
Látványos előrelépés várható az év végéig a marosvásárhelyi 
tömegközlekedés terén: már tesztelik a forgalomban az első 
32 elektromos buszt, az év végéig pedig újabbakkal bővül a 
városi járműpark. A jelenleg tesztüzemmódban közlekedő, 12 
méter hosszú, Solaris típusú elektromos buszokat pályázati 
forrásokból vásárolta a megyeszékhely önkormányzata, és 
előreláthatólag már ebben a hónapban „bevetik” őket az uta-
zóközönség kiszolgálása érdekében. A marosvásárhelyi ön-
kormányzatnak több, a városi tömegközlekedés fejlesztését 

célzó projektje van, a korszerűbb járművekkel, majd a busz-
park bővítését követően a járatok sűrűségének növelésével 
arra szeretnék ösztönözni a városlakókat, hogy a személyau-
tót használók közül minél többen vegyék igénybe a közszál-
lítást, és ezáltal csökkenjenek a városi közlekedésben nap 
mint nap tapasztalható fennakadások.  

Perdendosi 
El sem tudjuk képzelni, min mehetnek keresztül azok – ha még 

egyáltalán életben vannak –, akiket e sorok írásának pillanatában 
több ezren próbálnak kimenteni a romok közül. A hétfőre virradó, 
törökországi és szíriai épületeket, negyedeket, műemlékeket, város-
részeket leromboló földrengés az utóbbi évtizedek egyik legpusztí-
tóbb ilyen jellegű természeti katasztrófája – Törökországot például 
az 1939-es erzincani óta nem érte ilyen erős földrengés. Még nem 
tudjuk, hány halálos áldozattal járt, még nem ismerjük a pusztítás 
mértékét, sokan a romok alatt rekedtek, sokan – talán a világon el-
sőként – a romok alól kétségbeesetten közvetítettek élő videókat a 
közösségi oldalakon, azt remélve, hogy így könnyebben rájuk talál-
nak. De ezek a feedek ritkulnak, a jajkiáltások elhalkultak, majd 
megszűntek. Mára már szinte mindegyik romhalmazzá vált lakó- és 
toronyházat dermesztő csend övez.  

A CNN egyik, folyamatosan frissülő jelentése szerint hétfő estére 
több mint 4300-ra emelkedett a halálos áldozatok száma Törökor-
szágban és Szíriában. A Gaziantep provinciában, sűrűn lakott tér-
ségben hajnali negyed öt körül bekövetkezett, IX-es fokozatú, azaz 
pusztító erejű, 7,8-as magnitúdiójú rengést érezték Cipruson, Bej-
rútban, Jordániában, Irakban, Iránban, Örményországban és Ge-
orgiában (!) is, a fő rengést ráadásul több mint hatvan utórengés 
követte, amelyek között volt 6,7-es, 6-os és 7,5-ös magnitúdiójú is, 
utóbbi a hajnalit követő kilencedik órában következett be.  

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Digitális hulladék-
szigetek létesülnek  
Maros megyében Marosvásárhely 
mellett Erdőszentgyörgyön, Szászré-
genben, Segesváron és Nagysármá-
son épülhet hulladéksziget. 

____________2. 
Közösségépítés  
játékkal, tanulással  
Nemcsak a tanulás a fontos, hanem 
az emberi, baráti kapcsolatok, igazi 
közösségek kialakítása is – vallja a 
jobbágytelki Petres Kálmán Általános 
Iskola igazgatója, aki intézményveze-
tőként és pedagógusként tettekkel is 
bizonyította már ezt. 

____________5. 
11. Agrárakadémia 
Kelementelkén  
Nagyon fontos, hogy a 2023–2027-es 
időszakban milyen új pályázati lehető-
ségeik lesznek a gazdáknak, hiszen a 
romániai mezőgazdasági stratégia 
alapján az Európai Unió rengeteg 
pénzt biztosít mezőgazdasági és vi-
dékfejlesztési támogatásokra. Erre fel 
kell készülni, és ezért is szervezte 
meg az RMDSZ Maros megyei szer-
vezete és a Maros Megyei Ifjúsági 
Egyeztető Tanács (MIET) február  
3-án, pénteken a kelementelki községi 
kulturális központban a 11. Agráraka-
démiát. 

____________6. 

Korszerűbb járművek, bővülő járatsűrűség 

Tesztüzemmódban  
a 32 elektromos busz  

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Menyhárt Borbála 

 Fotó: Nagy Tibor 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Mesejátékok az Arielben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban 
február 9-én, csütörtökön délelőtt 9.30-kor és 11 órakor 
A brémai muzsikusok című mesejátékra várják a gyer-
mekeket. Rendező Vidovszky György. 10-én, pénteken 
9.30-kor és 11 órakor, 12-én, vasárnap 11 órakor az Év-
szakok című, 4 éven aluli gyermekeknek ajánlott elő-
adás látható az Ariel Stúdióban Barabás Olga 
rendezésében. Mivel a helyek száma korlátozott, az 
előadásra előzetes helyfoglalás szükséges a 0740-566-
454-es telefonszámon. 

Újra látható a János vitéz 
A Maros Művészegyüttes február 15-én, szerdán 19 
órakor újra előadja János vitéz című táncos mesejáté-
kát a kövesdombi székházban. Az előadás rendező- 
koreográfusa Novák Ferenc (Tata), zeneszerző Rossa 
László, szövegíró Novák Péter, a koreográfus munka-
társai: Rémi Tünde és Lengyel Szabolcs. Az előadást 

előzetes helyfoglalással lehet megtekinteni a 0757-059-
594-es telefonszámon. 

Gálakoncert színészlegendákkal 
A Fesztivál Akadémia Budapest februári turnéjának 
egyik állomása Marosvásárhely. 24-én, pénteken 19 
órakor Igor Sztravinszkij „játékra és táncra írott elbeszé-
lését”, A katona történetét viszi színre különleges sze-
reposztásban és koncepció szerint, valamint Vivaldi 
Négy évszakját adja elő a társulat a Kultúrpalotában. 
Rendező Ascher Tamás, mesélő Molnár Piroska, az 
egyes szerepekben Bezerédi Zoltán, ifj. Vidnyánszky 
Attila és Kelemen Hanna látható. Az említett két művet 
előadó zenészek: Kokas Katalin (hegedű), Puporka 
Jenő (nagybőgő), Klenyán Csaba (klarinét), Lakatos 
György (fagott), Horváth Bence (trombita), Káip Róbert 
(harsona), Joó Szabolcs (ütőhangszerek), Kelemen 
Barnabás (hegedű), Kovács László (hegedű), Soós 
Előd (brácsa), Dinnyés Soma (csembaló), Fenyő László 
(cselló). Jegyek a Kultúrpalota jegypénztárában kapha-
tók keddtől pénteking 9 és 15.30 között, hétvégén 9 és 
14 óra között.

 

IDŐJÁRÁS 
Napos idő 
Hőmérséklet: 

max.  -2 0C 
min.  -14 0C

Ma ARANKA,  
holnap ABIGÉL és ALEX 
napja. 
ABIGÉL: héber eredetű, jelen-
tése: az apa öröme. 
ALEX:  az Alexander becézésé-
ből önállósult, jelentése: harcra 
kész férfi.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. február 7.

1 EUR 4,9022
1 USD 4,5747

100 HUF 1,2474
1 g ARANY 275,3601

8., szerda 
A Nap kel  

7 óra 37 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 37 perckor.  
Az év 39. napja,  

hátravan 326 nap.

Forrás: rmdsz.ro

RENDEZVÉNYEK

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.

Országszerte 8395 hulladéksziget megépítésére 
nyertek támogatást a városok, amelyek két típusú 
felszíni digitális hulladéksziget és egy föld alá 
süllyesztett tárolórendszer közül választhattak. 
Maros megyében Marosvásárhely mellett Erdő-
szentgyörgyön, Szászrégenben, Segesváron és 
Nagysármáson épülhet hulladéksziget. 

Mindegyikben öt tároló lesz, amelyekbe a papírt és kar-
tont, műanyagot és fémet, üveget, a biológiailag lebomló 
hulladékot, valamint a maradék hulladékot lehet majd 
külön-külön bedobni. A tárolórendszereket mágneses kár-
tyával vagy telefonos applikáció segítségével használhatják 
majd a lakosok. Minden háztartás egy elektronikus kártyát 
kap, ez nyitja a hulladéktárolót, és ez alapján a rendszer 
rögzíteni is tudja, hogy ki mekkora mennyiségű hulladékot 
dobott be. 

A nyertes pályázatok összértéke 578,9 millió lej. Mivel 
nem fogyott el a teljes pályázati keret, a környezetvédelmi 
minisztérium újabb pályázatot fog kiírni hulladékszige-

tekre. A tervek szerint 2024 szeptemberére legkevesebb 
7000 digitális hulladéksziget épül meg.  

„Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának egyik cél-
kitűzése a környezetvédelmi tárca élén az, hogy egy olyan 
jól működő és fenntartható hulladékrendszert építsen ki, 
amely hosszú távon fekteti le a hulladékgazdálkodás alap-
jait az országban. Ezt a célt szolgálja a digitális szelektív 
hulladékgyűjtő rendszerek építésére kiírt pályázatunk is, 
amelynek elbírálása nemrég fejeződött be. Ennek eredmé-
nyeként 167 városban épülhetnek digitális hulladékszige-
tek. Több mint 8 ezer olyan korszerű tárolórendszert 
biztosítunk a lakosság számára, ahol szelektíven dobhatják 
el a különböző típusú háztartási szemetet. Ráadásul a di-
gitális rendszernek köszönhetően az önkormányzatok is 
követni tudják majd a hulladék útját. Mindhárom székely-
földi megyeszékhely sikeresen pályázott, és sok magyar-
lakta városban épül hulladéksziget” – közölte Tánczos 
Barna, az RMDSZ környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti 
minisztere, olvasható az rmdsz.ro oldalon.  

Digitális hulladékszigetek létesülnek 

Bölcsőde- és óvodaépítés  
a Belvedere negyedben 

Több mint 11,2 millió lejből épül bölcsőde és óvoda az el-
következőkben a marosvásárhelyi Belvedere negyedben. 
Soós Zoltán polgármester a napokban írta alá az építési 
engedélyt. A munkálatok befejezésének határideje 18 
hónap – adja hírül Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal. 

Előadás a Waldorf-iskola  
pedagógiájáról 

A marosvásárhelyi Waldorf-közösséget, valamint a szem-
lélet iránt érdeklődő családokat, pedagógusokat várják feb-
ruár 16-án, csütörtökön 18 órakor a Studium Hub 
konferenciatermébe (Bolyai tér 15. szám), ahol két neves 
magyarországi Waldorf-pedagógus – Pintér Krisztina és 
Kulcsár Gábor – tart előadást az általános iskolai oktatás 
gyakorlatáról. A belépés ingyenes, a szervezők adományo-
kat köszönettel elfogadnak.  

Kézművesvásár a Színház téren 
Jövő héten, február 13–17. között (hétfőtől péntekig) kéz-
művesvásárt tartanak Marosvásárhelyen, a Színház téren. 
Az érdeklődők mindennap reggel 9 órától este 8 óráig vá-
logathatnak a helyi termelők kínálatából. A gazdag felhoza-
talból nem hiányoznak majd a kézművestermékek mellett 
a hagyományos házi készítésű élelmiszerek, kozmetiku-
mok, virágkompozíciók sem.  

Hol van Bernády pohara? –  
folytatódik a gyűjtés 

A Maros Megyei Múzeum február végéig meghosszabbí-
totta a Hol van Bernády pohara? címmel indított közösségi 
gyűjtést. A múzeum a Kultúrpalota Bernády-emlékszobájá-
ban látható kiállítás felújítására, korszerűsítésére készül. A 
több mint 10 éves tudományos kutatómunka eredménye-
ként a város polgármesterének szentelt kiállítótér új kon-
cepcióban világítja meg a város arculatát átalakító, 
legfontosabb épületeinek felépítését saját diplomáciai kap-
csolatrendszerével elősegítő Bernády György összetett 
személyiségét. A kiállítás egyszerre irányul a tudományos 
eredmények bemutatására és a közönség bevonására, 
ennek érdekében tovább folytatják a decemberben meg-
hirdetett gyűjtőakciót, és arra kérik mindazokat, akik ren-
delkeznek a polgármester korából származó fényképekkel, 
régi dokumentumokkal vagy személyes tárgyakkal, esetleg 
tudomásuk van ezek létéről, és hajlandóak a múzeumnak 
kölcsönadni, hogy jelezzék szándékukat a pr@muzeulmu-
res.ro e-mail-címen vagy a 0749-912-992-es telefonszá-
mon. A kiállítás előkészítésének alapja a Maros Megyei 
Múzeumnak a Nemzeti Kulturális Alap Géniusz 2022–2023 
programja keretében elnyert pályázata.  

Bárba tört be 
A beresztelki rendőrök február 6-án, hétfőn azonosították 
azt a 23 éves mezőkirályfalvi férfit, aki a gyanú szerint ja-
nuár 24-én éjszaka betört egy királyfalvi bárba, és 1700 lejt 
vitt el onnan. Az illetőt 24 órára őrizetbe vették, ügyét a 
szászrégeni bírósági ügyészség irányításával vizsgálják. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó  

Megyei hírek 
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Sportolásra ösztönzik a gyerekeket
 A Maros Megyei Sportigazgatóság, mint a Sportminisz-

térium helyi képviselője, a február 20-24. közötti iskolai 
szünidőben 3. alkalommal szervezi meg a Hercules pro-
jektet, amelynek célja a gyerekek sportolásra való ösztön-
zése, és amely különböző sportágakban kínál ingyenes 
bevezető alkalmakat a 6 és 14 év közötti tanulók számára, 
mint például: úszás, kézilabda, dzsúdzsucu, asztalitenisz, 
darts, kickbox.  

 A program keretén belül a diákoknak egy felejthetetlen 
hétben lehet részük, ahol a szórakozás mozgással és több 
sportág titkainak felfedezésével párosul. A szülők a 
www.proiectulhercules.ro platformon regisztrálhatják 
gyermekeiket. 

 További információért a 0745-652-720-as telefonszá-
mon vagy a djs.mures@sport.gov.ro e-mail-címen lehet ér-
deklődni. (közlemény) 



Több ezer épület összedőlt, a túlélők a dermesztő hideg-
ben várták a mentést, amelyet a térségben tomboló, 
hóban és esőben sem szűkölködő téli vihar is nehezít. 
Az ilyen erejű rengések világszerte nagyon ritkák – a 
szeizmikus zónában fekvő Törökországot az elmúlt 25 
évben hét 7-esnél erősebb magnitúdiójú földrengés 
rázta meg, de mind közül a mostani a volt legerősebb. 
A lakó- és toronyházak mellett a katasztrófa a műemlé-
keket sem kímélte: a Hettita Birodalom által épített, a 
rómaiak által átalakított, több mint 2000 éves gazian-
tepi fellegvár gyakorlatilag megsemmisült.  

Szíriában még ennél is rosszabb a helyzet. A kataszt-
rófa által érintett régióban több mint 4 millióan szorul-
tak már addig is humanitárius segítségnyújtásra, ezek 
legtöbbje nő és gyermek. A földrengés bekövetkeztekor 
már heves esőkkel járó kemény tél sújtotta a térséget, 
amelynek települései egy éppen tomboló kolerajárvány-
nyal is küzdenek. Számos család halt meg a rengés kö-
vetkeztében, a lakásaikat elvesztett túlélők pedig 
embertelen körülmények között, fagypont körüli hőmér-
sékleten, az utcákon alszanak ebben a pillanatban is, 
amikor ezeket a sorokat olvassák. Egy szíriai fotós és 
újságíró azt nyilatkozta, hogy a polgárháború tíz éve 
alatt sem volt része olyan borzalmas látványban, mint 
most.  

