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Sajtótájékoztató a környezetvédelmi minisztériumban

Bemutatták a légszennyezés-mutató
applikációt

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

Városmenedzsert
neveztek ki
Marosvásárhelyen
Az elmúlt két évben a városvezetés a
saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy
mennyire nehéz egy olyan környezetben dolgozni, ahol nincsenek megfelelően leosztva a hatáskörök, hiszen
egyszerre kellett foglalkozni a város
mindennapi gondjaival, valamint a
hosszú távú projektekkel is.

____________4.
Megünnepelték
a népmese napját
A gyermekkornak két tündérvilága
van: a cselekvés síkján a játék, szellemi síkon a mese – állítja Hermann
Alice. Ezt kiegészítették a zenével, és
máris megvolt a bűvös hármas,
amelyre a magyar népmese napján
mesedélutánt építettek.

A marosvásárhelyi régi légszennyezéskövető képernyője

Október 4-én, kedden délelőtt a Környezetvédelmi, Víz- és Erdőgazdálkodási Minisztériumban sajtótájékoztatón mutatták
be azt a légszennyezés-mutató applikációt, amelyet uniós támogatással valósítottak meg és üzemelnek be. Az applikációval leginkább Bukarestben és négy nagyobb városban lehet
követni a különböző paramétereket. Első lépésben olyan településeken érhető el, ahol a legnagyobb a légszennyezés. Az
adatok követését pedig előírta az EU, hiszen a légszennyezésért kötelezettségszegés miatt bírságolják az országot.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

A sajtótájékoztatón részt vett Tánczos Barna miniszter, Szép RóbertJenő államtitkár és Mihai Drăgan, a minisztérium kommunikációs osztályának vezetője. A miniszter elmondta, hogy elsősorban a lakossági
igény alapján léptették életbe a rendszert. A programot két lépésben a
Környezetvédelmi Alap támogatja a minisztériummal kötött szerződés
alapján. Először a számítógépes program (szoft) elkészítését finanszírozták, majd egy következő fázisban a mintavételező és elemző felszereléseket, berendezéseket és a mozgó laboratóriumokat (gépkocsikat)
vásárolják meg.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Inkubátorház
Nyárádszeredában
Folyamatban van a nyárádszeredai
egykori árvaház épületének a felújítása, ahol inkubátorházat alakít ki az
önkormányzat. A beruházás mintegy
negyven százalékban készült el eddig,
és általa elsősorban helyi, illetve környékbeli vállalkozásoknak szeretnének majd korszerű székhelyet biztosítani.

____________6.

Bronzkori blaszfémia
Kaáli Nagy Botond
Újabb eszement balesettől hangos az erdélyi magyar sajtó (és nem
csak). A minap történt Székelyföldön, hogy sötétedés után egy szekeres kivágott a mellékutcából egy éppen ott elhaladó autó orra elé
– az ütközés elkerülhetetlen volt, a kocsi telibe verte a szekeret. Csodával határos módon ezúttal megúszta a sofőr (totálkárossá lett autóval), megúszta a szekeres (elszállt valamerre), és megúszta a ló is
(amely ijedtében elrohant). A videófelvételen látszik: szekérhez képest igencsak gyors tempóban, megállás nélkül vágtat ki a fogat a
főútra, a sofőr igyekszik elrántani a kormányt, áttér a szembesávba,
de hiába… repülnek a fadarabok szerteszét.
Persze azonnal elindult a kommentáradat a közösségi média felületein, és ezen vélemények nagy többsége az, ami minden nívót
alulmúl. Olyan szinten estek egymásnak a fekete öves billentyűharcosok és szájkaratésok, hogy kibontottuk a csipszet. És – ez az, ami
a legszomorúbb –, miközben mindenki, aki egy született idiótánál
kicsit magasabb értelmi szinten áll, egyetértett abban, hogy itt bizony a szekeres volt a hibás (többen írták, hogy részeg volt, a kocsmából tartott hazafelé, satöbbi), mégis rátámadt azokra, akik ki
merték jelenteni azon erdélyi blaszfémiát, hogy a szekereknek semmi
keresnivalójuk a közutakon. Amikor valaki bepötyögte, hogy 2022ben, biztosítás, jogosítvány, kivilágítás nélkül egyetlenegy, önmagát
európainak valló országban sem zötykölődnek ilyen szerkezetek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 25 perckor,
lenyugszik
18 óra 55 perckor.
Az év 278. napja,
hátravan 87 nap.

Ma AURÉL, holnap BRÚNÓ
és RENÁTA napja.
BRÚNÓ: ófelnémet eredetű,
jelentése: barna medve.
RENÁTA: a latin Renatus,
vagyis Renátó női párja, jelentése:
újjászületett.

Hétfőn délután az E60-as úton, Cikmántor és
Szásznádas között súlyos közúti baleset történt: két kamion és egy személygépkocsi ütközött.

vári mentősei, valamint egy mentőhelikopter érkezett a
helyszínre, hogy sürgősen beavatkozhassanak. Két sebesültet kellett kórházba szállítani, egyet a mentőhelikopterrel és egyet mentőkocsival.
A mentés ideje alatt mindkét irányba lezárták a forgalEgy személy a roncsok közé szorult, és súlyos sérüléseket szenvedett. A katasztrófavédelmi felügyelőség seges- mat.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS
Változékony
Hőmérséklet:
max. 15 0C
min. 6 0C

Súlyos baleset Cikmántor és Szásznádas között

BNR – 2022. október 4.
1 EUR
4,9471
1 USD
100 HUF
1 g ARANY

5,0130
1,1855
275,3715

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

Megyei hírek
Az aradi vértanúkra emlékeznek
Marosvásárhelyen
Október 6. az aradi vértanúk emléknapja. Ez alkalomból
csütörtökön 17 órától az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a Postarétre, a Székely vértanúk emlékművéhez várja
ünnepi megemlékezésre a marosvásárhelyieket.

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

Székelyföld Napok – megnyitó
Október 7-én, pénteken kezdődik az idei Székelyföld Napok
rendezvénysorozata, amelynek központi programpontjai
ezúttal Marosvásárhelyen lesznek. A hivatalos megnyitót
7-én este 6 órától tartják a Kultúrpalota nagytermében, ahol
a filharmónia és a Maros Művészegyüttes közös műsorral
lép fel.

Holokauszt-emléknap
a megyeszékhelyen
Október 7-én, pénteken déli 12 órakor a Maros megyei prefektúra a marosvásárhelyi zsidó hitközség együttműködésével megemlékezést tart a nemzeti holokauszt emléknapja
alkalmából a zsidó vértanúk Călăraşilor/Kossuth utcai emlékművénél.

Magyar nap Nagysármáson
Október 8-án, szombaton első alkalommal szerveznek magyar napot Nagysármáson. A programban néptánctalálkozó,
helyi
RMDSZ-tanácsosok
és
mezőségi
polgármesterek kerekasztal-beszélgetése, zenés-táncos
előadás és szüreti bál is szerepel.

Kiállítás Budapesten
Október 6-án 19 órakor a Maros Mezőségi Művésztelep kiállítása nyílik meg Budapesten a Bartók 1 Galériában. A
megnyitón Molnár D. Dénes képzőművész és Czirjék Lajos,
a művésztelep vezetője mutatja be a mezőségi táborokat
és a kiállítást. Negyvenöt alkotó egy-egy munkája szerepel
a kiállításon, nagyobbrészt festmények, de vannak grafikai
munkák, kisplasztikák és faragványok is. A kiállítás október
27-ig látogatható.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Megjelent az Erdélyi Gyopár friss lapszáma
Köszönöm a bizalmat! – írja az Erdélyi Gyopár idei
ötödik lapszámának vezércikkében Szabó László, az Erdélyi Kárpát-Egyesület új elnöke. A XXIX. EKE-vándortáborban, a Gyimesekben került sor a tisztújításra,
több mint ezer természetjáró körében. Erről is bővebben
olvashatnak a kiadványban, amely ezúttal is módos kivitelezésben, minőségi tartalommal jelent meg. Az
EKE-osztályok hírei és a Kedvenc túrák sorozat mellett
a Nemesek nyomában indulhatunk együtt, hogy a marosvécsi Kemény-kastélyba jussunk el, a Hazajáró nyomába szegődve a máramarosi és a hunyadi bérceken
köthetünk ki, a múltba térve Fischer Aladár aradi turistára emlékezhetünk, az erdőt járva a selyemgombák
nemzetségével találkozhatunk.
Különc témával hozakodott elő az Ökolábnyomok, az
Öreg házak új élete mellett egy írás található Kitartó útitársaink, a gyomnövények címmel. Ugye, hogy nem
hétköznapi olvasmány? És van ennél több is lapban: a
nagyvilág látványosságait hozza haza, a szó szoros értelmében csillagtúrával és őszi bújócskával kecsegtet,
sőt az összmagyarság körében közkedvelt zenekart is
bemutatja, amint annak tagjai Székelyföld szépségeinek, a hegyi levegőnek a nagyköveteivé váltak. De ezt
kár lenne magyarázni, látni, olvasni, követni kell. Keressék az Erdélyi Gyopárt az EKE-osztályoknál vagy
fizessenek elő az elofizetes@eke.ro e-mail-címen. (közlemény)

RENDEZVÉNYEK
Fesztiválnyitó szimfonikus
hangverseny
Október 6-án, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hangversennyel indul a XXXII. Constantin Silvestri nemzetközi zenei fesztivál. A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekarát Mihnea Ignat vezényli, zongoraszólót játszik Eva Garet. Műsoron Silvestri- és Csajkovszkij-művek.

Eltűntek – a Yorick előadása
A közönség kérésére a Yorick Stúdió a 2022–2023-as
színházi évadban felújítja és újra műsorra tűzi az Elise
Wilk Eltűntek című művéből készült drámát. Az első elő-

adás október 8-án, szombaton este 7 órától tekinthető
meg a marosvásárhelyi vár Mészárosok bástyájában.
Jegyfoglalás a 0755-388-876 telefonszámon. Az előadás főtámogatója Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala.

Báthory István egyetemes
emlékezete és megbecsülése
Október 13-án délután 6 órától Báthory István egyetemes emlékezete és megbecsülése címmel tart előadást
(a Székelyföld Napok egyik programpontjaként) Marosvásárhelyen az Arany János utca 2. szám alatt dr.
Ábrám Zoltán. Közreműködik a Fagyöngy citerazenekar. A belépés ingyenes. A szervező EMKE marosvásárhelyi fiókja minden érdeklődőt szeretettel vár.
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Négy napelemparkot épít az OMV Petrom
volt bányatelepeken
Négy napelemparkot épít Romániában az OMV Petrom olajtársaság
az állami Oltenia hőerőművel
partnerségben, volt bányatelepek
helyén – közölték hétfőn a befektetők.

A 400 millió euró értéket meghaladó
beruházás nyomán 450 megawatt kapacitással rendelkezik majd a négy napelempark. A tervek szerint a

létesítményeket 2024-ben helyezik
üzembe. A napelemparkok megépítésére
az állami hőerőmű hirdetett pályázatot,
és az OMV Petromot választotta ki kivitelezőként. A négy napelempark Isalniţa,
Tismana, Rosia és Rovinari településeken fog megépülni, volt bányatelepek
helyén, ahol korábban az Oltenia hőerőmű szénbányái működtek.
Az OMV Petrom célul tűzte ki, hogy

2030-ig 1 gigawattal növeli a megújuló
forrásokból származó energiatermelését.
Jelenleg ez a kapacitás 1,4 gigawatt,
amit a négy napelempark egyharmadával fog növelni.
Az állami tulajdonban levő Oltenia
hőerőmű korszerűsíti működését azért,
hogy Románia teljesítse az Európai Unióval szemben vállalt karbonsemleges
energiatermelési célját. (MTI)

Orosz kormányfő-helyettes: Megjavíthatók
a megrongált gázvezetékek
Műszakilag megvalósítható az
Északi Áramlat-1 és az Északi
Áramlat-2 gázvezeték megrongált
csöveinek javítása, de ehhez sok
időre és pénzre van szükség – jelentette ki Alekszandr Novak
orosz miniszterelnök-helyettes
vasárnap a Rosszija 1 állami televízió Moszkva. Kreml. Putyin című
heti magazinműsorában.

„Ilyen baleset még soha nem történt.
Természetesen megvannak a technikai
lehetőségek az infrastruktúra helyreállítására, de ehhez időre és megfelelő pénzeszközökre van szükség. Biztos vagyok
benne, hogy megtaláljuk a szükséges lehetőségeket” – nyilatkozott Novak.
„Ma az az első dolgunk, hogy kiderítsük, ki tette ezt, és biztosak vagyunk
benne, hogy bizonyos országok, amelyek korábban hangot adtak álláspontjuknak, érdekeltek voltak ebben. Mind
az Egyesült Államok, mind Ukrajna,
mind Lengyelország azt mondta korábban, hogy ez az infrastruktúra nem fog
működni, és hogy mindent megtesznek

ezért, így ezt természetesen komolyan
tisztázni kell” – tette hozzá.
Ugyanebben a műsorban Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója azt állította,
közvetett bizonyítékok utalnak rá, hogy
a Nyugat érintett a gázvezetékeken történt incidensekben.
„Folytatjuk az adatgyűjtést, de egyelőre közvetett adatokról van szó. Mind a
korábban nyilvánosan bemutatottak,
mind azok, amelyek még nem nyilvánosak, nyugati nyomra utalnak” – mondta
Nariskin.
Az orosz kémfőnök pénteken „nemzetközi terrorcselekménynek” minősítette a történteket.
Szergej Kuprijanov, a Gazprom orosz
állami gázipari vállalat szóvivője az
ENSZ Biztonsági Tanácsának orosz kezdeményezésre összehívott pénteki ülésén azt mondta, hogy a „rendkívüli
esemény” idején – a robbanásokat múlt
hétfőn észlelték – az Északi Áramlat
gázvezeték három vezetékszála mintegy

800 millió köbméter gázt tartalmazott,
ami Dánia háromhavi fogyasztásának
felel meg. Kuprijanov megfogalmazása
szerint a csővezetékek szivárgását „fizikai rongálódás” okozta, és jelenleg nem
lehet megmondani, hogy mennyi ideig
tart majd a működőképesség helyreállítása, amit nagyon nehéz feladatnak nevezett. Hangsúlyozta a helyszíni
vizsgálat fontosságát.
Dmitrij Poljanszkij, az orosz ENSZnagykövet első helyettese vasárnapi Telegram-bejegyzésében botrányosnak
nevezte és kifogásolta, hogy a pénteki
BT-ülésen elnöklő Nicolas de Riviere,
Franciaország állandó ENSZ-képviselője nem engedte, hogy Kuprijavov válaszoljon
a
Gazprom
ellen
megfogalmazott „inkorrekt” vádakra.
Poljanszkij szerint a francia diplomata
megszegte a BT eljárási szabályait, a
nyugati országok pedig a szabotázsakció
kivizsgálásának akadályozása mellett azt
igyekeznek elhitetni, hogy Oroszország
áll a történtek mögött. (MTI)

Olaszországban számlaégetéssel tüntettek
a drága rezsiköltségek ellen
Tizennégy olaszországi városban
rendeztek hétfőn utcai tiltakozást
az energiaárak növekedése miatt,
a tüntetők közüzemi számlákat
égettek el.

