
júliusban, az esedékes gázszerelés-
felülvizsgálati ellenőrzés után, a 
szaki megnyugtatott, a munkadíjat, 
az előző évekhez hasonlóan, a kö-
vetkező hónapi gázszámlán tüntetik 
fel. Teltek a hónapok, miközben a 
gázszámla értéke a hőmérséklet-
csökkenéssel egyre nőtt, de az el-
lenőrzés díja sehol. Már kezdett 
kerülgetni a frász, nehogy a leghi-
degebb hónapi számlához csapják. 
Nem kis összegről volt szó, „cse-
kély” 210 lejt kóstált a művelet, 
aminek az eredménye kb. három-
méternyi nyomtatott papírszalag 
volt. 

De történt minap (októberben, 
vagyis csekély három hónapra rá), 
hogy kaptam egy kemény hangú fi-
zetési értesítést, nevezetesen egy 
„Notificare de plată şi punere în în-
tîrziere” nevű irományt, amelyben 
nyomatékosan felszólítanak, hogy 
nem nevesített mindenféle törvé-
nyes eszközzel végrehajtanak, 
amennyiben öt (!!!) napon belül 
nem fizetek. Türelmetlenségük 
ennyi idő után bizonyos mértékben 
indokolt is volt, hisz mi is nagyon 
jól tudtuk, hogy nem fizettünk, 
azzal a különbséggel, hogy ez nem 
rajtunk múlott. Csak azt nem értet-
tem, mit csináltak az eltelt három 

hónap alatt! Természetesen azonnal 
megpróbáltuk kifizetni a megszo-
kott telefonos vonalkód-leolvasás-
sal, de többszöri próbálkozás után 
sem sikerült. Nem kell mondjam, 
felment a pumpánk 250-re. Az öt-
napos határidő fenyegetése miatt el-
határoztam, hogy azonnal 
intézkedem. 

 Hívom a számlán megadott tele-
fonszámot, mire egy Ioana nevű 
„személyes asszisztens” azonnal le-
tegezett (nem is tudtam, hogy egy-
szerre húztunk gatyát a szolgáltató 
vezetőségével, agyafúrt kommuni-
kációs menedzserével, informatikus 
zsenijével és a személyi asszisz-
tenssel). Ez elhadart egy hosszú be-
vezető szöveget, amelyben többek 
között arra figyelmeztetett, hogy – 
természetesen csakis az én érde-
kemben – a beszélgetést utólagos 
ellenőrzés céljából rögzíteni fogják. 
Ezután következett a java, hogy 
aszongya (tömören): a szolgáltatás 
kiválasztása céljából „Spune: gaz”, 
kis szünet után „Spune: electrici-
tate”. Majd’ elejtettem a kagylót. 
Rövid szünet után: „Nu înţeleg”, és 
kezdi elölről. Erre letettem a kagy-
lót, és kis idő múltán újra próbál-
koztam, ezúttal a szokásos 
gázszámlán megadott telefonszá-
mon. Ismét Ioana jelentkezett. Meg-
ismételte az előbbi szöveget, de 
ekkor már beesett a tantusz, gáz 
van, az anyád, hát mondom: „gáz”. 
Ezt már értette az okos, és kezdte 
tovább mondani a szövegét, de nem 
vártam meg a végét, mert a folyta-
tásból sejtettem, hogy ebből nem 
lesz semmi, hát jobbnak láttam egy 
egészségügyi sétát tenni az üvegpa-
lotáig. 

 Munkaidőben voltam, az ajtó 
zárva, előtte egy kliens. Sikertelen 
próbálkozásomat látva szólt, hogy 

