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A gyalogosok biztonsága érdekében 
több marosvásárhelyi gyalogátjárót vi-
lágítanak meg jobban éjszakánként. 
Az okosrendszer lényege, hogy a gya-
logátkelőhelyekhez mozgásérzékelő-
ket szereltek, amelyek erősebb 
fénnyel világítják meg az átjárót, vala-
hányszor a gyalogosok sötétedés után 
átkelnek rajta.  
____________2. 
Megvásárolták  
a százéves  
üveggyárat 
A Knauf Insulation nemzetközi cég 
megvásárolta a dicsőszentmártoni  
Gecsat Rt. üveggyapotot gyártó üze-
mét. A szigetelőanyagok gyártása 
terén világszerte elismert Knauf Insu-
lation cég, a Knauf Csoport tagja fel-
újítja és új alapokra helyezi az egykor 
üvegtermékeket, 2007-től pedig üveg-
gyapotot gyártó vállalatot. 
____________4. 
Véget érhet  
a töltők korszaka 
Biztosan mindenki járt már úgy, hogy a 
legrosszabbkor merült le a telefonja, 
vagy kirándulásra elfelejtett magával 
töltőt vinni, ilyenkor aztán kezdődött a 
keresgélés, hogy hol lehet venni, mert 
ugye a telefonra több szempontból is 
szükség van.   
____________8.

A marosgezsei Bánffy-kastély nem szerepel azon építé-
szeti örökségeink között, amelyek turisztikai vonzerővel 
bírnak. A romos épület láttán csak következtetni lehet a 
hajdani arisztokrácia által képviselt igényességre és az 
életvitelükre. Az örökösök hosszas pereskedés után sem 
kapták vissza a kastélyt, ami végül az önkormányzat tu-
lajdonába került. Az új tulajdonos szándéka, hogy fel-
újítsa az ingatlant, olyan létesítményt hozzon létre, amely 

idegenforgalmi vonzerővel bír, annál is inkább, mivel Ma-
rosludason egyetlen műemlék épület sincs, ami a város 
nevezetességének számítana. A kastélyból rövidesen el-
költöztetik a betegeket – mondta Kis István, a város alpol-
gármestere.  

Totális káosz 
Nem lesznek többé hibás számlák, ugyanis az energiaszolgáltatók 

lezárták a számlák újraszámolását, így újabb hibákra nem kell számí-
tani – ígérte a múlt héten az energiaügyi miniszter. A tárcavezető sze-
rint online megbeszélést tartott az energiaszolgáltatókkal, és 
megegyeztek, hogy együttes erővel fogják visszaszerezni a fogyasztók 
bizalmát. A szolgáltatóknak el kell ismerniük, hogy hibás számlákat 
állítottak ki, nem vették figyelembe a kompenzálás és az árkorlátozás 
törvényét. A helyzet orvoslására az Országos Fogyasztóvédelmi Ha-
tóságnak (ANPC) és az Országos Energiaszabályozó Hatóságnak 
(ANRE) kellett közbelépnie, és jogszabály-módosításra volt szükség, 
hogy a szolgáltatók újraszámolják a hibásan kiállított számlákat. Az 
online találkozón kiderült, a számlák újraszámolása lezárult, így – ál-
lítólag – nem kell tartani több téves számlától. Ilyen értelemben a szol-
gáltatók hivatalos bejelentését várja a szaktárca. 

 Ellenben, az energiaügyi minisztérium államtitkára szerint, csak a 
múlt héten közel 90 ezer helytelenül kiállított villany- és gázszámlát 
találtak. Az államtitkár elmondta, eddig legalább 450 ezer hibás vil-
lanyszámla ment ki a fogyasztókhoz, ezért elkezdték a számlák ellen-
őrzését, és több mint a felét visszavonták. 

Az államtitkár a miniszterelnök kérésére hozta nyilvánosságra eze-
ket az adatokat. A kormányfő felkérte az illetékeseket, mérlegeljék a 
kompenzációs rendszer mechanizmusát, hogy a februártól érvényes 
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Felújítás előtt a marosgezsei Bánffy-kastély  

Kiköltözik a pszichiátriai osztály



A gyalogosok biztonsága érdekében több maros-
vásárhelyi gyalogátjárót világítanak meg jobban 
éjszakánként. Az okosrendszer lényege, hogy a 
gyalogátkelőhelyekhez mozgásérzékelőket sze-
reltek, amelyek erősebb fénnyel világítják meg 
az átjárót, valahányszor a gyalogosok sötétedés 
után átkelnek rajta.  

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közterület-
fenntartó osztálya első lépésben a Kornisa és a November 
7. lakónegyedi átjáróknál helyezte üzembe az első 15 ilyen 
rendszert, az átjárók biztonságossá tétele a többi lakóne-
gyedben folytatódik. 

Marosvásárhelyen számos, veszélyesnek számító gya-
logátjáró van, ahol az utóbbi években több gázolás is tör-
tént, többek között a November 7. negyedbeli piacnál, de 
a Dózsa György utcában, valamint a Tudor negyedben is 
több helyen gyakori a baleset. 

Rigmányi Eszter, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal sajtószóvivője lapunk érdeklődésére elmondta, a köz-

terület-fenntartó osztály a Kornisa és a November 7. lakó-
negyedbe telepítette az első 15, gyalogátkelőhelyet meg-
világító rendszert, amelyek lényege, hogy a gyalogátjárók 
melletti oszlopokat jelenlétérzékelőkkel látták el, amelyek 
erősebb fénnyel világítják meg az átjárót akkor, amikor va-
laki éjszaka át akar kelni az úton, s így a gyalogos jól lát-
ható az éppen közeledő gépkocsikból. A szóvivő 
hangsúlyozta, kizárólag a szabályszerű átkeléskor indul be 
a rendszer, tehát csak akkor, ha a gyalogos a felfestett át-
járóra lép. 

A helyszínek kiválasztásakor a legforgalmasabb, illetve 
a balesetek szempontjából legveszélyesebbek közé tartozó 
átjárókat látták el erősebb éjszakai világítással: a Mihai Vi-
teazul utcában az Egyesülés kollégiumnál, a Trébely, va-
lamint a Cserjés utcai útkereszteződésnél lévők, a 
Gheorghe Marinescu utcai, a December 22. utcai gyalog-
átkelőhelyek, egészen a November 7. negyedbeli napipi-
acnál lévőig.  

A projekt folytatódik, azaz még az idén újabb lakóne-
gyedekben újabb átjárókat világítanak meg jobban, a pon-
tos helyszíneket a közlekedési rendőrséggel közösen 
állapítja meg a polgármesteri hivatal.

RENDEZVÉNYEK 
Csángóföldi reflexiók  
– kiállítás a Bernády Házban 

Csángóföldi reflexiók címmel nyílik meg a csernátoni 
Ika Képzőművészeti Alkotóműhely tárlata február 24-
én, jövő hét csütörtökén 17 órától Marosvásárhelyen, 
a Bernády Házban. A kiállítást méltatja Nagy Miklós 
Kund művészeti szakíró, közreműködik a marosvásár-
helyi Dr. Bernády György Kamarakórus. A tárlat kurá-
tora Székely Géza képzőművész.  

Műsorváltozás az Arielnél 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház e 
heti műsora módosult. A február 16-ra, szerdára meg-
hirdetett mesejáték, a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz 
elmarad, az előadást 20-án, vasárnap délelőtt 11 órától 
játsszák. 18-án, pénteken 13 órától a Viszlek magam-
mal című, 14 éven felülieknek ajánlott, interaktív diáke-

lőadás látható az Ariel színházban. A járványhelyzet 
miatt az előadásokra a helyek száma korlátozott, ezért 
előzetesen helyet kell foglalni: a mesejátékokra a 0740-
566-454-es, a diákelőadásra a 0747-942-181-es  
telefonszámon (sms-ben is) vagy a 
rablopandur@yahoo.com e-mail-címen. A 12 évnél idő-
sebb nézők a védettség bizonyításával vehetnek részt 
az előadásokon, a maszk viselése 6 év fölött kötelező. 

Dr. Veress Albert  
könyvbemutatója 

 A Studium Prospero Alapítvány és a Marosvásárhely–
Zalaegerszeg Baráti Egyesület szervezésében dr. Ve-
ress Albert Emlékeim mozaikja – Töprengő elme című 
könyvének bemutatójára kerül sor február 15-én, ked-
den (ma) 17 órai kezdettel a marosvásárhelyi, Bolyai 
tér 15. szám alatti Studium Hub látványkávézóban. A 
kötetet Nagy Miklós Kund író, újságíró, szerkesztő is-
merteti.