Bolognában a városi energiaszolgáltató vállalat székháza előtt tartották meg
a demonstrációt.
A megmozdulást szervező baloldali,
euroszkeptikusként ismert USB szakszervezet közlése szerint az elégetett
havi számlák között hét- és nyolcszáz
eurósak is voltak: ezeket fizikai dolgozóknak vagy állandó munkával nem rendelkezőknek postázták ki.
A demonstráción egy Fiametta nevű
nő szólalt fel, aki egészségügyi dolgozóként havi 1100 eurót keres, amiből 485
eurót fizet lakbérre, további 220 eurót
pedig rezsire. Elmondta, hogy kényszerű
takarékosságból nem otthon, hanem a
kórházban zuhanyozik.
Nápolyban a helyi takarékpénztárnál
égette el a villany- és gázszámlákat.
„Katasztrofális helyzetről” számolt az
USB, amely szerint a rezsiköltségek drágulása „többmillió családot kényszerít
térdre, mert választaniuk kell az evés és
a közüzemi díjak kifizetése között”.
A szicíliai Palermóban fiatalok az
egyetem előtt tüntettek a magas rezsiköltségek és lakbérdíjak miatt.
Milánóban az energiahálózatot és
szolgáltatást szabályozó hatóság, az
Arera épületénél ért véget a tiltakozók

késő délutáni menete, ők egy másfél méteresre nagyított számlát égettek el.
Egyik érvük szerint az energiaszolgáltatók nem tesznek semmilyen erőfeszítést
az árak mérséklésére.
Az Arera éppen a 14 városban zajló
tiltakozással egy időben jelentette be,
hogy októbertől közel hatvan százalékkal emelkedik a villanyáram ára, ami évi
több mint 1300 euró pluszkiadást jelent
majd a családoknak. A gázköltségekkel
együtt egy év alatt egy négyfős családnak több mint 2500 euróval emelkedett
a rezsiköltsége.
Az északolasz ipar aggodalmát tolmácsolta Lombardia tartomány kormányzója, Attilio Fontana a Varesében
megrendezett vállalkozói fórumon. „Európa túl sokat várt, hónapokkal ezelőtt
fel kellett volna lépnie (..), jelenleg az
uniós tagállamok külön próbálnak megoldást találni” – mondta a Liga párt politikusa.
Társadalmi feszültséggel teli őszt jósolt Antonio Nicolosi, az Unarma csendőrszakszervezet
főtitkára.
„A
rezsiköltségek drágulása elkeseríti az
olasz családokat, a feszült hangulat utcai
tüntetésekhez, összecsapásokhoz vezethet, amelyekkel szemben a rendfenntartó
erők beavatkozása is szükséges lehet” –
mondta.
Az ügyvivő kormány egyik minisztere, az energiaügyekért felelős Roberto
Cingolani a RAI3 közszolgálati tévécsa-

tornán megerősítette, hogy szombattól
nem érkezik földgáz azon az oroszországi vezetéken, amely Ausztrián keresztül Tarvisiónál jut be Olaszországba.
Hangoztatta, hogy ami a mennyiséget illeti, nincs válsághelyzet, mivel Olaszországnak mintegy 40 milliárd köbméter
áll rendelkezésére úgy, hogy az ezen
felül lévő húszmilliárd köbmétert exportálni tudja.
A tárcavezető szerint a problémát a
magas ár jelenti.
Roberto Cingolani korábban közölte,
hogy folyamatos kapcsolatban áll Giorgia Melonival, a leendő jobboldali kormány miniszterelnök-jelöltjével az
energetikai döntéseket illetően.
A miniszter kifejtette, hogy még a
Draghi-kormány javaslatcsomagot készül bemutatni az uniós tagállamoknak,
melyben egyebek között európai ársapka
bevezetését szorgalmazzák, valamint
azt, hogy a földgáz piaci árát ne az amszterdami tőzsdéhez kössék.
Claudio Descalzi, az ENI energiaszolgáltató vezérigazgatója közölte, hogy a
gázvezeték leállását nem geopolitikai
okok, hanem a Gazprom és az ausztriai
szállító közötti nézeteltérés okozta. Az
ENI vezetője bejelentette, hogy a vezeték működésének újraindítása érdekében
készek kifizetni azt a garanciaösszeget,
melyet az osztrák szállító követel a Gazpromtól. (MTI)
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Ország – világ
Ki kell világítani a gyalogátkelőket

Kihirdette Klaus Iohannis államfő kedden azt a törvényt, amely kötelezi a közútkezelőket, hogy biztosítsák a közvilágítást azoknál a gyalogátkelőknél,
ahol nincs jelzőlámpa. A 2002/195-ös kormányrendeletet módosító jogszabály értelmében a szemaforral
nem ellátott gyalogátkelőket intelligens, aszimmetrikus fényeloszlású LED-es világítórendszerekkel kell
megvilágítani, amelyek erős kontrasztot teremtenek
a gyalogátkelőhely és az útfelület között. A jogszabály
figyelmen kívül hagyása törvénysértésnek minősül,
és ennek megfelelően büntetik. A közútkezelőknek a
törvény hatályba lépésétől egy éven belül kell gyakorlatba ültetniük az előírást; a jogszabály be nem
tartását a hatályba lépésétől számított két év után
kezdik büntetni. (Agerpres)

2024-től egységesek lesznek
a mobilkészülékek töltői

Az Európai Unióban értékesített minden mobiltelefont, táblagépet és digitális fényképezőgépet USB-C
csatlakozóval kell ellátni 2024 végére – erről szavazott az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén
kedden. A 602 szavazattal, 13 ellenszavazattal és
nyolc tartózkodás mellett elfogadott, az egységes töltőkre vonatkozó új jogszabályi kötelezettség 2026
őszére a laptopokra is kiterjed majd. A jogszabály
célja, hogy kevesebb hulladék keletkezzen az elektromos és elektronikus berendezésekből, a fogyasztók pedig a fenntarthatóságra figyelemmel
választhassanak termékeket a kínálatból. A jogszabály eléri ugyanis, hogy nem szükséges minden készülékhez másik töltőt használni, illetve vásárolni
akkor, ha lecserélik hordozható elektronikus eszközeiket. Gyártótól függetlenül ugyanolyan USB-C port
kerül a legfeljebb 100 W teljesítményű, vezetékesen
tölthető új mobiltelefonokra, táblagépekre, digitális
fényképezőgépekre, fej- és fülhallgatókra, hordozható játékkonzolokra, hangszórókra, e-könyv-olvasókra, billentyűzetekre, egerekre, hordozható
navigációs rendszerekre és laptopokra. (MTI)

Először lett két számjegyű
az infláció az euróövezetben

Szeptemberben az első alkalommal ért el két számjegyű éves növekedést a fogyasztói árindex, és ezzel
újabb rekordot állított be az euróövezeti infláció az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat előzetes
adatokon alapuló, pénteken publikált jelentése alapján. Szeptemberben 10,0 százalékra emelkedett az
infláció az euróövezetben az előző havi 9,1 százalék
után. A piac 9,7 százalékos inflációt várt szeptemberre.
A legnagyobb mértékben, 40,8 százalékkal az energiaárak nőttek éves bázison az euróövezetben szeptemberben. Augusztusban 38,6 százalék volt az éves
növekedés. Az élelmiszerek és élvezeti cikkek ára 11,8
százalékkal emelkedett az előző havi 10,6 százalékos
éves növekedés után. A nem energiaipari cikkek ára
5,6 százalékkal emelkedett 5,1 százalék után, a szolgáltatások ára pedig 4,3 százalékkal haladta meg
szeptemberben az egy évvel korábbit az augusztusi
3,8 százalékos éves növekedés után. (MTI)

Bronzkori blaszfémia
(Folytatás az 1. oldalról)
azokon az utakon, amelyeken már egy átlagos autó is
100 lóerős, akkor kitört a netes botrány, és mindennek
lehordták a szerencsétlent – hogy szűklátókörű, nem érti
meg, hogy egyeseknek nincs pénze autóra, hogy másképp nem lehet eljutni a mezőre, hogy ha a gazda nem
szekerezik, a város nem eszik, meg ilyenek. Nem hatotta
meg őket semmilyen érv: sem az, hogy az adott főútról
ki vannak tiltva a szekerek, sem az, hogy akkor a mezőre
menjen a lóval, ne a kocsmába, sem az, hogy ilyen esetben ki téríti meg a kárt, sem az, hogy életveszélyes mindenki számára, lásd a szóban forgó balesetet (is). És
ezeket a mi székelyeink, erdélyi magyarjaink írták... Jómagam nem akartam e parttalan vitában részt venni
(amúgy sem szoktam), így ide tűznék három aprócska
megjegyzést.
Egy: a családunk birtokában pár évig tizenkét ló volt,
legtöbbjük lipicai, a saját földjeink termésével láttuk el
őket. Tökéletesen tudom, mennyi az annyi. Egy régi, de
használható állapotú VW Caddy vagy hasonló kishaszon megvásárlása és fenntartása kevesebbe kerül, mint
egy lóé. Aki nem hiszi, matekozzon egyet.
Kettő: el lehet látogatni a szászrégeni temetőbe azon,
nagyon fiatalon elhunyt ismerősöm sírjához, aki hazafelé menet, a Felső-Maros mentén, éjjel, egy szűk kanyarban motorral hátulról telibe vert egy kivilágítatlan
szekeret. És el lehet látogatni a családjához is, arról röfögni, hogy mekkora intoleráns barom az, aki be akarja
tiltani a szent szekerezést. Sok sikert hozzá.
Három: tudom, hogy az első két megjegyzés süket fülekre talál. Mert a szekér két alapvető előnyét nem
tudom megcáfolni: azt, hogy lehet vele részegen hajtani,
mert nincs jogsi, amit elvegyenek, és jogsi sem szükséges hozzá, így nem kell ezen, úgy tűnik, egyesek számára elérhetetlenül magas szintű szellemi képességeket
feltételező engedély megszerzésével bajlódni. És úgy
tűnik, sokak számára csak ez a fontos.
Internet, digitális világ, vészfékasszisztens, okosváltó,
sávtartó elektronika? Áhh! Éljen a bronzkor!
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Városmenedzsert neveztek ki Marosvásárhelyen

Erről jut eszembe

A megoldások embere

Kacsó Sándor személyében kinevezték Marosvásárhelyen a városmenedzsert. Az új tisztségről Soós
Zoltán, Marosvásárhely polgármestere elmondta, hogy minden
közigazgatás akkor igazán hatékony, ha a hatáskörök szét vannak választva egymástól.

Nagy-Bodó Szilárd
Az elmúlt két évben a városvezetés a
saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy
mennyire nehéz egy olyan környezetben
dolgozni, ahol nincsenek megfelelően
leosztva a hatáskörök, hiszen egyszerre
kellett foglalkozni a város mindennapi
gondjaival, valamint a hosszú távú projektekkel is. Most már elérkezett Marosvásárhelyen az a pillanat, hogy az
átszervezéseknek köszönhetően több
mint hat önálló intézmény működik, és
az előző adminisztráció által hátrahagyott veszteséges szerződéseket sikerült
átalakítani. Ennek köszönhetően az idei
évben 50 millió lejjel nőtt a város kerete, amit beruházásokra fordítottak,
emelte ki a polgármester, hozzátéve,
hogy ezt a jövőben még tovább szeretnék növelni. Ehhez arra van szükség,
hogy a város működéséért feleljen egy
profi csapat, és a tervezésre, projektekre
és megvalósításokra legyen egy másik
kiváló csapat.
Soós Zoltán hozzátette, hogy azért
esett Kacsó Sándorra a választás, mert
ő vezette a Marosvásárhelyi Sportklubot
is, ahol bebizonyította, hogy nagyszerű
válságmenedzser. A sportklub szörnyű
helyzetben volt, több mint 300 perrel és
4 millió lej tartozással, mert a sportolóknak hosszú időn keresztül nem fizetett
az előző városvezetés. Mindössze egy
év alatt sikerült megoldani a gondokat,
és pozitívba átvinni a sportklub mérlegét. Ennek eredményeképpen ma már a
sportolók hazatérnek, és Marosvásárhelyen szeretnének maradni. A jövőben a
területkezelés és a kertészet tekintetében
is azt várják, hogy hatékonyan működjenek az intézmények Kacsó Sándor
menedzseri képességeinek köszönhetően, nyomatékosította a polgármester.

Fotó: Nagy Tibor

Kacsó Sándor célkitűzése, hogy
minél hatékonyabban tudják ezt a várost
működtetni, és ezt ne csak a vezetés
mondja, hanem a lakosok is igazolják
vissza véleményeikkel, észrevételeikkel. A városmenedzser teljesen át kell
lássa a város működését, és minden területhez kell értsen, de a főbb munkálatok a közigazgatás tekintetében
várhatók, többek között ide tartozik az
utcák takarítása, a forgalom kezelése és
azok a munkálatok, amelyek a város
működése szempontjából elengedhetetlenek.
Kacsó Sándor hozzátette, hogy elsősorban azok a problémák érdeklik, amelyek már holnap megjelenhetnek, és
nagy gondot okozhatnak a városnak.
Ezeket szeretné elsőként felmérni, és
megvizsgálni azt, hogy mit lehetne tenni
annak érdekében, hogy minél hamarabb
megszülethessen a megoldás. A város-

menedzser azt is szem előtt tartja, hogy
közeledik a tél, és fel kell készülni arra,
hogy hamarosan az utcákat, utakat meg
kell tisztítani a hótól. Kiemelte, hogy
vannak olyan problémák, amelyeket
meg lehet oldani egyik napról a másikra, de vannak olyan esetek is, amikor
hivatalos licitet kell meghirdetni. Ezekben az esetekben pedig törvényes előírások és határidők vannak, amelyeket
be kell tartani, ez pedig várakozást és a
megoldás késleltetését vonja maga után.
Ilyenkor a lakosság úgy érzi, hogy nem
elég gyors az ügyintézés, pedig csak a
törvényt kell betartani.
A kisebb, licitet nem igénylő projektek esetében a városmenedzser úgy érzi,
hogy a csapatával közösen gyorsan és
jól meg fogják tudni oldani a felmerülő
gondokat. Amennyiben ez nem így történne, mindenképpen változtatni fognak!