Persze, az ember ilyenkor önkéntelenül magára is 
gondol, hiszen az idősebb generáció nem feledte az 
1977-es bukaresti földrengést. Ugyanennek jártak utána 
a libertatea.ro újságírói is: a tegnap közölt cikkük szá-
mos adattal alátámasztott végkövetkeztetése szerint egy 
hasonló erősségű rengés esetén Bukarestben két nagy 
kórház azonnal összeomlana. Az országban lévő 375 
kórháznak körülbelül a fele közepesen földrengés-ve-
szélyeztetett, 3 százaléka pedig súlyosan. A diktatúra 
idején épített panelházak esetében sem jobb a helyzet. 
A katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) által 2018-
ban végzett szimulációs gyakorlat végeredménye: 4380 
halott, 8040 sebesült és több mint 50.000 hajléktalanná 
vált polgár egy 7,5-ös magnitúdiójú, Bukarest körül be-
következett rengés esetén. A következtetés: új, földren-
gésbiztos(abb) kórházakat, lakó- és toronyházakat 
kellene építeni, a régieket megerősíteni, felújítani. De 
természetesen ebben az országban erre sincs pénz. Sem 
szándék. Sem akarat. De amikor bekövetkezik a baj, 
talán felébredünk.  

A romok alatt. 

Csalás gyanújával indult  
vizsgálat a lavinamentés helyén 

Csalás gyanújával indítottak vizsgálatot a hatóságok, 
miután a hétvégén egy lavina miatt a transzfogarasi 
útnak a forgalom elől lezárt szakaszán levő Capra 
menedékházban rekedt mintegy 60 személy. Az 
Argeş megyei rendőr-főkapitányság keddi tájékozta-
tása szerint az Albeştii de Argeş községbeli rendőrök 
vizsgálódnak a február 5-ére virradóra történtek kap-
csán, a Curtea de Argeş-i bírósági ügyészség irányí-
tásával. A közlemény szerint a lavina által megrongált 
járművek tulajdonosainak azonosítása még folyamat-
ban van. A transzfogarasi út 104-es kilométerszelvé-
nyétől 2022. október 30-ától hivatalosan tilos a 
forgalom. A hatóságok ezért vizsgálják, hogyan jutot-
tak fel a turisták az országút 107-es kilométerszelvé-
nyénél található Capra menedékházig a lezárt 
útszakaszon. (Agerpres) 

Mobilját bemérve mentettek meg 
egy életveszélyben lévő nőt 

Az áldozat mobiltelefonját bemérve sikerült a román 
hatóságoknak megtalálniuk és még idejében kimen-
teniük egy elrabolt nőt, akit bántalmazója egy autó 
csomagtartójába zárt, elvitte egy elhagyott telekre, 
ahol rágyújtotta a járművet – közölte hétfőn a buka-
resti rendőr-főkapitányság. A rendőrséget hétfő haj-
nali 4 óra 40 perckor riasztották, hogy Bukarest 
harmadik kerületének egyik szállodájánál egy nő se-
gítséget kért. Azt állította, hogy egy szóváltás nyo-
mán partnere bántalmazta, autójának cso- 
magtartójába zárta, és ismeretlen irányba elhajtott 
vele. A speciális távközlési szolgálat (STS) által ren-
delkezésükre bocsátott GPS-koordináták segítségé-
vel a rendőrök tíz percen belül négy kilométerrel 
távolabb azonosították a gyanús járművet, amelynek 
a belsejében lángokat láttak. A tüzet sikerült poroltó-
val megfékezniük, az áldozatot pedig még idejében 
kimenekítették. Nem sokkal később az autó – alkohol 
és kábítószerek hatása alatt lévő – tulajdonosát is őri-
zetbe vették egy közeli utcában. (MTI) 

Ország – világ 

Perdendosi

A 2022-es évre a Székely Nemzeti Ta-
nács elnökének előterjesztésére az Ál-
landó Bizottság döntése alapján a 
következő személyiségek vehetik át a 
Gábor Áron-díjat: 

Dr. Bakk Miklós politológus, egye-
temi tanár húsz esztendeje tanácsaival, 
javaslataival segíti a Székely Nemzeti 
Tanács munkáját. Ezek a javaslatok, ta-
nácsok elmélyült tudáson alapuló elmé-
leti ismeretektől mozgalmi ötletekig 
terjednek. Kivette részét az európai pol-
gári kezdeményezés megtervezéséből, 
az Európai Bizottság elé terjesztett ja-
vaslatban szövegrészek, szakkifejezé-
sek, érvek épülnek az ő elgondolásaira. 
Aktívan részt vett az aláírásgyűjtési 

kampányban, a nyilvános szerepléstől a 
személyes tanácsadásig. De túl ezen, 
Bakk Miklós társadalomelméleti mun-
kássága, tanulmányai, egyetemi oktatói 
hivatása is megérdemli a kiemelt elisme-
rést. 

Dr. Szili Katalin 2013-ban az elsők 
között állt ki a Székely Nemzeti Tanács 
polgári kezdeményezése mellett, akkor, 
amikor nem volt előre látható még annak 
nyilvántartásba vétele sem. A közmédi-
ában megszámlálhatatlan esetben szólalt 
meg a nemzeti régiókért indított polgári 
kezdeményezésünk mellett, és minisz-
terelnöki megbízottként a határon túli 
magyar közösségek autonómiatörekvé-
seinek szószólója lett. Az ő érdeme, 

hogy hosszas, több fordulóból álló tár-
gyalás után a három erdélyi magyar párt 
– RMDSZ, MPP, EMNP – között olyan 
megállapodás jött létre, amely a Székely 
Nemzeti Tanács autonómiastatútumának 
öt alapvető célkitűzését teszi a közös 
cselekvés részévé. Az említett pártok 
által aláírt és 2018. január 8-án kiadott 
közlemény a székelység szempontjából 
történelminek tekinthető, és Szili Katalin 
diplomáciai érzékét és kitartását dicséri.  

A díjátadásra Marosvásárhelyen, 
2023. március 10-én, a székely szabad-
ság napján kerül sor. 

 
A Székely Nemzeti Tanács sajtószol-

gálata 

 Gábor Áron-díj az autonómia szolgálatáért 

Ismét dolgoznak az útépítők az észak-
erdélyi autópálya Marosvásárhely és 
Kolozsvár közötti hiányzó szakaszán, év 
végére akár el is készülhetnek a hátra-
lévő munkálatokkal. 

A romániai A3-as autópálya Maros-
kece és Aranyosgyéres közötti 15,7 ki-
lométeres szakaszán a napokban kezdte 
el a munkát az osztrák Strabag és a 
német Geiger cég romániai leányválla-
latai alkotta társulás – számolt be kedden 
a TurdaNews román hírportál. 

A konzorciummal tavaly októberben 
írt alá szerződést a közúti infrastruktú-
rát kezelő országos társaság (CNAIR), 
az útépítő cégek vállalták, hogy három 
hónapos tervezési időszak után neki-
fognak a kivitelezésnek. Az Econome-
dia gazdasági portál szerint a 
pályaszakasz eddig 40 százalékban 
épült meg, az osztrák–német társulás-
nak 18 hónap áll a rendelkezésére, hogy 
befejezze, de jó mozgósítással akár fél 
évvel korábban, idén decemberben el-
készülhet. 

A sztrádaszakasz építési munkálatai 
a korábbi kivitelező pénzügyi gondjai 
miatt álltak le, így a CNAIR tavaly fel-
bontotta vele a szerződést. Az újabb 
tendert a Strabag és a Geiger társulása 
nyerte, amely héa nélkül 420,34 millió 
lejért vállalta, hogy három hónap alatt 
elvégzi a tervezést, és 18 hónap alatt 
befejezi az építkezést. Az útszakaszon 
két hidat, hét felüljárót és egy csomó-
pontot kell megépíteni. A munkálato-
kat, amelyekre az építő tízéves 
garanciát vállalt, a CNAIR vissza nem 
térítendő európai uniós támogatásokból 
finanszírozza. 

A pályaszakasz megépítésével végig 
autópályán lehet majd közlekedni Ma-
rosvásárhely és Kolozsvár között, de a 
Hunyad megyei hógyai csomópontig is 
el lehet jutni, és több romániai sztrádára 
rákapcsolódni. 

A Brassó és Bors között tervezett 415 
kilométer hosszú A3-as észak-erdélyi 
autópálya megépítésére 2003-ban köz-
beszerzési eljárás és európai uniós támo-

gatás nélkül írt alá megállapodást a 
román kormány az amerikai Bechtel tár-
sasággal, de miután – az állami finanszí-
rozás akadozása miatt – a Bechtel hat év 
alatt csak 52 kilométer pályát épített meg 
1,3 milliárd euróért, a felek 2013-ban 
közös megegyezéssel felbontották a 
szerződést. 

Románia elérte, hogy az észak-erdélyi 
sztráda Marosvásárhely és a magyar 
határ közötti útvonalát az Európai Unió 
felvegye a transzeurópai közlekedési há-
lózatba (TEN-T), így az építkezés euró-
pai támogatások igénybevételével 
folytatódhatott. 

Jelenleg a pályából három szakasz 
használható, a három együtt mintegy 
107 kilométer. A magyar–román állam-
határon áthaladó 5,3 kilométeres szakasz 
rávezeti a romániai forgalmat a magyar-
országi M4-es autópályára. Emellett a 
Kolozsvártól nyugatra fekvő Magyarná-
das és Marosvásárhely között eddig 102 
kilométernyi autópályát adtak át a forga-
lomnak. (MTI)

Újra dolgoznak az észak-erdélyi autópálya  
Marosvásárhely és Kolozsvár közötti szakaszán
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(Folytatás az 1. oldalról)

Bekérette a román külügyminiszté-
rium kedden Magyarország bukaresti 
nagykövetét, hogy közölje vele: Romá-
niában mind a húsz nemzeti kisebbség 
szabadon használhatja jelképeit, de az 
országban nem létezik „úgynevezett 
Székelyföld” nevű területi közigazgatási 
egység, amely jogalapot teremtene vala-
mely sajátos hivatalos jelkép használa-
tára. 

A bukaresti külügyminisztérium köz-
leménye „határozottan helyteleníti” a 
magyar Országgyűlés külügyi bizottsága 
elnökének hétfői Facebook-bejegyzését, 
amely szerint, mint írják, „Románia ál-
lítólag korlátozná az úgynevezett Szé-
kelyföld zászlajának használati  
jogát”. 

Németh Zsolt közösségi oldalán egy 

korábbi fotót osztott meg a budafok-té-
tényi városházára kitűzött székely zász-
lóról, a kép alá pedig azt írta: „A székely 
zászló addig lobog magyar közintézmé-
nyek homlokzatán, amíg a román állam 
engedélyezi korlátozásoktól mentes sza-
bad használatát Románia egész terüle-
tén. Hajrá, székelyek! Hajrá, Erdély!” 

A bukaresti kommüniké szerint Bog-
dan Aurescu külügyminiszter utasítására 
kedden bekérették Magyarország buka-
resti külképviseletének vezetőjét, hogy 
közöljék vele a román álláspontot, amely 
szerint nem létezik jogalap az „úgyneve-
zett Székelyföld” jelképeinek használa-
tára. 

A tárca másfelől rámutat: a román 
jogrend elismeri a nemzeti kisebbséghez 
tartozó személyek jogát, hogy magán-

rendezvényeken, valamint nyilvános 
kulturális és vallási eseményeken sajátos 
jelképeiket szabadon használják, to-
vábbá bármely területi közigazgatási 
egységnek joga van Romániában saját 
jelképeiről határozni, „amelyeknek a 
helyi lakosság egészét képviselniük 
kell”. 

„A román fél nyomatékosan kéri a 
magyar tisztségviselőket, hogy tanúsít-
sanak visszafogottságot, és nyilvános 
nyilatkozataikat igazítsák a két állam 
közti stratégiai partnerség, az 1996-ban 
aláírt alapszerződés, illetve a kétoldalú 
kapcsolatok fejlesztésének logikájához, 
ami valamennyi magyar és román állam-
polgár érdeke, etnikumától függetlenül” 
– zárul a román külügyi közlemény. 
(MTI) 

Bukarest bekérette a magyar nagykövetet



 
Harminckét Solaris típusú elektromos 

busz beszerzésére nyert támogatást Maros-
vásárhely önkormányzata a fejlesztési mi-
nisztériumtól, ezen járművek tesztelése 
zajlik mintegy két hete, ami azt jelenti, hogy 
a buszok betérnek a buszmegállókba, alka-
lomadtán az ajtók is kinyílnak, azonban 
egyelőre az utasok nem szállhatnak fel 
rájuk.  

Portik Vilmos, a városi tömegközlekedés 
koordinálásáért felelős alpolgármester la-
punk érdeklődésére elmondta, a gyártó szer-
ződésben vállalta, hogy kiképzi a sofőröket, 
az elektromos buszok működési mechaniz-
musa ugyanis más, mint a hagyományos jár-
műveké. – Bármekkora tapasztalatuk 
legyen, elektromos meghajtású buszt még 
nem vezettek, ezért meg kell szokniuk, ho-
gyan működnek. Más működési mechaniz-
musokra kell odafigyelni, mint a megszokott 
dízelbuszoknál, másként működik a fék, a 
gyorsulás, a hibajelzés és -elhárítás, az ajtók 
használata. Emellett nagyon fontos odafi-
gyelni a hatékonyságra, hiszen a fő szem-
pont ezeknél a buszoknál a hatékony 
energiahasználat, nem pedig a túlzott gyor-
saság. Ezek a járművek akkor lesznek haté-
konyak, ha a sofőrök megtanulják őket 
optimálisan vezetni. Ugyanakkor a tesztelés 
azért is szükséges, hogy kiderüljön, hogy a 
marosvásárhelyi, jellegzetes forgalmi körül-
mények közepette például egy töltéssel hány 
kört tudnak megtenni egy-egy adott útvona-
lon. A sofőröknek a gyakorlatban is meg kell 
tapasztalniuk, hogy mikor kell a buszokat 

tölteni, mennyi áramot fogyasztanak végál-
lomástól végállomásig, illetve meg kell ta-
nulniuk értelmezni a műszerfalon lévő 
jelzéseket – indokolta a tesztelés szükséges-
ségét az alpolgármester.  

Ebben az időszakban a marosvásárhelyi 
közszállítási vállalat mintegy ötven buszso-
főrjét készítik fel, és remélhetőleg minél 
előbb, már ebben a hónapban sikerül forga-
lomba helyezni az új buszokat. Ezzel együtt 
a tesztelési időszak nem zárul le, ugyanis más 
városok tapasztalata alapján a sofőröknek át-
lagban hat-hét hónap gyakorlatra van szük-
ségük ahhoz, hogy valóban hatékonyan 
tudják vezetni az elektromos buszokat – tud-
tuk meg.  
Adott útvonalakon fognak közlekedni 

Mivel már a pályázat összeállításakor meg 
kellett nevezni az útvonalakat, amelyeket ki-
szolgálnak majd az új járművek, a Solaris 
elektromos buszok a 4-es, 12-es, 17-es, 18-
as, 20-as és a 23-as vonalakon fognak közle-
kedni.  

A Solaris típusú elektromos buszok hossza 
12 méter, a férőhelyek száma 82, ebből 30 
ülő- és 52 állóhely. A buszok végsebessége 
70 km/h, és a gyártói leírás szerint 66 km-t 
tesznek meg egy töltéssel. Ugyanakkor a 
mozgáskorlátozottakra való tekintettel rám-
pával vannak ellátva, az utastérben légkondi-
cionáló, valamint fűtőberendezés is van, 
továbbá okostelefonok töltésére alkalmas 
USB-csatlakozási lehetőség is elérhető a szé-
kek mellett. Az utasok előnyére válik, hogy 
a buszokon van digitális kijelző, amelyen kö-
vethető az adott járat útvonala, illetve, hogy 
éppen melyik megálló következik.  

32 lassú és 10 gyorstöltő állomás is 
része a projektnek 

A projekt a járműbeszerzés mellett tartal-
mazza a szükséges töltőállomások kialakítá-
sát is: a Solaris buszok esetében 10 gyors- és 
32 lassú töltőállomásról van szó. Portik Vil-
mos alpolgármestertől megtudtuk, hogy a 
közszállítási vállalat Béga utcai székhelyén 
szerelték fel a 32 lassú töltőt, amelyekkel éj-
szakánként kell tölteni a járműveket, vala-
mint négy gyorstöltőt, és az idei év során 
további hat gyorstöltőt alakítanak ki a lakó-
negyedekben lévő végállomásokon, ahol 
rövid idő alatt feltölthetik a járműveket, 
amennyiben két járat között kezd lemerülni 
az akkumulátor.  