csak programálással lehet bejutni… 
Valóban, az ajtóra ki van ragasztva 
egy értesítő, hogy az ügyintézés ki-
zárólag előzetes bejelentkezéssel le-
hetséges, a megadott telefon- 
számon. Ha a kedves olvasó arra 
gondolt volna, hogy ez a telefon-
szám szerepel a gázszámlán, hát na-
gyot téved. Ezért írom ide, a 
szolgáltató mulasztását pótlandó, 
nehogy mások is ugyanúgy járjanak  
mint én: 0265/208-466. Egy kis idő 
múltán kijön egy fiatalember, de az 
ajtót eltorlaszolva, nehogy valaki 
besurranhasson, és kéri a következő 
sorszámost. Az előttem levő kliens 
elpanaszolja neki ugyanazt, amit 
nekem is elmondott, hogy hiába fi-
zetett ki négy hónappal korábban 
egy gázszámlát, és a következő havi 
késedelmi felszólítás után iktatott 
egy bizonylatot a kifizetésről, to-
vábbra is havonta kapta ugyanazt a 
késedelmi felszólítást, ezek után 
személyesen akarja tisztázni az 
ügyet. A cerberus hajthatatlan volt: 
tessék egy új programálást kérni, 
majd akkor bejuthat! Közben érkez-
nek mások is, közülük néhányan, 
hozzám hasonlóan, nem tudván az 
előzetes programálás kötelezőségé-
ről. Majd hozzám fordul, és kezdem 
mondani a panaszomat, mire elve-
szi mindkettőnk papírjait, és vissza-
vonul. Kis idő múlva visszajön, az 
előttem levő panaszost beengedi, és 
rám szól, hogy programáltassam 
magam. Telik az idő, ahogy egy kli-
ens felszabadul, ismét nyílik a mun-
kaidőben zárt ajtó, és az ajtónálló 
kéri az újabb számozott klienst. 

Nem hagyom magam, most már 
sikerül vele megértetnem az ügyem 
lényegét, és beenged. Türelmesen 
leparkolok egy foglalt asztal mel-
lett. Pár perc múlva észrevesz a 

kapus, és elvezet, mondván, hogy 
helyben ki tudom fizetni a számlát. 
És láss csodát, a robot azonnal be 
tudja olvasni azt a számlát, amelyet 
otthon a több száz sikeres számla 
után sem sikerült beszkennelni. Így 
félig dolgavégezetten ugyan – igaz, 
a számomra fontosabb részével –, 
de részben anélkül, távoztam a hi-
vatalból. 

Csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy az ügyintézés után még furdalt 
a kíváncsiság ezzel az ultra telefo-
nos kiszolgálással kapcsolatban, és 
másnap ismét felhívtam a „szemé-
lyes asszisztens”-t. Ekkor egy újabb 
meglepetés ért, ugyanis a bevezető 
standard szöveg már rövidebb volt, 
és arra kért, hogy „Spune: sold”, 
majd – mivel nem szóltam semmit 
– kis szünet után: „Spune: progra-
mare”. Ezúttal ugyanis a számlaki-
fizetés, illetve előzetes 
bejelentkezés dolgában szerettek 
volna „segíteni” nekem. 

 Így aztán maradtam további né-
hány, de nem kevésbé lényeges és 
főleg közérdekű információ megvá-
laszolatlan kérdésével: az a bizo-
nyos „személyes asszisztens” 
naponként vagy valamilyen más 
gyakorisággal váltogatja az automa-
tikus szöveget, mivel nem mindegy, 
hogy milyen ügyben akarok be-
szólni; mióta zárják munkanapokon 
egy közérdekű szolgáltatói intéz-
ménynek az ajtaját?; miért nem me-
hetek be munkaidőben ügyes-bajos 
dolgaimat elintézni akkor, amikor 

nekem van szabadidőm, és nem 
akkor, amikor a cég hajlandó been-
gedni?; ki a hibás, ki felel azért, 
hogy a szolgáltatás ellenértéke nem 
került időben bevezetésre a szám-
lára?; hogy lehet, hogy csak a szol-
gáltató belső automatája képes 
leolvasni egy ilyen értesítésen fel-
tüntetett vonalkódot?; hogy lehet 
robotra bízni egy olyan ügyintézést, 
amely ily módon csak az esetek leg-
kisebb hányadában lehetséges, ki-
vált, hogy nagyon sokan nem is 
igen értik meg a román szöveget; ha 
már csak előzetes programálással 
lehet bejutni a céghez, akkor ezt a 
telefonszámot miért nem tüntetik 
fel a számlákon? Én legalábbis a 
cég honlapján sem akadtam rá. 