Már a spájzban vannak! Kik? Hát az oroszok! Ki ne ismerné a kultikus magyar filmvígjáték, A tizedes meg a többiek szállóigévé vált mondását? Nemrég az újbudai Bikás
parkban találkoztam vele óriásplakát-változatban. A
képen a befőttes- és savanyúságosüvegekkel teli polc
mögül Vlagyimir Putyin néz szúrós tekintettel a szemlélőre. A plakát a legkedélyborzolóbb alkotásként elnyerte
a 22. ARC kiállítás Borz díját. Hét pályázó közös munkája. A közérzeti kiállításként ismert rendezvényre több
mint nyolcszáz pályamunkával neveztek be profik és civilek. A közönség ennek jóval többszöröse, az emberek szeretnek szórakozni, kárörvendeni, magukon és vezetőiken
nevetni. Az utóbbi a legfelsőbb szintig értendő, és olyankor esik a legjobban a szórakozás, ha őket érinti a szurkapiszka, bár ezt teljes bizonyossággal nem tudhatom,
mert a polgárpukkasztó nagy szabadtéri tárlat pannói között sétálgatva megfigyeltem, vannak nézők, akik pléhvagy fapofát öltenek, próbálják elrejteni érzelmeiket, gondolataikat. A fiatalok nem ilyen tartózkodók. Sokan írásban, rajzban is megnyilatkoznak, a kiállítás ugyanis nagy
súlyt fektet a visszajelzésre, a véleménynyilvánításra. A
korábbiaknál is több az üzenőfal, a felkínált buborék,
amibe írni lehet. A szervezők ki is nyilvánították, ezzel is
segíteni szeretnék a magányos, kétségbeesett embereket,
talán jobban érezhetik magukat, ha kiírhatják azt, ami
bántja őket. Amíg ott voltam, nem láttam senkit írni vagy
rajzolni, de a nyitástól eltelt néhány nap alatt rengeteg
felirat került a fehér felületre. Az egyik legkedvesebb üzenet a sok közül: „Amilyen hülye vagy, én, úgy szeretlek.”
Biztató. Sokan hihették, hogy nekik szól.
Évek óta figyelemmel követem az eseményt, ha éppen
olyankor Budapesten járok. Jól tükrözi a közhangulatot,
egyfajta társadalmi barométer, kritikusan jelzi, mi az, ami
az illető időszakban különösebben izgatja, aggasztja a
polgárokat. Az idei pályázat ismétlődő fő témái például a
közéletbe visszaerőltetett urambátyámos, vármegyés, ispánságos rendszer, a katasiratás, a magyarországi áldatlan oktatási helyzet, az orosz–ukrán háború, az általános
felmelegedés, a jelszavas szólamok, például az „Előre,
nem hátra!” túlburjánzása és így tovább. Voltak humoros
telitalálatok a 22. ARC kiállítás karikatúrái, grafikai megoldásai, szöveges pályamunkái között, de most mintha
visszafogottabb, laposabb, kevésbé szellemes lenne a kínálat, mint máskor. Vajon a világhálót időnként elárasztó,
azonnal reagáló mémekkel nehéz versenyezni? Vagy a humorérzékünk is fogyóban van? Az aktuális pályázatra
ajánlott hívószó, a buborék nem volt eléggé provokatív?
Vagy én nem voltam eléggé nevetős hangulatban, amikor
a Bikás parkban csellengtem? Minden lehetséges. Azt
mindenesetre megjegyeztem, hogy reklámszövegként úgy
beszélnek Magyarországról, mint „tízmillió buborék országáról”. A pályázati felhívás pedig így szól: „Világ buborékjai, egyesüljetek!” Legyen! De azt se feledjük,
minden buboréknak van egy kényes tulajdonsága: könynyen kipukkanhat. N.M.K.

Bemutatták a légszennyezés-mutató applikációt
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezeket a legszennyezettebb levegőjű városokban fogják üzembe helyezni. A fő célpont Bukarest és
környéke. Az applikáció „calitateaaer” elnevezést kapta. Le lehet tölteni a mobiltelefonra a Google
Playstore-ból. Ezen keresztül követhetők az ország 116 légszennyezés-mérő állomásának adatai. A
miniszter hozzátette, sajnos nem
mindegyik üzemképes, hiszen vannak olyanok, amelyek műszaki felújítás alatt állnak, másoknál
áramellátási gondok vannak, de
többnyire elérhetők ezek az adatok.
Négy mutatót lehet követni, közülük kettő a levegő portartalmára
(PM 5 és PM 10) vonatkozik, a nitrogén-dioxidot, egyéb nitrogénvegyületeket, amelyek a kipufogó
gázokból származnak, a kén-dioxidot és a levegő ózontartalmát. Öt
minőségi kategóriát határoztak meg
a jó és a nagyon rossz között, s
amint az eddig kihelyezett jelzőtáblákon is látható volt, a zöld színtől
a pirosig terjed az a skála, amely
színekkel is illusztrálja a légszenynyezés állapotát vagy hiányát. A támogatásból már megvásárolták a
vegyi anyagokat elemző berendezéseket, amelyeket a fővárosban, illetve Ilfov megyében, ezenkívül
Jászvásáron, Kolozsváron, Brassóban és Craiován helyeztek üzembe.
Bukarestben és környékén már 30
állandó helyen mérik a légszennyezést, azokon a helyeken, amelyek-

nek a megfigyelését a lakosság és a
helyhatóságok (polgármesteri hivatalok, megyei tanács) igényelték.
Ezenkívül, az említett második lépésként négy teljesen felszerelt
mobil laboratóriumot vásárolt a minisztérium. Ezeket Bákó, Brassó,
Iaşi megye, valamint a főváros környezetvédelmi
ügynökségénél,
használják. Nem véletlenül, ugyanis
az említett megyeszékhelyeket jelölték meg az EU kötelezettségszegési jelentésében az ország
legszennyezettebb városaiként. Ide
tartozik még Temesvár is, de egyelőre a bánsági várost nem látják el
járművel. A bákóiak igényeltek egy
ilyen mozgó laboratóriumot, így a
támogatásnak köszönhetően egyet
eljuttatnak a moldvai városba.
Tervben van, hogy ezzel a projekttel párhuzamosan, a nagy infrastrukturális
beruházásokat
támogató program (POIM) finanszírozásával a megyék környezetvédelmi őrségét is ilyen mobil
egységekkel lássák el. A napokban
feltöltik a pályázatot az elektronikus közbeszerzési rendszerbe
(SEAP). Több mint 50 millió lejről
van szó, amiből nemcsak gépkocsikat, hanem drónokat is beszerezhet
majd a minisztérium.
Az öt város elleni kötelezettségszegési eljárással kapcsolatosan a
miniszter kifejtette, hogy Bukarestet már megbüntették. Az Európai
Bizottság és a romániai környezetvédelmi minisztérium is arra vár,

hogy a helyhatóságok (a polgármesteri hivatalok) készítsék el a légszennyezés
csökkentésére
vonatkozó tervet. Létezik egy szerződés a terv kidolgozására, de intézkedések még nincsenek. Tánczos
Barna hangsúlyozta, a helyhatóságok kötelessége csökkentei az említett városokban a légszennyezést.
Annak ellenére, hogy az említett
városok nem nyújtották be a nitrogénvegyületek (NOx) csökkentésére vonatkozó tervet, elmondható,
hogy Temesvár kivételével vannak
eredmények. Kolozsváron, Jászvásáron, Brassóban jelentősen csökkent a nitrogénszennyezés az
elektromos buszok üzembe helyezésével, a tömegközlekedés és a
forgalom átrendezésével (egyirányúsítás, a központokban a parkolási díjak emelésével). Lehet így is
– hangsúlyozta a miniszter –,
amennyiben a polgármesteri hivatalok intézkednek.
Az újságírók kérdésére a témával
kapcsolatban többek között még
megtudtuk, hogy a kén-dioxid nincs
az állandó megfigyelőállomások
mutatói között (ez inkább a
hulladékégetéskor szabadul fel),
azonban a mobil laboratóriumok
rendelkeznek olyan berendezésekkel, amelyek ezt kimutatják, pontosan azzal a céllal, hogy ha ilyen
vegyületet tapasztalnak, azonnal a
helyszínre lehet sietni. Ennek a mutatónak a megfigyelése azonban
függ a széljárástól is – válaszolt az

államtitkár az egyik kérdésre. Továbbá a miniszter elmondta, hogy
az applikáció alapján értesíthetik a
lakosságot a nagyobb környezetszennyezésről. Amennyiben „katasztrofális” helyzet áll elő
(szennyezést okozó tűzeset), akkor
ez esetben a katasztrófavédelmi felügyelőség intézkedik, és a Ro-Alerten keresztül is értesítik az
érintetteket. Természetesen ilyenkor
értesítik
a
környezetvédelmi
ügynökséget is, ahonnan a helyszínre küldik a mobil laboratóriumot. (Sz.m.: Volt már erre példa a
marosvásárhelyi vegyi kombinátnál
történt robbanáskor.) A rendszer elsősorban a lakosokat, de leginkább
a helyhatóságokat értesítheti a kevésbé veszélyes, de állandó szenynyezésről.
Ennek
célja
természetesen az intézkedéshozatal,
többek között a gépkocsiforgalom
átszervezésével. Örvendetes, hogy
márciustól napjainkig az országban
nem volt a megszokottól eltérő légszennyezés, mivel nyáron a légmozgás a port és a szennyező vegyi
anyagokat magasba emeli, ahol a
szél szétszórja őket.
Ősszel és télen az inverziós légmozgás miatt azonban előfordulhat,
hogy a porral vagy egyéb anyagokkal szennyezett levegő inkább a talajhoz közel marad.
Az egyik újságíró arra volt kíváncsi, hogy milyen intézkedést tett a
miniszter azokban a városokban,
amelyek miatt Romániát megbün-

tette az unió. Tánczos Barna elmondta, több találkozót szervezett
az érintett helyhatóságok elöljáróival. Leginkább Bukarestben találkozott a főpolgármesterrel és a
kerületi polgármesterekkel, ahol
nem csak a légszennyezés, hanem a
hulladékgazdálkodás sincs megoldva. A tárgyalásokat követően az
említett városokban intézkedtek. A
fővárosban azonban „nagyon nehezen” mozognak mindkét téren.
Mind a légszennyezés csökkentése,
mind a hulladékgazdálkodás terén
elsősorban a helyhatóságoknak a
kötelességük intézkedni. Ha ez elmarad, elmarasztalják az országot –
s tegyük hozzá, a bírságot is nekünk, adófizető polgároknak kell
törlesztenünk mindamellett, hogy
az érintett településeken szennyezett levegőt kell szívni, és rendezetlen – a sokat hirdetett szelektív
rendszertől eltérő – körülmények
között tároljuk és kezeljük a hulladékot.
A sajtótájékoztatón szó volt még
a verespataki gyűjtőtó kapcsán a C
és D kategóriájú gyűjtő és/vagy halastavak biztonságáról, a szelektív
hulladékgazdálkodási rendszer alkalmazásáról, a meghirdetett izzóroncsprogramról és más, a tárcát
érintő kérdésekről. Ezekre visszatérünk. Az újságírók a sajtótájékoztató végén megtekintették a
minisztérium épülete előtt kiállított
mobil laboratóriumok egyikét.
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Megünnepelték a népmese napját
Mese, játék, ének, zene, vidámság – így ünnepelték pénteken a magyar népmese
napját a gyerekekek Nyárádszeredában.

Gligor Róbert László
A legtöbb alsó tagozatos diák
számára az iskolai keretek között is
alkalom nyílott a mesére, játékra
pénteken, ám aki ezeken nem tudott
részt venni, az délután egy másik tevékenységnek örülhetett a Király
Presszó kávézóban.
A gyermekkornak két tündérvilága van: a cselekvés síkján a játék,
szellemi síkon a mese – állítja Her-

mann Alice. Ezt kiegészítették a zenével, és máris megvolt a bűvös
hármas, amelyre a magyar népmese
napján mesedélutánt építettek. A
foglalkozás célja elsősorban az volt,
hogy elmélyítsék a gyerekekben a
meseszeretetet, másodsorban pedig,
hogy önfeledt, vidám és zenés, játékos tevékenységgel ünnepeljék meg
ezt a napot – mondta el lapunknak
Kolozsvári Timea óvónő, ötletgazda, szervező. A helykorlátok
miatt szükség volt előzetes benevezésre, így 23 gyerek vett részt az interaktív foglalkozáson, többnyire
nyárádszeredaiak, de érkeztek Székelyhodosról is óvodások.
A tevékenység kezdetén a gyere-

Nem is olyan könnyű lépkedni a hétmérföldes csizmában, mint ahogy a mesében teszik

Mesefát, mesevárat készítettek, meséltek, daloltak

H

egyvidéki élénk derű, a tengerből ébredő nap és egy ismeretlen halász
párbeszéde, a nagy vízen fehérlő vitorlás,
ember és természet békés egymásba fonódása – Nagy Mihály festményeinek világa
mintha rácáfolna a hátrahagyott évtizedek
küzdelmeire. A képek a marosvásárhelyiek
Facebook-oldalán szólítottak meg az alkotó
unokájának szavaival. „82 éves nagytatám
festette, aki ráadásul csak egy szemével lát.
El szeretné adni valahol, hozzásegíteni a
számlák fizetéséhez. 50–70 lej között vannak
az árak.”
Nem volt kérdés számomra, hogy jó lennee megismerni és másokkal is megosztani a
színek és formák mögött rejtőző élettörténetet. Alig egy hét múlva ott is ültem Mihály
bácsi otthonában, és csak ámultam a szép,
kerek mondatokon, amelyek mintha önmaguktól illeszkedtek volna egymásba az egykori-mai „önarckép” kedvéért.
– 1941-ben születtem egy BeszterceNaszód megyei faluban. Az „első” apámtól
1943-ban árván maradtam, őt nem is ismertem. A két évvel idősebb nővéremet a nagyapám vette magához, és nevelte fel, én
anyámmal maradtam, aki egy év múlva férjhez ment egy havasi emberhez. A „második”
apám, mivel szerette a szarvasmarhákat, beállt bikagondozónak, emellett harangozó is
volt. Akkoriban egy másik faluban éltünk, ott
ért a háború. Menekülni kellett, és mi összefogtunk egy szomszéddal, vele együtt indultunk útnak, két tehenet is magunkkal vittünk.
Az oroszok és az oláhok utolértek, és elvették
a jószágot, mert kellett a katonaságnak. Amikor a nyakunkba vettük a világot, csak azt
vittük magunkkal, ami egy bivalyos szekérre
felfért, a többi vagyonunkat befalaztuk a házunk pincéjébe. Mire visszatértünk, semmit

Fotó: Gergely Hajnika

kek varázsfonal segítségével mutatkoztak be, majd egy, a meseországról szóló dallal ismerkedhettek meg
élőzenés kísérettel. Ezután beléphettek meseország kapuján, ahol
három próbát kellett kiállniuk. A
mostani gyerekek nehezen kötnek
kompromisszumokat, ezért is fontosnak tartották a szervezők, hogy
csapatokban dolgozzanak az apróságok. Az együttműködés zökkenőmentesnek bizonyult, a nagyobb
gyerekek segítették kisebb társaikat,
ha arra szükség volt. Közösen megalkothatták saját mesevárukat, mesefájukat és meserétüket, majd
kifoghatták az aranyhalat, lépegethettek a hétmérföldes csizmában.
Ha sikeresen kiállták mindhárom
próbát, közösen feldíszíthették
nagyapó mesefáját is. S mivel meseország nem létezik mese nélkül,
életre keltették Benedek Elek apót,
aki elkezdett mesélni a gyerekeknek, majd ők szőtték tovább a mese
fonalát, hogy felvidítsák a szomorú
királylányt, aki elveszítette a madarát. Amikor ez sikerült, és egy királyfi megtalálta a madarat is,
félredobták a bút, következhetett a

vidámság, mulatság, és jól megérdemelt lakomán is részt vehetett a
vidám gyereksereg.
„Úgy érzem, sikeresen zajlott a
foglalkozás, és bízom benne, hogy
a gyerekek kis batyuját kellően
megpakoltuk vidámsággal, új dalocskákkal, mosollyal és szeretettel.
Ez volt a nap fő célja: minél több
csillogó szempárt látni” – mondta el
az óvónő, aki Kolozsvári Zoltán tanítóval vezette végig a gyerekeket
meseországon.
Az első ilyen eseményt március
15-én rendezte az óvodapedagógus,
az az alkalom is nagyon jó hangulatban telt el, s kiderült, hogy jó az,
amit csinálnak, igény van a hasonló
foglalkozásra a kisvárosban a tanintézmény keretein kívül is.
A mostani tevékenységet – ahogyan a márciusit is – egy rajzpályázati felhívás előzte meg. A
Legkedvesebb népmesém címmel
meghirdetett verseny nagy sikernek
örvendett, ugyanis több mint 160
rajz érkezett be Székelyföld különböző helyeiről, sőt Magyarországról is küldtek alkotásokat. A
rajzokból mesegaléria született,