– Menet közben, ha az akkumulátor 20 
százalékra lemerül, akkor kigyúl a műszerfa-
lon egy kis égő, ami jelzi ezt a sofőrnek. A 
gyártó ellenben azt javasolja, hogy ajánlott 
feltölteni a buszt, még mielőtt eléri a 20 szá-
zalékot. A tesztelés során erre is kiképezik a 
sofőröket. A gyorstöltőket napközben fogják 
használni, hozzávetőlegesen egy-másfél óra 
alatt lehet feltölteni 90 százalékra a busz ak-
kumulátorát. Az éjszakai töltés mindig a 
Béga utcai lassú töltőknél történik, mindenik 
járműnek külön töltője van, így este, amikor 
visszavonulnak a buszok, kötelező módon a 
lassú töltőkre kell tenni őket, függetlenül 
attól, hogy hány százalékon vannak.  

A gyártó által vállalt garanciális időszak-
ban, ami 5 év, folyamatosan Marosvásárhe-
lyen tartózkodik a gyártó képviselője, és 
segít, amennyiben kérdések merülnek fel a 
szervizeléssel, valamint az üzemeltetéssel 
kapcsolatosan – ismertetett néhány műszaki 
adatot az alpolgármester.  

Még az idén újabb buszok  
érkeznek  

A rövidesen forgalomba kerülő 32 busz 
mellett idén újabb elektromos járművek ér-
keznek Marosvásárhelyre. Egy másik nyertes 
pályázatnak köszönhetően a BMC gyártó 15, 
egyenként tíz méter hosszú buszt szállít le a 
városnak. A tervek szerint az első BMC bu-
szok már a tavasz folyamán meg kell érkez-
zenek. A projekt részeként a 15 új busz mellé 
ugyanakkor 15 lassú és öt gyorstöltő állomást 
is biztosítanak, ezek egy részének már elkez-
dődött a hálózatra való rákötése a közszállí-
tási vállalat Béga utcai székhelyén. Az idén 
érkező BMC elektromos buszok a 10-es, a 
30-as és a 43-as útvonalakon fognak közle-
kedni.  
Megújulnak a buszmegállók  

A marosvásárhelyi tömegközlekedési há-
lózat korszerűsítési folyamatának részeként 
a városi buszmegállók is új köntösbe öltöz-
nek, a város ezt is pályázati alapokból való-
sítja meg. Az alpolgármester elmondta, 
Marosvásárhelyen 137 buszmegállót és 
három végállomást korszerűsítenek, egy-
részt megújulnak maguk az építmények, de 
ugyanakkor digitális kijelzőket helyeznek el 
a megállókba, amelyek információkkal szol-
gálnak majd az utasoknak, többek között 
arra vonatkozóan, hogy mennyi idő múlva 
mely járatok kell befussanak az adott meg-
állóba.  

A városi buszmegállók korszerűsítését 
célzó projekt esetében február végén kerül 
sor a pályázó cégek ajánlatainak a kibontá-
sára, tehát a bürokratikus folyamatokat is-
merve elhúzódhat még egy ideig, amíg a 
kivitelezés elkezdődik.  

(Folytatás az 1. oldalról)

Erről jut eszembe 
 
Előbb-utóbb fölöslegessé válok, MI vagyis mesterséges intelligencia is 

megírhatja ezt a minden szerdai jegyzetet. Nem pont így, kevésbé csa-
pongva, kevésbé elfogultan talán, mint én, stílusban sem feltétlenül azono-
sulva, de bizonyára tájékozottabban, szakszerűbben, gépiesebben, 
hivatalosabban. Feltéve, ha előzetesen feladtam neki a leckét, elmagyaráz-
tam, hogy mit, milyen írást akarok tőle, mire összpontosítson, kiknek szá-
nom a cikket, és így tovább, felruházom még egy csomó hasonló fontos 
aprósággal. Tudom, magyarul egyelőre nehezebben megy ez neki, össze-
hasonlíthatatlanul több angol szóból, információból válogathat, mint ma-
gyarból, Shakespeare-től származtatható az anyanyelve, de lelkiismeretesen 
igyekszik pótolni a hiányosságait, folyton tanul, mind többet és többet sa-
játít el Petőfi, Arany, Kosztolányi és a többi nyelvzsenink szókincséből is. 
De valószínű, hogy a politikusok bikkfanyelve és mindenfajta szakzsargon 
is pillanatok alatt a rendelkezésére áll. Ami nyilván az érintett urak és úr-
hölgyek figyelmét sem kerüli el, igaz, kétélű megközelítésben. Mert az  
MI-t nagyszerűen lehet generálni például doktori disszertációk írására is, 
de ugyanakkor hamar felismeri, ha egy szöveget plagizálásra használtak 
föl. A lebukást pedig senki sem szereti, ezt gyakran tapasztalhatjuk tájain-
kon is mostanában. Persze lehet, hogy ezen a téren is tökéletesedik az MI. 
A térnyerése kétségtelen. 2022-ről máris azt mondják, hogy a mesterséges 
intelligencia éve volt. Akkor hogy beszélünk majd az idei esztendőről? 
Pláne, ha nem csak a szöveggeneráló robotokra gondolunk. A napokban 
olvastam, hogy az USA-ban egy mesterséges intelligencia által generált 
fotó nyert a digitális művészetek kategóriájában a Colorado állambeli éves 
vásáron. Ezen az alkotóművészek jogosan háborodtak fel, de a realitás ilyen 
irányban alakul. Vagy torzul? Ki képes ezt eldönteni? Nyilvánvaló, hogy a 
fejlődést – esetünkben a robotizálást – úgysem lehet megállítani. Hacsak 
el nem jön a világvége. Ezzel viszont most ne számoljunk. Rögzítsük a tényt, 
hogy a mesterséges intelligencia mind több dolgot old meg környezetünk-
ben, könnyít munkánkban, életmódunkban. Van már intelligens porszívó, 
intelligens targonca, automata gépkocsivezető, mozgékony szuperkéz, órá-
kig sorolható más MI-vívmány. De az is igaz, hogy, mint mindennek, ennek 
is van hátulütője, főleg ha az automatizálás, a robotok előretörése az em-
beri alkotókészség rovására történik. Az emberiség nagy hányada még ku-
riózumként tekint minderre, és rajong a sci-fikért, legfennebb 
meg-megborzong, ha valami jövőbeli roboturalomról lát filmet, de a szö-
veggeneráló chatbot, a képgeneráló szoftver, a zeneszerző MI egyre elter-
jedtebb valóság. Egyszer csak nem lesz szükség alkotó zsenikre? Költő, 
festő, komponista vonulhat nyugdíjba, netán kolostorba? Túlzok persze, 
nem gondolom komolyan, hogy a most élők tényleg ebbe a problémába üt-
közhetnének. De… Mindig van, lehet egy DE! Már azon sem lepődünk meg 
különösebben, hogy országos vonatkozásban is napirenden vannak mester-
ségesintelligencia-stratégiák. A szerdai jegyzetet viszont egy darabig még 
magam írom, egy chatbot esetleg ötletet, friss témát sugallhat. Kíváncsi 
lennék, elő tud-e kotorni olyasmiket az MI, amik csak valahol tudatom mé-
lyén, a gyermekkorom emlékbugyraiban mocorognak. Néha eszembe jutnak 
olyan gyermekmondókák, amiket a szülőktől, nagyszülőktől hallottam több 
mint hét évtizeddel ezelőtt. Talán el is ferdültek a tudatomban az idők fo-
lyamán. Ezért is nehéz a nyomukra bukkanni még a mindentudó világhálón 
is. Akár felsejlenek itt-ott, akár nem, néhanap akkor is kísértenek. Zárjuk 
azzal a zagyvasággal ezt a kis eszmefuttatást, ami – látszólag értelmetlenül 
– valamiért mostanában minduntalan előjött: „Zuzim-buzim kalendárium, 
/ Rég megmondták a medvéknek,/ építsenek egy kőfalat./ Nyúl, nyúl, nyo-
madék, /bárány bücski, hajtsad eztet innen ki!” Indulok. (N.M.K. ) 
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Tesztüzemmódban a 32 elektromos busz 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat éves jelentése 
Új téma a Minority Safe Pack elutasítása

Felerősödött a magyarellenesség – figyel-
meztetett minap közzétett éves jelenté- 
sében a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. 

Benkő Erika, a szervezet vezetője egy interjúban 
rámutatott, hogy a jelenlegi felfokozott nemzetközi 
helyzetben a magyarokkal kapcsolatosan rendkívül 
negatív percepciót tapasztalnak, amit igencsak ag-
gasztó jelenségnek tekint. 

Az évek óta megoldatlan problémák között emlí-
tette az oktatással és a magyar nyelv használatával 
kapcsolatos gondokat, a lemázolt helységnévtáblá-
kat, a szimbólumhasználat problematikáját, az in-
tenzív gyűlöletbeszédet, a sportban folyamatosan 
észlelt magyarellenes incidenseket, az úzvölgyi ka-
tonatemető megoldatlan ügyét, a Minority Safe Pack 
elutasítását. Véleménye szerint intenzitásában in-
kább nőtt, mint csökkent a magyarellenesség. 

Elmondta, hogy a szolgálat azokkal az esetekkel 
foglalkozik, amelyek kimerítik az egyéni vagy kö-
zösségi diszkrimináció fogalmát. Munkatársaival az 
éves jelentésekben összegyűjtik az előző esztendő 
diszkriminációs eseteit, közben ezekre már észlelé-
sük pillanatában reagálnak. Folyamatosan figyelik 
a közéleti eseményeket, a lépéseik az eset típusától 
függnek. Rendszerint az Országos Diszkiminációel-
lenes Tanácshoz (CNCD) fordulnak, vagy az illeté-
kes romániai hatóságot – a rendőrséget vagy 
bíróságot – keresik meg beadványaikkal.  

Van egy adatbázisuk a nemzetközi szervezetekről, 
ugyanakkor a Romániában akkreditált valamennyi 
nagykövetség politikai attaséjának a tájékoztatását 
is fontosnak tartják. Kiemelt céljuk a nemzetközi 
közvélemény tájékoztatása. 

Mint mondta, folyamatosan követik a közéleti 
eseményeket, a sajtó és a közösségi média az elsőd-
leges forrásuk, de gyakran fordulnak hozzájuk ma-
gánszemélyek is nyelvi jogaik be nem tartása 
kapcsán. 

A jogvédelmi szolgálat korábban közösségi olda-
lán azt írta: idén különösen fontosnak tartotta a je-
lentés elkészítését, mivel a Romániával szomszédos 
Ukrajnában dúló háború, a túlfeszített geopolitikai 
helyzet a kisebbségi létre is nagy hatással van. 

 Az elektronikus formában, a szolgálat honlapján 
közzétett dokumentum nyolc fejezetből áll. A ko-
rábbi években is ismertetettek mellett új témák is be-
kerültek, mint például a Románia parlamentjében 
tapasztalt magyarellenesség vagy a Minority Safe-
Pack elutasítása.  

Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat vezetője sze-
rint Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képvise-
lőnek a román nemzeti ünnep alkalmából elmondott 

beszéde kapcsán kitört hisztériát is fontosnak tartot-
ták ismertetni, mivel úgy érzik, „a román parlament-
ben visszafordíthatatlanul felerősödött a 
magyarellenesség”.  

 A jelentés külön fejezetben tárgyalja a nyelvi 
jogok megsértését, rámutatva: a törvényi előírások 
ellenére a romániai közintézményekben még mindig 
problémás a kisebbségi nyelvhasználat. Kitér a ma-
gyar kisebbség tagjait az oktatásban érő diszkrimi-
nációra, és bemutatja a magyar szimbólumhasználat 
elleni folyamatos támadásokat. 

Külön fejezetben foglalkozik az úzvölgyi teme-
tőfoglalással, önálló kérdéskörként kezeli a sport-
eseményeken egyre gyakoribb magyarellenes 
megnyilvánulásokat, gyűlöletbeszédet. Véleménye 
szerint ez utóbbi jelenséggé nőtte ki magát, nem 
lehet pénzbírsággal orvosolni. Ugyanis a futballklu-
bok kifizetik a büntetést, de szurkolóik folytatják a 
magyarellenes rigmusok skandálását.  

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatnak a romániai 
magyarok helyzetéről készített 2022-es évi jelen-
tését hétfőn kezdték el postázni a nemzetközi jog-
védelmi szervezeteknek. (mózes) 

Forrás: A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat hon-
lapja, MTI, Kronikaonline.ro

Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója   
Fotó: Kocsis B. János 



Nemcsak a tanulás a fontos, hanem 
emberi, baráti kapcsolatok, igazi kö-
zösségek kialakítása is – vallja a job-
bágytelki Petres Kálmán Általános 
Iskola igazgatója, aki intézményveze-
tőként és pedagógusként tettekkel is 
bizonyította már ezt. 

A havas téli napokon van mire emlékezni, 
van miről számot vetni – ezért is jó egész év 
folyamán dolgozni a tanórákon és iskolaidőn 
kívül is. Márpedig Kémenes Hajnal székely-
hodosi tanítónő annyi programot fel tud so-
rolni csak tavaly szeptember óta, hogy szinte 
számontartani is nehéz, nem beszélve a meg-
valósításukról. A kis falusi iskolának partner-
kapcsolata van a nyomáti elemi iskolával, így 
múlt szeptemberben a hodosi gyerekek tettek 
ott látogatást, s a találkozás és játékok mellett 

egyúttal meglátogatták Nyárádszentlászló 
unitárius templomát és a mellette levő szövő-
házat is, majd novemberben, Márton napján 
a nyomátiak viszonozták a látogatást. Mindig 
megünneplik az iskolában a népmese napját, 
tök jó napot is tartanak kabakfaragással, is-
koladíszítéssel egybekötve, de az idősek nap-
járól sem feledkeznek meg, ilyenkor 
köszöntik a hodosi szépkorúakat. Világító ad-
venti kalendáriumkészítést szintén szervez-
tek, természetesen nemcsak a gyerekekkel, 
hanem azok szüleivel is. Velük együtt kap-
csolódtak bele az adventi kulturális fesztivál 
Köss belénk! programjába, amikor a maguk 
38 méteres sáldarabjával az előkelő harmadik 
helyezést érték el, és ennek szinte az egész 
falu a részese volt – meséli a tanítónő. Ezek 
a közösségépítés apró lépései, amelyek előre 
visznek: amikor együtt vannak, együtt dol-
goznak és szórakoznak a felnőttek és időseb-

bek is. Ez már legalább egy évtizede így mű-
ködik, amióta ő a faluban dolgozik – teszi 
hozzá. Ennek köszönhetően a szülők a peda-
gógus segítségére voltak a tavaly nyáron is, 
amikor tábort szerveztek Székelyhodoson a 
községbeli gyerekeknek: a szakemberek a 
gyerekekkel foglalkozhattak egész nap, a hát-
térmunkát pedig elvégezték a szülők. 

Ugyanis a nyári vakációban sem engedte 
el a gyermekek kezét a Petres Kálmán iskola, 
júliusban bábtábort szerveztek 31 óvodásnak 
és diáknak. A gyerekek bábművészektől ta-
nulhatták meg nemcsak azt, hogy miként ké-
szül el egy bábu, hanem azt is, hogy miként 
mozog és beszél, hogyan kel életre a figura. 
A kisebbek egyszerű közmondások bábos 
megjelenítésével bizonyították a tevékenysé-
gek eredményességét, míg a nagyobbak álta-
luk megírt jeleneteket mutattak be 
„bábszínpadon”, és bizony meg is lepődtek a 
szakemberek, hogy mi mindent megtanultak 
a gyerekek három nap alatt. Persze, az ottal-
vós táborban rengeteg szórakoztató program 

is volt a vízicsúszdától a tábortűzig, hiszen 
egy-egy ilyen nyári alkalommal nemcsak a 
táborozás és a tanulás a cél, hanem a közös-
ségteremtés is. Sőt, ez legalább ugyanolyan 
fontos tényező, mert ezáltal egyrészt a szülő-
ket is bekapcsolják a kezdeményezésbe, más-
részt a gyerekek is sokkal jobban közelednek 
egymáshoz, sokkal több közös időt töltenek 
együtt, mint iskolaidőben – fejtegette lapunk-
nak egy ilyen tábor hozadékait a községi is-
kola igazgatói tisztségét is betöltő Kémenes 
Hajnal. 