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 

Hőmérséklet: 
max. 5 0C 
min. -3 0C

Ma KOLOS és GEORGINA, 
holnap JULIANNA  
és LILLA napja.  
JULIANNA: a latin Julianus 
nemzetségnév női alakjának 
magyarosodott változata. Jelen-
tése: ragyogó vagy Jupiternek 
szentelt.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. február 14.

1 EUR 4,9455
1 USD 4,3702

100 HUF 1,3882
1 g ARANY 260,6495

Sikeres mentőakció a hegyekben 
A Prahova megyei hegyimentők segélykérésére a Maros 
Megyei Rohammentő Szolgálat (SMURD) kötélcsörlős he-
likopterével mentettek meg február 12-én, szombaton egy 
szakadékba zuhant, 43 éves nőt a Bucegi-hegységben. Az 
illető 250 méter magasból esett a mélybe. Mivel a helyszínen 
a helikopter nem tudott leszállni, a mentőalakulat, amelynek 
dr. Bartos Apor főorvos is tagja volt, a kötélcsörlő segítségé-
vel emelte fel a sebesültet és társát, aki egy magaslaton vá-
rakozott. Ő nem volt megsérülve, de a rendkívüli hideg és az 
erős szél miatt a rohammentősök jobbnak látták elszállítani. 
A szakadékba zuhant, többszörös traumát szenvedett turis-
tát a Maros Megyei Sürgősségi Kórház I. számú sebészeti 
klinikájára utalták be, tudatánál van és stabil az állapota.  

Útjavítás Marosvásárhelyen 
Február 15-én, kedden (ma) megkezdődnek a töltési mun-
kálatok a következő marosvásárhelyi utcákban: Lovasság, 
Villanytelep, Tamás Ernő, Kós Károly, Cuza Vodă, Bartók 
Béla, Sziget, Szabadi, Kárpátok sétány, Margaréta, Tutaj. 
16-án, szerdán a Sinaia, Kinizsi Pál, 1989. December 22., 
Horea, Ifjúsági és Iuliu Maniu utcákban marási és előkészí-
tési munkálatok zajlanak, 17-én, csütörtökön és 18-án, pén-
teken az utcák feltöltése kezdődik – adja hírül 
Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. 

Változik az oltóközpontok programja 
A térségből érkezett megkeresések függvényében február 15-
től (mától) változik a Maros megyei oltóközpontok nyitvatartási 
programja. Az új program a prefektúra Facebook-oldalán te-
kinthető meg: https://www.facebook.com/prefecturamures.  

Vállalkozók kihívása  
– az Erdély TV-ben 

A kezdőknek sohasem könnyű, ha valaki cégindításra adja 
a fejét, hatványozottan nem. Napjaink energiaválsága, 
magas inflációs aránya emeli a tétet. Ilyen körülmények kö-
zött milyen területen érdemes vállalkozást indítani? Van 
egyáltalán válasz erre a kérdésre? Ha valaki megtalálta a 
maga útját, miként induljon el azon? Ki segít neki ebben? 
Például tapasztalt vállalkozók, a MaStart mentorprogramja 
keretében. Ha elindult, miként védje ki, hogy elsodorja az 
ár? Mi a siker kulcsa? Mentor és tanítvány, ügyvéd és köz-
gazdász kalauzol el mindabban, ami a vállalkozók kihívása. 
A Metszet műsor kedden este 9 órától követhető az Erdély 
TV képernyőjén és YouTube-csatornáján. 

Kerékpárlopással gyanúsítják 
Egy 23 éves szentpáli fiatalembert vettek őrizetbe a rend-
őrök pénteken biciklilopás alapos gyanúja miatt. A hatóság 
hat házkutatást tartott a feltételezések szerint tavaly  
decembertől mostanáig zajlott lopások ügyében, amelyek 
elkövetői körülbelül 7000 lejes kárt okoztak.  

Tűz Abafáján 
Vasárnap délben erős tűz ütött ki a Szászrégenhez tartozó 
Abafáján. A lángokban több építmény tetőzete gyulladt ki 
mintegy 200 négyzetméteren. A helyszínre a régeni tűzoltók 
mellett a dédai és egy megyeszékhelyi alakulatot is moz-
gósítottak. A tűzben senki nem sérült meg. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

15., kedd 
A Nap kel  

7 óra 27 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 47 perckor.  
Az év 46. napja,  

hátravan 319 nap.

Megyei hírek 
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Menyhárt Borbála

Fotó:  Nagy Tibor 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.   

Tel. 0742-828-647

A gyalogosok biztonsága érdekében 
Jobb éjszakai megvilágítás 15 átjárónál



Harmincszázalékos  
a pozitivitási arány 

Az egy nap alatt elvégzett koronavírustesztek poziti-
vitási aránya 30,42% – közölte hétfőn az egészség-
ügyi minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint 
az elmúlt 24 órában 12.069 új koronavírusos megbe-
tegedést jegyeztek Romániában összesen 39.671 
teszt eredményének feldolgozása nyomán. A minisz-
térium felkéri a Covid-19 tüneteit (láz, köhögés, fá-
radtság, fejfájás, ízlelés- és szaglásvesztés) 
magukon észlelő személyeket, kérjék a tesztelést 
családorvosuknál, a megyei közegészségügyi igaz-
gatóságnál vagy a 112-es egységes segélyhívó szá-
mon. A pozitív teszteredményű személyeket az 
állapotfelmérő járóbetegközpontokban kivizsgálják, 
és felírják nekik a megfelelő kezelést. A legközelebbi 
állapotfelmérő járóbetegközpontot itt lehet kikeresni: 
http://www.ms.ro/centre-de-evaluare-covid-19/ . A tá-
jékoztatás értelmében a jelenleg intenzív osztályon 
kezelt 1155 beteg közül 974-en oltatlanok. Ugyanak-
kor a koronavírussal összefüggésbe hozható 75 ha-
láleset közül 64 oltatlan fertőzöttnél következett be. 
(Agerpres) 

Nőtt a közalkalmazottak száma 
Tavaly decemberben 1.262.318 betöltött álláshelyet 
tartottak számon a romániai közintézményekben és 
közhatóságoknál, 3508-cal többet, mint egy hónappal 
korábban; ezek 63,97 százaléka a központi közigaz-
gatáshoz tartozott – derül ki a pénzügyminisztérium 
honlapján közzétett adatokból. A központi közigazga-
tás által foglalkoztatott 807.562 személy közül 
595.034-en kizárólag az állami költségvetésből finan-
szírozott intézményeknél dolgoztak (ez 2879-cel több 
a tavaly novemberinél). A legtöbb betöltött álláshelyet 
az oktatási minisztériumnál jegyezték, sorban követ-
kezik a belügyminisztérium, a védelmi minisztérium, 
a pénzügyminisztérium, az egészségügyi miniszté-
rium és az igazságügyi minisztérium. A helyi közigaz-
gatási intézményekben 454.756-an dolgoztak a 
tavalyi év végén (412-vel kevesebben, mint novem-
berben), közülük 278.131-en a kizárólag a helyi költ-
ségvetésből fenntartott intézményeknél, 176.625-en 
pedig részben vagy teljesen a saját bevételekre tá-
maszkodó intézményeknél. (Agerpres) 

Nem oldják fel a szabályt 
Alexandru Rafila egészségügyi miniszter úgy nyilat-
kozott hétfői sajtótájékoztatóján, hogy a hatóságok a 
jövőben sem fogják feloldani a koronavírussal fertő-
zött, tünetekkel rendelkező emberek elkülönítésére vo-
natkozó szabályt. Rafila úgy vélekedett, valószínűleg 
„nincs jövője” a beoltott személyek számára biztosított 
értékjegyeknek, mivel szerinte az intézkedés az olta-
kozást ösztönözte, de sajnos nem volt jelentős ered-
ménye. Arra a kérdésre, hogy várható-e az oltásért 
járó értékjegyek megszüntetése, Rafila azt felelte, erről 
még tárgyalni fognak az illetékesek, de úgy véli, „az 
egészségünk védelmében vesszük fel az oltást, és 
nem azért, hogy értékjegyet kapjunk”. (Agerpres) 

Magasabb lett  
a tőkeberuházások értéke 

Romániában tavaly egész évben csaknem 142 szá-
zalékkal, 7,251 milliárd euróra nőtt a külföldi közvet-
len tőkeberuházások értéke a 2020-as évhez mérten 
– közölte hétfőn a Román Nemzeti Bank. A 7,251 mil-
liárd euróból 5,777 milliárd eurót tett ki a tulajdonosi 
részesedés, további 1,474 milliárd eurót a vállalat-
csoportokon belüli hitelek. 2020-ban 3,005 milliárd 
euró tőkeberuházás áramlott be a gazdaságba, ami 
41,9 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben, amikor 
5,173 milliárd euró tőkeberuházást jegyeztek. A köz-
ponti bank szintén hétfőn közölte, hogy Románia 
folyó fizetési mérlegének hiánya tavaly 54,4 száza-
lékkal, 16,951 milliárd euróra nőtt, miután 2020-ban 
a deficit értéke 10,979 milliárd euró volt, 500 millió 
euróval több a 2019. évinél. (MTI) 
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Ország – világ 

rendelet kapcsán ne legyen többé rendszerhiba. Ugyanis 
a tavaly november elsejétől érvényes kompenzációs tör-
vény kivitelezése több akadályba ütközött. A szolgálta-
tók szerint nem volt világos a támogatásra jogosult 
fogyasztók kompenzációjának igényléséhez szükséges 
dokumentáció, ezért fordulhatott elő, hogy olyan szám-
lákat bocsátottak ki, ahol nem vették figyelembe a no-
vemberi sürgősségi kormányrendelet előírásait.  