Képekbe zárt boldogság
nem találtunk a helyén, még a ház ajtaját és
az ablakokat sem. Ősz vége volt, és mi lepedőt meg pokrócot tettünk az ajtó helyére a
hideg ellen. Akkoriban kellett megszületnie
a húgomnak. A nevelőapám elment „kurkászni” a szőlősbe, és talált egy háromlábú
vasérc kályhát, azzal teleltünk ki. Ez a kályha
a későbbiekben is végigkísérte az életünket.
Nem sokkal később viszszatértünk a szülőfalumba, ott ismertük meg
az igazi éhséget. Zablisztből készített puliszkát ettünk, de én inkább a kutyáknak adtam,
annyira nem ízlett. 1948-ban aztán megszületett az öcsém is. Akkoriban költöztünk
Maros megyébe, egy Felső-Maros menti faluba, ott kezdtem nyolcévesen az első osztályt. Két kilométerre volt a házunk az
iskolától, de télen, a nagy hóban is gyalog
jártam oda-vissza, a tarisznyámmal. Ötödik
osztályban egy másik településen folytattam
a tanulást, bentlakásos diákként. Mivel azonban anyámék szegények voltak, az internátusba pedig hetente kellett kenyeret és
zöldséget vinni, nem bírták a „ritmust”, és
hatodikra nagyapámhoz küldtek a szülőfalumba. Jól ment ott is a tanulás, különösen
a természetrajzot, a történelmet és a földrajzot szerettem. Akkoriban kezdtem rajzolgatni, de nem volt pénzem festékre, csak ami
olajfestéket megkezdve találtam, abból pingáltam. Az iskola mellett a bárányokat is ki
kellett hajtani a legelőre, rendszerint ott
írtam meg a leckéimet. Hetedik osztályban –
egy másik Maros menti faluban – volt egy
nagyszerű földrajz és történelem szakos ta-

nárom, ő kezdett oktatni a tájfestésre. A következő évben felvételiztem Marosvásárhelyre, a Művészeti Líceumba, és fel is
vettek, de mivel a bentlakás akkori pénzben
2400 lejbe került, apámnak pedig 400 lej
volt mindössze a jövedelme, nem kezdhettem
ott a tanévet. Helyette szakiskolába mentem
Régenbe, és lett belőlem egy rossz traktorista. Mivel egyáltalán
nem szerettem a szakmámat, csak bolyongtam ide-oda, közben
sokat olvastam és rajzolgattam is. 1959-ben fejeztem be az iskolát, és kezdtem dolgozni. Egy kőtörő géppel
erdei utak kövezésében vettem részt, és egyszer, ahogy húztam le a drótkötelet a tárcsáról,
beleszaladt
az
ujjamba,
és
megfertőződött, meg is kellett operálni.
Három-négy nappal a műtét után megkaptam a katonai behívót, de a sebesülésem
miatt „visszazupáztak”, vagyis hazaküldtek
a sorozásról. A nevelőapám szeretett inni, a
viselkedése miatt többször konfliktusba kerültem vele. Egy ilyen veszekedés után mentem el a nővéremhez Beszterce-Naszód
megyébe. Május elseje volt, bált tartottak
éppen. Ott megismerkedtem egy lánnyal,
akiről kiderült, hogy gyerekkorunkban együtt
játszottunk a tilolt kender alatt. Ez a lány,
Irénke lett a feleségem. Hatvan éve házasodtunk össze, és hála istennek azóta is jól megvagyunk. Összezörrenések persze akadnak,
de hát nincs mosogatás edényzörgés nélkül.
– Hogyan kezdődött a közös életük? – kérdezem.
– Hét hónappal az esküvő után behívtak

amit egy hétig lehet megcsodálni a
főtéri Király Presszóban. Az alkotásokat három kategóriában bírálták
el szakemberek, a legtehetségesebbek a Kisherceg könyvesbolt felajánlásából
kapnak
díjakat
(könyveket, könyvjelzőt, édességet), míg a házigazda Gergely család különdíjakat ajánlott fel (a
presszó termékeiből válogathatnak
a gyerekek). A zsűri Szakács Miriám (Búzásbesenyő), Kádár Ráhel
(Rigmány) és Incze Rebeka (Székelyudvarhely) munkáját díjazta,
míg különdíjat Benedek Eszter (Marosvásárhely), Bodoni Henrietta
(Márkod), Bíró Lilla (Nyárádszereda), Béres Dorottya Ibolya (Búzásbesenyő),
Hodor
Rebeka
(Szentháromság) vehet át.
Kolozsvári Timea hozzátette: a
mese örök, ugyanúgy számára a
zene és a játék is az, ezért nagyon
szeretne további tevékenységeket is
szervezni, amelyek számára ideális
helyszínnek tartja ezt a kávézót, és
dicséret illeti a tulajdonosokat is,
amiért állandó kulturális tevékenységeknek biztosítanak itt lehetőséget.

katonának. A feleségemnek marosvásárhelyi
személyazonosságija volt, és hogy azt ne
kelljen kicserélni, a városban maradt, munkát kapott a néptanácsnál. Az álláshoz lakhatási lehetőség is járt, úgyhogy én kétévi és
egy hónapi katonaság után a kész szobába
jöttem haza. Két hónap múlva a városi kertészetnél találtam munkát. Üvegházakat építettünk, télen metszettük a fákat, nyáron
kapáltuk, gondoztuk a virágágyásokat, cserjéket. A Víztelep utcában volt a csemetekert,
ott is tevékenykedtünk. Három év múlva átmentem a kábelgyárba, ahol 1995-ös nyugdíjazásomig
dolgoztam.
Egy
munkabalesetem is volt a gyárban, egy drótdarab beleszökött az egyik szemembe, azzal
azóta sem látok. De ez sohasem akadályozott
kedvenc időtöltésemben, a festésben. A pincében szoktam dolgozni egyszerre több
képen is, főleg délelőtt 11 órától 2-ig, 3-ig,
de van, mikor pár órát délután is. A rámákat
is én készítem. Szeretem lefoglalni magam,
számomra ez a tökéletes hobbi.
Mihály bácsiéknak négy gyermekük, öt
unokájuk és ugyanennyi dédunokájuk van, a
legfiatalabb utódok egyévesek. Anyagiakban
sosem dúskáltak, de lelkiekben annál inkább,
a festményeket kitartóan népszerűsítő lányunoka segítőkészsége is erre utal.
– Korábban az ószerre hordta a munkákat, de nem járt szerencsével, mindig haza
kellett cipelnie az összeset – magyarázza
Irénke néni. Most a télre gondolnak, és főleg
a hideg időszak gázszámláira, ezért válna
meg az idős alkotó jó pár munkájától.
– Az interneten sokan értékelik, de néha
akad bíráló is, aki azt mondja: „ez nem jó, ez
giccs”. Az ilyent aztán jól „megmossák” a
többiek – mondja Mihály bácsi, és ragyog az
arca, mint egyre sokasodó festményein a táj.
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Elérhetővé válik a Google Pay az OTP Bank
Románia ügyfelei számára
Az OTP Bank Románia a
Google Pay szolgáltatást is
hozzáadja a portfóliójához,
és ennek köszönhetően a
Mastercard bankkártyával és
Android operációs rendszerrel működő készülékkel rendelkező ügyfelek online vagy
érintésmentesen fizethetnek
a
POS-termináloknál
a
Google Wallet alkalmazáson
keresztül.

Szerkesztette: Benedek István

Tavaszra halasztja új járatai
indítását az AirConnect
Március végére halasztja romániai belföldi, valamint a budapesti járatai indítását az
újonnan alapított román AirConnect légitársaság – közölte a Profit.ro portál a
társaság közlésére hivatkozva.

A társaság azzal indokolta a halasztást, hogy késik az általa megrendelt
második
repülőgép
leszállítása, és a járatok beindításának az operatív előkészítésében is
késés jelentkezett.
Az AirConnect azt is közölte,
hogy e-mailben és telefonon értesítik a halasztásról azokat, akik a
2022. október 15. és 2023. március
25. közötti időszakra már jegyet
váltottak. Ők visszakérhetik az út
árát, vagy egy későbbi időpontot jelölhetnek meg az utazásra. Emellett
egy ingyenes jegyet is kapnak kárpótlásul, amit 2023. január 15-ig
kell lefoglalniuk.
Az AirConnect légitársaság augusztus végén közölte, hogy október 15-től Kolozsvár–Budapest és

Bukarest–Budapest járatot indít.
Bejelentését követően azonban a
magyar Aeroexpress Regional társaság is elindította a Budapestet
Kolozsvárral, Debrecent pedig Kolozsvárral és Marosvásárhellyel
összekötő járatait.
Az AirConnect román légitársaságot – a honlapján közölt adatok
szerint – öt román magánbefektető
hozta létre azzal a céllal, hogy a regionális piacot szolgálja. A társaság
júliusban kezdte el működését egy
68 férőhelyes ATR-72-600-as repülőgéppel, és a román turisták által
kedvelt tengerparti desztinációkra
működtetett charterjáratokat. Korábban azt közölte, hogy flottája augusztusban
további
két
ATR-72-600-assal bővül. Ezekkel
kívánt – a budapesti járatok mellett
– romániai belföldi járatokat is indítani. Október közepére tervezte a
Bukarestet Nagybányával, Nagyszebennel, Marosvásárhellyel és
Suceavával összekötő járatok indítását. (MTI)

„A Google Pay szolgáltatás kiegészíti az OTP Bank digitális eszköztárát. Ezáltal ügyfeleinknek az
egyik legnépszerűbb fizetési megoldást biztosítjuk, amelyen keresztül gyorsan és biztonságosan
fizethetnek érintésmentesen vagy
online. Ez az új fejlesztés az ügyfeleink fogyasztási szokásainak és
azok változásának köszönhető, hiszen megnőtt a POS-terminálokon
végrehajtott fizetések száma, illetve a tranzakciók több mint
90%-a online felületen történik” –
nyilatkozta Roxana Hidan, az OTP
Bank Románia vezérigazgató-helyettese, az Üzleti Divízió vezetője.
A Google Pay szolgáltatás aktiválásához a felhasználónak telepí-

tenie kell a Google Wallet alkalmazást, itt a kívánt kártyát hozzáadhatja a digitális pénztárcához a
„Gpay – Fizetési kártya” opció kiválasztásával, ahol meg kell adnia
a kártya adatait, majd az egyedi jelszót, és a szolgáltatás aktívvá válik.
A Google Pay szolgáltatás használatához és a kereskedőknél történő fizetéshez fel kell oldania a

telefon képernyőjét, majd a POShez kell érintenie, így a tranzakció
egyszerűen és biztonságosan megtörténik, a visszaigazolás pedig
azonnal megérkezik az alkalmazásba.
A bank bejelenti, hogy a szolgáltatás jövő évtől a Visa bankkártyákkal rendelkező ügyfelek számára is
elérhető lesz. (közlemény)

Tavaly közel 9 milliárd euró közvetlen külföldi
tőkeberuházás érkezett Romániába

Tavaly 8,941 milliárd euró közvetlen külföldi
tőkeberuházás érkezett Romániába, több,
mint amennyit korábban közölt a Román
Nemzeti Bank (BNR) – derül ki a jegybank és
a statisztikai intézet éves statisztikájából.

A BNR korábban azt közölte, hogy tavaly 7,251
milliárd euró áramlott a román gazdaságba. A most
közzétett új értékből 6,747 milliárd eurót tett ki a tulajdonosi részesedés, a vállalatcsoportokon belüli hitelek pedig 2,194 milliárd eurót.
A tavalyi 8,941 milliárd euró magasan a legmagasabb értéknek számít az elmúlt tíz évben, hiszen a
2012-ben jegyzett 2,489 milliárd euró külföldi közvetlen tőkeberuházás 2018-ban érte el az addig csúcsnak számító évi 5,266 milliárd eurót, 2019-ben 5,173
milliárd euró, 2020-ban 3,005 milliárd euró áramlott

a román gazdaságba. Tavaly év végéig a román gazdaságba 100,288 milliárd euró külföldi tőkeberuházás
érkezett a rendszerváltozás óta, ez az érték 10,5 százalékkal nőtt a 2020-as adathoz képest. A feldolgozóipar, az építőipar és a kereskedelem vonzotta a legtöbb
külföldi befektetést. 62,5 százaléka Bukarestbe és a
körülötte levő Ilfov megyébe érkezett, a második helyen a székelyföldi megyéket is magában foglaló központi régió áll 8,7 százalékos részesedéssel.
A legnagyobb külföldi befektető Hollandia 22,182
milliárd euróval, második Németország 12,549 milliárd euróval, harmadik Ausztria 12,280 milliárd euróval, negyedik Olaszország 7,530 milliárd euróval,
ötödik Franciaország 6,495 milliárd euróval. Magyarország a tizenegyedik helyen áll 2,326 milliárd euróval. (MTI)

A helyi vállalkozók, pályakezdő fiatalok felkarolása a cél

Inkubátorház Nyárádszeredában

Folyamatban van a nyárádszeredai egykori árvaház épületének a felújítása, ahol
inkubátorházat alakít ki az önkormányzat. A beruházás
mintegy negyven százalékban
készült el eddig, és általa elsősorban helyi, illetve környékbeli vállalkozásoknak szeretnének majd korszerű székhelyet biztosítani.

A harmadik, nagyon rossz állapotban lévő szárnyat lebontották, és
már vissza is építették, jelenleg a
főépületen a tetőcserepeket cserélik,
illetve elkezdődtek a benti munkálatok, többek között a villany- és
gázszerelés. A főépület külső falait
száraz, magas nyomású lég- és homoksugárral letisztították, erre
szükség volt ahhoz, hogy vissza
tudják állítani az eredeti állapotába,

az ablakokat restaurálják. Nagyon
rossz állapotú ablakokat javítanak
fel, így azért, hogy megfelelő legyen a szigetelés, új, fából készült
ablakokat is fel fognak szerelni, viszont a homlokzati részen a régi,
restaurált ablakok látszanak majd –
tudtuk meg Tóth Sándor polgármestertől.
A városvezető szerint az épületfelújításon túl a projekt igazán nagy

kihívása az, hogy azt megtöltsék
tartalommal, ezért már tárgyalnak a
működtetéséről, elsősorban helyi
cégeknek, innovatív vállalkozásoknak szeretnének ott helyet biztosítani. A polgármester megjegyezte:
Budapesten is járt az Innovációs
Minisztériumnál, ahol felajánlotta
az inkubátorház használatának a lehetőségét, hiszen annyi segítséget
kapott már a nyárádmenti kisváros

Menyhárt Borbála
A felújítás alatt álló ingatlan B
kategóriás műemlék épület, több
mint százéves. Egykor járásbíróság,
majd árvaház működött benne,
majd egy ideig néhány helyiségében a kistérségi iroda kapott helyet,
a nagy része azonban évekig kihasználatlanul állt, és a teljes épület
alapos felújításra szorult. Az uniós
alapokból, illetve helyi forrásokból
finanszírozott projekt részeként sor
kerül az épület külső és belső felújítására, a belső terek felosztására, illetve felszerelésvásárlásra, ugyanis
az inkubátorház irodaházként fog
majd működni, ahol 18 kezdő vagy
már működő vállalkozásnak tudnának helyiséget, székhelyet biztosítani, korszerű konferenciateremmel
együtt. Az összberuházást nézve, a
munkálatok mintegy 40 százaléka
készült már el a Nyárádszereda Marosvásárhely felőli kijárata közelében lévő épületegyüttes esetében.