A nyári táborhoz résztámogatást nyertek a 
Bethlen Gábor Alaptól, s a megítélt 400 ezer 
forintos összegből nemcsak a költségek egy 
részét tudták fedezni, hanem a községi isko-
lának egyik régi vágyát is megvalósíthatták: 
előadásokon, iskolai alkalmakon hiányzott 
egy egyszerűbb hangosító berendezés, így 
most a támogatásnak köszönhetően sikerült 
megvásárolni egy hangfalat és három mikro-
font is, amivel a község bármelyik iskolájá-
ban használható – tette hozzá az igazgatónő. 

J  ózsa István igazi életművész. Hetve-
nedik születésnapjához közeledve is 
megvan még benne az a csibészes la-

zaság, ami a nehezebb léthelyzeteken is át-
segíti az embert. Egy régi fekete-fehér fotót 
hozott szerkesztőségünkbe, egy kirándulás 
megörökített pillanatát a szovátai Patakma-
jornál, erről a képről mégsem esett szó be-
szélgetésünk két órájában, a múltidézés fő 
helyszíne ugyanis Marosvásárhely, ponto-
sabban az orvosi egyetem környéke volt. Itt 
élte mindennapjait egy ötvenes évekbeli gye-
rekcsapat, a „galeri”. 

– Aki nem tudott úszni, biciklizni, fára, 
háztetőre mászni, az ki volt tagadva. Minden 
április elsején „felavattuk” a Marost, akkor 
is, ha még jégzajlás volt. Én öt-hat évesen 
tanultam meg úszni, bedobtak a haverok a 
víkendi régi fahídról a vízbe, én pedig kapá-
lóztam, ahogy tudtam. Bátor „kisegér” vol-
tam, ezt ők is elismerték – mondja Józsa 
István az idő rabigája alól felszabadult böl-
csek nyugalmával, majd azt is elmeséli, hogy 
háromévesen egyszer ellógott az óvodából, 
máskor meg az óvó néni küldte el a közeli 
Doina cukrászdába Mărăşeşti cigarettáért. 
Mivel kiskorától kereste a kalandokat, nem 
volt kifogása az ilyen „kiszállások” ellen, 
pláne, hogy a cukrászdában általában vala-
milyen édességgel is megkínálták. 

– 23 évet jártam az orvosi egyetemre – je-
lenti leplezetlen derűvel, majd gyorsan hoz-
záteszi, hogy környékbeli lurkóként koptatta 
a tanintézmény felé vezető utat, és nem mint 
diák. Az egyetemi uszodába is belógott a tár-
saival vasárnaponként lubickolni a nyitva fe-
lejtett szuterénablakon. Egy alkalommal 
felfigyelt rá egy bizonyos Geta néni az 
úszócsapattól – amit dr. Rettegi Károly ho-
zott létre annak idején –, így került be a 
„kicsi Józsa” is a csapatba, amelynek 
egyébként a bátyja is tagja volt.  

– A jövő olimpiai bajnokaiként emlegettek 
minket. A sikeres versenyeken a fődíj egy 
„kockakeretes” napszemüveg volt. Ha ilyen 

jutalomhoz jutottam, mentem az Ifjúsági 
mozi melletti optikushoz, és kérleltem, hogy 
cseréje ki egy kisebb méretűre. De aztán a 
sok úszkálás miatt kaptam egy csúnya kötő-
hártya-gyulladást, olyan piros lett a szemem, 
mint a belga nyúlé, és anyám nem engedett 
többet úszóedzésre. A Marosról és a Víkend-
ről persze a továbbiakban sem mondtam le. 
Úgy 14 évesen kosarazni kezdtem, a Kárpát-
kupán a mi csapatunk volt a „törpikék.” Öt 
évig űztem ezt a 
sportot, én voltam a 
beálló a csapatban. 

A színes emlékkoc-
kák között az iskolai 
történések is előkerül-
nek. 

– Az Unireába jártam, aztán a 7-es isko-
lába. Nagyon csintalan, mai szóval hiperak-
tív gyerek voltam, magaviseletből 
hatos-hetes, tornából tízes. Mindig úgy adó-
dott, hogy délután kellett iskolába mennem. 
Hajnal Gyuszival (sz. m. a későbbi híres fut-
ballistával) nőttem fel, együtt „mezítlábas-
kodtunk”, és osztoztunk az otthonról hozott 
tízóraiban: nekem mindig zsíros, neki lekvá-
ros kenyeret csomagolt az édesanyja. Az ál-
talános iskola után művészeti líceumba 
készültem, de a román felvételi vizsgán ösz-
szetévesztettem a tételeket. Grafikára, festé-
szetre nyolcast kaptam. Az eredményhirdető 
táblán az állt a nevem mellett, hogy hely nél-
kül jutottam be, vagyis akkor, ha valaki visz-
szalép. Persze senki nem mondott le a 
helyéről. A művészeti népiskolában részesül-
tem végül művészképzésben. 

Mielőtt a felnőttévekre térnénk, még meg-
tudom, hogyan szökött a tinédzser Józsa Ist-
ván Temesvárra egy lány miatt, akibe 
annyira szerelmes volt, hogy tizedik osztá-
lyosan feleségül akarta venni. Szülői ellen-
állásba ütközött, ezért bánatában vonatra 

szállt. Egy unokabátyja közbenjárásával ta-
lált munkát és lakhatási lehetőséget az ide-
gen nagyvárosban egy munkásszállón, de két 
hét múlva, éppen azelőtt, hogy megkapja 
élete első fizetéséből az előleget, az apja utá-
nament, és hazavitte. 

Az első igazi állása villanyszerelői volt a 
Rokkantak Szövetkezeténél, egy munkabal-
eset miatt azonban ez sem tartott sokáig. 

– Palotailván térdig érő hóban cseréltük 
a villanyoszlopokat, 
és a gép odacsípte a 
nagylábujjam, egy 
csonk letört belőle. 
Fél évig pampóban 
kellett járnom emiatt. 

Ezután a Metalotechnikánál voltam lakatos. 
Indult akkoriban egy marógépkezelői tanfo-
lyam, aminek nagyon megtetszett az elneve-
zése, ezért vágtam bele. Három-négy hónap 
múlva már egyedül készítettem a szerszámo-
kat, a féléves kurzust azonban nem tudtam 
befejezni, mert valamiért fegyelmit kaptam. 
A karbantartó kőművesekhez tettek át, ez 
olyan büntetés volt, amit én inkább jutalom-
ként éltem meg. Sokat jártam kávézni, fruk-
tózni az ottani büfébe, így onnan is kitették 
a szűrömet. Ezután egy bútorszövetkezetben 
lettem darabhordó, majd az Imatexnél laka-
tos. Tizenkét különböző munkahelyem volt, 
de már korábban, 15-16 évesen is jártam 
apámmal szobát festeni. Úgy beletanultam 
ebbe a mesterségbe, hogy a barátaim „fal-
doktornak” hívtak. Ebben az időben mű-
vésztársaságokban is gyakran 
megfordultam. A katonai szolgálatot Fok-
sányban kezdtem, ahol még megvoltak azok 
a barakkok, amelyekben az orosz fogság 
idején apám négy és fél évet töltött. Egy ka-
tona mindig álmos és éhes, mi sem voltunk 
különbek a bajtársaimmal, így a barakk 
deszkáiból tüzet raktunk, és gulyást főztünk. 

Foksányból Râmnicu Săratra, majd Brăi-
lára kerültem, onnan egy baleset és a jeges 
Dunában való úszás miatt lábszárfekéllyel 
jöttem haza.  

Józsa István életének különlegesebb szín-
foltjai közé tartozik a marosvásárhelyi szín-
házi munka. 

– Valaki beajánlott, így lettem statiszta a 
nyolcvanas években. Többek között a Bánk 
bánban is volt „jelenésem”. Egy előadásra 
30, egy próbára 18 lejt kaptam, és volt egy 
igazolványom, amin írta, hogy „figurant”. 
Ez az irat több kellemetlen helyzetből kimen-
tett az évek során.  

Beszélgetőtársam harmincévesen nősült. 
Képzőművész végzettségű párja a szövő-
gyárban textilminta-tervezőként dolgozott, 
de egy időben tejkihordással is foglalkozott, 
ebben István is segített neki. Útjaik végül kü-
lönváltak.  

– 1988 márciusában sikerült kijutnom 
Magyarországra. Nehezen kaptam meg az 
útlevelet, és Váradon vártak az illetékesek, 
hogy „lekapcsoljanak”, de a haverok érte-
sültek erről, és úgy intézték, hogy egy másik 
vonatra szálljak fel. Én nem is tudtam, mek-
kora veszély fenyegetett. Budapesten aztán 
beleestem a „mézes Kánaánba”. Rengeteg 
munkahelyem volt ott is, a szobafestés mel-
lett dolgoztam a metróvállalatnál, szabad-
időmben üvegre festettem. Négy éve jöttem 
haza. Az ottani élettársam hitelre vett lakást, 
de nem fizette a részletet, így én is csődbe 
mentem. A szülői ház már nincs meg, így egy 
ideig a hajléktalanságba is bekóstoltam, a 
Víkenden aludtam hálózsákban vagy az éjjeli 
menhelyen. Most már kaptam egy szociális 
lakást, azt rendezgetem. 

– Milyen itthon annyi év után? – kérdezem 
beszélgetésünk végén. 

– Budapest egy igazi betondzsungel, itt, 
Vásárhelyen minden épületet ismerek, szere-
tek. Igaz, hogy sokat változott a város a tá-
vozásom óta, mégis úgy érzem, újra otthon 
vagyok. 

A „csibész” visszatér 

Tavaly is számos élményt szereztek a gyerekek, pl. bábozni is megtanultak 

 Fotó: Kémenes Hajnal 

Közösségépítés játékkal, tanulással 
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Nemsokára egységesen lehet 
telekelni a zsebszerződések 
általi adásvételt 

A rendezvény házigazdájaként 
Varga József, Gyulakuta polgár-
mestere köszöntötte a megjelente-
ket, hangsúlyozva azt, hogy milyen 
fontosak a vidékfejlesztésben a pá-
lyázati lehetőségek. Kovács Levente 
Mihály, a megyei tanács alelnöke 
kifejtette: fontos a mezőgazdaság 
versenyképességének növelése, 
ehhez elengedhetetlenül szükséges 
a tudásalapú gazdálkodás, a techno-
lógia fejlesztése is. Jó szakpolitiku-
sai vannak az RMDSZ-nek, akik a 
lehetőségek szerint megtesznek 
mindent, hogy a gazdák érdekeinek 
megfelelően alakuljanak a jogi és a 
pályázati feltételek, ezért is tartották 
fontosnak, hogy személyesen is ta-
lálkozzanak az érdekeltekkel.  

Birtalan István, a MIÉT elnöke, 
az Agrárakadémia főszervezője el-
mondta:  a kormány új stratégiát 
dolgozott ki, amely a következő pe-
riódusban meghatározza a gazdák 
életét, ezért fontos, hogy minél töb-
ben minél előbb értesüljenek a fel-
tételekről, a lehetőségekről, és hogy 
éljenek is ezekkel. Ezért is kezdték 
meg a tájékoztató sorozatot, amely-
nek első lépése a kelementelki Ag-
rárakadémia rendezvény.  

A köszöntők után Császár Károly 
szenátor az általa előterjesztett és 
fenntartott jogszabályról – a zseb-
szerződések alapján telekelhető te-
rületekről szóló eljárásról 
értékezett. (Sz.m.: a Népújság több-
ször írt erről.) A szenátor elmondta, 
hogy nagy szükség volt a jogsza-
bály megjelenésére. Korábban jegy-
zőként is gyakran ütközött olyan 
akadályba, amikor egy telket – le-
gyen az mezőgazdasági vagy ház-
vásárlás esetén beltelek – 
megvásároltak az új tulajdonosok, 
és nem tudták átírni, mert egyrészt 
a földtörvények megjelenése óta 
nagy többségében – leginkább a 
szántóterületeket – nem hivatalos, 
kézzel írt zsebszerződésekkel adták, 
vették, és a törvény ezt nem vette fi-
gyelembe. Az adott területek idő-
közben eladódtak, az egykori 
tulajdonosaik, az eladók időközben 
elhunytak, külföldre távoztak, és a 
vásárlók nem tudták rendezni a tu-
lajdonjogot. A másik pedig az, hogy 
az ún. „nadrágszíjparcellák” is gaz-
dát cseréltek, és a számtalan parcella 
miatt olyan sok megoldatlan eset 
tornyosult fel egy-egy községben, 
hogy emiatt nem tudták rendezni az 
összterületek tulajdonviszonyát. A 
szenátor tudomása szerint környé-
künkön a területek 80%-a ebben 
helyzetben van. A jogszabály leegy-
szerűsítette a telekelést a földet 
használók számára. Ez nem zárja ki 

azt, hogy előbb a tulajdonosnak fel 
kell méretnie egy szakavatott to-
pográfussal a telket, amely így – a 
szomszédok bejelölésével és a pon-
tos felület megjelenítésével – 
immár hivatalosan is telekelhető 
lehet. A jogszabály még nem lépett 
érvénybe – tájékoztatott a szenátor 
–, mert megyénként a törvényt más-
ként értelmezték a megyei földosztó 
bizottságok, illetve a kataszteri hi-
vatalok, így további módosításra 
szorult. Ez a folyamat lezárult a 
2022. december 27-én kibocsátott 
7-es számú törvénnyel, amely mó-
dosította a korábbi földtörvényeket. 
Még meg kell jelenjen az alkalma-
zási módszere, amely gyakorlatilag 
is leszögezi azokat a lépéseket, 
amelyeket az érintetteknek tenniük 
kell, hogy a zsebszerződések alap-
ján véglegesen birtokba vegyék az 
általuk használt ingatlanokat. Szá-
mítása szerint az alkalmazási mód-
szer a napokban megjelenik, majd 
ezután tájékoztató körutat szervez-
nek vidéken, hogy ismertessék az 
eljárást. A szenátor arra is felhívta a 
figyelmet, hogy amennyiben az or-
szágos telekelési programban fel-
mérik az érintettek területét, akkor 
ingyenes a topográfus munkája, de 
ha ezen kívül esnek, akkor a tulaj-
donosoknak kell állniuk a felmérés 
költségeit.  
Annyi pénz lesz, hogy nem 
lehet elkölteni 

Dr. Barabási Antal-Szabolcs ál-
latorvos, a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 
államtitkára röviden ismertette az 
országos mezőgazdasági stratégia 
alapelveit és a keretösszegeket, 
amelyekre a különböző programok 
alapján a vidékfejlesztési ügynök-
ségen (AFIR) vagy a kifizetési 
ügynökségen (APIA) keresztül 
majd pályázni lehet. Elmondta, 
hogy az állattenyésztést célzó pá-
lyázatok terén az országban Hargita 
megye a negyedik, továbbá élen jár 
Kovászna, Beszterce, Suceava 
megye is. Ez igazolja azt, hogy aki 
akar pályázni, fejlődni, annak van 
lehetősége. És élni is kell ezzel! 
Nem volt könnyű az egyeztetés 
Brüsszellel, még az előző miniszter, 
Adrian Ionuţ-Chesnoiu csapata is 
kemény vitát folytatott azért, hogy 
– a hazai körülményeket figye-
lembe véve – a gazdák számára elő-
nyös pályázati lehetőségeket 
teremtsenek az elkövetkezendő idő-
szakban. A különböző híresztelé-
sekkel ellentétben elsősorban a kis- 
és közepes gazdaságoknak kedve-
zőek a kiírások. Ez fontos az erdé-
lyi, különösen a székelyföldi 
megyék számára is, hiszen nálunk 
igen változatos a terep, vannak a 
síkvidéki gazdálkodásra alkalmas 
területek (pl. a Mezőség), de nagy-
részt a domb- és hegyvidék a domi-

náns, ahol vegyes gazdálkodást 
lehet folytatni, leginkább állatte-
nyésztést, amelyet szakmailag is tá-
mogatnak. Az országos 
vidékfejlesztési stratégiát 2022. 
december 7-én fogadták el Brüsz-
szelben. Megvannak az irányvona-
lak és a hozzárendelt összegek. 
„Annyi pénz lesz, hogy számítá-
saim szerint lehetetlen lesz elköl-
teni” – mondta az államtitkár, majd 
kifejtette, jelenleg folyamatban van 
a módszerek kidolgozása, való-
színű, hogy június második felében 
jelennek meg a vidékfejlesztési pá-
lyázatok. (Sz.m.: Az új kiírásokat 
ennél hamarabb már márciusban 
meghirdeti az APIA.) Kiemelten tá-
mogatják a fiatal gazdákat is; az új 
nemzedéknek is valóban lehetősé-
get teremtenek arra, hogy itthon 
boldoguljanak, gazdálkodjanak. To-
vábbá tárgyalnak a bankokkal azért, 
hogy előnyös hiteleket hirdessenek 
meg az önrész támogatására. Az 
biztos, hogy a kiírásokat 90 napos 
határidővel hirdetik meg, így ele-
gendő idő lesz elkészíteni a terve-
ket, az üzleti számításokat, de jó az, 
ha a gazda már most tudja, hogy mit 
akar fejleszteni, és készüljön fel a 
lehetőségekre. Dr. Barabási Antal 
Szabolcs elmondta: a legtöbb vitát 
Brüsszelben az ökogazdálkodás 
sürgetése jelentette, ugyanis azt kér-
ték Romániától, hogy a mezőgazda-
sági területek 45%-át „zöldítsék”. 
Ez a hazai körülmények között le-
hetetlen, ezért egy átmeneti idősza-

kot kértek. Azonban ez nem azt 
jelenti, hogy nem kell figyelembe 
venni a környezetkímélő mezőgaz-
dálkodást, és nem kell pályázni rá, 
sőt, aki ebben gondolkodik és átala-
kítaná gazdaságát, annak előnyei is 
származhatnak az átállás miatt. Ál-
latorvosként, szakemberként el-
mondta, esély van arra, hogy 
komoly versenyhelyzetbe kerülje-
nek a romániai gazdák az unió más 
tagországaiban gazdálkodókkal, 
ami nem gond, sőt élni kell a lehe-
tőségekkel. Előadásának második 
részében az államtitkár néhány 
konkrét pályázatot ismertetett, el-
mondta, hogy nagyon előnyös fel-
tételekkel lehet pályázni (85 – 
100%-os támogatási lehetőségek 
vannak), és még az olyan furcsának 
tűnő kiírást is érdemes mérlegelni, 
ami a fűszer- és illatnövények, il-
letve gyógynövények termesztését 
támogatja, hiszen ez is jelentős üz-
leti vállalkozás lehet.  
Újdonságok a támogatásokban  