Az egyszerű emberek mindebből csak annyit értenek, 
hogy hajmeresztő számlákat kapnak, állandó rettegés-
ben „várják” az újabbakat.  

Persze nem mindenkit érint hátrányosan a számla-
krízis. A politikusok jól vannak, és mivel állandó kam-
pányban élnek, van idejük alpári támadásokra, 
parttalan vitákra. Illetve a mindig „aktuális” magyar-
ellenességre. Legutóbbi az úzvölgyi katonatemető ügye, 
pontosabban a múlt heti bírósági döntés, amely tör-
vénytelennek nevezte az illegálisan felállított betonke-
reszteket, és elrendelte a lebontásukat. Ez volt a vörös 
posztó a román nacionalisták szemében, akik kijelentet-
ték, „az életük árán is megvédik” azokat, és nem veszik 
figyelembe a bírósági ítéletet. A Calea Neamului szer-
vezet vezetője felszólította a „román testvéreket”, le-
gyenek készen a buldózerek megállítására. Még az 
északi határon tapasztalt háborús hangulat sem számít. 
Teljes a káosz.

(Folytatás az 1. oldalról)

A nyugati delegációk képviselte befolyás erősödé-
sével csökken a remény a megállapodásra – szö-
gezte le hétfőn az iráni külügyi szóvivő a 2015-ös 
iráni atomalku felélesztését célzó bécsi tárgyalások-
kal kapcsolatban, ám hangsúlyozta: nincs szó zsák-
utcáról. 

Sajtótájékoztatóján – amelyről az IRNA iráni hírügynökség 
számol be – Szaíd Hatibzadeh elmondta: a tárgyalások jelen-
legi szakaszában fontos politikai ügyek kerültek napirendre, s 
emlékeztetett: Teherán meghozta a maga döntését azzal, hogy 
nem mondta fel az atomalkut Washington kilépése után sem. 

„Ám ahogyan az amerikaiak és az európai trojka befolyása 
nő, úgy csökken az esély a megállapodásra is” – fogalmazott 
Hatibzadeh, ám hozzátette azt is, hogy lehetséges a megálla-
podás, mégpedig hamarosan, amennyiben Teherán jogait tisz-
teletben tartják. 

A szóvivő kitért továbbá az Irán és az Egyesült Államok kö-
zötti fogolycserére is, amelyről a nukleáris tárgyalásokkal egy 
időben folynak egyeztetések. Elmondta, egyelőre nem jutottak 
dűlőre, s hozzátette, hogy Washington vélhetően a nukleáris 
tárgyalások eredményére vár. 

Hatibzadeh bírálta Washingtont Joe Biden amerikai elnök 
múlt heti, az Egyesült Államok által befagyasztott afgán va-
gyon felszabadításáról szóló döntése miatt is. A pénteken aláírt 
rendelet szerint az ott lévő, mintegy hétmilliárd dolláros va-
gyonból 3,5 milliárd dollárt szabadítanának fel afgán segélye-
zésre, az összeg másik fele pedig a 2001. szeptember 11-ei 
terrortámadások amerikai áldozatainak családjaihoz kerülne. 

Hétfői sajtótájékoztatóján az iráni külügyminiszter is a mi-
előbbi megállapodás mellett szállt síkra. „Teherán mihama-
rabb alkut akar kötni Bécsben, de csakis nemzeti érdekei 
figyelembevételével” – fogalmazott Hoszein Amirabdollahián, 
aki egyúttal arra intette a nyugati delegációkat, „ne húzzák az 
időt”. 

A külügyi tárca vezetője leszögezte azt is, hogy a síita állam 
továbbra is ragaszkodik az összes, Irán elleni szankció felol-
dásához. 

Mindeközben az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács 
főtitkára azt vetette a bécsi egyeztetésen részt vevő nyugati 
delegációk szemére, hogy szándékosan késleltetik a megál-
lapodást. Ali Samháni vasárnap este közzétett Twitter-üzene-
tében azt írta: a Bécsben tárgyaló iráni küldöttség vezetőjével, 
Ali Bakeri Kánival folytatott telefonbeszélgetése meggyőzte 
őt arról, hogy az iráni fél dolga „napról napra nehezebb”, a 
nyugati felek pedig „igyekeznek kibújni a kötelezettségeik 
alól”. 

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió weboldalán hétfőn 
megjelent elemzésben szakértők úgy vélték, az ukrán válság-
nak komoly kihatásai lehetnek az osztrák fővárosban zajló 
megbeszélésekre. Nem zárták ki, hogy Washington igyekszik 
felgyorsítani a tárgyalásokat, miközben az orosz fél – lekö-
tendő az Egyesült Államok figyelmét – az egyeztetések lassí-
tásán fog dolgozni. 

Az elemzésben kiemelték Szergej Lavrov orosz külügymi-
niszter megjegyzését is, amely szerint Bécsben „hosszú még 
az út a megállapodásig”. (MTI)

Totális káosz

NATO-n kívüli országokra nem terjed ki  
a kollektív biztonsági garancia

Moszkvának sürgősen enyhítenie kell a feszültséget
A moszkvai vezetésnek sürgősen enyhítenie kell az 
orosz–ukrán határ térségét sújtó katonai feszültsé-
get – közölte a német kancellár hétfőn, kijevi és 
moszkvai útja előtt. 

Olaf Scholz a Twitteren azt írta: egyetért Németország szö-
vetségeseivel abban, hogy „újabb katonai agresszió nagyon 
súlyos következményekkel járna Oroszország számára”. 

„Az európai békét fenyegető nagyon-nagyon komoly ve-
szélyt tapasztalunk”, ezért „sürgősen várjuk Moszkvától a fe-
szültség csökkentésének jeleit” – tette hozzá Olaf Scholz. 

Kifejtette, hogy hétfőn Kijevben, kedden pedig Moszkvá-
ban folytat megbeszéléseket „az ukrán határon kialakult, to-
vábbra is nagyon súlyos helyzetről”. 

„Kijevben fontos számomra, hogy kifejezzem Ukrajna iránt 
tanúsított szolidaritásunkat és folyamatos támogatásunkat” – 
írta a szociáldemokrata politikus, aki vasárnap óta tesz közzé 
bejegyzéseket a Twitteren, és az első német kancellár, aki 
használja ezt a közösségi oldalt. 

A szövetségi kormány adatai szerint Németország 1,8 mil-
liárd euróval támogatta Ukrajnát, amióta Oroszország 2014-
ben bekebelezte az Ukrajnához tartozó Krím félszigetet.  

Az ARD országos köztelevízió szerint Olaf Scholz Kijev-
ben várhatóan a gazdasági-pénzügyi támogatás folytatására 
tesz ígéretet, és ismét elhárítja azt az kérést, hogy Németor-
szág szállítson fegyvereket az ukrán hadseregnek. Ugyanakkor 
biztosítja partnereit arról, hogy továbbra is vizsgálják, miként 
segíthetik Ukrajna védelmi képességének erősítését más ka-
tonai felszerelésekkel, például éjjellátó készülékekkel. 

A berlini ukrán nagykövet, Andrij Melnyik a kijevi veze-
tés elvárásairól a Bild című lap online televíziójának vasár-
nap este azt mondta, hogy Olaf Scholz kijevi és moszkvai 
látogatása lehet az „utolsó esély” a béke megőrzésére, az 
Ukrajna elleni orosz támadás elkerülésére. Kiemelte, hogy 
a legmagasabb szintre kell emelni a Németország, Francia-
ország, Ukrajna és Oroszország alkotta, úgynevezett nor-
mandiai országcsoport szakértői szinten sikertelen 
tárgyalásait, és a csúcstalálkozót Berlinben kell megren-
dezni. 