Fotó: Nagy Tibor

Magyarországról az elmúlt években, hogy úgy érezték, most rajtuk
a sor, hogy ajánlatot tegyenek, és
elősegítsék ezáltal potenciális gazdasági kapcsolatok létrejöttét. Akár
olyan magyarországi cégeknek
ajánlanák fel ezt a lehetőséget, amelyek itt Székelyföldön, Erdélyben,
Romániában szeretnének befektetéseket eszközölni.
Az üzleti tervbe elsősorban mérnöki, illetve IT-szakterületeket foglaltak bele a pályázáskor, az volt a
cél, hogy a fiatal szeredai, nyárádmenti, székelyföldi, erdélyi fiatalok,
akár a Sapientia végzősei, ne más
városokba vagy még nyugatabbra
ragadjanak le valamelyik nemzetközi cégnél, hanem itthon indítsanak saját vállalkozást, vagy
lehetőségük legyen elhelyezkedni
akár egy magyarországi cégnél,
amelyik lát abban potenciált, hogy
itt fektessen be – számolt be a terveikről a polgármester, aki szerint
négy-öt vállalkozás már érdeklődött
az inkubátorház iránt, a többi között
például topográfiával foglalkozó
cég is.
Mint mondta, az eredeti terv az
volt, hogy 2023-ig elkészül a beruházás, azonban a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben az
önkormányzatnak is könnyebb, ha
több év költségvetését terhelik az
építkezéssel járó kiadások, így előreláthatólag 2024-re készül majd el
az inkubátorház.
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Három alapember nélkül is felvették a küzdelmet az ezüstérmessel
felvenni a küzdelmet a toronymagas
esélyes és hat légióst használni tudó
ellenféllel.
Másfél perc kellett az els pontokig, Gajovi süllyesztett el egy triplát, majd olopa kosarával 5-0-ra
vezettek a marosvásárhelyiek, és az
ellenfél csak szabaddobásból tudta
megtörni a jeget. A 4. percben azonban Gajovi védekezés közben
megcsúszott, és rövid ápolás után
sántikálva hagyta el a pályát. Jegyezzük meg: saját lábán, így talán
nem annyira súlyos. A folytatásban
azonban nem vállalta a játékot, és
ett l meg is szeppentek egy kicsit a
marosvásárhelyiek, így a házigazdák 10 pontra elhúztak. Aztán
George Trif tanítványai rájöttek,

hogy nincs veszítenivalójuk, és
remek hajrával az els félid végén
A sérült Martini és Bora nélkül
egypontos el nnyel vonultak az ölállt pályára a Marosvásárhelyi CSM
töz be.
a kosárlabda-Románia-kupa D csoAmint várható volt, a harmadik
portjában a CSO Voluntari elleni tanegyedben rákapcsolt a Voluntari,
lálkozóra, ráadásul utóbbi pályáján.
és ebben a tízperces periódusban
Az el z idény ezüstérmesér l van
szinte minden dobásuk be is hullott
szó, amely az idén a Bajnokok Lia gyrbe, miközben túloldalt kigája selejtez jében is részt vett,
maradt néhány triplapróbálkozás,
végül pedig az Európa-kupában
így 13 pontos el nyre tett szert a
indul. Eközben, mint tudjuk, a CSM
házigazda. Az utolsó negyedben
most jutott fel a másodosztályból. S
azonban ebb l sikerült kilencet lea feldobásnál még nem is sejtették,
faragni, az utolsó nyolc pontot a
hogy Gajovi három perccel kés bb
marosvásárhelyiek szerezték, így
sántikálva lesz kénytelen elhagyni a
mindössze négypontos különbségküzd teret, azaz három alapembert
gel maradtak alul.
nélkülözött a marosvásárhelyi
Nistor végigjátszotta a 40 percet
együttes – amely így is képes volt
mint kötelez en szerepeltetett U23as játékos, és George Trif nem
érezte, hogy cserélnie kell. Az igazi
meglepetés azonban Sólyom teljesítménye, aki betöréseivel rengeteg
szabálytalanságot harcolt ki, 17
pontjából 11-et szabaddobásból
szerzett. Ehhez adódnak Engi-Rosenfeld triplái, róla azonban tudtuk,
hogy amennyiben jó napot fog ki,
nagyon pontos tud lenni távolról.
Sajnos Sánta és Person ezúttal csak
38, illetve 36%-on tudott teljesíteni
mez nyb l.
És íme, most üt vissza, hogy
Csíkszereda ellen több periódusban
nem koncentrált eléggé a csapat,
mert összesítésben így +18 a pontkülönbsége a CSM-nek, kett vel
kevesebb a FC Arge Piteti-énél,
A hazai közönség eltt szerepl játékosok ünnepelhettek a mérkzés végén
Fotó: a CSO Voluntari közösségi oldala amely hétf n 38 ponttal verte

Bálint Zsombor

Futott az eredmény után a Sirius
Bálint Zsombor
Nem kezdett jól a Brassói Olimpia elleni bajnoki nyitómérk zésen a Sirius n i kosárlabdacsapata, az ellenfél mindjárt az elején elhúzott
5-6 ponttal, aztán a vásárhelyiek egész meccsen
futhattak az eredmény után.
Noha Brassó pénzügyi erejét az új idényben
jelzi, hogy azt a Cortezt, aki az el z bajnokságban a marosvásárhelyieknél játszott, dupla pénzért elcsábították, az eredmény túl szigorú a
történtekhez képest. Az utolsó negyedig ugyanis
viszonylag szoros volt a meccs, mikor Brassó elment tíz pontra, mikor a Sirius szkítette négyre
a különbséget. A vendégcsapat ellenállása végül
a negyedik negyedben roppant össze, amikor öt
perccel a vége el tt a játékosai már érezték, hogy
elfogyott az id , és az addiginál is többet hibáztak.
A Sirius az ellenfelével összehasonlítható számokat produkált lepattanókból (s t, kett vel többet gyjtött be!), eladott labdákból és lopott
labdákból is. Ami eldöntötte a meccset, az az ellenfél dobóinak pontossága volt. Két legjobbjuk,
George és Zuba 84 (!), illetve 71%-os dobóteljesítményt produkált, ezzel pedig a Sirius nem
tudta felvenni a versenyt, mez nyb l mindössze
36%-ot teljesített.
A mérk zés negatív történése, hogy a második
félid elején Czimbalmos megsérült, és nem
tudta folytatni a játékot.
A klub a múlt héten jelentette be, hogy újabb

er csatárt szerz dtetett, az amerikai Tazsa Garrett
személyében, azonban ezen a meccsen még
nem lehetett jelen. Van azonban két hete, hogy
beépüljön a csapat játékába, hiszen a következ
forduló csak két hét múlva lesz, amikor a Sirius
a Bukaresti Agronomiát fogadja a Ligetben.

Jegyzkönyv
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló:
Brassói Olimpia – Marosvásárhelyi Sirius
76:60 (23-17, 19-19, 17-16, 17-8)
Bukaresti kosárlabdaaréna (a f városban
rendezték az 1. forduló valamennyi mérk zését), 100 néz . Vezette: Vlad Cotroba (Bukarest), Michael Nicoar (Bukarest), Radu
Viinoschi (Bukarest). Ellen r: Ctlin Burlacu
(Ploieti).
Olimpia: George 28 pont, Zuba 28, Pešovi
6, Kilin 4 (1), Armanu 3, Cortez 3 (1), VoicaNagy 2, Plaviu 2, Nan, David, Pricop, Frîncu.
Sirius: Podunavac 18 pont (2), Horobec 14
(3), Harris 14, Chi 8, Buuk 4, Feise 2, Sólyom, Ciciovan, Lipovan, Czimbalmos.

Eredményjelz
Ni kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló:
Bukaresti Rapid – CSM Alexandria 66:54, Kolozsvári U – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
32:107, Konstancai CSM – Kézdivásárhelyi
KSE 56:64, Brassói Olimpia – Marosvásárhelyi
Sirius 76:60. A Bukaresti Agronomia állt.

Bajnokok Ligája: a mai program
Nyolc mérk zéssel folytatódik ma a labdarúgó
Bajnokok Ligája: a harmadik forduló második játéknapján a három magyart foglalkoztató RB
Lipcse a Celticet fogadja. A nap rangadóját
ugyanebben az E jel négyesben rendezik: a
Chelsea az AC Milant látja vendégül.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:
* 19.45 óra:
E csoport: Salzburg – Dinamo Zágráb (TV:
DigiSport 2, Orange Sport 3, Prima Sport 3);
F csoport: RB Lipcse – Celtic Glasgow (DigiSport 1, Orange Sport 2, Prima Sport 1);

* 22.00 óra:
E csoport: Chelsea – AC Milan (DigiSport 1,
Orange Sport 1, Prima Sport 1);
F csoport: Real Madrid – Sahtar Donyeck (DigiSport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2);
G csoport: Manchester City – FC Koppenhága, Sevilla – Borussia Dortmund (Orange
Sport 4, Prima Sport 4);
H csoport: Juventus – Makkabi Haifa (DigiSport 4), Benfica – Paris Saint-Germain (DigiSport 3, Orange Sport 3, Prima
Sport 3).

Ploieti-et. A piteti-iek így már biztosan továbbjutnak mint a két legjobb második helyezett egyike, míg
a marosvásárhelyi csapat csak reménykedhet. Akkor lehet ott a nyolcas dönt ben, ha a B csoportban a
második helyezett pontkülönbsége
+18-nál kisebb lesz. Tekintve azon-

ban, hogy az érintettek tudják,
mennyire van szükségük a kvalifikációhoz, a Bukaresti Laguna pedig
könny prédának tnik, könnyen
el fordulhat, hogy az a három pont
hiányzik majd, amelyet a Csíkszereda ellenében könnyen hozzá lehetett volna tenni.

Jegyzkönyv
Kosárlabda-Románia-kupa, D csoport: Marosvásárhelyi CSM – CSO
Voluntari 79:83 (21-26, 23-17, 17-29, 18-11)
Voluntari, Gabriela Szabo sportcsarnok, 100 néz . Vezette: Drago
Barbu (Jászvásár), Alexandru Ivan (Târgovite), Mihai Bnic (Bukarest). Ellen r: Mihai Caraion (Bukarest).
Marosvásárhelyi CSM: Sólyom 17 pont, Engi-Rosenfeld 14 (4),
Sánta 13, Person 12 (2), olopa 10, Nistor 7 (1), Gajovi 3 (1), Lowrance 3. Kispadon: Murean, Blaga, Bot, Szilveszter.
CSO Voluntari: Vasiliauskas 18 pont (4), Török 15 (3), Planini 14,
Moore 11, Thompson 6, Axinte 5 (1), Cotton 5, Gotcher 4, Tohtan 3,
Voicu 2. Kispadon: Vida, Dan.

Eredményjelz
Kosárlabda-Románia-kupa, csoportkör:
* A csoport: FC Arge Piteti – Petrolul Ploieti 96:58;
* C csoport: Bukaresti CSA Steaua – Bukaresti Dinamo 80:73;
* D csoport: Marosvásárhelyi CSM – CSO Voluntari 79:83;
* E csoport: Temesvári OMHA Mozzart Bet – Nagyszebeni CSU
90:77;
* F csoport: Galaci CSM – Bukaresti Rapid 66:89.
A B csoport mérk zéseit elhalasztották.
A nyolcas döntbe jutott csapatok: Nagyváradi CSM, SCM U Craiova,
Kolozsvári U-BT, CSO Voluntari, Temesvári OMHA Mozzart Bet.
A második helyezettek rangsora (a B csoport kivételével): 1. FC
Arge Piteti +20, 2. Marosvásárhelyi CSM +18, 3. Nagyszebeni CSU
+11, 4. Bukaresti CSA Steaua –5, 5. Foksányi CSM –36. A legjobb kett
jut tovább.

Megspóroltak 100 lejt
az idmérn
Bálint Zsombor
Els hazai mérk zését játszotta az
idei teremlabdarúgó 2. ligában a Marosvásárhelyi CSM. A Simándi oimii
elleni találkozón sima hazai gy zelem
született, ám a meccsen igencsak hiányoltuk azt a futsalt, amellyel egykoron megszoktatták a közönséget a
szakág legjobbjai. Az a legkevésbé
sem vigasztal, hogy az ellenfél, Simánd még ennél is alacsonyabb szinten van. Hab a tortán a két játékvezet
tevékenysége: akkor fújtak szabálytalanságot,
amikor
valamelyik
játékos feldobta magát, és jajgatni
kezdett.
A két csapat játékosai nemigen lehettek jelen, amikor védekezésre tanították ket, mert özönlöttek a gólok a
meccsen, kevesebb mint kétpercenként egy. A sok gól dacára azonban
egyáltalán nem volt színvonalas a
játék. A 3. percben a CSM már 3-0-ra
vezetett, és úgy tnt, nagyon nagy lesz
a különbség, azonban utóbb kiegyensúlyozódott a találkozó. 12-4 után a ki
tudja miben bízó simándiak lehozták
a háló rüket, és noha kétszer kihasz-

nálták az emberfölényt, három gólt is
kaptak az üres kapuba – azért csak
ennyit, mert a hazai játékosok sok labdaszerzés után nem a legjobb döntéseket hozták.
A mérk zés pikantériája, hogy az
id mér feladatát a hazai csapat szakmai igazgatója, Kacsó Endre (nem
mellékesen Románia válogatottjának
szövetségi kapitánya) látta el. A szabályok szerint a szervez nek kell biztosítania az id mér t, a klub
igazgatója, Kacsó Sándor azonban
nem hagyta jóvá, hogy kifizessék a
feladatra megbízott személynek a tiszteletdíját. Tekintve, hogy ez a szervezési költségek részét képezi, mint a
játékvezet i díjak vagy a hivatalos
orvos járandósága, a döntés nehezen
értelmezhet . Mert mi van, ha nem
hagyja jóvá például a kosárlabdameccsen a hivatalos id mér nek járó
díjat? A klub akár el is veszítheti a
meccset emiatt. Mindenesetre sikerült
megspórolni 100 lejt a klubnak ebben
az ínséges id szakban...
A marosvásárhelyi csapat legközelebb október 16-án Korondon lép pályára.

Jegyzkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, 2. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Simándi
oimii 15-6 (6-2)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 30 néz . Vezette: Florin Anca
(Déva), Ctlin Blîndu (Vajdahunyad). Tartalék: Ionel Boharu Predescu
(Buftea). Ellen r: Gáll Gy z (Székelyudvarhely).
Gólszerz k: Bardócz (1., 18., 21., 36.), Kojzi (2., 3., 13., 15., 28.), P. Chertes (23., 39.), C. Chertes (24., 35.), Papp (25.), Dobai (28.), illetve Mrcu
(4., 25., 30.), Ciorne (23.), Micula (13. – hatméteres), Tomi (37.).
Marosvásárhely: Sbdu (Nagy) – Kojzi, Dobai, Bardócz, P. Chertes
(Varga, Puia, D. Hâncu, Papp, Kiss, C. Chertes, R. Hâncu).
Simánd: Nstase (Onac) – Gherhe, Ciorne, Mrcu, Sechel (Buruian,
Micula, Tomi, Gteancu, Ujoc).