A rendezvényen jelen volt  
Tánczos Barna környezetvédelmi- 
és erdőgazdálkodási miniszter, aki 
a természetvédelem és a mezőgaz-
daság kapcsolatáról, a vadgazdálko-
dásról is beszélt. Az általa 
elmondottakra egy későbbi lapszá-
munkban visszatérünk.  

A miniszter után Porzsolt  
Levente, az országos erdőőrség 
nemrég kinevezett vezetője tartott 
előadást. Elmondta: az illegális fa-
kitermelést követő SUMAL 2 prog-
ram jól működik, de még távol 
állnak attól, hogy tökéletes legyen 
a rendszer. A közbirtokosságok iga-

zolják, hogy lehet legálisan, hatéko-
nyan gazdálkodni az erdőkkel. A 
környezetvédelmi minisztérium 
képviselői a  napokban találkoznak 
az országos főügyésszel, és arra 
kérik, hogy szigorítsák meg az ille-
gális hulladékbehozatalt, -lerakást, 
illetve a fakitermelést. Az erdőirtás 
megakadályozása mellett a PNRR 
programnak köszönhetően a kör-
nyezetvédelmi minisztérium na-
gyon előnyös feltételekkel és 
támogatási rendszerrel az erdősítést 
is felkarolja. Az erdőmérnök Por-
zsolt Levente ezt a programot aján-
lotta a jelenlevők figyelmébe. 
(Sz.m.: korábban lapunk is részle-
tesen ismertette a lehetőségeket.)  

A szünet előtt Lunka Attila, az 
Agro Drone Tech cég képviselője a 
drónokról tartott rövid előadást, és 
az előtérben több – a mezőgazda-
ságban is hasznosítható – drónt is 
ismertetett az érdeklődőkkel. A szü-
net után Joó Andrea, a Maros Me-
gyei Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) munkatársa az 
új pályázati lehetőségekről tartott 
előadást, hangsúlyozva azokat a 
változásokat, kötelezettségeket, 
amelyeket az idéntől bevezettek. 
Ezek elsősorban a pályázati doku-
mentációra vonatkoznak, illetve bi-
zonyos újabb feltételekre, 
amelyeket teljesíteni kell. Érdemes 
tehát odafigyelni, mert ezeknek a 
hiánya miatt kizárhatják a gazdát a 
pályázatból, illetve nem is kaphat 
támogatást. Săvâşcă Ovidiu vezér-

igazgató hozzátette: nagyon fontos, 
hogy a támogatási kérvényekbe 
pontosan jegyezzék be a földterüle-
teket, mert az idéntől reális időben, 
teledetekciós módszerrel ellenőrzik 
a felületeket, és a növénytípust is 
azonosítani tudják. Amennyiben el-
térést tapasztalnak, kénytelenek 
lesznek megvonni a támogatást. To-
vábbá arra kérte a gazdákat, hogy 
március elsejéig (az új kiírás meg-
hirdetésééig) ellenőrizzék le az ada-
tokat a mezőgazdasági 
jegyzékekben (állatállomány, meg-
munkálandó terület stb.), hiszen 
ezek is kell találjanak a terepen (is-
tállóban) levő helyzettel. Az állatte-
nyésztési támogatások terén az 
elkövetkezendő időszakban hang-
súlyt fektetnek az állatjóléti és higi-
éniai feltételekre, ezért azt is 
hangsúlyozta, hogy ezen a téren is 
tegyenek lépéseket. Hozzátette, 
fontos az is, hogy megépítsék a kör-
nyezetkímélő trágyalerakókat, mert 
a gazdák ezek hiánya miatt is el-
veszthetik a támogatási lehetőséget. 
Maros megyében jó gazdaemberek 
vannak, hiszen az APIA által ren-
delkezésre bocsátott pénzösszegek 
98-99%-át lehívták, ehhez továbbra 
is együtt kell működni a hatóságok-
kal és az APIA minden alkalmazott-
jával, hiszen az ügynökség is a 
gazdákért dolgozik, és mindannyi-
unk érdeke, hogy jól teljesítő mező-
gazdaság legyen megyénkben! – 
hangsúlyozta az igazgató.  

A továbbiakban dr. Mihály  
Zoltán állatorvos, a Maros Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Igazgatóság nemrég ki-

nevezett vezetője a sertéspestisről 
és a megelőzéséről tartott beszámo-
lót. Elmondta, kétféle sertéspestis 
létezik: a klasszikus, aminek már 
van ellenszere, és az afrikai, amely 
2018 óta begyűrűzött hozzánk is, de 
nincs ellenszere, ezért kell elpusztí-
tani a megfertőzött állományt. Meg-
előzésként nagyon szigorú higiéniai 
szabályokat kell betartania a gaz- 
dáknak. Az igazgató hangsúlyozta, 
kizárólag a hivatalos adásvételi 
szerződéssel gazdát cserélő, mind 
az országos, mind a helyi regiszte-
rekben szereplő, fülszámozott egye-
dek elpusztítását téríti meg az 
állam. Az állományban lévő olyan 
sertés, amelyiknek nincsen doku-
mentációja, az érvényes jogszabá-
lyok szerint nem létezik, így nem 
tudnak állami pénzt utalni kártérí-
tésként a gazdáknak.  
Az SZGE tervei 

Végül Becze István, a Székely 
Gazdaszervezetek Egyesületének 
elnöke beszélt a szervezet falugaz-
dászprogramjáról. Elmondta, hogy 
a magyarországi agrártárcával való 
egyeztetés alapján a szervezethez 
fog tartozni a három megyében 
(Maros, Hargita, Kovászna) tevé-
kenykedő 32 falugazdász, akik 
szakterületenként, térségi hozzá-
rendeléssel fognak tevékenykedni. 
Az oktatási programokban együtt-
működnek más olyan szervezetek-
kel, amelyeknek már van 
akkreditált képzésük, ilyen me-
gyénkben az RMGE–Maros. Na-
gyon jó kapcsolatrendszert 
építettek ki a helyi önkormányza-
tokkal, a romániai és a magyaror-
szági agráriummal, civil 
szervezetekkel, így igyekeznek, 
hogy ennek megfelelően a legjobb 
tudást és kapcsolatrendszert is a 
gazdák hasznára fordítsák. Az elkö-
vetkezendő időszakban kampány-
turnét szerveznek majd az országos 
mezőgazdasági stratégia ismerteté-
sére. Ösztönözni fogják a társulá-
sok bejegyzését szaktanácsadással 
és a papírmunka egy részének az 
átvállalásával. Külön programot in-
dítanak a biogazdálkodás népszerű-
sítésére és felkarolására, így azok, 
akik áttérnének a környezetkímélő 
gazdálkodásra, bizalommal fordul-
hatnak majd a falugazdászokhoz ta-
nácsadásért, segítségért a Bio 
Székelyföld program keretében. 
Népszerűsítik az EU-s és a hazai tá-
mogatásokat, de a pályázatírást 
nem tudják felvállalni, viszont fel-
veszik a kapcsolatot akkreditált pá-
lyázatíró cégekkel, amelyeket 
auditálnak, és így az általuk aján-
lott cégekért szakmai garanciát is 
vállalnak. Szorgalmazzák a rövid 
ellátási élelmiszerláncok kialakítá-
sát. Erre Hargita megyében már 
négy program is elindult, szeretnék, 
ha Maros megyében is kezdemé-
nyeznék. Megtudtuk, hogy március 
24-én lesz egy újabb SZGE egyez-
tető fórum Csíkszeredában, ahol 
több szervezet is képviselteti 
magát. Továbbá hallhattuk azt is, 
hogy tájékoztató körútra indult a 
Digitális Agrárakadémia. Az idén is 
megszervezik előző évben sikeres 
programjaikat, mint az Akovita 
nemzetközi pálinka- és párlatver-
senyt, a Nektária méhészkiállítást 
és vásárt, ami az idén Sepsiszent-
györgyön lesz. Folyamatban van a 
ribizliborverseny szervezése, lesz-
nek kertésznapok is.  

Az agrárfórum természetesen le-
hetőséget teremtett a szabad beszél-
getésekre, véleménycserére, és bár 
a szervezők lehetőséget teremtettek 
arra, hogy a hallgatóság kérdezzen, 
kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.  

Az előző rendezvények tapaszta-
latára hivatkozva elmondták, hogy 
hasznos volt a tanácskozás, hiszen  
a gazdák első kézből kaphatnak 
olyan információkat, amelyek más-
hol talán nem hangzanak el. A to-
vábbiakban pedig más fórumokon 
és találkozókon is lehet értesülni 
mindazokról, amiket felvetettek.  

Szerkeszti: Vajda György

Vajda György 

11. Agrárakadémia  
Kelementelkén 
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Nagyon fontos, hogy a 2023–2027-es időszakban milyen új 
pályázati lehetőségeik lesznek a gazdáknak, hiszen a romániai 
mezőgazdasági stratégia alapján az Európai Unió rengeteg 
pénzt biztosít mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatá-
sokra. Erre fel kell készülni, és ezért is szervezte meg az 
RMDSZ Maros megyei szervezete és a Maros Megyei Ifjúsági 
Egyeztető Tanács (MIET) február 3-án, pénteken a kelemen-
telki községi kulturális központban a 11. Agrárakadémiát, ahol 
a jelenlevők politikusoktól, szakemberektől értesülhettek a 
pályázati lehetőségekről, a jogszabályokról, amelyek segítik 
majd a mezőgazdászokat a hatékonyabb gazdálkodásban. 

Fotó: Nagy Tibor



Február 19-én zárul az alapszakasz 
Február 19-ére elnapolta a sportági szövetség a Metropo-

litan Ișalnița – Marosvásárhelyi CSM találkozót a teremlab-
darúgó 2. liga II. csoportjának utolsó fordulójából. A 
találkozó eredményétől függ a csoport végső sorrendje, így 
– noha a 12-ére halasztott Gyergyóremetei Kereszthegy – 
Metropolitan találkozó kivételével, amelynek nincs valós 
tétje, nincs több meccs az alapszakaszban – a nyolcaddöntő 
párosításaira még várni kell. Amennyiben nyer a CSM, ami 
papírforma – ha teljes kerettel utazik az együttes –, a csoport 
második helyén végez, és csak a negyeddöntőben kapcso-
lódik be a rájátszásba.
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Az RB Lipcse és a magyar válogatott labdarúgója, Szo-
boszlai Dominik érdemelte ki a Magyar Aranylabda díjat a 
2022-es teljesítményéért. 

A 22 éves futballista a tavalyi győztest, az Union Berlin 
középpályását, Schäfer Andrást előzte meg a voksoláson, har-
madikként pedig Szoboszlai klubtársa, Willi Orbán zárt. 

A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra 
lehetett szavazni, függetlenül attól, hogy az illető a hazai baj-
nokságban vagy külföldön futballozik. Szoboszlai 2020 után 
másodjára végzett az élen, a díjat édesapja vette át. 

A legjobb NB I-es játékos címet a bajnoki címvédő és él-

lovas Ferencvárostól eligazolt tunéziai Aissa Laidouni kapta 
két klubtársa, a mali Adama Traore és a norvég Kristoffer Za-
chariassen előtt. 

A legjobb edzőnek Szabó Istvánt választották, aki tavasszal 
feljuttatta a Kecskemétet az élvonalba, majd az őszi idényben 
újoncként második helyre vezette a csapatot a bajnokságban. 
Mögötte a Puskás Akadémiát irányító Hornyák Zsolt és a kis-
várdai Török László zárt. A magyar futballért dolgozó kül-
földi szakemberek között ismét Marco Rossi szövetségi 
kapitány végzett az élen. Második az a Sztanyiszlav Csercse-
szov lett, akinek vezetésével az Európa-ligában nyolcaddötős 

Ferencváros első magyar csapatként továbbjutott a csoport-
jából bármilyen nemzetközi sorozatot tekintve. A harmadik 
helyre a zalaegerszegi Rocardo Moniz került. Az olasz szak-
vezető videóüzenetében megtiszteltetésnek nevezte, hogy 
megelőzte a zöld-fehérek orosz vezetőedzőjét. 

Az nb1.hu szakportál felkérésére az év sportvezetőjét is 
megválasztották az újságírók, ebben a kategóriában nem vál-
tozott a tavalyi sorrend, azaz a kisvárdai Révész Attila nyert 
a ferencvárosi Kubatov Gábor és Hajnal Tamás előtt. 

A Magyar Aranylabda díjat az nb1.hu alapítója és örökös 
főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban 
hívta életre, vagyis az idei volt a 25. alkalom.

Brassó bajnoka ellen  
az osztályozón 

 
Kisorsolta a párosításokat a Román Labdarúgó-szövetség a 

3. ligába jutásért kiírt osztályozókra. Ahogy néhány éve meg-
szokhattuk, a megyei bajnokok a fejlesztési régiójukhoz tartozó 
öt másik megye képviselője közül kapnak ellenfelet, és mivel 
Maros megye esetében ez a Közép fejlesztési régió, a lehetsé-
ges öt ellenfél közül ezúttal Brassó bajnokával kerültünk  
párba. 

A 4. liga bajnoki címéért zajló küzdelemben jelenleg Radnót 
vezet, azonban a Marosvásárhelyi ASA is a feljutásra pályázik. 
Bár Brassó hagyományosan erős ellenfélnek számít, idén nincs 
igazán nagy név a lehetséges ellenfelek között. Jelenleg az 
ACSM Feketehalom vezet a rangsorban, a második helyen a 
Keresztényfalvi Inter, a harmadikon a Tatrangi Ciucaș áll. 
Brassóban az alapszakasz után rájátszást rendeznek, így nehe-
zen megjósolható a leendő ellenfél kiléte. 

Sokkal nehezebb dolga lett volna Maros megye képviselő-
jének például Szeben megye bajnoka ellen, ahol a Medgyesi 
Gaz Metan utódja, a Medgyesi ACS 2022 az idény felénél hi-
bátlanul vezeti a rangsort, és hosszú távú célja visszatérni az 
élvonalba. A medgyesieket Hargita megye képviselője, minden 
bizonnyal a Gyergyószentmiklósi Jövő kapta, amely így ismét 
elbukhatja a feljutást. 