Arról is szólt, hogy hazájának 12 ezer páncéltörő rakétára, 
valamint ezer légvédelmi rakétára van szüksége Németország-
tól ahhoz, hogy megvédhesse magát az orosz támadással 
szemben. (MTI)

Iráni atomprogram  
A bécsi egyeztetések nincsenek zsákutcában

A NATO-n kívüli országokra nem terjed ki a szövet-
ség által a tagországoknak nyújtott kollektív bizton-
sági garancia – hangsúlyozta hétfőn megjelent 
cikkében James Heappey, a fegyveres erőkért fele-
lős brit védelmi államtitkár. 

Alar Karis, Észtország államfője a BBC közszolgálati mé-
diatársaság hírtelevíziójának nyilatkozva kijelentette: sem 
Észtország, sem más NATO-tagország nem szembesül köz-
vetlen katonai fenyegetéssel. Hozzátette: jelenleg nincs sem-
miféle kezdeményezés NATO-haderő ukrajnai telepítésére.  

Arra a kérdésre, hogy mennyire közeli lehet a háború kitö-
rése Ukrajnában, illetve egyáltalán létezik-e ez a kockázat, 
Alar Karis úgy válaszolt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnö-
kön kívül ezt senki nem tudja. A helyzet kétségtelenül súlyos, 
de rengeteg a találgatás – fogalmazott az észt elnök a hétfői 
BBC-interjúban.  

Vadim Prisztajko, Ukrajna londoni nagykövete ugyancsak 
a BBC televíziónak nyilatkozva hétfőn cáfolta, hogy Ukrajna 
újragondolná NATO-csatlakozási szándékát. Prisztajko nem 
sokkal korábban a BBC rádiónak azt mondta, hogy Kijev haj-
landó „rugalmasságot” tanúsítani ebben a kérdésben. 

A nagykövet azonban pár órával későbbi újabb nyilatkoza-
tában úgy fogalmazott: Ukrajna kész számos engedményre a 
háború elkerülése végett, és erről folyamatosan tárgyal Moszk-
vával, ennek azonban semmi köze a NATO-tagsághoz, amely-
nek célja szerepel az ukrán alkotmányban. 

Prisztajko hozzátette: Ukrajna nem NATO-tag, „és szerdáig 
nem is lesz az”. A nagykövet ezzel azokra a meg nem erősített 
értesülésekre utalt, amelyek szerint az amerikai hírszerzési 
szolgálatok szerdára valószínűsítik az Ukrajna elleni orosz tá-
madást. 

James Heappey védelmi minisztériumi államtitkár a The 
Times című konzervatív brit napilap hétfői kiadásában meg-
jelent írásában hangsúlyozza: nem könnyű feladat az Ukrajna 
elleni orosz agresszióra adandó nyugati válaszlépések „kalib-
rálása”. 

Ukrajna nem tagja a NATO-nak, így nem részese annak a 
kollektív védelmi megállapodásnak, amely kötelezi a szövet-

séget Ukrajna szomszédjai, köztük Magyarország, Lengyel-
ország, Románia vagy Szlovákia megvédésére – fogalmaz a 
brit védelmi államtitkár. 

Heappey szerint nem lehet a jelenlegi helyzetre olyan dip-
lomáciai megoldást alkalmazni, amely aláássa Ukrajna jogát 
annak eldöntésére, hogy szuverén országként milyen szövet-
séghez kíván csatlakozni. 

Az államtitkár szerint azok a pénzügyi szankciók, amelyek-
kel Oroszország szembesülne az Ukrajna elleni invázió esetén, 
nem néhány hétig, hanem évekig tartanának, Moszkva hatal-
mas árat fizetne a katonai akcióért és a nemzetközi közösség 
páriájává válna. 

James Heappey hangsúlyozta azt is, hogy a berlini fal le-
omlása óta a NATO tevékenysége túlterjedt saját határain: a 
szövetség szerepet vállalt Afganisztánban és Irakban, részt vett 
a Balkán stabilizálásában Jugoszlávia felbomlása után. 

Mindez azonban nagyon különbözik attól, hogy a NATO 
felajánlja kollektív biztonsági garanciáját olyan országnak, 
amely nem a szövetség tagja – fogalmaz cikkében a brit vé-
delmi államtitkár. 

James Heappey szerint ilyen felajánlás a szövetség szétfor-
gácsolódásának „nagyon reális lehetőségével” járna, másrészt 
pontosan azt az ürügyet szolgáltatná, amelyre Vlagyimir Pu-
tyin orosz elnöknek szüksége van annak az érvelésének az alá-
támasztására, hogy ő csak az országának határát érő nyugati 
agresszióra válaszol. 

Heappey hozzátette: a jelenlegi rendkívül ingatag helyzet-
ben alapvető fontosságú a rosszul kiszámított lépések vagy az 
eszkaláció kockázatának minimalizálása, mivel katasztrofális 
következményei lennének, ha az Egyesült Államok, Nagy-Bri-
tannia vagy bármely más NATO-tagország „belesodródna” az 
ukrajnai fejleményekbe. 

A mostani helyzet máris azzal fenyeget, hogy Európának 
az 1990-es évek közepén lezajlott balkáni háborúk óta nem ta-
pasztalt humanitárius kihívással kell szembenéznie. Egyetlen 
elvétett lépés elég ahhoz, hogy a helyzet olyan súlyossá váljék, 
mint 1945 óta még soha – fogalmaz cikkében a brit védelmi 
minisztérium államtitkára. (MTI)



A Knauf Insulation nemzetközi cég 
megvásárolta a dicsőszentmártoni 
Gecsat Rt. üveggyapotot gyártó üze-
mét. A szigetelőanyagok gyártása 
terén világszerte elismert Knauf Insu-
lation cég, a Knauf Csoport tagja fel-
újítja és új alapokra helyezi az egykor 
üvegtermékeket, 2007-től pedig 
üveggyapotot gyártó vállalatot. 

A vállalatcsoport beruházásának célja az 
egyre növekvő romániai piaci kereslet kielé-
gítése, valamint a kelet-európai és a Függet-
len Államok Közösségének az ellátása 
megfelelő minőségű szigetelőanyaggal.  
Dominique Bossan, a Knauf Insulation ve-
zérigazgatója és a Knauf Csoport vezetőta-
nácsának tagja hangsúlyozta a Maros 
megyei gyár felvásárlásának előnyeit, 
amellyel a célkitűzéseiket, a termelés növe-
lését megvalósíthatják, eleget téve a régió-
ban egyre növekvő igényeknek a Knauf 
szigetelési megoldások iránt. Mint kifej-
tette, a beruházás során korszerűsítik a gyá-
rat, fejlett gyártási technológia 
alkalmazásával az ügyfeleknek minőségi 
terméket, az alkalmazottak számára pedig 
biztonságos munkahelyi körülményeket te-
remtenek, ugyanakkor vállalják annak fele-
lősségét, hogy környezetkímélő gyártási 
technológiát alkalmaznak, a cégcsoport jel-
szava ugyanis: Egy jobb világ érdekében. 
Mint jelezte, céljuk, hogy világszerte a leg-
megbízhatóbb szigetelőpartnerekké válja-
nak azáltal, hogy kiváló teljesítményű, 
intelligens szigetelési megoldásokat és szol-
gáltatásokat nyújtanak.  

„Mivel a cég családi vállalkozás, az em-
berséges bánásmód az értékrendünk alapja, 
számunkra fontos, hogy jó munkáltatóként a 
helyi közösségek példaképeiként tevékeny-
kedjünk. A gyár korszerűsítése során a gyár-
ban dolgozó jelenlegi munkacsoportokkal, a 
helyi közösséggel és a hatóságokkal szeret-
nénk közvetlen kapcsolatot kialakítva dol-
gozni” – mondta Adrian Garofeanu, a Knauf 
Insulation romániai és bulgáriai vezérigazga-
tója. 

A szerződés aláírását követi a dicsőszent-
mártoni gyártássor felújítása a beruházó 

szabványainak megfelelően, a szabadalmaz-
tatott, innovatív ECOSE® technológiával 
gyártott üveggyapot termelésére berendez-
kedve. A Knauf Insulation innovatív 
ECOSE® minősítésű szigetelőanyaga a 
gyártási technológia révén biztosítja a minő-
ségi beltéri levegőt, tökéletes hő- és hangszi-
getelést nyújt, előnye a tűzvédelem, 
besorolása A1, vagyis nem ég, ugyanakkor 
80%-ban újrahasznosított üvegből állítják 
elő. Európában az üveggyapotot gyártók 
közül egyedülállóan rendelkezik a DEC-
LARE minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, 
amely garancia arra, hogy a gyártás során 
olyan természetes anyagokat használnak fel, 
amelyek nincsenek tiltólistán, azaz az emberi 
egészségre nem károsak. A Knauf Insulation 
képviselői hangsúlyozták, hogy a dicsőszent-
mártoni hosszú távú beruházással az építő-
iparban jelenleg alkalmazott szigetelési 
megoldásokra nyújtanak alternatívát az öve-
zetben, ugyanakkor nem mellékes a lakások 
energiahatékonysági programja, amelyet ez-
által is szolgálnak. 