Eredményjelz
Teremlabdarúgó 2. liga, II. csoport, 2. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
Simándi oimii 15-6, Metropolitan Ialnia – Gyergyóremetei Kereszthegy
4-16, A Gyergyószentmiklósi Inter – Korondi Junior mérk zést október 9én rendezik.
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Részmunkaidős szerződés
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Adófizetők figyelmébe!
Marosvásárhely Helyi Adóigazgatósága felhívja az adófizető
magánés
jogi
személyek figyelmét, hogy a
2022. év második félévében
esedékes ingatlan-, telek-, illetve gépjárműadók és illetékek befizetési határideje
szeptember 30. volt.

Emlékeztetnek, hogy elektronikus úton a ghiseul.ro, a https://
platformacetateni.targumures.globalpay.ro/cetatean-logis, a Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság
www.dfltgm.ro weboldalán, a magánszemélyek és jogi személyek
elektronikus adószolgáltatási portálján törleszthetnek.
Készpénzes vagy bankkártyás

fizetés a 29 Selfpay fizetőállomásnál
lehetséges,
személyi
számmal/egyedi regisztrációs kóddal, valamint a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal pénztárainál
(Győzelem tér 3. szám), a Helyi
Adóigazgatóság
pénztárainál
(Győzelem tér 33.) és a Tudor negyedi gyűjtőirodánál. (Merészség
utca 19.). (sz.)

Augusztus elsejétől a román
munkatörvénykönyvben
a
2022. évi 16-os számú kormányrendelettel új szabályok
vonatkoznak a részmunkaidős
munkaszerződésekre.

A munkatörvénykönyv 103-as
cikkelye alapján a részmunkaidős
munkavállaló az, akinek munkaszerződése kevesebb mint napi 8
órás (heti 40 órás) munkaidőt ír elő.
A részmunkaidős foglalkoztatottak után legalább egy minimálbérnek megfelelő nyugdíjbiztosítási

járulékot és egészségbiztosítási járulékot kell fizetni. Egy minimálbérnek megfelelő nyugdíjbiztosítási járulék a munkabér 25%-a, minimálbér esetén 638 lej (2.550 lej
X25%). Az egészségbiztosítási járulék a munkabér 10%-a, a jelenlegi
minimálbér esetén 255 lej.
Akinek van egy teljes munkaidős
állása és egy részmunkaidős szerződése, az utóbbira nem kell fizesse a
legalább egy minimálbérre vonatkozó járulékokat, mivel a teljes
munkaidős állásnál biztosítva van a
minimálbér. (szer)

A bántalmazó távoltartása és a sértett védelme érdekében

Elektronikus nyomkövetők a megyében is

Maros megyében október elsejétől kísérleti jelleggel működik
a nyomkövető rendszer alkalmazása a távoltartás kényszerintézkedésének betartatása érdekében. Az országos adatok szerint idén több mint hétezer távoltartási végzést adtak ki,
azonban meghaladja a kétezret azoknak a bántalmazóknak a
száma, akik semmibe vették az intézkedést. A nyomkövető
rendszer alkalmazásával a családon belüli erőszak esetén a
bántalmazó szabadságának tényleges megvonása nélkül korlátozható a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely megválasztásához való joga.

Szer Pálosy Piroska
Az intézkedés célja, hogy a bűnismétlés megakadályozása és a sértett védelme érdekében az agresszor
távol maradjon bizonyos személytől vagy helységtől, ezt október 2án a gyakorlatban is kipróbálhatták
a Maros megyei rendőrök. Bonyha
községből érkezett segélyhívás, a
családon belüli erőszak áldozata
egy nő volt. A dicsőszentmártoni
rendőrkapitányság a helyszínre vezényelte munkatársait, és megállapították, hogy a bejelentett eset
valós, Jövedicsen egy 35 éves nőt
bántalmazott a 29 éves élettársa. A
férfi ellen ideiglenes távoltartást
rendeltek el, és október 2-án, vasárnap az agresszorra elektronikus
nyomkövető pántot szereltek. Az eljárást a dicsőszentmártoni rendőrség és a dicsői törvényszékhez
tartozó ügyészség felügyelete alatt
folytatják családon belüli erőszak
bűntett elkövetése vádjával.
Ez év október 1-jétől Bukarest,
Iaşi, Maros és Vrancea megyében
kísérleti jelleggel működik az elektronikus nyomkövető információs
rendszer. Ideiglenes védelmi határozat, védelmi határozat és európai
védelmi határozat kibocsátása esetén rendelhető el az elektronikus
nyomkövetővel történő megfigyelés.

Az agresszornak és a bántalmazottnak is viselnie kell
A 2022. augusztus 10-i 1025.
számú kormányhatározat előírja a
kísérleti rendszerben történő működés műszaki és szervezési szempontjait. A kísérleti rendszerben a
felügyeleti elektronikát három szakaszban ültetik gyakorlatba. 2024ben további 19 megyére terjesztik
ki a nyomkövető karkötők használatát, a tervek szerint ekkor vezetik
be többek között Brassó, Kovászna
Hargita, Szeben megyében is, majd
2025-ben az ország többi megyéjében: Fehér, Arad, Temes, Arges,
Bihar, Olt stb. is gyakorlatba ültetnék a rendszert. Az elektronikus
eszközöket a rendőrség vásárolja
meg, az adatközlési hálózat kiépítése pedig a Speciális Távközlési
Szolgálatra (STS) hárul. Távoltartási végzés esetén az áldozat kérheti
az elektronikus nyomkövetőt, így

amint az agresszor túllépi a végzésben előírt távolsághatárt, a rendszer
riasztást küld a 112-es sürgősségi
hívószámra, a rendőrség pedig a
GPS révén rövid időn belül a helyszínre érhet. A nyomkövetőt az agresszornak és a bántalmazottnak is
viselnie kell, előbbinek kötelezően
látható helyen. Önkényesen nem távolítható el, mert elindul a riasztórendszer.
A
monitorozás
automatikusan, emberi beavatkozás
nélkül és kizárólag Románia területén zajlik, bizonyos szabályokat betartva. A megfigyelt személy és az
elektronikus eszközöket hordozó
védett személy(ek) kilétét csak a riasztást létrehozó felügyeleti szerv
ismerheti. Ha a riasztás generálódik
– jelezve a kijelölt távolság megsértését – lehetőség lesz az eszközazonosító társítására a meglévő
személyes adatokhoz és azok továbbítására a 112-es segélyhívó
számra és a legközelebbi közrendvédelmi szervhez, beavatkozás végett.

illetéktelen belépést, de az eszköz lőeszköz állandó viselésére, az álakkumulátorának lemerülését is dozattal való bármilyen kapcsolattartást megtiltani, ide értve
jelzi.
Az intézkedések között megvaló- telefonon, postai úton vagy bármisulhat az agresszor ideiglenes kila- lyen más módon, a támadót kötelekoltatása a családi házból – zik a lőfegyverek rendőrségnek
függetlenül attól, hogy az ingatlan történő átadására.
tulajdonosa-e –, a bántalmazó hasz- Közel ötezerrel több
nálati joga a közös otthonnak egy családon belüli erőszak
részére, ha az megosztható, az áldoA rendelkezésre álló adatok szezat és adott esetben a gyermekek
rint
idén év végéig megközelítheti
Egy hónaptól egy évig terjedő visszailleszkedése a családi ottaz
ötezret
is a családon belüli erőszhonba, az áldozat és a gyermekek
börtön
aknak
minősülő
bűncselekmények
A Román Rendőr-főfelügyelőség elhelyezése szociális központban és
száma. 2022 első nyolc hószeptember 1-jén aláírta a
napjában országos szinten
keretszerződést az infor13,3%-kal (+4320) nőtt a csamatikai rendszer és 15.000
ládon belüli erőszaknak is minyomkövető beszerzésére,
nősülő
bűncselekmények
a teljes összeg 165.782.991
száma 2021 első nyolc hónaplej héa nélkül. Az eszköz
jához képest (32.601-ről
automatikusan jelez, ha a
36.921-re). Az előző évek
bántalmazó nem tartja be a
számadatai ismeretében takiszabott távolságot, illetve
valy a képviselőház egyhanez bizonyítékként is haszgúlag
megszavazta
az
nálható, a végzés megszeelektronikus nyomkövetők
gése ugyanis egy hónaptól
bevezetésével kapcsolatos töregy évig terjedő börtönvényt, amely létrehozza és
büntetéssel jár. Az elektroszabályozza a megfigyelőnikus
megfigyelő
rendszert. Ezzel az intézkeberendezés olyan karkötő,
déssel a családon belüli
amelyet a személy bokáerőszak visszaszorítását és a
jára, kivételesen a karjára
távoltartási végzések hatékorögzítenek az ideiglenes tányabb érvényesítését remélik.
volságtartási határozat, bíA romániai adatok szerint az
rósági ellenőrzés, óvadékos
áldozatok védelmében kibobírósági ellenőrzés, házi
Fotó: Maros Megyei Rendőrség csátott távoltartási végzések
őrizetbe helyezés, letartózközel felét megszegik, számos gyiltatás, távfelügyelet esetén. Az elekt- az agresszor kötelezése arra, hogy kosság történt olyan körülmények
meghatározott
minimális
távolságot
ronikus megfigyelőrendszer jelzi a
között, hogy az áldozat távoltartási
megfigyelt személynek is, hogy ri- tartson az áldozattól, annak család- végzéssel rendelkezett. A törvény
tagjaitól.
Ugyanakkor
a
támadónak
asztás történt. A célzott riasztások a
szabályozza az elektronikus nyomközelségriasztás, esetenként az épü- meg lehet tiltani, hogy azokra a he- követő eszközök használatát, riaszlyekre
látogasson,
ahol
a
védett
szelet jogosulatlan elhagyását, egy
tások esetén a fellépés menetét,
meghatározott kerület illetéktelen mélyt elhelyezték, az agresszort valamint a rendszeren belüli adatkötelezni
az
elektronikus
megfigyeátlépését, egy kizárási zónába való

Fotó: Nagy Tibor

védelmet annak érdekében, hogy a
bántalmazott személyek biztonságban érezhessék magukat.

Távoltartás ellenére több
mint kétezer bántalmazás
A Maros megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása szerint az
idei év első nyolc hónapjában országosan 7.331 védelmi végzést
adtak ki a bíróságok (6,2%-kal
(+430) többet, mint 2021 első nyolc
hónapjában), az összesből 3.469
(47,32%) ideiglenes távoltartási
végzés. A legtöbbet (6.598-at, az
összes végzés 90%-át) a sértettek
kérésére, 564-et az ügyészek, 169et pedig más, erre felhatalmazott intézmények kérésére adták ki. Ennek
ellenére a családon belüli erőszak
megelőzéséről és leküzdéséről
szóló 2003. évi 217-es számú törvény 47. cikkének be nem tartása
tekintetében 2.166 alkalommal sértették meg a védelmi határozatot,
19,7%-kal (+356) többször, mint
2021 első nyolc hónapjában, ebből
1.398 alkalommal városon és 768
vidékben.
Az év első nyolc hónapjában országos szinten 8.765 ideiglenes védelmi határozatot adtak ki
(1644-gyel több, mint 2021 első
nyolc hónapjában), ebből 3.469-et
alakítottak át védelmi határozattá.
Az ideiglenes védelmi határozat be
nem tartása tekintetében 579 bűncselekményt jelentettek be, 46,2%kal (+183) többet, mint 2021 első
nyolc hónapjában, ebből 322 városi,
257 vidéki környezetben történt. A
családon belüli erőszak áldozatai
számára létrehozták a 0800-500333-as ingyenesen hívható segélyvonalat.
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A Mercedes még sokáig kitartana
a V8 mellett

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Durva adót vezettek be Kanadában
a szupersportkocsikra

Bugatti Chiron luxusautó, illusztráció

Forrás: Bugatti

A szegény embert az ág is húzza, tartja a
mondás. Azonban most más a helyzet, jelen
esetben a kimondottan jó anyagi helyzetben
levő emberek zsebéből vesz ki nagyobb
összeget a kanadai állam, szupersportautóadó néven. Ezzel az adóval tovább drágulnak a szupersportkocsik. Az új illeték
szeptember elsején lépett életbe, és a 2018
után gyártott és több mint 100.000 dollárba
kerülő autókat érinti. Kisbetűs rész a törvényben, hogy a negyven férőhelynél nagyobb hajók és repülőgépek esetében
250.000 dollár a küszöb. Továbbá az adó
nem vonatkozik a haszongépjárművekre, a
lakóautókra, a motorkerékpárokra, a szabadidős járművekre – például motoros szánokra, amelyeknek elég nagy divatja van az
országban –, és a 3856 kilogrammnál nehezebb járművekre. A papírforma szerint az
adó megfizetése a gyártók vagy importőrök
vagy a forgalmazók kötelessége. Ez így jól
is hangzik, és minden bizonnyal ki is fogják
fizetni, de nekik is vissza kell jöjjön valahonnan az a pénz, így ne legyen senkinek
illúziója. Az így keletkezett többletköltséget
át fogják terhelni a vásárlókra, azaz a luxusadó meg fog jelenni a gépjárművek árában.

Természetesen jogos a kérdés, hogy
mennyi pénzről is van szó? Az adó mértéke
az autó árától függ, és két módszerrel fogják
kiszámítani. Az első az, hogy az adó az autó
árának a 10%-a, a második számítási mód
azt mondja, hogy az autó piaci árából levonnak 100.000 dollárt, és a fennmaradó öszszeg 20%-a fogja jelenteni az adót.
Értelemszerűen a két módszer különböző
eredményeket szül, és ezek közül az alacsonyabbat fogják alkalmazni.
De vegyünk egy konkrét példát. Tegyük
fel, hogy van egy 120.000 dollárba kerülő
luxusautó. Ennek az adója az első módszer
szerint 12.000 dollár lenne, míg, ha a teljes
árból levonunk 100.000 dollárt, és az így
kapott eredménynek a 20%-át vesszük figyelembe, akkor az adó „csak” 4000 dollár.
A teljes kép érdekében hozzá kell tenni,
hogy az első módszer 200.000 dollár felett
lesz előnyös.
Az új adó bevezetését természetesen nem
hagyták szó nélkül az iparág szereplői,
azzal érvelnek ellene, hogy akár 2,8 millió
dolláros árbevétel-kiesést is eredményezhet
a következő fél évtizedben.