Az oda-vissza rendszerben játszott osztályozót június 17-én 
és 24-én rendezik, Maros megye képviselője az első meccset 
hazai pályán játssza. (bálint)

Idén is ünnepeltek az Apollo Old Boys  
és a Bastia tagjai

Rekordszámú résztvevővel tartották meg szombaton a 
marosvásárhelyi Apollo Old Boys nagypályás és a Bastia 
kispályás együttesnél focizó egykori helyi labdarúgók és 
azok barátai egy részének öregfiú-találkozóját: 44-en 
mentek el a találkozóra, amelyet ezúttal is a fáradhatatlan 
Márton Géza szervezett. A marosvásárhelyi, majd Gyer-
gyószentmiklósi Viitorul, később az Elektromaros és Ile-
for futballistája átvállalta a korábban Kanyaró Györgyre 
(a marosvásárhelyi Sănătatea, majd az IRA egykori ed-
zője, az Apollo Old Boys alapítója) háruló feladatot, és 
egy helyi kisvendéglőbe összehívta a társaságot, amely-
nek tagjait nem ritkán 40-50 éves barátság köti össze. 

A találkozón jelen volt Sólyom Csaba, Biró II. Levente, 
Varró Sándor, Ioan Șleam, Fodor János, Hajnal Gyula, 
Muntyán László, Márton László, Ioan Dilean (az egykori 
AS Armata volt tagjai), Pakurár István-Lőrinc (Muresul), 
Csizmás Jenő, Aszalos János, Muntean Tibor, Petroleon 
Sándor, Gheorghe Vasiu (Metalotehnica), Márton Géza 
(Elektromaros, Ilefor), Puji János, Szente Csaba, Szövérfi 
László (Elektromaros), Ioan Man, Ruszi József, Alexanru 
Cioloboc (Dicsőszentmártoni Chimica), Simon Olaru 
(Dermagant), dr. Butiurca Sándor, Ördögh Attila (Nyá-
rádszereda), Marinică Ormenișan, Tolvaj József (IRA), 
Mircea Pop, Kiss Lajos (Sănătatea), Daróczi László, Ga-
lamb András (Viitorul Prodcomplex), Kelemen Sándor 

(Gloria), Tamási Ferenc (Cukorgyár), Gábor Ákos, Tóth 
Márton, Czimbalmos Ferenc, Kun György, Soós Levente 
(a víkendtelepi kispályás Bastia), Petru Mădărășan (a 
Bastia volt anyagi támogatója), Szilágyi Dezső (Szabéd), 
valamint Kovács Károly, Nelu Răchită, Belza Ottó és Kiss 
Albert (a labdarúgók barátai). 

Sokan voltak, de még többen is lehettek volna, azonban 
igazoltan hiányoztak: Szöllősi László, Surányi Béla 
(ASA), Böjte Attila (Viitorul Prodcomplex, Délegyháza), 
Dudás József (Metalotehnika), Anton Turc, Lázár Domo-
kos, Hácsek Csaba és Zöld Endre (Bastia). 

Az összejövetelen egyúttal többeknek a születésnapját 
is megünnepelték: Márton Géza 70-et, Marinică 
Ormenișan 66-ot, Galamb András 53-at töltött a találkozó 
előtti napokban. 

„Nagyon örülünk, hogy Kanyaró György egykoron el-
kezdte, majd Márton Géza átvállalta, és évente megren-
dezi ezt a találkozót. Jó, hogy még találkozhatunk, és jól 
érezhetjük magunkat egymás társaságában” – mondta el 
Hajnal Gyula a találkozón. 

A baráti összejövetelen a meghívottak megemlékeztek 
Olasz Lajosról (1956–2008, Metalotechnika, Gernye-
szeg), Nae „Bebe” Emilről (1951–2020, ASA-ifi, Rapid 
Csíkszereda, Elektromaros), Ioan Nicolae Miculiról 
(1955–2021, Elektromaros) és Szász Lászlóról (1962–
2007), akik évekig az Apollo Old Boys tagjai voltak, és 
már az égi pályákon futballoznak.

Czimbalmos Ferenc Attila

Szoboszlai Dominik (b) és Dzsudzsák Balázs a Magyarország –  Görögország 
felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2022. no-
vember 20-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A 2022-es díjazottak 
* Magyar Aranylabda díj: 1. Szoboszlai Dominik (RB 

Lipcse), 2. Schäfer András (Union Berlin), 3. Willi Orbán 
(RB Lipcse); 

* Legjobb NB I-es játékos: 1. Aissa Laidouni (Ferenc-
városi TC), 2. Adama Traore (Ferencvárosi TC), 3. Kris-
toffer Zachariassen (Ferencvárosi TC); 

* Legjobb magyar kapus: 1. Dibusz Dénes (Ferencvá-
rosi TC), 2. Gulácsi Péter (RB Lipcse), 3. Szappanos Péter 
(Budapest Honvéd); 

* Legjobb magyar edző: 1. Szabó István (Kecskeméti 
TE), 2. Hornyák Zsolt (Puskás Akadémia FC), 3. Török 
László (Kisvárda Master Good); 

* A magyar labdarúgásért dolgozó legjobb külföldi edző: 
1. Marco Rossi (magyar válogatott), 2. Sztanyiszlav Cser-
cseszov (Ferencvárosi TC), 3. Ricardo Moniz (ZTE FC); 

* Legjobb magyar sportvezető: 1. Révész Attila (Kis-
várda Master Good), 2. Kubatov Gábor (Ferencvárosi TC), 
3. Hajnal Tamás (Ferencvárosi TC). 

Németh András és Kleinheisler László is  
első gólját szerezte új csapatában 

Kleinheisler László a görög Panathinaikosz, Németh 
András a német labdarúgó másodosztályban szereplő 
Hamburger SV csapatának színeiben szerezte meg első ta-
lálatát vasárnap. 

Kleinheislert január 12-ei leigazolása óta harmadszor 
vetette be a görög klub. A magyar válogatott középpályás 
egy órát játszott kezdőként a vendég Lamia ellen, korai ta-
lálatával pedig kulcsszerepet vállalt a 2-0-s sikerből. 

A 20 éves Németh András szerződtetését múlt pénteken 
jelentette be a hamburgi alakulat, amelyben a csatár má-
sodik alkalommal jutott szóhoz. Ismét csereként a hajrára 
küldték pályára, és a hosszabbításban állította be a 2-0-s 
végeredményt Rostockban. 

Hazai három ponttal ünnepelte évfordulóját  
az éllovas DVTK 

A listavezető DVTK hazai pályán 1-0-ra győzött a Ti-
szakécske együttese ellen a magyar labdarúgó NB II 22. 
fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A három pontot 
érő találatot büntetőből Lukács Dániel szerezte, aki koráb-
ban kölcsönjátékosként megfordult a mostani vendégcsa-
patban is. A Diósgyőr ezzel a sikerrel ünnepelte 
alapításának 113. évfordulóját. 

* NB II, 22. forduló: Diósgyőri VTK – Tiszakécskei LC 
1-0. Az élcsoport: 1. DVTK 49 pont, 2. MTK Budapest 
44, 3. Pécsi MFC 42. 

* Szuperliga, 24. forduló: Botosáni FC – Petrolul 52 
Ploiești 5-0, Konstancai FCV Farul – CSU Craiova 2-1. 
Az élcsoport: 1. FCV Farul 51 pont, 2. Kolozsvári CFR 
1907 50, 3. Bukaresti Rapid 1923 45. 

Nyolcaddöntő a Magyar Kupában 
Az NB I-ben utolsó Vasas és az utolsó előtti Budapest 

Honvéd tegnap esti összecsapásával folytatódott a labda-
rúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntője. A nyolc közé ju-
tásért kiírt mérkőzéssorozat első felvonásán a Mezőkövesd 
a múlt héten a másodosztályú MTK Budapest gárdáját bú-
csúztatta, a főtábla ötödik körének további hét meccsét 
pedig ma és holnap rendezik. 

A mai program: Monor (NB III) – Paksi FC (14.00 óra), 
Békéscsaba 1912 Előre (NB II) – ZTE FC (14.00 óra), 
Iváncsa KSE (NB III) – Budafoki MTE (NB II) (14.00 
óra), ESMTK (NB III) – Kisvárda Master Good (14.00 
óra), ETO FC Győr (NB II) – Debreceni VSC (20.00 óra, 
TV: M4 Sport). 

Holnap játsszák: Puskás Akadémia FC – Újpest FC 
(20.00 óra, M4 Sport). 

Tegnap, lapzárta után rendezték: Vasas FC – Budapest 
Honvéd. 

Múlt héten, szerdán játszották: MTK Budapest (NB II) 
– Mezőkövesd Zsóry FC 0-2. 

Szoboszlai Dominik nyerte a Magyar Aranylabdát 



A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal az ezerlejes újszü-
lött-támogatás mellett a 
hátrányos helyzetű marosvá-
sárhelyi kismamáknak 2.000 
lej értékű elektronikus szociá-
lis utalvány révén is anyagi tá-
mogatást nyújt. 

A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal Szociális Osztálya a 
2022. évi 113-as számú sürgősségi 
kormányrendelet alkalmazása érde-
kében a hátrányos helyzetű kisma-
mákat támogatja. Azok a 
marosvásárhelyi anyák, akiknek 
gyermeke legfeljebb 3 hónapos, 
egyszeri alkalommal 2.000 lej ér-
tékű elektronikus szociális utal-
ványban részesülnek, amelyet a 
Segítség a hátrányos helyzetűeknek 
elnevezésű operatív program kere-
tében nyújtanak.  
A kedvezményezettek típusa 

Ezt az anyagi támogatást csak 
azok az anyák vehetik igénybe, akik 
2022 után szültek, de gyermekük 
nem több mint 3 hónapos, és akik 
az alábbi kategóriákba tartoznak: 

– a polgármester írásos rendelete 
alapján szociális támogatásban ré-
szesülnek; 

– családtámogatásban részesül-
nek; 

– fogyatékkal élő anyák; 
– átmenetileg kritikus élethely-

zetben lévő anyák, azaz katasztró-
fák, családon belüli erőszak 
áldozatai, eltartott személyek 
és/vagy különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyek, amint 
azt a szociális segítségnyújtásért fe-
lelős hatóságok által végzett szoci-
ális vizsgálat vagy a szociális 
segítségnyújtásért felelős hatóságok 
által a személy kérésére vagy har-
madik fél jelentése alapján készített 
szociális vizsgálat alapján megálla-
pítják; 

– azon anyák, akik nem rendel-
keznek személyazonosító okmá-
nyokkal, és akik emiatt nem 
részesülhetnek polgári jogokban; 

– kiskorú anyák; 
– az ukrajnai fegyveres konflik-

tus térségéből származó anyák.  
Babaápolási termékek  
megvásárlására használható 

– Ezek az elektronikus utalvá-
nyok nem teszik lehetővé a kész-
pénzfelvételt vagy 
készpénzbeváltást. 

– Az újszülöttekre költhető elekt-
ronikus szociális utalványt csak 

egyszer adják ki egy újszülöttre, és 
csak Romániában, az érvényességi 
időn belül és csak azon babaápolási 
termékek megvásárlására használ-
ható fel, amelyekre azt kiadták. 

– A kedvezményezettek az utal-
ványt a kibocsátástól számított hat 
hónapon belül használhatják fel, de 
ez nem az elektronikus adathordozó 
érvényességi ideje. 

– Az elektronikus szociális utal-
ványokon fennmaradó, fel nem 

használt összegeket a kibocsátó 
egység az érvényességi idő lejártát 
követő 30 napon belül visszaadja a 
kedvezményezettnek. 

– Az újszülötteknek szóló elekt-
ronikus szociális utalványokat kibo-
csátó egység köteles a 
kibocsátáskor biztosítani a szüksé-
ges intézkedéseket annak érdeké-
ben, hogy a végső 
kedvezményezettek azonosítani 
tudják és ismerjék a lakóhelyük 

körzetében lévő, hozzájuk tartozó 
intézmények hálózatát. 

Bővebb felvilágosítással a Ma-
rosvásárhelyi Szociális Igazgatósá-
gon szolgálnak a 0365/430-859-es 
telefonszámon hétfőtől péntekig 8–
15 óra között, vagy közvetlenül az 
intézmény székhelyén Marosvásár-
helyen, a Dózsa György utca 9. 
szám alatt, valamint a https:// 
dastgmures.ro/ honlapon.  
Szükséges dokumentumok 

– formanyomtatvány kitöltve; 
– a kiskorú anya születési anya-

könyvi kivonata; 
– a gyermek születési anya-

könyvi kivonata; 
– esetenként a fogyatékossági be-

sorolásról szóló igazolás; 
– a személyi igazolvánnyal nem 

rendelkező anya saját felelősségre 
tett nyilatkozata arról, hogy miért 
nem rendelkezik személyi igazol-
vánnyal; 

– egyéb szükségesnek ítélt doku-
mentumok. 

Az iratokat a Marosvásárhelyi 
Szociális Igazgatóságon, a  
Dózsa György utca 9. szám alatt 
kell benyújtani (hétfőtől péntekig 
8–12 óra között, kedden és csütör-
tökön 14–16 óra között), vagy 
elektronikus úton a következő  
e-mail-címre lehet elküldeni:  
registratura.das@tirgumures.ro, a 
dokumentumokkal együtt, eredeti-
ben és másolatban. (pálosy) 

A marosvásárhelyi önkormányzat Szociális 
Igazgatósága emlékezteti a fűtéstámogatás-
ban részesülőket, hogy kötelesek írásban tá-
jékoztatni a hatóságokat a helyzetükben 
bekövetkezett minden olyan változásról, 
amely e szociális segélyhez való joguk felfüg-
gesztéséhez vezethet. 

A szociális osztály igazgatója, Andreia Moraru 
megkeresésünkre kifejtette, hogy azoknak, akik nem 
jelzik időben a jövedelemhatár átlépését, és támoga-
tásban részesülnek, vissza kell fizetniük majd a jog-
talanul felvett támogatásokat. Félévente szociális 
ankétok keretében ellenőrzik a támogatásra jogosultak 
anyagi helyzetét, így ki tudják szűrni azokat a szemé-
lyeket, akiknek a bevétele meghaladta a törvény által 
egy főre megszabott havi maximális nettó jövedelmet. 
A 2021. évi 226-os számú törvény értelmében a nettó 
havi átlagjövedelem, amely jogosulttá teszi a kedvez-
ményezetteket a fűtéstámogatásra és az energiapót-

lékra, családok esetében 1.386 lej/fő, egyedülálló sze-
mélyek esetében 2.053 lej. 

Ennek értelmében a minimálbér és a nyugdíjpont 
január elsejétől történő emelésével egyidejűleg arra 
kérik a kedvezményezetteket, hogy a jövedelemhatár 
túllépését mihamarabb jelentsék be. Tekintettel arra, 
hogy a kedvezményezettek kötelesek írásban tájékoz-
tatni a hatóságokat a helyzetükben bekövetkezett min-
den olyan változásról, ami a szociális segélyre való 
jogosultságuk megszűnéséhez vagy felfüggesztéséhez 
vezethet, arra kérik őket, hogy amennyiben ilyen 
helyzetbe kerülnek, a lehető leghamarabb értesítsék a 
Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot a Dózsa 
György utca 9. szám alatt (hétfőtől péntekig 8-12 óra 
között, kedden és csütörtökön 14-16 óra között), vagy 
elektronikus úton a következő e-mail-címen: regist-
ratura.das@tirgumures.ro. (szer)  

Február 1-jétől a magánsze-
mélyek számára már elektro-
nikusan is kibocsátják az 
erkölcsi bizonyítványt (ca-
zier), amit a ghiseul.ro vagy a 
hub.mai.gov.ro honlapokon 
lehet igényelni.  

Az első szakaszban azonban a 
személyazonosság igazolása a bűn-
ügyi nyilvántartási igazolásokat ki-
állító rendőrségi egységeknél 
személyes megjelenéssel történik, 
és azt ígérik, hogy még ebben az 
évben a személyazonosság igazo-
lása valamennyi olyan közszolgál-
tatást nyújtó intézményben 
lehetséges lesz, ahol vezetői enge-
délyeket, útleveleket, személyazo-
nosító igazolványokat adnak ki. 
Alapvetően azoknak a román állam-
polgároknak kínálnak lehetőséget 
arra, hogy ehhez a dokumentumhoz 
néhány kattintással hozzáférjenek, 
akik ezt évente kell a rendőrségen 
igényeljék. A szolgáltatás a hét min-
den napján, 24/24 órában elérhetővé 
válik, anélkül, hogy a munkaidőhöz 
kötnék a közintézmények szolgálta-
tásainak összekapcsolását. 