A Gecsat üveggyárat 1918-ban alapították 
Dicsőszentmártonban, és a több mint százé-
ves fennállása alatt különböző üvegterméke-
ket gyártottak. Az épületek szigetelésének 
egyre növekvő piacát megtapasztalva 2007-
ben beszereztek egy gyártósort, amely üveg-
gyapotot állít elő, azóta ez volt a fő 
tevékenységi terület.  

A Knauf Insulation 2008 óta van jelen Ro-
mániában, fő tevékenységi köre a szigetelő-
anyagok gyártása. Az üveggyapot mellett 
kőzetgyapotot és fagyapotot is gyárt, ame-
lyeket épületek hőszigeteléséhez használ-
nak. Negyvenéves tapasztalattal a 
szigetelőiparban, a vállalatnak több mint 
5.500 alkalmazottja van több mint negyven 
országban, és 27 termelőegysége tizenöt or-
szágban. A Knauf Csoportnak – amelynek 
tagja a Knauf Insulation – világszerte hoz-
závetőleg 35 ezer alkalmazottja és 250 gyára 
van több mint kilencven országban. 2020-
ban a cégcsoport üzleti forgalma meghaladta 
a 10 milliárd eurót. A Knauf Grup családi vál-
lalkozásként 1932-ben alakult meg, és érték-
rendjében elsődleges a partnerség, az 
elkötelezettség, a vállalkozói szellem és a hu-
manizmus.

Bukarestben, a kormány székháza előtt 
tüntettek hétfőn az alumíniumipari szak-
szervezetek, amelyek az elszabadult 
energiaárak korlátozását követelik a 
munkahelyek védelmében. 

A tiltakozó megmozdulásra – a hatályos jár-
ványügyi létszámkorlátozást betartva – a Slati-
nán működő Alro alumíniumgyár és a 
Tulceán üzemelő Alum timföldgyár mintegy 
száz alkalmazottja érkezett Bukarestbe. Az 
Alro az ország legnagyobb energiafelhaszná-
lójának számít, a magas energiaárak miatt 
azonban csökkenteni kényszerült a termelést, 
ezért Slatinán és Tuceán is munkások ezreit 
küldik kényszerszabadságra. A szakszerveze-
tek szerint az Alrótól függő beszállítók min-
tegy 12 ezer alkalmazottja is munka nélkül 
maradt és további 30 ezer munkahely került ve-
szélybe. 

A tüntetők azt kifogásolták, hogy a kormány 
csak a lakossági fogyasztók és kisvállalkozások 
számára vezetett be – egyelőre március végéig 
tartó – energiaár-korlátozást. Azt követelik, hogy 
a kormány a nagy energiafogyasztók esetében is 

a 2020 decemberi szinten fagyassza be a villamos 
energia és a gáz árát. A szakszervezetek azt sze-
retnék elérni, hogy a villanyáram árát megawat-
tóránként 750 lejre korlátozzák. 

Az Alro dolgozói korábban Slatinán is tüntet-
tek, a kormány pedig múlt pénteki ülésén memo-
randumban hatalmazta fel az energiaügyi 
minisztériumot, hogy tárgyalásokat kezdjen az 
Európai Bizottsággal azoknak a nagy energiafo-
gyasztó vállalatoknak az állami segélyezéséről, 
amelyeket a karbonkvóták alkalmazása esetén 
félő, hogy áttelepítenek a – szén-dioxid-kibocsá-
tási korlátozások nélküli – szabályozatlan orszá-
gokba. A kormány a munkahelyek védelmére 
hivatkozva kéri a beavatkozáshoz Brüsszel jóvá-
hagyását. Az intézkedés az alumíniumipari válla-
latokon kívül a – magas gázárak miatt – leállt 
marosvásárhelyi Azomureş műtrágyagyárat is 
érintené.  

Dan Cărbunaru kormányszóvivő szerint a 
2019-2021 között még engedélyezett állami támo-
gatás bebizonyította hatékonyságát, Romániában 
a nagy energiaigényű iparágak termelik a GDP 6 
százalékát. (MTI)

Szer Pálosy Piroska

Nemzetközi cégcsoport Dicsőszentmártonban 
Megvásárolták a százéves üveggyárat 

A kormány székháza előtt tüntettek  
a magas energiaárak miatt  

az alumíniumipari szakszervezetek
Hivatalból büntetőjogi eljárást 
indított a Hargita Megyei Rend-
őrség gondatlanságból elköve-
tett testi sértés és hivatali 
mulasztás miatt a csíkszeredai 
megyei kórház szemészeti osz-
tályán Pseudomonas aeruginosa 
baktériummal megfertőződött 
páciensek ügyében.  

A kórházban 14, szürkehályoggal 
műtött betegnél alakult ki a szemgolyó 
gyulladása. Közülük hatnál Pseudo-
monas aeruginosa baktériumot azono-
sítottak. Tizenhárom beteget 
újraműtöttek. Az Agerpres hírügynök-
ség megkeresésére a csíkszeredai kór-
ház vezetősége csütörtökön közölte, 
hogy az újraműtött betegek közül hár-
man elvesztették látásukat a műtött 
szemen. Hat páciens látása romlott, öt 
páciensé pedig nem vagy csak kismér-
tékben romlott.  

Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke pénteken bejelentette, 
hogy ellenőrző testületet küldött a kór-

házba az ügy kivizsgálására. A Hargita 
megyei közegészségügyi igazgatóság 
az ügy miatt 30.000 lej értékben rótt ki 
bírságokat. 

Szintén pénteken Tar Gyöngyi, a 
Hargita megyei közegészségügyi igaz-
gatóság vezetője azt mondta az  
Agerpres hírügynökségnek, hogy a 
csíkszeredai kórház szemészeti részle-
gén súlyos hiányosságok voltak a fer-
tőtlenítési eljárások betartása terén. 
Sergiu Sîngeorzan, a megyei kórház 
fertőzésmegelőzési osztályának veze-
tője szintén úgy nyilatkozott egy pén-
teki sajtótájékoztatón, hogy a baj a 
sterilizálási eljárások be nem tartásából 
származott, és hogy a baktérium való-
színűleg kívülről került a kórházba, 
majd személyzeti úton terjedt el.  

Maria Plumbu, a Hargita Megyei 
Rendőrség szóvivője szerint az ügyben 
senki nem tett feljelentést, a rendőrség 
hivatalból kezdett kivizsgálást gondat-
lanságból elkövetett testi sértés és hiva-
tali mulasztás miatt.  (Agerpres)

Hivatalból indult kivizsgálás  
a csíkszeredai kórházban történt 

fertőzések ügyében
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A magyar kultúra napja rendezvényeként 
január 23-án Korondon emlékkopjafát avat-
tak Kedei Zoltán festőművész tiszteletére. A 
szeretet és örök emlékezés oszlopa ez a ko-
rondi közösség részéről, a tanítónak, a mű-
vésznek, az Embernek. A kopjafaállítás az 
igaz barát, Ambrus Lajos író gondolata volt, 
a gondolatot pedig tett követte, és a Firtos 
Művelődési Egylet által ez a nemes gondolat 
valóra válhatott. A Korondi Unitárius Egy-
házközség készséggel az ügy mellé állt, az 
unitárius templom udvarán adott otthont az 
emlékezés kopjafájának, felvállalva annak 
gondozását, a művész emlékének életben tar-
tását. Kedei Zoltán visszatért, „hazatért” Ko-
rondra. Ifjúként került ide, 1951-1952 között 
tanítói állást töltött be itt. Ez rövid életsza-
kasz, de a művész lelkében mindvégig eleve-
nen élt a Korondon töltött idő. Később eljött  
újra és újra, hűséges fogadott fia maradt a fa-
lunak. Évtizedek múltán is szeretettel idézte 
fel az itt töltött időszakot. Ifjúság, a falukö-
zösség, a tanügyi közösség, egy szép szere-
lem emléke – a művész sokszor mesélt 
ezekről. Korond örökre megmaradt szívében. 
Itt festette élete első olajportréját is egy hely-
béli kislánykáról. Tófalvi Zoltán írja a ko-
rondi iskola 300. évfordulójára kiadott 

kötetben: „A második világháború végét kö-
vetően Bartha József igazgató-tanító, Ben-
czédi Sándor szobrászművész, Szombath 
Zoltán, Haáz Sándor, Kedei Zoltán, Nagy 
Jenő pedagógusi helytállása is példamutató 
az iskola történetében.”  