 Továbbá ott van a fogyasztóvédő 
intézmény. Nem hallottak róla, 
vagy nem végeznek időszakos el-
lenőrzést a szolgáltatóknál? Ha vé-
geznek, nem tűnik fel nekik (vagy 
netán természetesnek veszik) a fel-
sorolt visszaéléseket? Mert én a jel-
zett esetet semmiképp sem 
nevezném hiányosságnak. Ők csak 
akkor emelik fel a hátsójukat a 
székről, ha írásos panaszt kapnak? 
Úgy, ahogy a többi állami intéz-
mény, meg legutóbb a polgármes-
teri hivatal teszi, amelynek két és 
fél évvel a hatalomra jutás után nem 
kisebb dolog jutott eszébe, mint 
hogy „közösségi találkozókon” sze-
rezzen tudomást a város ügyeiről? 
Vajon miért? Ők nem a városban 
laknak? 

Kelemen Árpád 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.   

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.  
A levélírók minden esetben tüntessék fel  

telefonszámukat és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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„Ügyfélbarát” gázas szolgáltatás 

,,Elmúlt a nyár, itt az ősz,  
Kampósbottal jár a csősz.” 



Húsz irányból indulhatnék neki a 
mai témának, végül a térben legkö-
zelebbit választottam. A nyolcvanas 
években szóvá tettem Carlos szom-
szédnak, hogy mind a két kocsijá-
nak kikészül az akkumulátora, s a 
levegő is elszivárog a gumikból, ha 
nem használja a hazai autóipar re-
mekeit. Ő így válaszolt: „vallja be, 
szomszéd, hogy idegesíti”. Gyorsan 
leléceltem, mielőtt azt is megkérdi, 
hogy mi közöm van a rozsdás autó-
ihoz.  

Bevallom, a rossz tulajdonsá-
gaim között az ötödik helyen van a 
’más dolgába való beleszólás’ áldat-
lan szokása. A hajdani gyári kollé-
gáim sem tudtak leszoktatni erről, 
több alkalommal is elmondták 
nekem az erre vonatkozó népi böl-
csességet: „a kutyák a hosszú úttól, 
a hülyék a másokért való aggódás 
miatt pusztulnak el”. Szintén a gyári 
időkből származnak a következő 
idézetek: „ne szólj bele, mert belé-
keveredsz” és „ne szólj bele, mert 
nem voltál ott”. Ezek valamely – 
borozással összekötött – találkozók 
replikáiként maradtak fenn, melye-
ket általában az idősebbek vetettek 
oda valamely hepciás fiatalnak.  

Beleszólni a más dolgába, kéret-
len tanácsokat adni vagy kommen-
tálni – mindennapos dolgok. 
Enyhébb esetben nincs semmi kö-
vetkezménye, de az sem ritka, hogy 
vitává fajul a ’kioktatás’. A legegy-

szerűbben úgy lehet elejét venni a 
torzsalkodásnak, ha a két vitázó 
közül az egyik magára hagyja a má-
sikat; ezt tettem én is az imént em-
lített esetben.  

Egy főzőcskekönyvben olvastam 
a következő tanácsot: ha főzés köz-
ben bejön valaki a konyhádba, és 
érdeklődve nézelődik, add a kezébe 
a fakanalat, és menj ki; még mielőtt 
föltenné a bűvös – és bosszantó – 
kérdést: „ezt miért így csinálod, és 
nem úgy?” Ezzel megelőzheted a 
szópárbajt és a sértések özönét. Ez 
alól egyetlen kivétel megengedett: 
ha a kérdező az unokád, aki tőled 
tanul főzni. Az iskolában is ez tör-
ténik: a tanító okosabb a nebulónál, 
ezért ő oktat, tanít, magyaráz. Ha 
egykorúak – vagy egyenrangúak –, 
próbálják oktatni egymást, az már 
kioktatásnak számít, és morgás meg 
csaholás lesz a vége. Nem mindig, 
csak akkor, ha az egyikük átlépi azt 
a ’bizonyos határt’.  