A kísérleti program keretében, a 
ghiseul.ro honlapon azok kérhetik a 
bizonylatot, akiknek Romániában 
kibocsátott bankkártyájuk van. Első 

lépésként regisztrálniuk kell magu-
kat a platformon, majd 3D Secure 
azonosítással ellátott bankkártyával 
igazolniuk kell a személyazonossá-
gukat. Ezután átirányítják őket a 
hub.mai.gov.ro honlapra, ahol ki 
kell tölteniük online egy típuskér-
vényt. A bizonylat ez utóbbi honlap-
ról lesz elérhető néhány órán belül.  

A hub.mai.gov.ro honlapon azok 
igényelhetik a bizonyítványt, akik 
nem regisztráltak a ghiseul.ro plat-
formra, vagy akiknek nincs Romá-
niában kibocsátott bankkártyájuk. 
Az oldalon ki kell tölteni egy űrla-
pot, viszont a személyazonosság 
megállapításához egyszer szemé-
lyesen el kell menni a rendőrségi 
ügyfélszolgálati ablakhoz.  

A számla érvényesítését köve-
tően a bűnügyi nyilvántartási bizo-
nyítvány kiállításához a polgárok 
belépnek a Szolgáltatások/Servicii 
menübe, kiválasztják a kérelem 
okát a rendelkezésre álló listából, 
elküldik a kérelmet, amely már 
előre ki van töltve az anyakönyvi 
adatokkal, és a rendszer automati-
kusan létrehozza a bűnügyi nyilván-
tartási bizonyítványt, elektronikus 
aláírással ellátva. A kiállított tanú-
sítvány a kiállítás napjától számított 
hat hónapig érvényes. 

Bővebb felvilágosítás a 
www.mai.gov.ro, vagy a 
hub.mai.gov.ro honlapon található. 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Egyelőre kísérleti szakaszban 
Elektronikus  

erkölcsi bizonyítvány
A jövedelemhatár betartására figyelmeztetnek 

Fűtés- és energiaár-támogatás

Önkormányzati támogatás rászoruló marosvásárhelyi kismamáknak  
Elektronikus utalvány újszülötteknek

Fotó: Szer Pálosy Piroska 
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Pálosy Piroska 

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor



Amikor megjelentek a piacon az elektro-
mos autók, a legtöbb gépjárművezető azt 
mondta, hogy számára ez elérhetetlen, soha 
nem fogja tudni magának megengedni. Az 
évek során pedig folytatódott a számháború. 
Minden gyártó arra törekedett, hogy az ő au-
tója legyen az erősebb, gyorsabb, a nagyobb 
hatótávot biztosító. Ennek fényében, bár 
érezhető volt a fejlődés, a technológiai előre-
lépés, az árak nem igazán csökkentek. Vi-
szont ezzel együtt is egyre inkább növekedett 
az elektromos autók piaca és térhódítása. 
Kelet-Európában is tapasztalható, hogy egyre 
többen váltanak villanymeghajtású autóra. 
Romániában például az elmúlt két év során 
megkétszereződött az elektromos autók 
aránya, azonban még így is 1% alatt van a 
piaci előfordulásuk. Amennyiben a növeke-
dés okát keressük, több tényező szolgálhat 
magyarázatul, egyrészt ott van a 2035-ös cél-
dátum, ami a belső égésű motorral szerelt 

autók végét jelenti Európában. A következő 
évtized közepétől ugyanis nem lehet olyan új 
autót forgalomba helyezni, amelyben belső 
égésű motor van. A vásárlók pedig már kez-
denek a szabályozások után fordulni. A másik 
ok, hogy egyre inkább megjelennek az elér-
hetőbb árú, főleg városi villanyautók. Ezek 
közül a legismertebb a Dacia Spring, amely 
2022-ben Romániában az újonnan eladott 
elektromos autók közel negyedét tette ki a 
felmérések szerint. 

A Dacia első – és jelen állás szerint egyet-
len – villanyautójának azonban van egy ha-
talmas hátránya, mégpedig, hogy az erőt 
igencsak kispórolták belőle. Mindössze 44 
lóerő a teljesítménye. Ezzel a városban még 
el lehet közlekedni, azonban, ha véletlenül ki 
kell mennünk az országútra, akkor már ko-
molyan érződik, hogy a teljesítmény kevés. 
Bár az is igaz, hogy sokan nem indultak el 
hosszabb útra a Springgel, mivel a hatótávol-

sága nem tartozott a jónak mondhatók közé, 
sőt. Mostanra pedig a gyártó is belátta, hogy 
kevés a 44 lóerő, ezért erősített a Dacia 
Springen. 

A Brüsszeli Autószalonon mutatták be a 
kis elektromos autó új felszereltségi szintjét, 
amely az Extreme névre hallgat. Eddig 
három kivitelben lehetett megvásárolni a 
Dacia Springet, az alapváltozat a Cargo 
Electric volt, fölötte az Essential, a legfelsze-
reltebb az Expression. Az újítás következté-
ben a csomagok is változnak, alapkivitelnek 
marad a Cargo Electric, az Expression kerül 
az Essential helyére, és mindennek a tetején 
ott lesz az Extreme. Külön érdekesség, hogy 
a Renault – amely a Dacia tulajdonosa is – 
arról számolt be, hogy a vásárlók közel  

80%-a a legmagasabb felszereltségű Springet 
választotta. Ebből arra következtetnek, hogy 
az Extreme is népszerű lesz. 

Az új változatot azért enyhén szólva túlzás 
Extreme-nek keresztelni. Valóban nőtt az ed-
digi teljesítmény, és sikerült elérni a 65 lóe-
rőt, de ez a szint még nagyon távol áll a 
ténylegesen erőstől. Az új teljesítményszint 
azonban tagadhatatlanul érződni fog a Dacia 
Spring dinamikájában, de a hatótávolságában 
is, mert az akkumulátorcsomag mérete nem 
változott. Maradt a 28,6 kWh-os akkumulá-
tor, ám a nagyobb teljesítmény miatt a WLTP 
hatótáv 230-ról 220 kilométerre csökkent. És 
mivel WLTP-ről van szó, ezt az adatot érde-
mes fenntartásokkal kezelni. Az előző, 44 ló-
erős kivitel a gyakorlatban alig hozta a 150 
kilométeres hatótávot, így a mostani, erősebb 
változat tekintetében érdemes 120-130 kilo-
méterrel számolni, télen pedig ennél is sokkal 
alacsonyabb hatótávolságra lehet számítani. 

A nagyobb teljesítmény mellett a külsősé-
geken is változtattak egy keveset az Extreme-
nél. Egyrészt a vásárlók választhatnak egy 
újfajta kék színt, a korábban narancssárga dí-
szítőelemeket rézszínű váltja mind a vissza-
pillantó tükrök, mind a tetősínek és az 
embléma, mind pedig a beltér esetében. Ami 
pedig a belteret illeti, az Extreme kivitel meg-
örökli az Expression 7 hüvelykes kijelzőjét, 
a tolatóradart, a pótkereket – ami ma egyér-
telműen ritkaságnak számít – és a mindkét 
irányban átlátszó ablakokat. A Dacia köz-
ponti rendszerén eddig is elérhető volt az 
Apple CarPlay és Android Auto támogatás, 
de eddig vezetékesen. Arról egyelőre nincs 
információ, hogy az erősebb Spring már tá-
mogatni fogja-e a vezeték nélküli kapcsola-
tot, vagy továbbra is szükségünk lesz a 
kábelre.

2023. február 8., szerda _______________________________________________  TECHNIKA  ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9 

Az autóiparban napjainkban az egyik leg-
nagyobb ütőkártya az önvezetés. Az összes 
gyártó időről időre beszámol arról, hogy ho-
gyan is állnak a fejlesztések. Ezen sajtókom-
munikációknak az az elsődleges célja, hogy 
rátromfoljanak a konkurens gyártókra. A jelen-
legi információk alapján – nemcsak az elekt-
romos autózás, hanem az önvezetés 
szempontjából is – a Tesla uralja a piacot. Per-
sze, már amennyiben elhisszük, hogy igaz, 
amit a cég állít, a mostani leleplezés fényében 
ugyanis komoly kétségeink támadhatnak. 

A Tesla egyik legnagyobb ígéretei közé 
tartozott mindig is az önvezetés, amely, úgy 
tűnik, ha lassan is, de egyre közelebb kerül a 
valósághoz. Azonban ezzel együtt botrányból 
is egyre több van. Nemrégiben ugyanis bi-
zonyságot nyert, hogy egy 2016-os Tesla-vi-
deóról, ami az önvezetést népszerűsíti, illetve 
arra hivatott, hogy bemutassa, mennyire jól 
áll az amerikai villanyautó-óriás a fejleszté-
sekkel, kiderült, hogy hazugság. Erről egypár 
nappal korábban a Reuters számolt be. 

Az ügyről egy másik per kapcsán esett szó. 

Ugyanis 2018-ban a Tesla önvezető rend-
szere, az Autopilot halálos balesetet okozott. 
Ezen eljárás kapcsán a bíróság kihallgatta 
Ashok Elluswamyt is, aki a vállalat önvezető 
szoftver fejlesztéséért felel. A szakember a ki-
hallgatás során elismerte, hogy a 2016-os 
videó nem hitelesen mutatta be az önvezető 
rendszer valós képességeit. A felvételen 
amúgy az látható, hogy egy Tesla Model S 
mindenféle emberi beavatkozás nélkül, teljes 
önvezetéssel elszállít egy embert az otthoná-
tól a munkahelyére, majd ott teljesen magától 
le is parkol. Ezelőtt hét évvel ez egy kisebb 
csoda volt, és nem túlzás azt mondani, hogy 
a világ szájtátva nézte a videót, és mindenki 
elismerte a Tesla technológiáját. Csakhogy 
most kiderült, hogy ebből semmi nem volt 
igaz. A mutatványt ugyanis egy előre megha-
tározott útvonalon rendezték meg, amelyet 
előzetesen 3D-s szkennerrel letapogattak. Így 
az autó tökéletesen ismerte azt a szakaszt, és 
csak ott lett volna képes a mutatványra. Ha 
ez nem lenne elég, hiába tanítottak meg min-
dent a kocsinak, az csak sokadik próbálko-
zásra tudta tökéletesen végrehajtani az utat. 
Ashok Elluswamy a tárgyaláson elismerte, 
hogy a vezetőnek többször is be kellett avat-
koznia a tesztutak alkalmával, továbbá a 
Tesla az egyik önvezető parkolás alkalmával 
nekiment egy kerítésnek is. A szakember hoz-
zátette, hogy a videónak nem az volt a célja, 
hogy pontosan bemutassa azt, hogy mi érhető 
el a vásárlók számára 2016-ban, hanem, hogy 
prezentálja, hogy mit fog tudni az önvezetés, 

pontosabban az Autopilot, a jövőben. Ezzel 
nem is lenne semmi baj, csakhogy a tájékoz-
tató megtévesztő volt. 

A videó elején az a felirat olvasható, hogy 
a vezetőülésben levő személy csak jogi okok 
miatt kellett ott legyen. Ebből egyértelműen 
arra lehet következtetni, hogy semmit nem 
kellett csináljon, és minden zökkenőmente-
sen történt. Immáron tudjuk, hogy ez koránt-
sem így volt. Ha ez a felirat nem lett volna 
elég, Elon Musk sem azt kommunikálta a 
Twitter bejegyzésében, hogy a videó nem fe-
lelne meg a valóságnak, sőt éppen ezt a – 
hamis – álláspontot erősítette. 

Amúgy nem először lehet arról hallani, 
hogy a videó hazugság, viszont eddig csak 
volt alkalmazottak számoltak be erről, akik 
nem is voltak jelen a „teszt” alkalmával, így 
az ő álláspontjuk ebben az esetben nem volt 
teljesen hitelesnek tekinthető. Most először 
beszélt erről az ügyről egy jelenleg is a vál-
lalatnál dolgozó, magas beosztású személy. 

Egyértelmű tehát, hogy hét évvel ezelőtt 
hazudtak, és még ma sincsenek azon a szin-
ten vagy annak a közelében, amit akkoriban 
megmutattak, és ez a részvényárfolyamok 
alakulásán is meglátszott. Viszont nem ez 
az egyetlen hazugság, amivel az autóipar-
ban találkozni lehetett. Elég csak a Nikola 
késznek mutatott hidrogénhajtású kamion-
jára gondolni, amelyről a későbbiekben ki-
derült, hogy a bemutató alkalmával nem 
hidrogén, hanem egyszerűen csak a gravi-
táció hajtotta.  

Hivatalos: hazudott a Tesla

Érkezik az erősebb Dacia Spring 
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Tesla kamu önvezetés, kép a 2016-os videóból Forrás: Reuters 

Dacia Spring Extreme kivitel Forrás: Dacia

Dacia Spring-beltér  Forrás: Dacia 



Törökországban a hétfői földren-
gések halálos áldozatainak száma 
3419-re emelkedett – jelentette be 
kedd délelőtt Fuat Oktay török alel-
nök, így a Szíriában meghalt legke-
vesebb 1602 emberrel együtt a 
földmozgás már egészen biztosan 
több mint 5000 életet oltott ki. 

Oktay is megerősítette, hogy a 
hideg és a téli időjárás megnehezíti 
a segítség célba juttatását és a men-
tést. Közölte, hogy a három legsú-
lyosabban érintett tartományba, 
Hatayba, Kahramanmarasba és 
Adiyamanba csak a mentéshez kap-
csolódó járművek léphetnek be, és 
csak a mentési tevékenységet végző 
járművek hagyhatják el őket. 

Törökországban a sebesültek 
száma 20.426-ra nőtt – közölte a 
török katasztrófavédelem (AFAD) 
kedden. 

Az AFAD arról is beszámolt, 
hogy legkevesebb 5775 épület om-
lott össze a katasztrófában, miköz-
ben összesen 11.302 romba dőlt 
épületről érkezett hozzájuk bejelen-
tés, de a fennmaradó közel 6000 
épület állapotát egyelőre nem tud-
ták felmérni. 

Ismertették, hogy a földrengések-
ben érintett területek nagysága  
mintegy 110 ezer négyzetkilométer, 
amely nagyjából Törökország terü-
letének egyhetede. 

A mentési munkálatokban nagy-
jából 24,5 ezer hivatásos vesz részt, 
továbbá hétfői adatok szerint több 
mint 45 ország ajánlott fel segítsé-
get. 

Gaziantep városában egy lakó-
házból a mentés 28. órájában után 
hoztak a felszínre egy édesanyát és 
hároméves gyermekét. Hatay tarto-
mányban a 29. órában szintén egy 
édesanyát és hat hónapos kisbabáját 
sikerült kimenteni, valamint egy 
másik helyszínen egy két hónapos 
kisbabát is ki tudtak húzni a romok 
alól. 

Mindeközben Isztambulban 
ezrek lepték el a repülőteret, hogy 
önkéntesként menjenek a térségbe 
segíteni. A török légitársaság folya-
matosan szállítja őket a földrengés 
sújtotta régióba. 

Az Anadolu török állami hír-
ügynökség hétfőn azt közölte, hogy 
csak Törökországban a katasztrófa 
sújtotta tíz déli tartományban  
mintegy 13,5 millióan élnek. 

Az AFAD adatai szerint hétfőn az 
első, 7,7-es erősségű földrengés 
helyi idő szerint 4 óra 17 perckor a 

dél-törökországi Kahramanmaras 
tartomány Pazarcik körzetében kö-
vetkezett be. A hajnalitól függetle-
nül a déli órákban egy újabb, 7,6-os 
magnitudójú földmozgásról is je-
lentést adott az AFAD Kahraman-
maras tartomány Elbistan 
körzetéből. 

Eddig 285 utórengést regisztrál-
tak. 