Kedei Zoltán nemcsak nosztalgikus érzé-
seket táplált a község iránt, hanem mara-
dandó szellemi értéket hagyott örökségül, 
egyedi tusportrésorozattal gazdagította. Amb-
rus Lajos író, a korondi Firtos Művelődési 
Egylet vezetője 2013-ban kérte fel Kedei Zol-
tánt, hogy a Korondhoz valamilyen formában 
kötődő tollfogatók tusportréit rajzolja meg a 
korondi képtár számára. A művész örömmel 
és önzetlenül vállalta ezt, a tusportrék elké-
szültek, szám szerint 22, a korondi művelő-
dési házban találtak szállásra, valamint A föld 
szerelme című kötetbe is bekerültek, a szer-
zők írásainak kíséretében (Hazanéző Köny-
vek Sorozat, prózaantológia, 2013). 

A méltó és szép megemlékezésre az isten-
tisztelet után a templomban került sor. Lázár 
Levente és Demeter Erika lelkészek emlé-
kező gondolatait követően Márton Károly, a 
művészt jól ismerő barát emlékezett, felol-
vasva a hozzá írott három versét is, majd Tó-
falvi Rozália és Tófalvi Csilla tanítónők 
tolmácsolásában elhangzott Bölöni Domokos 

szívhez szóló, mély barátságból fakadó em-
lékező búcsúbeszéde, melyet a művész halá-
lára írt, valamint Baricz Lajos pap költő 
Kedeihez írt verse. Alulírott próbálta pár gon-
dolat erejéig felidézni az egybegyűlt közön-
ség, a korondiak és a vendégek, 
mindannyiunk számára Kedei Zoltánt, a mű-
vészt, az embert. A templomban rögtönzött 
kiállításon négy olajfestmény önarcképet lát-
hattunk a művész különböző alkotói korsza-
kaiból, a legrégebbit 1956-ból. 

A felemelő eseményen a művész lánya, 
Kiss Tünde jelenléte még személyesebbé 
tette az emlékezést, akit férje, Kiss Gellért 
Győző képzőművész kísért el. 

Az unitárius egyházközség és a korondi is-
kola egy-egy Kedei-emlékalbumot kapott 
ajándékba, azzal a meghagyással, hogy őriz-
zék híven a művész emlékét. Ambrus Lajos 
szólt pár szót a művészbarátról, és a horatiusi 
„emléket állítunk, mely ércnél maradandóbb” 
gondolattal készítette elő a közönséget a kop-
jafaavatásra. Ezt követően került sor a ko-
rondi Imre Barna faragta emlékkopjafa 
megáldására. 

A szeretetotthonban szívélyes beszélgeté-
sen tisztelőivel, barátaival tovább emlékez-
tünk Kedei Zoltánra, felidézve a közös 
emlékeket, történeteket.

Kedei kopjafája Korondon

Luigi Cherubini (1760–1842) 
úgy elveszett a zenei klasszi-
cizmusban, mint korábban 
Bach a barokkban. Tiszta sze-
rencse, hogy néha zeneszer-
zők, előadóművészek hiány- 
érzete, kutató szenvedélye 
nem lel nyugodalmat, és meg-
történik a csoda, helyére 
kerül, aminek helyén kell len-
nie.  

Már-már romániai ősbemutatóra 
számítottunk Vásárhelyen, de a 
nagyváradi filharmónia megelőzött, 
2021. április 30-án bemutatták a c-
moll requiemet Romeo Rimbu diri-
gálásával. Persze ez nem azt jelenti, 
hogy Cherubini most már elfoglalta 
jogos helyét filharmóniáink műsor-
rendjében. Messze van még attól..  

Cristian Sandu a marosvásárhe-
lyi Művészeti Líceum végzettje, 
jelenleg a kolozsvári Gheorghe 
Dima Zeneakadémia docense, az 
Antonin Ciolan Zenekar karmes-
tere, valamint az Opera Stúdió éne-
kedzője és karmestere. Ő 
vállalkozott Cherubini Medea nyi-
tánya és c-moll requiemje vásárhe-
lyi bemutatójára.  

Cherubini hallatlan drámai erejét 
megcsodálhattuk már ebben a nyi-
tányban is, melyben előrevetíti ope-
rája tragikus és feszülten izgalmas 
jeleneteit.  

A c-moll requiem nem vesz 
igénybe szólistákat, megelégszik 
az énekkarral. 1816-ban készült, 
amit a kivégzett XVI. Lajos meg-
késett temetésére írt (a bemutató a 
párizsi Saint Denis-templomban 
volt 1817 januárjában). Ez a drá-
mai és lenyűgöző latin mű hét té-
telre tagolódik, és érdekesen 
komponált vegyes karra, két obo-
ára, két klarinétra, két fagottra, két 
kürtre, két trombitára, három har-
sonára, timpánokra, gongra és vo-
nósokra íródott. 

A nyitó két tételből kimaradnak a 
hegedűk, ami különösen komor ze-

nekari színt hoz létre. A tamtam 
(gong) egyetlen drámai ütése a Dies 
irae (A harag napja) megnyitóján 
kétségtelenül a mű leghíresebb pil-
lanata (vagy talán hírhedtebb, mivel 
néhány korai hallgató nem találta 
alkalmasnak vallásos műhöz), és bi-
zonyára megrémültek a mű premi-
erjén. Szintén figyelemre méltó a 
mű szokatlan befejezése, ahol a 
zene egy hosszú, kísérteties diminu-
endóban halványul el, amely Ber-
lioz szerint „minden elképzelést 
felülmúl”. 

„Cherubini Requiemjének sikere 
azonnali volt” – Berlioz azt állította, 
hogy gyakorlatilag „monopóliu-
mot” szerzett a franciaországi em-
lékkoncertek felett. Beethoven, aki 
Cherubinit „a legnagyobb élő zene-
szerzőnek” nevezte (természetesen 
önmaga után), azt állította, hogy ha 
ő is írna egy rekviemet, ez lenne az 
egyetlen követendő modellje. A 
művet Beethoven temetésén is elő-
adták. 

 És ez a requiem, amelyet a 19. 
század a Mozart Requiemjével egy 
szintre emelt, a század végére a ho-
mályba merült, Cherubini többi ze-
néjével együtt. 

A hangverseny minden szem-
pontból eseményszámba ment. 
Ezen az estén minden egyedülál-
lóan szépen szólt, szinte tökéletesen 
megoldódott, és Cristian Sandu di-
rigálásával nagy és emlékezetes 
produkciót nyújtott, egy igazi elő-
adó-egyéniség arányérzékével és 
intuícióival.  

Nem tudom kihagyni ennek a 
napnak a különös élménysorából, 
hogy részt vehettem a Művészeti 
Egyetem színészhallgatóinak főpró-
báján, akik a Darvas–Pintér Pa-
rasztopera c. groteszk zenés 
balladáját készítik 10 év után, most 
Mohácsi János rendezésében, új be-
mutatóra. Érdemes odafigyelni a 
Strausz Imre István által szabályo-
zott zenei dialektusra az opera ké-
nyes hangzásvilágában. Van mit 
tanulni tőle. 

Jön a tavasz. Zeneileg is.

Csíky Csaba
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Imre Lídia

Zenekritika  
Nem ősbemutató, de…

A Kolozsvári Állami Magyar Színház Hamlet-
előadásával április 20-án kezdődik a 8. Ma-
dách Nemzetközi Színházi Találkozó 
(MITEM); a május 8-ig tartó fesztiválon 16 
produkciót, a magyar mellett francia, olasz, 
görög, orosz, ukrán, lengyel, cseh, lett, lit-
ván, bosnyák és vietnámi előadást láthat a 
közönség a budapesti Nemzeti Színházban. 

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a szín-
házi találkozó budapesti sajtótájékoztatóján kie-
melte: a kultúra alkalmas arra, hogy az élet 
újraindításának motorja legyen egy pandémiás idő-
szak lefelé ívelő hullámánál. Kitért arra, hogy jövőre 
a MITEM-et a színházi olimpia részeként rendezik 
meg. 

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigaz-
gatója a MITEM idei programjáról elmondta: régi ba-
rátok, nagymesterek, köztük Valere Novarina, 
Teodórosz Terzopulosz, Rimas Tuminas, Alvis Her-
manis és új alkotók is megjelennek a programban, 
amelyben az idén először vietnámi és bosnyák elő-
adás is szerepel. Kiemelte, hogy az újító kísérletező 
színházi nyelvet képviselő Alessandro Serra olasz 
rendező is részt vesz a fesztiválon Macbettu című elő-
adásával. 

Az idei MITEM a színházi olimpia főpróbájának 
tekinthető, így arra készülve további nyitást, műfaji 
bővítést terveznek, a cirkuszművészet mellett ezúttal 
a bábművészet és a táncművészet is kiemelt helyet 
kapott a programban. 