Az autós epizódot azért mesél-
tem el, hogy ellenpontként egy köz-
ismert irodalmi példát idézhessek a 
tűréshatár illusztrálására. Arany 
János a Toldi harmadik énekében 
aprólékosan leírja a provokáció ter-
mészetrajzát. A „rókalelkű” Toldi 
György arra biztatja „csintalan vité-
zeit” – néhány strófával előbb 
„renyhe sáska népnek pusztító 
faja”-ként emlegette őket a költő –, 
hogy döngessék meg a palánkot 
Miklós öccse körül, hadd lám, mi-
ként reagál a piszkálásra. „Tűrte 

Miklós, tűrte, ameddig tűrhette,/ 
Azzal álla bosszút, hogy csak fel 
sem vette;/ Úgy mutatta, mintha 
nem is venné észre,/ Fülét sem 
mozdítá a nagy döngetésre.” Ámde 
a hergelés fokozódik, mi több: tett-
legességig fajul, ekkor fogy el Mik-
lósnak a türelme: 
„iszonyatosképpen megharagu-
dott”, s a malomkövet – amelyen 
addig ült – a provokátorok közé 
dobta. Pechére a kő agyoncsapta 
Toldi György egyik vitézét, s Mik-
lósnak menekülnie kellett, ha nem 
akarta, hogy erős felindulásban el-
követett emberölés alapos gyanújá-
val (büntető törvénykönyv 161. §) 
bilincsbe verjék őt a rendvédelmi 
szervek.  

Itt megszakítom a Toldi-sztorit, 
mert máshová indultunk. 

Az akadékoskodás, bakalódás, 
becsmérlés, gáncsoskodás, gyalá-
zás, izgágaság, kötekedés, megalá-
zás, nézeteltérés, sértegetés, 
veszekedés kezdetben csak szóbeli, 
de egykettőre súlyos tettlegességig 
fajulhat. Nagyapáink idejében pár-
bajban vettek elégtételt egy-egy in-
zultus, sérelem után, manapság – a 
bandaháborúk korában – ez már ne-
vetséges módszernek tetszik.  

Az összecsapást megelőző per-
cekben eljön az a pillanat, amikor 
az egyik fél indulatai átlépik a tű-
réshatárt, és odacsap. Kiskamasz-
koromból való ez a rövid ismertető: 
„Lali úgy orrba verte Dagit, hogy 
egyből elöntötte a piros takony”. A 

mai szleng is igen képszerű kifeje-
zéseket használ arra a tényre, hogy 
’a láng a kanóc végéhez ért, és fel-
robbant a bomba’, például: ledobta 
a szíjat; kiverte a biztosítékot; elsza-
kadt a cérna.  

Kissé csapongó elemzésünk 
során eljutottunk odáig, hogy a 
konfliktusok egyik fajtája onnan 
ered, hogy valakit zavar (bosszant, 
idegesít, dühít) egy másik személy 
valamely cselekedete (viselkedése), 
s azt szóvá is teszi. Hirtelenjében 
három példát idézek. (1.) „Szom-
széd, már százszor megmondtam 
magának, kösse meg a kutyáját, 
mert mindig átjön hozzám, s megti-
zedeli a tyúkjaimat!” (2.) „Ne itt 
csevegjenek, mert elállják az utat!” 
(3.) Az elektromos rollereket „sza-
naszét hagyják: járdán és úttesten, 
lehetőleg balesetveszélyt jelentő 
módon. (…) Párizsban a Szajnába 
dobálják a rollereket, a svéd fővá-
rosban a királyi palota előtti öböl 
vizébe. Nálunk a Turbina-árok 
fogja csökkenteni a számukat?” 
(Népújság, okt. 4.) [Október 16-án 
a Poklos-patak medrében láttam 
egy ilyenformán ’megbüntetett’ rol-
lert.] 

Mindez azért történhet meg, mert 
az emberek többsége nem ismeri 
(vagy elfelejtette) az illemkódex 
alapelvét, ezt az ősi rigmust: „Hall-
játok mindnyájan e törvényt,/ S ha 
hallottátok, el ne feledjétek;/ Amit 
magatoknak nem kívántok,/ Soha 
másnak ne tegyétek!”  

Rohanó – és az idegesítő ténye-
zőkben bővelkedő – korunkban alig 
találunk olyan jámbor lelket, aki 

szótlanul eltűri a másik ember bosz-
szantó viselkedését, az a gyakoribb, 
hogy a sértett fél azonnal replikázik, 
súlyosabb esetben pedig elégtételt 
vesz valamilyen módon. Nem ritka 
az önbíráskodás sem, amit tilt 
ugyan a törvény, de mégis előfor-
dul. Az ok nagyon egyszerű: a ha-
tóságok nem lépnek fel a garázda 
emberek ellen.  