A természeti csapás miatt a török 
elnök még hétfőn hétnapos nemzeti 
gyászt hirdetett, február 12-én nap-
lementéig országszerte és a külkép-
viseleteken félárbócra eresztik a 
nemzeti lobogót, és február 13-ig az 
egész ország területén felfüggesztik 
az iskolai oktatást.  
Önkénteseket toboroz és  
véradási kampányt indított az 
egészségügyi minisztérium 

Önkénteseket toboroz az egész-
ségügyi minisztérium az orvosi 

egyetemekkel közösen, hogy olyan 
egészségügyi szakemberekből álló 
csapatokat állítsanak készenlétbe, 
amelyek segítséget nyújthatnak a 
törökországi földrengés sújtotta tér-
ségekben. 

Emellett véradási kampányt kez-
deményeztek a földrengés vérátöm-
lesztésre szoruló áldozatai számára, 
és gyógyszereket, egészségügyi fel-
szereléseket készítenek elő, hogy 
szükség esetén elküldjék a török ha-
tóságoknak. 

A minisztérium hétfő esti közle-
ménye értelmében a törökországi és 
az észak-szíriai lakosságot súlyosan 
érintő földrengés után Alexandru 
Rafila egészségügyi miniszter azon-
nal felvette a kapcsolatot Törökor-
szág romániai nagykövetével, 
Ozgur K. Altannal, hogy kifejezze 
szolidaritását és támogatását. 

Az önkéntesnek jelentkező orvo-
sok és egészségügyi asszisztensek a 

www.ms.ro honlapon kaphatnak 
részletesebb tájékoztatást a felirat-
kozásról, és itt lehet tájékozódni a 
véradási helyszínekről is. 
Erős utórengések követhetik 
a mostani földmozgást 

Akár két-három évig is tarthat-
nak az utórengések a hétfői, Török-
országot és Szíriát sújtó földmozgás 
után, és nem zárható ki, hogy ezek 
meghaladják a 6-os erősséget – 
mondta Tóth László szeizmológus 
kedd reggel az M1 aktuális csator-
nán. 

A szakértő kifejtette: akkor ne-
vezhető a földmozgás utórengés-
nek, ha ugyanannak a tektonikai 
lemeznek a mozgásához kapcsol-
ható. 

Törökország alatt három tektoni-
kai lemez, az afrikai, az arábiai és 
az anatóliai találkozik, s ezek 
évente néhány centiméteres sebes-

séggel közelednek egymás felé – is-
mertette. 

A hétfői földrengés epicentruma 
körülbelül 15-20 kilométeres mély-
ségben volt; a földkéregben egy 180 
kilométer hosszú és 25 kilométer 
mély törés keletkezett. 

Tóth László hangsúlyozta, hogy 
a tektonikai lemezek mozgása egy 
természetes folyamat, amely több 
tízmillió éve zajlik, és a következő 
egymillió évben is zajlani fog. 

Kérdésre elmondta azt is, hogy a 
szakemberek nagy pontossággal 
tudják meghatározni, hol várható 
földrengés, de azt már nem lehet 
előre jelezni, hogy pontosan mikor 
lesz.  

Hozzátette: megfelelő technoló-
giával jelentősen lehet csökkenteni 
a földrengés okozta épületkárokat, 
igaz, a földrengésbiztos építkezés 
sokkal drágább, mint a hagyomá-
nyos. (hírösszefoglaló) 
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Már több mint ötezer áldozatot követeltek  
a hétfői közel-keleti földrengések

Fehér Ház: Az Egyesült Államok nem keresi a konfliktust Kínával,  
de megvédi szuverenitását

Az amerikai hatóságok a felszí-
nen és a tenger alatt is változatlanul 
gyűjtik a szombaton megsemmisí-
tett kínai információs léggömb da-
rabjait – jelentett ki hétfőn a Fehér 
Ház nemzetbiztonsági tanácsának 
kommunikációs koordinátora, han-
goztatva, hogy az Egyesült Álla-
mok nem keresi a konfliktust 
Kínával, de megvédi szuverenitását. 

John Kirby egy washingtoni saj-
tóbeszélgetésen elmondta, hogy 
részletes válaszokat szeretnének 
kapni arra a kérdésre, pontosan mi-
lyen hírszerző eszköz keresztezte az 
Egyesült Államok légterét a múlt 
héten. Kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy a kínai eszköz korlá-
tozottan manőverezésre is képes 
volt, sebességét és irányát is változ-

tatni tudta, de alapvetően a légáram-
latokkal sodródott nyugati irányba. 

A kínai hírszerző ballon Alaszka 
térségében lépett be az Egyesült Ál-
lamok légterébe még január 28-án, 
és az ország keleti partvidékén, Dél-
Karolina állam közelében, még 
amerikai vizek felett semmisítette 
meg a légierő egy vadászrepülője 
szombaton kora délután. 

John Kirby arra kérdésre nem vá-
laszolt, hogy vajon az eszköz az 
Egyesült Államok területe fölött 
gyűjtött adatokat továbbította-e Kí-
nába, ugyanakkor hozzátette: az 
amerikai hatóságok számára az a 
néhány nap, amely rendelkezésre 
állt az eszköz megfigyelésére, fon-
tos volt, és tisztább képet ad majd 
az ilyen léggömbök képességeiről 

és ezen túlmenően Kína szándékai-
ról is. Megjegyezte, hogy az ameri-
kai hatóságok intézkedtek arról, 
hogy csökkentsék az érzékeny ka-
tonai létesítményekről megszerez-
hető információkat, tekintve, hogy 
a légi eszköz ilyen terület fölött is 
elhaladt. 

A fehér házi illetékes arról is be-
szélt, hogy ez az incidens is szóba 
kerülhet Joe Biden elnök kedd esti 
évértékelő beszédében, vélhetően 
abban az összefüggésben, hogy az 
Egyesült Államok igyekszik betöl-
teni a globális vezető szerepet, és 
ebben megkerülhetetlen a Kínával 
zajló stratégiai verseny. 

John Kirby az amerikai–kínai vi-
szonyt illetően úgy fogalmazott, 
hogy az a világot tekintve is a leg-

komolyabb kihatásokkal járó kap-
csolat. 

Hozzátette, hogy már a mostani 
incidenst megelőzően is feszült volt 
a kétoldalú viszony, és Joe Biden 
elnök kezdeményezésére a rendezés 
érdekében látogatott volna az ame-
rikai külügyminiszter Kínába a hét-
végén. John Kirby szerint az 
amerikai törekvés az lenne, hogy 
módokat találjanak arra, hogy a 
kapcsolatokat biztosabb alapokra 
helyezzék. Az incidens ebben a fo-
lyamatban nem segített, és az idő 
most nem alkalmas a szemtől szem-
ben folytatott tárgyalásra szélesebb 
diplomáciai kérdésekről – jegyezte 
meg. Ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy Antony Blinken külügymi-
niszter látogatását nem törölték, 

csak elhalasztották. Az amerikai–
kínai viszonyban vannak olyan pon-
tok, ahol egyetértés van, és olyanok 
is, amelyekben nincs, ezért fontos a 
kommunikáció – fűzte hozzá az el-
nöki hivatal illetékese. 

A Pekingből érkező reakciókkal 
kapcsolatban, amelyek szerint az 
Egyesült Államok elhamarkodottan 
cselekedett, és Kína válaszlépéseket 
fontolgat, a Fehér Ház nemzetbiz-
tonsági tanácsának koordinátora kö-
zölte, hogy amikor amerikai 
légtérben megsemmisítették az esz-
közt, akkor az a nemzetközi joggal 
teljes összhangban állt. Hozzátette, 
hogy az esetet az Egyesült Államok 
a szuverenitása megsértésének te-
kinti, és függetlenségét a jövőben is 
kész megvédeni. (MTI) 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-400-258, 
0751-377-347. (18668-I) 

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (18667-I) 

TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán, házhoz 
szállítva. Tel. 0757-626-019. (18612) 

LAKÁS 

KIADÓ egyszobás lakás a Liviu Reb-
reanu utca 1. szám alatt, a központ-
hoz közel. Tel. 0740-054-001. 
(18675-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18650-I) 

KIADÓ orvosi rendelő a Gheorghe 
Marinescu utcában, a 43/1. szám 
alatt. Tel. 0722-385-315. (18595-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 
bármilyen javítást, benti munkát, fes-
tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 
bármiben rendelkezésükre állunk! 
Tel. 0767-837-782. (18331) 

KIÜRESÍTÜNK tömbházlakást, el-
szállítunk törmeléket, kitakarítunk  
alagsort. Tel. 0747-816-052. (18623) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
„Kiket szeretünk, mindenben 
ott vannak 
– bármit teszünk és bármit 
nem teszünk –, 
bennünk élnek, s míg élünk, 
meg nem halnak, 
és tőlük teljes csak az 
életünk.”   
Kegyelettel és soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
drága jó édesapánkra, id. 
JÁNOSI BÉLÁRA halálának 4. 
évfordulóján. 
Jóságát, szeretetét soha nem 
feledjük. Áldott, szép emlékét 
szívünkben mindörökké 
megőrizzük. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  
Bánatos szerettei. (sz.-I) 
 
 
 
KISS ERNŐ marosvásárhelyi 
közgazdászra emlékezünk 
fájó szívvel és sok szeretettel 
halálának ötvenedik évfor- 
dulóján. 
Szerető családja: felesége, két 
gyermeke, négy unokája és a 
harmadik éves dédunokája. 
(18641-I) 
 

Fájó szívvel emlékezünk 
február 8-án id. BALOGH 
MIHÁLYRA halálának 9. 
évfordulóján. Emlékét őrizzük.  
Szerettei: felesége, gyermekei 
és azok családja. (18655-I) 
 
 

ELHALÁLOZÁS 
 
 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető édesanya, nagymama, 
anyós, anyatárs, rokon, jó barát, 
jó szomszéd, a backamadarasi 
születésű 

DÓCZI ÉVA 
életének 67. évében hirtelen el-
hunyt.  
A temetési szertartás február  
8-án, szerdán 14 órakor lesz a 
marosvásárhelyi református te-
metőben. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (18656-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy 

HEGEDÜS TIBOR 
volt katona-építészmérnök és 
épület-értékfelmérő szakértő  
életének 65. évében súlyos, 
hosszan tartó betegség után 
2023. február 6-án visszaadta lel-
két Teremtőjének. 
Búcsúzik tőle felesége, Ella, 
lánya, Noémi-Melitta, fia, Erwin-
Tibor, lánytestvére, Erzsébet, ke-
resztgyermekei, rokonai, barátai, 
szomszédai, volt munkatársai. 
Temetése február 8-án, szerdán 
13 órakor lesz a pókai ravatalo-
zóból a református sírkertben.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! (18664-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesapa, nagypapa, 
szomszéd, jó barát, 

SZÉKELY SÁNDOR 
életének 80. évében rövid, de sú-
lyos betegség után Budapesten 
elhunyt. 
Búcsúztatása és temetése 2023. 
február 10-én délután 2 órakor 
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emlékét örökre 
szívünkbe zárjuk.  

A gyászoló család. (18666-I) 
 

A gyászoló család tudatja, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, kedves rokon, barát,  

SZILÁGYI LÁSZLÓ  
életének 66. évében, türelemmel 
viselt betegség után elhunyt.  
A Jóisten akaratában megnyu-
godva értesítünk minden érdek-
lődőt, hogy drága halottunkat a 
marosvásárhelyi református te-
mető sírkertjében 2023. február 
9-én 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra.  

Emléke legyen áldott! (-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 
 

Őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki 
Kakucs Erzsébet főgyógy- 
szerésznőnek a szeretett  
FÉRJ és JÓ BARÁT, ISMERŐS 
elhunyta alkalmából. Vigasz- 
talódást kívánunk a családnak, 
JÁNOSNAK pedig békés 
nyugodalmat! Isten veled! Dr. 
Győrffi László és neje, Margit 
(Panni). (p.-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
 
Köszönetet mondunk mind- 
azoknak, akik a szeretett 
KÜZMÖS ILONA temetésén részt 
vettek és fájdalmunkban 
osztoztak. 
A gyászoló család. (18674-I) 
 
 
 
Köszönetet mondunk mind- 
azoknak, akik LUNGU JUDIT 
temetésén részt vettek, és 
gyászunkban részvéttel osztoz- 
tak. 
A gyászoló család. (18648-I) 
 
 
 
Köszönetet mondunk mind- 
azoknak, akik drága halottunk,  
id. TATÁR BÉLA temetésén részt 
vettek, utolsó útjára elkísérték, 
bánatunkban osztoztak. 
A gyászoló család. (18671-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

KÖZLEMÉNY 

nyilvános konzultáció megnyitásáról  
 
A Maros Megyei Tanács 2023. február 6-án meg-
nyitotta a következő, normatív jellegű okiratter-
vezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: 
Határozattervezet az alsóidecsi idősotthonban 
az egy főre jutó havi hozzájárulásnak a megál-
lapítására, valamint azoknak a jövedelemkate-
góriáknak a meghatározására vonatkozóan, 
amelyek alapján kiszámítják az otthon szolgál-
tatásaiért fizetendő egyéni hozzájárulások ér-
tékét. 
A normatív jellegű okirattervezethez tartozó do-
kumentáció tartalmazza: 
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása 

szükségességének megindoklását; 
• A gazdasági igazgatóság szakjelentését; 
• A jogügyi szolgálat jelentését; 
• A határozattervezet mellékletét. 
A dokumentáció véleményezhető: 
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmu-

res.ro címen, a normatív jellegű határozatter-
vezeteknél; 

• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, 
Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda; 

• az okirattervezet másolata elkérhető az intéz-
mény iktatójába küldött kérés alapján. 

 
A nyilvános konzultáció tárgyát képező okiratter-
vezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, 
indítványokat és véleményeket 2023. február 
17-ig lehet benyújtani: 
• az intézmény honlapján elérhető online űrla-

pon, amely a „Relaţii şi informaţii publice – 
Guvernare transparentă, deschisă şi participa-
tivă, standardizare, armonizare, dialog îmbu-
nătăţit” rovatban található, a F.PS.19.07 – 
„Formular pentru colectarea de propuneri” 
néven; 

• elektronikus formátumú üzenetként a követ-
kező elektronikus postacímre: cjmures@cjmu-
res.ro 

• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem 
tér 1. szám, 540026; 

• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, 
Győzelem tér 1. szám, 8–16 óra között. 

 
A benyújtott véleményhez a következő megjegy-
zést kell feltüntetni: „Az alsóidecsi idősotthon-
ban az egy főre jutó havi hozzájárulásnak a 
megállapításáról, valamint azoknak a jövedelem-
kategóriáknak a meghatározásáról, amelyek 
alapján kiszámítják az otthon szolgáltatásaiért fi-
zetendő egyéni hozzájárulások értékét elneve-
zésű határozattervezetet illető javaslatok”. 
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlap-
ján, a normatív jellegű határozattervezetek 
(Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) ro-
vatban. 
Az intézmény írásban küld indoklást az írásban 
megfogalmazott és beküldött, elutasított javas-
latokra. 
Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés 
szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezet-
ről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy tör-
vényesen létrehozott egyesület vagy más 
hatóság írásban kéri 2023. február 17-ig. 
További információk a következő telefonszámon 
kérhetők: 0265/263-211, 1232-as mellék, vagy 
e-mailben a tantos.florentina@cjmures.ro 
címen, kapcsolattartó Florentina Tanţos. 
 
 

Péter Ferenc Paul Cosma 
ELNÖK FŐJEGYZŐ 
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Szerető szíved pihen a föld alatt, 
minden érted hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat. 
Fájó szívvel emlékezünk február 
8-án szeretett férjemre, 

id. OSZTÁS ISTVÁNRA 
halálának 8. évfordulóján. 
Szép emlékét szívében őrzi a 
gyászoló család. 

Nyugodj békében! (18659)

A MUREŞ MEX RT. 
a NYÁRÁDTŐI IPARI PARKBAN alkalmaz  

CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT faiparba.  
Nettó bér: 2500 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig  

7–15.30 óra között. Ingyen szállítás Marosvásárhelyről  
és támogatás a más helységekből ingázóknak.  

Az önéletrajzokat  
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk.  

Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (67074-I)



12    NÉPÚJSÁG ___________________________________________  REKLÁM – KÖZLEMÉNY ________________________________________ 2023. február 8., szerda 

 

 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, 

a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi labo-
ratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári 
alapból származó összeggel  februárra ártámogatott (ingyenes) or-
vosi analízisek elvégzésére. Ehhez szükséges küldőpapír a család-
orvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 0365-
882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 

Az előadások időpontja: február 10-én, 12-én, 24-én, 25-én  
és 26-án este 7 óra. 