Kitért arra, hogy Vietnámból érkezik egy cirkuszi 
produkció, az A O Show, amely a Fővárosi Nagycir-
kusz szervezésben látható május 5. és 8. között hat al-
kalommal. A cseh Drak bábszínház a nonverbális, 
bűvészmutatványok sorozatából felépített Georges 

Mélies utolsó trükkje című alkotással érkezik a fesz-
tiválra. Emellett a táncművészet is megjelenik a prog-
ramban: a Bozsik Yvette rendezte, Matei Visniec 
drámája nyomán készült Bohóc kerestetik című da-
rabot láthatja a közönség. 

Az idei találkozón Valere Novarina Az árnyak já-
téka című darabja is ott lesz. A moszkvai Vahtangov 
és a szentpétervári Alekszandrinszkij Színház is visz-
szatér a MITEM-re. A Vahtangov Állami Színház a 
Rimas Tuminas rendezte Háború és béke című pro-
dukciót mutatja be, a szentpétervári társulat pedig a 
Valerij Fokin rendezte Ma. 2016-... című előadást 
játssza a találkozón. 

A Rigai Új Színház és Alvis Hermanis rendező az 
Oblomov című regény adaptációjával vesz részt a 
fesztiválon, továbbá visszatér az athéni Attisz Színház 
is az Ámor című előadással, amelyet Teodórosz Ter-
zopulosz rendezett. 

 Oskaras Korsunovas litván rendező vilniusi szín-
háza először látható a fesztiválon: Viripajev Delhi 
tánc című művét adják elő, míg a zakopanei Witkacy 
Színház Stanislaw Witkiewicz Egy kétfejű borjú me-
tafizikája című darabját játssza. Visszatér Kijevből az 
Ivan Franko Nemzeti Dráma Színház társulata, ezút-
tal Dalolj, Lola, dalolj! címmel mutat be produkciót, 
amely Heinrich Mann Ronda tanár úr című regénye 
és A kék angyal című film alapján született. 

Látható lesz Agata Duda-Gratz rendezése a litván 
Klaipéda Drámai Színház előadásában, és az Emlék-
szel még Doli Belre? című, Kokan Mladenovic ren-
dezte produkció, a szarajevói Kamerni Teatar 55 
előadása. 

A Tompa Gábor Hamlet-rendezésével nyíló prog-
ramsorozatot egy táncelőadás, a Kaleidoszkóp – 
Hommage á Bartók Béla című est zárja.  (MTI)

MITEM22
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Sokan nem tudják, hol található a gezsei Bánffy-
kastély. Marosludasról Kolozsvár irányába haladva 
baloldalt az E 60-as útról pillantható meg. A helyiek 
tudják, hogy egykor főúri család lakta az épületet, bir-
tokolta a földeket, gyümölcsösöket, és szép parkot 
alakított ki a kastély körül.  

– A marosgezsei kastély 1855-60-ban épült, az 
utolsó tulajdonosa a Bánffy család volt. Báró Bánffy 
Éva 1995-ben igényelte vissza a birtokot és a kastélyt. 
A birtokból sikerült visszaszerezni valamit. A bárónő 
halála után Bánffy Imre lett az örökös, azonban a kas-
télyt hosszú pereskedés után sem szolgáltatták vissza. 
Az épület szempontjából szerencse, hogy folyamato-
san „lakva” volt, először a kollektív gazdaság irodái 
székeltek ott, aztán a marosludasi városi kórház pszi-
chiátriai osztályát költöztették oda. Emiatt nincs ma 
romokban – mint Erdély-szerte megannyi kastély –, 
nem rongálódott meg annyira, igaz, az egyik bástya 
megereszkedett, már csak rozoga gerendák tartják – 
mondta az alpolgármester.  

– Az önkormányzat arra készül, hogy felújítja az 
épületet. Azelőtt azonban el kell költöztetni a pszichi-
átriai osztályt. Most körvonalazódni látszik ez. Mi-
lyen tervek születtek erre vonatkozóan?  

– Az önkormányzat egy új épületet, egy három-
szintes, 30 szobás ingatlant vásárol, már meg is egye-
zett a tulajdonossal az árban. Az ingatlan a cukorgyár 
szomszédságában van, teljesen fel van újítva, új a fű-
tésrendszere, minden szobához fürdőszoba tartozik. 
Egy nagy ebédlő és irodahelyiségek vannak a föld-

szinten. A tulajdonos 
munkásszállónak 
használta. Kikértük 
az illetékes hatóság 
véleményét, hogy 
megfelel-e a célnak, 
nevezetesen: a kór-
ház pszichiátriai 
osztályának. Rábó-
lintottak, minden 
rendben, megfelel a 
rendeltetésnek. Ami 
nincs rendben, hogy 
a város költségve-
tése rámegy az épületre. A február 10-i tanácsülésen 
elfogadtuk az évi költségvetést, amely tartalmazza az 
ingatlan vételárát is, s a következő hetekben megszü-
letik az adásvételi szerződés, s megtörténik a tulaj-
donjog átadása. Az ingatlan a piaci ár alatt van, a 
tulajdonos 475 ezer euróért – ez 2,35 millió lejnek 
felel meg – hajlandó megválni tőle. Így a tavasz fo-
lyamán a több mint 40 beteget el kell költöztetni, s 
így kiürül a kastély. 

– Milyen rendeltetést szánnak neki? 
– A betegek kiköltöztetésével egy új lehetőség nyí-

lik a kastély életében, mert ahhoz, hogy pályázni le-
hessen, az ingatlannak üresnek kell lennie. Elkezdtük 
a dokumentáció előkészítését, hiszen idén vagy jö-
vőben lesznek kiírások uniós alapokra az operatív 
programban. A művelődési minisztériumhoz is pá-
lyázunk, hogy az Országos Vidékfejlesztési Program 

(PNDR) keretében nyerjünk tá-
mogatást. Azt szeretnénk, hogy 
Marosludasnak is legyen idegen-
forgalmi létesítménye, mert soha 
nem létezett itt történelmi emlék-
hely, egy olyan nevezetesség, ami 
idecsábította volna a turistákat. 
Ez az egyetlen olyan épületünk, 
ami megtalálható a műemlékek 
listáján. Reméljük, hogy turiszti-
kai szempontból látványos létesít-
mény lesz, múzeummal, 
konferenciateremmel. Gezsét út 
köti össze Fehér megyével, ahol 
halastavak, szép szabadidő-öve-
zet található. A két turisztikai cél-
pontot össze lehetne kötni. Ez 
kialakul. Számunkra – magyar vo-
natkozásban is – fontos, hogy a 
kastélyt megmentsük.

Marosludas központjában egy 
új egészségügyi központ nyílt 
a volt Transilvania Bank he-
lyén. Már az ingatlan homlok-
zata is figyelemfelkeltő, de az 
igényesség, az esztétikus kivi-
telezés az épületbe lépve még 
hangsúlyosabb. Az egészség-
ügyi központot dr. Szabó István 
kardiológus szakorvos létesí-
tette, ahol jelenleg nyolcféle 
szakirányú rendelés folyik, bő-
vítve ezzel a város egészség-
ügyi kínálatát.  

Szabó István 2015-ben Marosvá-
sárhelyen végezte az orvosi egyete-
met, s ugyanitt vett részt a 
kardiológiai rezidensképzésben is. 
Fiatal orvosként úgy döntött, hogy 
szülővárosában áll a betegek szol-
gálatába, hogy minőségi orvosi el-
látást kapjanak.  

– Mint minden fiatalban, felme-
rült a kérdés, képzés után hol he-
lyezkedem el. Főleg kardiológiai 
szakirányban nehéz Marosvásárhe-
lyen elhelyezkedni, mert sok a kar-
diológus. Már az egyetemi évek 
alatt megfogalmazódott bennem, 
hogy hazatérek Marosludasra, hogy 
hozzájáruljak az itteni egészségügyi 
ellátás javításához. Ez a gondolat 
csírázott ki bennem újra. Az volt a 
célom, hogy itthon maradok, hogy 
ne távolodjak el a családtól. Persze, 
voltak lehetőségek külföldön is, 
voltak ajánlatok, de kitartottam a 
szülővárosom mellett, hogy a meg-

szerzett tudást itt kamatoztassam. 
Közben ügyeleteztem a városi kór-
házban, ami a sürgősségi ellátást is 
magába foglalta. Telt az idő, de kar-
diológusként nem ígérkezett 
semmi. Ekkor döntöttem el, hogy 
lépek, saját magam teremtek meg-
felelő környezetet az orvosi ellátás-
hoz. Ennek megvalósítása a 
megfelelő helyiség megtalálásával 
kezdődött. Végül erre a központi in-
gatlanra esett a választás, amit 
előbb bérbe, majd eladásra ajánlot-
tak, s tökéletesen megfelel a rende-
lőknek. A szívemhez is közel áll ez 
a hely, hiszen itt nőttem fel, a régi 
központban. Végül a vásárlás mel-
lett döntöttünk, amit banki segítség-
gel sikerült megvalósítani – 

fogalmazott dr. Szabó István. 
Bevallotta, először csak kardio-

lógiai rendelésre gondolt, de aztán 
úgy döntött, hogy bővítik a palettát, 
s munkalehetőséget ad fiatal szak-
orvos kollégáknak is.  