Különös helyzet bontakozott ki az autóiparban. Egyrészt jelen van az a tendencia,
hogy minden gyártó át akar térni az elektromos meghajtásra, hiszen 2035-től már csak
nulla közvetlen kibocsátású autókat lehet forgalomba helyezni az Európai Unióban. Eközben egyre közelebb van az Euro 7 norma
bevezetése, ezt hozzávetőlegesen az évtized
közepére tervezik. Furcsa fordulat utóbbival
kapcsolatban, hogy a szupersportkocsik esetében nem fogják alkalmazni, azaz azok
mentesülnek a szigorú kibocsátási átlagok
alól. Ezzel ellentétben leginkább a kisebb
méretű és olcsóbb autók fogják megérezni az
új környezetvédelmi normát, hiszen ez számos fejlesztést feltételez, ami értelemszerűen
az autók árában köszön vissza. Már most
több gyártó jelezte, hogy az Euro 7 bevezetését követően nem lesz értelme kisebb autókat gyártani, mert olyan mértékben kellene
növelni az árat, hogy a vásárlók azt már nem
lennének hajlandók megfizetni.
Tehát azt látjuk, hogy az autóipar egyre inkább halad a zöldebbé válás irányába. De egy
kivétel biztosan van, a Mercedes. A csillagos
márka, amely a legtöbb ember fejében a kényelmet és a luxust jelképezi, a napokban állt
elő azzal a gondolattal, hogy nem mondanak
le a hat- és nyolchengeres motorjaikról. Legalábbis Jörg Bartels, a modellfejlesztéssel
foglalkozó részleg igazgatója ezt nyilatkozta
az ausztrál CarSales újságírójának.
Bartels elsősorban a megfelelő kereslettel
érvelt a motorok életben tartásával kapcsolatban. Véleménye szerint egy adott márka
akár 2030 után is megtarthatná a nagyobb

motorjait, ha van rájuk a piacon valós kereslet, és természetesen a piacon hatályban lévő
jogi környezet is megengedi. Nem mellesleg
a Mercedesnél továbbra is a legfontosabbnak
a flottaátlagot tartják, és 2039-re el szeretnék
érni a teljes karbonsemlegességet. Viszont,
ha a kötelező átlagot tudják úgy teljesíteni,
hogy közben forgalomban vannak a V8-sok,
akkor eszük ágában sincs lemondani róluk.
Ez egyfelől jó hír az autók szerelmeseinek,
másfelől viszont szomorú, hogy az egyik leghíresebb autógyártó nem a környezetvédelemért küzd, hanem csak a flottaátlag elérésért.
De közben egyre közelebb kerül az Euro
7 bevezetése, és ezzel a Mercedes is tisztában
van. Ahogy azzal is, hogy az évtized közepe
után csak drága fejlesztések árán tudnak
majd megfelelni a környezetvédelmi normáknak. A fejlesztések pedig az autóik árában fognak megmutatkozni, és egyre inkább
szűkül az a réteg, amelyik hajlandó egy nagyobb összeget kifizetni pluszban egy autóra
a nagy vagy nagyobb belső égésű motor fejében.
Az interjúban az igazgató nem beszélt
konkrét fejlesztési irányról, azt viszont egy
korábbi nyilatkozatából tudni lehet, hogy a
Mercedes nem hisz a szintetikus üzemanyagokban. Jörg Bartels azzal érvelt, hogy hatalmas mennyiségű szén-dioxid keletkezik a
szintetikus üzemanyagok előállításakor, így
egyelőre még nem opció számukra, hogy bevezessék. A későbbiekben, ha változik az előállítás menete, nem zárkóznak el a
lehetőségtől.

Mercedes-Benz V8-as motor, illusztráció, Forrás: AutoMarket

GSe jelzéssel érkezhetnek a jövő Opel villanyautói
Az Opel és a Vauxhall bejelentette, hogy hamarosan új
almárkát dob a piacra, amely kimondottan elektromos autókat fog kínálni. Az új márkanév, azaz a GSe hajaz a GSi
névre, amely a sportosabb benzines Opeleket takarta.
A hír nem akkora újdonság, mivel az Opel designfőnöke, Mark Adams már a nyáron beszélt arról, hogy terveznek egy kifejezetten sportos elektromos Astrát, ami
várhatóan 2023-ban fog a piacra kerülni. Tehát már sejteni
lehetett, hogy az Opel készül a sportosabb villanyautókkal,
mindössze az az újdonság, hogy ezt egy teljesen új almárkával teszi. Azok számára pedig, akik nem tudják kivárni
a jövő évi sportos elektromos Astra megjelenését, ott van
opció gyanánt a tölthető hibrid változat, ami szintén elég
jó teljesítményt kínál.
Az első GSe jelzéssel ellátott további típusok várhatóan
2024-ben érkeznek majd, méghozzá a termékpaletta tetejére, legalábbis az Opel oda tervezi pozicionálni őket.
Ezzel egy időben az Opel átnevezi a jelenlegi elektromosautó-kínálatát is, és minden modell meg fogja kapni az
Electric utótagot a nevéhez.
Az Opel designfőnöke azt is elárulta a Top Gearnek,
hogy a Stellantis tulajdonában lévő márka már 2028-ig szeretné elérni azt, hogy csak elektromos autók szerepeljenek
a kínálatában.
Nem mellesleg az Opelnek mindig volt sportos részlege,
az elektromos átállás kapcsán pedig megszellőztették,
hogy elkészülhet az egykori Opel Manta elektromos változata is. Ha figyelembe vesszük, hogy hányan várták a
Volkswagen ID. Buzzt, akkor nem kizárt, hogy a villanyos
Manta is egy sikermodell lehet, már ha valóban megszületik.

Opel Manta GSe-koncepció

Forrás: totalcar.hu

10 NÉPÚJSÁG

__________________________________________________ AKTUÁLIS _______________________________________________ 2022. október 5., szerda

Állásfoglalás

Az RMDSZ parlamenti csoportja elítéli és alaptalannak tartja a
Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter ellen
indított félretájékoztató kampányt, amely szerint a miniszter nem biztosítja a nemzeti parkok védelmét. Ez az állítás hamis, a 2021-es kormányprogramban pontosan Tánczos Barna javaslatára került be, hogy
minden nemzeti park területének 75%-a szigorúan védett terület legyen,
és az ezzel járó megszorítások miatt a tulajdonosokat kompenzálják.
Tekintettel arra, hogy a nemzeti parkok területeinek bizonyos részei
már eddig is szigorúan védettek voltak, Tánczos Barna miniszter javaslata, a nemzetközi szabályrendszer ajánlását figyelembe véve, az volt,
hogy ezt a védettségi szintet az összterület háromnegyedére kell kiterjeszteni, azaz 75 százalékára. Ezzel a javaslattal a koalíció teljes mértékben egyetértett.
A kormányprogramba foglaltak szerint elkezdődtek a szigorúan védett területek kiterjesztésére vonatkozó eljárások, az érintett helyi lakossággal, szakemberekkel és civil szervezetekkel folytatott
konzultációk.
Ezért számunkra érthetetlen, hogy miért volt szükség egy lejárató
kampányra szeptember végén, mindazok után, hogy a munkálatok jóval
korábban megkezdődtek, és hosszú idő után végre kimozdultunk a holtpontról, hacsak nem Tánczos Barna miniszter lejáratása a cél.
A szigorúan védett területek tulajdonosai számára tiltott a faanyag
üzemszerű kitermelése, az európai rendelkezések értelmében a tulajdonosok számára bevétel-kompenzáció jár a ki nem termelhető famenynyiség függvényében. E téren is nagy előrelépés történt, hiszen hosszú
idő után először a Tánczos Barna mandátuma alatt sikerült a környezetvédelmi minisztériumnak az összes tartozást kifizetnie, és a kompenzációkat időben és naprakészen törlesztenie, azaz az
erdőtulajdonosakat első alkalommal kárpótolták időben az erdő kitermelését érintő bevételkiesés miatt.
Az RMDSZ képviselői és szenátorai támogatásukról biztosítják a
minisztert, aki eddigi munkája alapján az utóbbi évek legeredményesebb környezetvédelmi miniszterének bizonyult, ugyanakkor elítélik az
alaptalan, hazugságoktól hemzsegő és rosszindulatú hangulatkeltést.
Meggyőződésünk, hogy Tánczos Barna személye a garancia arra,
hogy a kormányprogramban vállaltak gyakorlatban is megvalósuljanak,
és továbbra is élvezi az RMDSZ parlamenti csoportjának a bizalmát.

Uniós forrásokból létesül a holokauszt,
illetve a kommunizmus áldozatai előtt tisztelgő
múzeum

Romániában az európai uniós
helyreállítási alapok felhasználásával hoznak létre holokausztmúzeumot
a
fővárosban, illetve alakítják ki
a kommunizmus áldozatai
előtt tisztelgő börtönmúzeumot a Buzău megyei Râmnicu
Săraton. A két intézmény finanszírozási szerződését kedden írták alá – közölte az
RMDSZ.

A nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi terv (PNRR) részeként az európai beruházások
minisztériuma kilenc emlékmúzeum létrejöttét finanszírozza Romániában.
A
bukaresti
holokausztmúzeumra megközelítőleg 18 millió eurót, míg a Râmnicu
Sărat-i börtönmúzeumra 11 milliót
fordítanak.
„Régi adósságait törleszti az ország a Romániai Holokauszt és
Zsidó Történeti Múzeum, valamint
„A csend börtöne” börtönmúzeum
és romániai kommunizmus oktatási
központ létrehozásával. A zsidó történeti múzeum a fővárosban épül,
és a holokauszt rettenetes időszakát
mutatja be, a börtönmúzeum Râmnicu Săraton segíti az új nemzedékekkel megértetni az elnyomó

nacionálkommunista rezsim borzalmait (...) Erkölcsi kötelességünk
emlékezni és emlékeztetni. Mert ha
nem felejtünk, a szélsőséges eszmék és az idegengyűlölet szégyenfoltjai maradnak a kollektív
tudatunknak, a társadalom pedig
nem követi el ugyanazokat a hibákat” – idézte Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettest az RMDSZ
közleménye.
Hegedüs Csilla, az európai beruházások és projektek minisztériumának államtitkára szerint a
finanszírozási szerződés aláírását
másfél éves munka előzte meg.
„Sokan azt mondják, nem a múzeumok hiányoznak nekünk. Én
pedig azt mondom: a holokauszt, a
kommunizmus évei mind-mind
olyan sebek, amelyeket meg kell
próbálnunk begyógyítani, de soha
nem szabad elfelejteni. Szembe kell
néznünk a múltunkkal, másképp
nem tudunk egészséges, szabad
jövőt építeni” – emelte ki az államtitkár.
„A csend börtöne” börtönmúzeum 1989 óta a legnagyobb olyan
projekt Romániában, amely a kommunizmus áldozatainak állít emléket.
A
máramarosszigeti,
szamosújvári vagy nagyenyedi bör-

tön mellett a Râmnicu Sărat-i börtön is a kommunista elnyomás
egyik központja volt, amelyet most
az emlékezés terévé, kulturális, dokumentumfilmes és turisztikai központtá alakítanak át. Az itt
kialakítandó oktatási központ a virtuális valóság eszközeivel, interaktív módon teszi majd érthetővé a
fiatalok számára az 1989 előtt történteket.
A bukaresti holokausztmúzeum
megtervezésével az Elie Wiesel Országos Holokausztkutató Intézetet
bízták meg. A több mint tízezer
négyzetméter területű építmény
célja a romániai zsidó közösségek
történelmének, kultúrájának és hagyományainak megismertetése lesz.
A múzeum Bukarest központjában,
a Banloc-Goodrich-palotában kap
majd helyet, amelyet Octav Doicescu építész tervezett az 1940-es
években, és jelenlegi állapotában átépítésre szorul. Az állandó kiállítás
központjában a zsidóság Románia
modernizációs történetében betöltött szerepe áll majd. A múzeumban
kulturális, oktatási és kutatási célokat szolgáló multifunkcionális médiaközpont is helyet kap.
A munkálatokat a tervek szerint
2026-ban fejezik be. (MTI)

Kolozsváron ünnepelte az egyetem napját idén a Sapientia
Idén is megszervezte a már hagyományossá vált egyetem
napját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem október
1-jén, a Kolozsvári Kar Hunyadi Mátyás dísztermében. Az eseményen beszédet mondott Tonk Márton rektor, Kató Béla püspök, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint
Hankó Balázs helyettes államtitkár, a Kulturális és Innovációs
Minisztérium képviselője. Bocskai-díjat vehetett át Brendus
Réka, a magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, tiszteletbeli professzori
kinevezésben részesült Kovács Levente, az Óbudai Egyetem
rektora, valamint Buglya Sándor Balázs Béla-díjas rendező, és
együttműködési, illetve Makovecz-szerződést kötött a Budapesti Metropolitan Egyetem és a Sapientia EMTE.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2001. október 3-án
nyitotta meg kapuit. A 2012-es intézményi akkreditációt követően a
szenátus elhatározta, hogy az első
tanévnyitó évfordulóját az egyetem
napjává nyilvánítja, és hagyományteremtő céllal minden évben megünnepeli. „A most megkezdett
tanév sem lesz mentes a kihívásoktól, de ahogyan eddig is a közösség
erejével átküzdöttük magunkat a
felmerülő akadályokon, segíteni fog
az az erő, amit az akadémiai közösség köreiben sapis szellemként emlegetünk. Tovább fogunk haladni a
fejlesztések és a fejlődés útján” –
hangsúlyozta beszédében Tonk
Márton rektor. Kató Béla püspök, a
Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, „a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
fennállásának ideje alatt olyan
törzzsé tudott válni, amely a tudást
anyanyelven közvetíti a hallgatóinak. Az ide felvételizők megtapasztalhatták, hogy igazi társakkal lehet
csak teljes életet élni”. Hankó
Balázs helyettes államtitkár beszédében a magyar felsőoktatási rendszer fontosságára hívta fel a
figyelmet, hozzátéve: „a magyar
nemzeti közösség csak akkor maradhat erős, ha biztos és cselekvő
szellemi holdudvarral rendelkezik,
olyannal, mint a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem”.

A beszédeket követően az Erdélyi Szaxofon Kvartett három szerző,
Roberto di Marino, Pedro Iturralde
és Georg Friedrich Händel szaxofonra átírt darabjait szólaltatta meg,
majd a hagyományhoz híven sor
került az egyetem szenátusa által
megítélt díjak és kitüntetések átadására. Elsőként a tíz éve alapított
Bocskai István-díjat adták át, melyet az egyetem szenátusa azzal a
céllal hozott létre, hogy méltányolja
olyan intézményen belüli vagy azon
kívüli személyek munkáját, akik
döntő módon járultak hozzá az intézmény fejlődéséhez. A díjat idén
az egyetem érdekeinek napi szinten
való érvényesítésében végzett munkájának elismeréseként Brendus
Réka, a magyarországi Miniszterelnökség főosztályvezetője, a Sapientia Alapítvány kurátora vehette át.
„Tárgyszerűség és lényegretörés
határozza meg, csinnadrattától
mentes tenni akarás és felelősségvállalás tűnik ki Brendus Réka
munkásságából” – emelte ki laudációjában Tonk Márton rektor.
Az egyetem idén két tiszteletbeli
professzori címet is átadott. Kovács
Leventét, az Óbudai Egyetem rektorát az egyetemen folyó tehetséggondozás és a műszaki tudományos
diákköri konferenciák támogatása
terén, valamint az intézmények közötti együttműködések elősegítésében vállalt jelentős szerepéért

tüntették ki. „Egyetemi tanárként,
rektorként mindenben önzetlenül
segít, ami az erdélyi tudományosság felemelését, fiataljaink továbbtanulását jelenti” – fogalmazott
laudációjában Dávid László, a Sapientia EMTE szenátusának elnöke.
Ugyancsak tiszteletbeli professzori
címet kapott Buglya Sándor Balázs
Béla-díjas rendező, az egyetem
Média Tanszékének társult oktatója,
akinek a filmművészeti képzés fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, elkötelezett
szakmai tevékenységét ismerte el
ily módon a szenátus. „Nemcsak tanára és megalapozója volt a filmművészet szaknak, hanem a
legnehezebb úttörő időszakban sem
volt olyan döntés, amelynek meghozatalánál ne lett volna jelen” –
hangzott el a Média Tanszék oktatói, Pethő Ágnes és Lakatos Róbert
által mondott laudációban.