„Néhány éve törvény tiltja, hogy 
motorkerékpárokkal, terepmotorok-
kal, quadokkal, terepjárókkal köz-
lekedjünk mezőgazdasági és erdős 
területeken” – kivéve pl. az élet-
mentés esetét. A törvénysértőket 
nagy összegű pénzbüntetésekkel 
büntethetnék, ám „nincs ki ellen-
őrizze, tetten érje és bírságolja a 
szabálytalankodókat” – olvashatjuk 
Szucher Ervin cikkében (Életveszé-
lyes csapdákkal az erdei ralizás 
ellen. Krónika, 2022. okt. 18.). A 
károsultak (erdő- és szántóföld-tu-
lajdonosok) megunták a hatóságok 
tehetetlenségét, és saját maguk pró-
bálnak rendet csinálni, pl. csapdákat 
állítanak – írja a cikk, megemelítve 
azt is, hogy az önbíráskodás „ártat-
lanokat is veszélyeztethet”.  

 Az idősebbek még emlékeznek 
arra, hogy a Tudor negyed kültelki 
bővítésekor egy gazda, megunva 
azt, hogy ’kéretlen szüretelők’ fosz-
togatják a kertjét, árammal teli – 
szigeteletlen! – drótot bogozott az 
almafájára. Az áram megölte az 
egyik almatolvajt, a gazdát pedig 
börtönbe zárták.  

 Az eset tanulságairól a követ-
kező alkalommal szólok.  

Az 1988 novemberében Budapesten 
megalakult Erdélyi Szövetség gondo-
zásában jelent meg nemrég A svájci 
Jura kanton autonómiája, harca önrendel-
kezéséért című, eredetileg francia nyel-
ven kiadott kötet. A magyar nyelvű 
kiadás nagyváradi bemutatójára ok-
tóber 19-én kerítettek sort a Lorántffy 
Zsuzsanna Református Egyházi Köz-
pont múzeumtermében, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar 
Polgári Egyesület közös szervezésé-
ben – áll többek között a Tőkés László 
EMNT-elnök sajtóirodája által szer-
kesztőségünkbe eljuttatott közle-
ményben.  

A kötetbemutatót sajtótájékoztató előzte 
meg, amelyen Tőkés László, Szili Katalin, 
Kalmár Ferenc és Csomortányi István beszélt 
a Kárpát-medencei magyar autonómia ügyé-
ről. Megállapították, hogy a világjárvány, a 
háború, a gazdasági és energiaválság körül-
ményei közepette gyengébbek a kisebbségi 
jogérvényesítés esélyei, de a célokról lemon-
dani nem lehet, ezeket zárójelbe tenni nem 
szabad. Terítéken kell tartani az autonómia 
kérdését, hiszen az erdélyi magyarok sem 
akarnak mást, mint ami számos más európai 
országban élő őshonos közösségnek megada-
tott. 

A politika zaja elnyomta 
a magyarság jogköveteléseit 

Tőkés László, az EMNT elnöke vázolta a 
közelmúlt romániai politikai eseményeit, 
amelyek zaja elnyomta a magyarság jogkö-
veteléseit. Méltatta Szili Katalint és Kalmár 
Ferencet a Magyarország tavalyi Európa ta-
nácsi elnöksége idején kifejtett tevékenysé-
gükért, a Strasbourgi nyilatkozatért, illetve az 
abban foglalt öt alapelvért, köztük is a ki-
sebbségi kollektív jogokra vonatkozó tétel el-
fogadtatásáért, amire még a világsajtó is 
felfigyelt. A továbbiakban a püspök felidézte 
az EMNT 2022. májusi küldöttgyűlésének 
zárónyilatkozatát, különös tekintettel annak 
5. pontjára.  

Két fontos momentum olvasható ki a do-
kumentumból – hívta fel a figyelmet Tőkés 

László: a napokban lesz harmincéves 
a Kolozsvári nyilatkozat, amelyet a 
rendszerváltozás hőskorszakában, el-
lenszavazat nélkül fogadott el az er-
délyi magyarság „miniparlamentje”, 
s amelyre képviselőink és szenátora-
ink felesküdtek a Szent Mihály-temp-
lomban. Továbbá négy évvel ezelőtt, 
éppen Szili Katalin hathatós közre-
működésével született meg az a há-
rompárti autonómianyilatkozat, 
amely hosszú idő után újból egyetér-
tést alakított ki erdélyi magyarságunk 
politikai szervezetei között. 

Tőkés László kiemelte: az EMNT 
és az EMNP kezdettől fogva eltéve-
lyedés és megalkuvás nélkül kitart az 
erdélyi magyarság közakaratán ala-
puló önrendelkezési politika célkitű-
zése mellett. Mostanában újra 
megígérte a napirendre tűzését a kor-
mánykoalícióban részt vevő 
RMDSZ, hiszen „az alkotmány elő-
írása szerint is tartozik nekünk ezzel 
Románia parlamentje” – fogalmazott 
Tőkés László, utalva rá, hogy egy évszázados 
román adósság ez az erdélyi magyarság szá-
mára. 

Párbeszédre van szükség 
a többségi társadalom képviselőivel 

Szili Katalin, a határon túli autonómia-
ügyekért felelős magyar miniszterelnöki 
megbízott a maga során úgy vélte: az erdélyi 
magyarság autonómiaigényét először kinyil-
vánító Kolozsvári nyilatkozat 30. évfordulója 
és a román kisebbségi törvény előkészítése jó 
alkalom lenne az erdélyi magyar politikai 
szervezetek újabb megállapodására. Egyben 
felajánlotta a segítségét a megállapodás ki-
alakításához.  

„A másik témakör pedig az lenne, hogyan 
tudjuk azt a végső, általunk áhított állapotot 
elérni” – utalt az autonómiára. „Nekünk ké-
szen kell állnunk arra, hogy párbeszédet foly-
tassunk, és nagyon örülnék, ha lenne 
párbeszéd, ha a többségi társadalom képvise-
lői is azt mondanák, igen, beszélgessünk. Hi-
szen két európai országról van szó” – 
fogalmazott Szili Katalin, leszögezve: tragé-
dia, hogy miközben az európai lakosság tíz 
százaléka őshonos nemzeti kisebbségi, a be-
vándorlókról jóval több szó esik, mint róluk. 

 Fontos, hogy sikerüljön a kollektív 
jogok kapcsán közös nevezőre jutni 

Kalmár Ferenc nagykövet, a Magyaror-
szág szomszédságpolitikájáért felelős minisz-
teri különmegbízott megemlítette: a 
román–magyar kisebbségi vegyes bizottság 
román társelnökének felvetette a múlt heti 
bukaresti megbeszélésen a kollektív jogok 
rögzítésének a kérését. Azt a választ kapta, 
hogy Románia tiszteletben tartja az általa ra-
tifikált kötelező érvényű európai egyezmé-
nyeket. Ezek viszont nem tartalmazzák a 
kollektív jogokat. A magyar társelnök meg-
jegyezte: a magyarság sehol nem kért olyat, 
amit valahol Európában ne alkalmaznának si-
kerrel a többség és a kisebbség viszonyában. 
Fontos, hogy sikerüljön a kollektív jogok 
kapcsán közös nevezőre jutni, hiszen addig 
az autonómiáról sem lehet tárgyalni.  

A román kisebbségpolitika  
távolról sem példaértékű 

Csomortányi István, a Partiumi Autonómi-
atanács alelnöke, aki egyben az Erdélyi Ma-
gyar Szövetség (EMSZ) társelnöke is, 
megemlítette: az erdélyi magyarság 1992 és 

2011 között 30 százalékos lélekszámfogyást 
könyvelt el, és valószínűsíthető, hogy az idén 
elvégzett népszámlálás azt fogja mutatni, 
hogy a fogyás folytatódott. Úgy vélte: a drá-
mai apadás azt jelzi, hogy a román kisebb-
ségpolitika távolról sem példaértékű. Ha 
békeidőben egyharmadával apad egy közös-
ség, akkor az valóságos kataklizma – mondta 
a politikus. Szerinte a román közigazgatásnak 
a történelmi régiókra épülő átalakítása a ro-
mánoknak és a magyaroknak is érdekében 
állna, hiszen a fejlődést segítené elő. 