Kiváló oktatói címmel jutalmazta
az egyetem Szabó László Zsolt tanszékvezetőt a Villamosmérnöki
Tanszékről igényes oktatói és kutatói munkája, valamint az egyetemi
közösség érdekében kifejtett sokrétű tevékenysége elismeréseként.
„Erkölcsi kötelességnek tekinti a
szakma magas szintű művelését, a
mindenkori feladatkörnek való minőségi megfelelést, és ez tükröződik
oktatási
anyagai
kidolgozottságában, teljes oktatói
hitvallásában” – méltatta a díjazott
munkáját kollégája, Kelemen
András.
A ceremónia keretében első alkalommal részesültek rektori dicséretben adminisztrációban dolgozó
munkatársak közül olyanok, akik az
előző években kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az elkövetkezőkben minden évben négy olyan
személy kapja meg ezt az elisme-

rést, akik az Egyetem napja rendezvénynek helyet adó kar, illetve a
központi hivatal elkötelezett és
megbízható munkatársai. A Rektori
Hivatal munkatársai közül idén
Bona Emese munkaügyi előadó, valamint Székely Kinga egyetemi titkár, Neptun-koordinátor tevékenységét méltatták, a házigazda
Kolozsvári Karról pedig Dobos Piroska főtitkár, valamint Molnár Ferenc, a Média Tanszék laboránsa
érdemeit emelték ki.
A Sapientia EMTE fejlesztési
stratégiájának egyik fő célkitűzése
az intézményi kapcsolatok erősítése, az ünnepség során így együttműködési
megállapodás
és
Makovecz-szerződés megkötésére
került sor a Budapesti Metropolitan
Egyetemmel. Az egyezményeket a
két intézmény képviseletében Bachmann Bálint és Tonk Márton rektor
írták alá.
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Október 20-ig lehet pályázni

Szülőföldön magyarul program
Október 20-ig lehet pályázni
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által
meghirdetett
Szülőföldön
magyarul program új felhívására. A program célja a magyar
nyelvű
oktatás
támogatása és a magyar iskolaválasztás ösztönzése a
határon túli országokban.

A program keretében – az előző
évekhez hasonlóan – nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra,
illetve
hallgatói támogatásra pályázhatnak

azok a külhoni gyerekek és fiatalok, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik.
A támogatásra a felhívásban szereplő kritériumoknak megfelelő
óvodások és bölcsődések, valamint
általános és középiskolások jogosultak, emellett 2021-től a felsőoktatásban tanulók számára elérhető
hallgatói támogatás összegét is
22.400 Ft-ra emelték.
A támogatás tanévenként egy alkalommal igényelhető. A program
teljes keretösszege 4,5 milliárd Ft.

A Szülőföldön magyarul programot a Nemzetpolitikáért Felelős
Államtitkárság és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. külhoni szakmai
partnerein keresztül bonyolítja le:
így Erdély esetében a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége
a lebonyolító partner.
Az egyes régiókra vonatkozó
felhívások
elérhetők
a
www.bgazrt.hu oldalon – áll a
Debreceni-Tóth Gabriella kabinetfőnök kézjegyével ellátott közleményben. (sz.p.)

Titoksértéssel gyanúsítják
egy Gazprom-érdekeltségbe tartozó
szerb vállalat alkalmazottait
Szolgálati titkok megsértésével és Románia ásványkincseiről szerzett minősített
adatok jogosulatlan kiszolgáltatásával gyanúsítja a
szervezett bűnözés és terrorizmus elleni román ügyészség (DIICOT) az orosz
Gazprom Nyefty által ellenőrzött szerb NIS Petrol több alkalmazottját – írta kedden az
Adevarul hírportál.

A multinacionális vállalat bukaresti és temesvári munkapontjain
rendezett házkutatásokat követően
a DIICOT hétfőn a cég nyolc alkalmazottját állította elő, kihallgatásukat követően pedig azt közölte:
négyüket szolgálati titoksértéssel
és számítógépes adatok jogosulatlan továbbításával gyanúsítja. Az
ügyészek szerint a gyanúsítottak a
kőolajkitermelést szabályozó tör-

vényt megszegve nem nyilvános
információkat továbbítottak Románia ásványkincseiről a multinacionális vállalatcsoport szerbiai
központjának.
Az Adevărul lap szerint a NIS
Petrol 2008 óta végez próbafúrásokat a Bánság romániai részén, Csanád, Óbesenyő, Valkány, Óbéb,
Nagyősz, Máriafölde, Nagykomlós, Kisősz és Nagyszentmiklós
térségében, az olaj- és gáztartalékokról szerzett információkról
azonban – törvényes kötelezettségét megszegve – nem tájékoztatta
a román hatóságokat, hanem a
megszerzett adatokat „Belgrádba
és vélhetően Moszkvába” juttatta.
A lap a Euronews szerbiai adására hivatkozva a szerb államfő reagálását is idézte. A migrációról
rendezett magyar–osztrák–szerb
csúcstalálkozón részt vevő Alek-

sandar Vucic szerb elnök a budapesti sajtóértekezleten újságírói
kérdésre válaszolva úgy értékelte,
hogy a „kémtörténetnek” nincs
köze az energiaháborúhoz, viszont
újabb ürügy lesz arra, hogy egyesek ismét fegyelmezni próbálják az
engedetlennek tartott Szerbiát.
Vucic nem zárta ki a NIS „bűnösségét”, de szerinte „ott főleg oroszok vannak”, és biztos abban,
hogy nem szerb állampolgárokról
van szó.
„A NIS egyik leányvállalatát vádolják kiszivárogtatással vagy hasonlóval. Már csak ez hiányzott
nekünk! Most aztán magyarázzuk
meg, hogy ennek semmi köze a
szerb államhoz, amikor a világon
mindenütt arról fognak szólni a
hírek, hogy a belgrádi NIS-ről van
szó” – méltatlankodott a szerb
elnök. (MTI)

A plzeni sör 180 éves

Száznyolcvan éve, 1842. október 5-én kezdték meg az
egyik legnépszerűbb sör, a
plzeni előállítását. Az MTVA
Sajtóarchívumának összeállítása:

Csehországban a sörfőzésnek
komoly hagyományai vannak, az
első sörfőzde a feljegyzések szerint
1118-ban kezdett működni. A
habos nedű előállításával három
cseh város neve forrt össze az idők
folyamán: Prága, Ceské Budejovice (német nevén Budweis) és
Plzen (német nevén Pilsen), utóbbi
az egyik legnevezetesebb cseh sörfajta, a Plzensky Prazdroj (németül
Pilsner Urquell) „szülővárosa”.
Sörfőzési jogot sokáig csak a király adományozhatott, majd idővel
szaporodni kezdett a sörfőzdék
száma, Plzen városának polgárai
például a 18. század végére már
kétszázhatvanat
üzemeltettek.
Ezekben főként úgynevezett felső
érlelésű söröket állítottak elő,
ilyenkor az erjesztés során az
élesztő a folyadék tetején lebeg. Az
így készített sör azonban hamar
megromlott, és mivel az élesztő
számos mellékterméke a sörben
maradt, minősége is hagyott maga
után kívánnivalót. A cseh sörbarátoknál egy idő után betelt a pohár,
1838-ban a feldühödött polgárok
egy csoportja 36 hektoliter gyenge
minőségű sört locsolt szét a város
főterén. Ezzel nem érték be, azt is
eldöntötték, hogy új sörfőző üzemet építtetnek, amely csak minőségi sört gyárthat, Bürgerbraurei
(cseh nyelven Mesanský pivovar)
néven.

A feladattal megbízott Martin
Stelzer az alsó-bajorországi Vilshofenben összeismerkedett egy
Josef Groll nevű tapasztalt német
sörfőzővel, aki különböző receptekkel kísérletezett, és Stelzer rábeszélésére Plzenben folytatta
munkáját. Bajorországban ebben
az időben különböző sörélesztőfajtákat használtak, és mindenki a
magáéra esküdött. A legenda szerint Groll egy kiugrott szerzetestől
szerezte meg egy élesztőfajta titkos
receptjét, amelyet a cseh városban
termesztett kiváló, kétsoros, sima
héjú árpával, a Zatek városát világhírűvé tevő aromakomlóval és a
helyi lágy, kristálytiszta vízzel egészített ki, ezért szerepel a sör márkanevében az Urquell, vagyis
ősforrás elnevezés.
Az alsóerjesztéses sörfőzés
során a csíráztatott árpát (azaz a
malátát) vízzel keverték, és kissé
melegítették, hogy a csírában lévő
anyagok hatására a sörlé enyhén
erjedni kezdjen. Ezután főzték
össze a komlóval, amely a kesernyés ízt adja, majd a lehűlt folyadékhoz adták a sörélesztőt. Ezután
következett az alacsony hőfokú erjesztés a város történelmi, még a
14. században kialakított alagútrendszerében. Groll a gyár alatt
futó tíz kilométeres pincerendszert
jégtömbökkel hűtötte, erre a célra
télen a környező tavakból vágtak ki
és szekéren hoztak a városba hatalmas jégtáblákat, amelyeket a több
méter mélyen kialakított jégvermekben halmoztak fel. Ezzel a
módszerrel az erjesztőkádak hő-

mérsékletét folyamatosan 5-9 Celsius-fok között tudták tartani, aminek
üdvös
hatásaként
az
élesztőrészecskék leülepedtek a
tartályok aljára. A tökéletesen átlátszó sört ezután szűrték, majd újra
felmelegítették, hogy tartósítsák. A
lágy malátaaromájú, harmonikusan
kesernyés, üdítő ízvilágú, aranyszínű, tükörtisztaságú ital látványos bemutatására 1842. október
5-én került sor Plzen főterén.
A zavaros, gyenge minőségű söröket korábban fakupákban szolgálták fel az asztalokra, hogy ne
vegyék el előre a szomjas vendégek kedvét. A világ első plzeni söre
azonban már „megengedhette magának” az átlátszó üvegkorsót,
amelyben még szebben mutatott a
habzó, fényes ital. A sört sokáig
hordóban hozták forgalomba, és a
kocsmákban verték csapra, a palackos sörök a 19. század végén a
pasztörizálás felfedezése után terjedtek el.
A Pilsner Urquell, vagyis a Pilseni Ősforrás márkanevet 1898ban jegyezték be hivatalosan, hogy
az „igazi” sört megvédjék az egyre
szaporodó hamisítványoktól. Az
„arany sör” híre bejárta az egész
Habsburg-birodalmat, és minden
reggel egy különleges, sörrel megrakott vonat indult útnak Plzenből
Bécsbe. A cseh sör meghódította
Párizst, majd az Egyesült Államokat is. A gyárat 1999-ben a dél-afrikai SABMiller konzorcium
vásárolta meg, 2016 óta a japán
Aszahi konszern tulajdona.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
Az OLIGRAF NYOMDÁSZT, KÖNYVKÖTŐT és SZERSZÁMGÉPLAKATOST alkalmaz. Tel 0725-917-421. (66771-I)
SZAKMUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazunk
LAKATOS- és ASZTALOSMŰHELYBE. Érdeklődni hétköznap 916 óra között a 0744-544-336-os telefonszámon. (66796-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!
ADÁSVÉTEL
ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-124154. (17291-I)

ELADÓ nagyobb mennyiségben
csíki étkezési krumpli. Tel. 0722-234992. (p.-I)

ELADÓ 10 ha szántóföld Szentpál
községben. Tel. 0740-527-205.
(17408-I)

LAKÁS
ELADÓ ház Nyomáton, a 163. szám
alatt. Tel. 0757-826-596. (17354-I)
SÜRGŐSEN keresünk egy férfinak
kvártélyt. Lehet egy szoba vagy garzon.
Tel.
0365/422-202,
0742-045-086.
(17391)
KIADÓ 3 szobás lakás a Măgurei
utcában 2-3 egyetemista fiú számára,
berendezett, külön bejáratú szobákkal.
Tel. 0746-678-491. (17400)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen javítást, festést, szigetelést, csatornajavítást,
teraszkészítést.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (17306-I)
VÁLLALUNK
építkezési
munkát,
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső
festést, saját anyaggal is dolgozunk.
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300332. (17031)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést kartonból vagy polisztirénből,
meszelést és kisebb javítást. Tel.
0758-639-258, Csaba. (17288-I)
VÁLLALJUK új tető készítését saját
anyagunkból is (bármilyen mintájú
Lindab lemez, cserép is), külső
szigetelést,
parkettlerakást,
kisebb
tetőjavítást,
cserépforgatást.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0753-967-492, István; 0751-622-195,
Gabi. (17145)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(17385-I)

VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést kartonból vagy polisztirénből,
meszelést és kisebb javítást. Tel.
0758-639-258, Csaba. (17386-I)

FAKIVÁGÁST és kerttakarítást vállalok. Tel. 0770-621-920. (17262)
VÁLLALUNK
tetőfedést,
cserépforgatást, tetőjavítást, tetőkészítést
Lindab lemezzel, meszelést, bármilyen
munkát.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0742-879-426, István.
(17350)
ÁCSMESTER házak felújítását vállalja,
tetőkészítést
bármilyen
lemezből,
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást.
Tel. 0746-739-502. (17202)

ELHALÁLOZÁS

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta
halkan: isten veletek.”
Isten akaratát elfogadva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, apatárs, sógor, jó
szomszéd, jó barát,
SZABÓ TIBOR
életének 64. évében visszaadta
lelkét Teremtő Urának.
Drága halottunk hamvait folyó hó
7-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra, unitárius
szertartás szerint, a Jeddi úti temető ravatalozójából.
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket nyilvánítjuk
volt osztályfőnöknőnknek, Kiss
Alice tanárnőnek férje, KISS
GÉZA elhunyta okozta mély
fájdalmában. Az Unirea líceum
1976-ban
végzett
XII.D
osztályának volt diákjai. (-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki volt osztálytársunknak, Kiss
Gézának, együttérzünk vele
és
családjával
szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában.
Az 1978-ban végzett bolyais
osztálytársak a XII. C-ből. (sz.-I)

Megrendült szívvel értesültünk a néhai TCMRIC-es
kolléganőnk, ROKALY IBOLYA
váratlan elhunytáról. Vidám
kisugárzása, segítőkészsége,
munkabírása
számunkra
csodálatra
méltó
volt.
Tiszteltük, szerettük. Szeretett
férje, Vili, imádott leányai:
Emese, Júlia és családotok,
fogadjátok
őszinte
részvétünket
a
benneteket
ért
mély fájdalomban. Az égi
utazásodról, IBI, a Sors korán
döntött, sajnos már az erőd
csak a beleegyezésre futotta.
Isten adjon Neked békés
nyugalmat Csillagországban,
ahol majd újra találkozhatunk
egykoron egy csillagon. Isten
Veled!
Anikó Németországból. (-I)
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Egyetemisták, figyelem!
A marosvásárhelyi Közszállítási
Vállalat Rt. tájékoztatja egyetemista utasait, hogy október 3-ától válthatják ki az ingyenes
utazási igazolványukat a 2022–2023-as tanévre.
Az ingyenes utazási igazolványhoz szükséges okmányok:
– a személyi igazolvány másolata
– a 2022–2023-as tanévre érvényes felsőoktatási diákigazolvány vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás másolata.
A bérletek a Mihai Eminescu Művelődési Házban, a Nicolae
Grigorescu utca 19. szám alatt igényelhetők. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig.
A vezetőség