A sajtótájékoztatót követő könyvbemuta-
tón Tőkés László kiemelte az Erdélyi Szövet-
ség több mint három évtizedes munkásságát, 
az autonómiaügy támogatása, népszerűsítése 
érdekében folytatott felvilágosító tevékeny-
ségét. 

Méltatta A svájci Jura kanton autonómi-
ája, harca önrendelkezéséért című kötet kez-
deményezőit és létrehozóit.  

A rövid, vetített képes előadást tartó Bács-
fainé dr. Hévízi Józsa elmondta, hogy az Er-
délyi Szövetség kezdettől fogva arra 
törekszik, hogy elősegítse az utódállamokban 
élő magyarság önrendelkezési és önigazga-
tási törekvéseit. 

Kuszálik Péter 

Mózes Edith 
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A tűréshatárról  



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (17079-I) 

LAKÁS 

ELADÓ ház Kelementelkén, a 92. 
szám alatt. Tel. 0758-861-920. 
(17604-I) 

ELADÓ családi ház Sáromberkén, a 
Fő úton: 4 szoba, garázs, 800 m2 te-
rület. Tel. 0745-567-107. (17600-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.) 

36 m2-es, MÁSFÉL SZOBÁS, 
bútorozatlan garzonlakás kiadó hosszú 
távra a Kárpátok sétányon. Tel. 0749-
425-152. (17366) 

KIADÓ hosszú távra kétszobás, bú-
torozott apartman az Egyesülés ne-
gyedben. Tel. 0746-502-316. (-I) 

MINDENFÉLE 

TÉVÉT, mosógépet, háztartási gépet 
javítok, kisebb villanyszerelést  vállalok a 
kliens lakásán. Tel. 0740-527-205. 
(17579) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17586-I) 

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

A DENIS METAL KT. Koronkán (DE 
60) begyűjt ócskavasat és nemvas-
fémeket, biztosítjuk a szállítást. Tel. 
0755-517-698. (23283-I) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Tel. 
0754-634-559. (17118-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Krisztián. (17621-I) 

VÁLLALJUK ház kiürítését, lomtala-
nítást, padlás, kert, pince kitakarítá-
sát. Tel. 0757-477-120. (17612-I) 

BETEGGONDOZÁST vállal 33 éves, 
leinformálható férfi. Tel. 0742-012-
244. (17630-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szeretett testvéremre, a 
kutyfalvi SZÁNTÓ JÁNOSRA 
és drága édesanyámra, 
SZÁNTÓ GIZELLÁRA 
emlékezem haláluk 45., illetve 
30. évfordulóján. Legyen 
békés örök álmuk.  
Bartha Gizella. (17344) 

Ezen a napon emlékezünk 
szeretett édesanyánkra, 
PÓZNA ROZÁLIÁRA szül. 
Trombitás halálának 2. 
évfordulóján. 
Akik ismerték, megkérjük, 
emlékezzenek rá szeretettel 
és kegyelettel. Drága emléke 
örökké élni fog szívünkben. 
Két fia, menyei, unokái, 
dédunokái. (17628) 

ELHALÁLOZÁS 

„Ha emlegettek, köztetek leszek, 
szeressétek egymást, ahogy én 
szerettelek. Ne sírjatok, én már 
nem szenvedek, a fájdalom az, 
hogy nem lehetek veletek. Bú-
csúztam volna, de erőm nem en-
gedett, csak a szívem súgta 
halkan: isten veletek.” 
Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a szerető 
férj, drága jó édesapa, testvér, 
sógor és rokon, az abafáji szüle-
tésű 

FEKETE FERENC 
életének 76. évében, súlyos 
szenvedés után, október 20-án 
csendesen megpihent. 
Drága halottunk temetése októ-
ber 25-én 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temetőben.   
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

A gyászoló család. (17611-I) 
 
 

„Örök szerelemmel szerettelek, 
magam mellé vettelek hűséges-
nek.” 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagytata, 
testvér, rokon és jó szomszéd, 

ERCSEI MIKLÓS 
a Kultúrpalota volt karbantartója 
2022. október 23-án 19 órakor 
csendesen elhunyt. 
Temetése 2022. október 26-án 15 
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (17632) 
 
 
 

Mély fájdalommal és végtelen 
szomorúsággal tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és ismer-
ték, hogy a szeretett édesapa, 
testvér, rokon és jó barát, 

TÓTH ATTILA 
életének 50. évében 2022. októ-
ber 22-én itthagyott bennünket. 
Drága halottunkat október 26-án, 
szerdán 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben. 
A sírhelynél csak egy-egy szál 
virág elhelyezésére van lehető-
ség. 
Örök világosság fényeskedjen 
neki! 

Gyászoló szerettei: Tóth Klára, 
Vita Márta, Vita Henrietta, Vita 
Vanda, Tóth Orsolya. (17633)

Az Országos Gépjármű-nyil-
vántartási Hivatal (RAR) 
közleménye szerint az év 
első hat hónapjában orszá-
gos szinten 37.573, közúti 
forgalomban részt vevő jár-
művet ellenőriztek, amelyek-
nek közel felénél – 
45,73%-nál – fedeztek fel 
balesetveszélyes műszaki 
meghibásodást.  

A legtöbb esetben (28,09%) a 
fényszórók, illetve a jelzőlámpák 
működésével volt gond, ugyanak-
kor sok esetben (24,32%) a meg-
engedettnél nagyobb 
károsanyag-kibocsátást mértek az 
illetékesek, továbbá a tengelyek-
nél, gumiabroncsoknál, a fékrend-
szernél, a szélvédőknél, szélső 
ablakoknál észleltek egyebek mel-
lett rendellenességeket. Az ellen-
őrző hatóság összesen 12.869 
pénzbírságot rótt ki, 10.829 for-
galmi engedélyt vont vissza, és 

181 érvényes műszaki vizsgát 
(ITP) nyilvánított semmisnek. 

Maros megyében az év első fe-
lében 955 járművet ellenőriztek, 
ezek 42,62%-ánál műszaki téren, 
illetve az iratoknál észleltek rend-
ellenességeket, három esetben 
nagy volt a baleset kockázata a 
meghibásodás miatt. Az ellenőr-
zött járművek 12,86%-ánál mértek 
a megengedettnél nagyobb káros-
anyag-kibocsátást, 1,26%-uknál a 
műszaki vizsga nem volt érvényes. 
A hatóság 75 pénzbírságot rótt ki, 
és 70 forgalmi engedélyt tartott 
vissza.  

A közlemény szerint a közúti el-
lenőrzések eredménye nem tükrözi 
a hazai gépjárműpark általános ál-
lapotát, a rendőrökből és RAR-el-
lenőrökből álló vegyes csapatok 
ugyanis olyan járműveket állíta-
nak meg és ellenőriznek, amelyek-
ről feltételezhető, hogy a műszaki 
állapotuk nem kielégítő.  (nszi)  

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

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) 
MAROSVÁSÁRHELYEN tapasztalattal rendelkező VARRÓNŐKET alkalmazunk. Betöltendő helyek 
száma: 5 gépes és egy vasaló/csomagoló állás. Bérezés: havi nettó 2000 lej (kézbe). Munkaprogram: hétfő-
péntek 8 óra/nap. Részletek a 0749-521-125-ös telefonszámon. (66819-I) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-
244-200. (sz.-I) 
Az OLIGRAF NYOMDA műhelyébe MUNKAERŐT alkalmaz. A betanítás biztosított. Tel. 0725-917-
421. (66825-I) 
A THERÉZIA KFT. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSIRENDSZER-MENEDZSERT alkalmaz. Önéletrajzát a 
cég székhelyére vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0749-228-434-es telefon-
számon lehet. (66821-I) 
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Balesetveszélyes járművek 
a forgalomban 

Félévi mérleg a RAR-nál 

Minden mulandó ezen a 
világon,  
mint a harmat a letört virágon.  
Csak egy van, ami a sírig 
vezet,  
szívemben az örök emlékezet.  
A te szíved pihen, az enyém 
vérzik.  
Nehéz az öregség, nehezebb a 
bánat,  
amióta, gyermekem, téged 
nem látlak. 
Fájó szívvel emlékezem 
október 25-én egyetlen fiamra,  

MURAR ZOLIKÁRA  
halálának tizedik évfordulóján.  
Nyugodjál békében! 
Emlékét őrzi bánatos édesanyja, özv. Murar Tilda, leánya, Ariana, 

férje, Bogdan és unokái: Rareş és Ianis. (17589)

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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• 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, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 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.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