Az egészségügyi központban 
négy rendelő található, mind a 
négyben két-két szakágban van ren-
delés. A nyolc szakág: kardiológia, 
belgyógyászat, ezen belül angioló-
gia, gasztroenterológia, nefrológia, 
urológia, ortopédia, reumatológia és 
nutríció. A szakorvosok nagy része 
Marosvásárhelyről érkezik, olyan 
fiatal orvosok, akik Szabó doktor 
évfolyamtársai voltak vagy akikkel 
szakmai téren jó viszonyt alakított 
ki.  

– A korszerű rendelők nem mű-
ködhetnek kellő felszereltség nélkül.  

– A műszerek nagy részét saját 
forrásból sikerült megvásárolni. 
Már az egyetemi évek, majd a re-
zidensévek alatt sokat ügyeletez-
tem, s a megtakarított pénzt erre 
fordítottam. Vásároltam egy ult-
rahangkészüléket, amihez olyan 
eszközök tartoznak, amivel a szí-
vet, a hasüreget és az ereket lehet 
vizsgálni. Dr. Tusa Anna belgyó-
gyász kolléganőm egy saját ultra-
hangkészülékkel dolgozik. A 
napokban megérkezett egy har-
madik is, amely napjaink csúcs-
technikáját képviseli. Ezt 
kimondottan a szívgyógyászat-
ban használom – tájékoztatott dr. 
Szabó István, aki a gyógyítás 
mellett tudományos kutatást is 

végez, s nemsokára megszerzi a 
doktori címet. 

– Beteg van, annak ellenére, 
hogy új a központ. Az embereknek 
akkor van bizalmuk hozzánk for-
dulni, ha mástól hallják, hogy mi-
lyen szolgáltatásban volt részük, ha 
elégedettek az orvosokkal. A leg-
jobb reklám szájról szájra terjed – 
mondta.  

A közeljövőben újabb fejleszté-
sekre kerül sor, a központban rövi-
desen bevezetik a nőgyógyászati 
rendelést is, ehhez bővítésre is 
szükség lesz. A szomszédos helyi-
séget a római katolikus egyháztól 
fogják bérbe venni.  

Hosszú távon pedig egy kórház 
létesítése van tervben, hiszen a ma-
rosludasiaknak többre, jobbra van 
szükségük és igényük. 
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Kis István alpolgármester

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Kiköltözik a pszichiátriai osztály

Új egészségügyi központ 

(Folytatás az 1. oldalról)

A munkások, a cukorrépa-ter-
melők értetlenül állnak a cu-
korgyár tulajdonosainak 
döntése előtt, miszerint be-
zárják a város emblematikus 
egységét, a 62 éve működő 
cukorgyárat. A Tereos francia 
cégcsoport tavaly jelentette 
be, hogy eladná a gyárat. 
Mivel nem talált vevőt rá, le-
húzza a redőnyt, ezt január-
ban közölték. Idén már nem 
kötöttek szerződést a cukor-
répa-termelőkkel, ami biztos 
jele annak, hogy bezár a gyár. 
Daniel Preda szakszervezeti ve-
zető a jelenlegi helyzetről nyi-
latkozott lapunknak. 

– Az, hogy egy ilyen nagy hagyo-
mánnyal rendelkező gyár bezárjon, 
egy sor hiányosság következménye. 
Elsősorban a romániai törvények 
megengedik, hogy külföldi cégek 
feltétel nélkül vásárolják meg a 
gyárakat, hogy aztán kényük-ked-
vük szerint rendelkezzenek felettük, 
amikor akarják, bezárják. Másod-
sorban rossz volt a menedzsment, 
harmadsorban pedig a korszerűsí-
tésbe nem ruháztak be, miközben a 
Tereos franciaországi gyárai a leg-
korszerűbb technológiával rendel-
keznek. 2013-től 2022-ig folyt a 
termelés, veszteséget könyveltek el, 
és nem tettek semmit annak érdeké-
ben, hogy fellendítsék a gyárat. Azt 
sem értem, hogy nem volt profit, 
miután eladták a cukrot, a malátát 
és a melaszt. Tehát vagy a rossz me-
nedzsment, vagy a törvényes kere-
tek között végrehajtott pénzügyi 
manőverek vezettek ide. Bezárják a 
gyárat, hogy Franciaországból hoz-
zák ide a cukrot! Mi csak vásárló-
piacnak vagyunk jók! S ezt a 

romániai törvények lehetővé teszik. 
Minket senki sem támogat. Az 
állam nem lép közbe. 350 cukor-
répa-termelő kell más kultúrára át-
álljon, miközben gépekbe ruháztak 
be. Egy időben szó esett arról, hogy 
nyerscukrot importálnak, ennek a 
finomítására térne rá a gyár. De ezt 
nem tartom valószínűnek, mert na-
gyon nagy lenne a szállítási költség 
– magyarázta a szakszervezeti ve-
zető, aki azt is elmondta, hogy a 
153 alkalmazott technikai munka-
nélküliségi státusban van 75 száza-
lékos bérrel, és nem tudni, ez 
meddig tart. A gyár kampányban 
idénymunkásokat alkalmazott, 
ezeknek az embereknek sem lesz 
munkájuk ezután.  

– Mi történik a munkásokkal, mi-
után lejár a munkanélküliségi stá-
tus? 

– A munkaszerződésnek megfe-
lelően az alkalmazottak végkielégí-
tést kapnak, ez hathavi bruttó 
bérüknek felel meg. A szakszerve-
zet azért harcol, hogy a munkások a 
lehető legjobb végkielégítést kapják 
meg, legalább 10-12 bért fizessenek 
ki nekik. Ez lenne korrekt, hiszen 
vannak olyan kollégák, akik több 
mint 30 éve dolgoznak a cukorgyár-
ban. Az ötven év fölötti embereknek 
nagyon nehéz lesz más munkát ta-
lálni – fogalmazott Preda, aki el-
mondta, hogy felvették a 
kapcsolatot az élelmiszeriparban 
dolgozók országos szakszervezeté-
vel, hogy támogassák a marosluda-
siakat legalább a végkielégítési 
alkuban. 

A szakszervezeti vezető azt is fáj-
lalja, hogy helyi szinten nem állnak 
az ügyük mellé, nem ajánlanak 
nekik megoldást. 

Bezár a cukorgyár 
Százötvenhárom alkalmazott 

várja a végszót

 Dr. Szabó István Fotó: Nagy Tibor

Az új kórházi osztály



A címvéd  Ferencváros 3-1-re 
nyert a Zalaegerszeg otthonában a 
magyar labdarúgó NB I. 20. fordu-
lójának vasárnap esti zárómérk zé-
sén, ezzel újra átvette a vezetést a 
tabellán. 

Mindössze 13 másodperc telt el 
a találkozóból, amikor a Ferencvá-
ros megszerezte a vezetést, ez ért-
het en megzavarta a hazaiakat, 
akik a mérk zés elején csak pilla-
natokra tudták megtartani a labdát. 
A f városi együttes a félid  köze-
pére mez nyfölényét gólra váltva 
növelte el nyét, és rendkívül ma-
gabiztosan futballozott. A Zalae-
gerszeg ugyanakkor továbbra is 
vállalta támadó felfogású játékát, 
és közvetlenül a szünet el tt szé-
pített, újra nyílttá téve az ütköze-
tet. 

A Ferencváros a második játék-
részt is gyors góllal kezdte, igaz, 

Botkának ezúttal négy perc „kel-
lett”. A biztos el ny tudatában a 
vendégek kissé visszavettek, ez le-

het séget adott a ZTE-nek a kibon-
takozásra, a hazaiak pedig több ve-
szélyes akciót is vezettek. A 

hajrában a FTC már csak a három 
pont meg rzésére törekedett, így el-
s sorban a védekezésre, valamint 
egy-egy kontrára rendezkedett be. A 
zöld-fehérek erejét mutatja, hogy az 
utolsó öt percben szinte labdába 
sem értek a hazaiak. 

A ZTE több mint tíz éve, 2010. 

november 6. óta nem tudja hazai 
pályán legy zni a zöld-fehéreket, 
akik ebben az idényben nyolcadik 
sikerüket aratták vendégként. A za-
laiak szeptember óta el ször veszí-
tettek otthon bajnokit, azóta négy 
gy zelem és egy döntetlen volt a 
mérlegük. 
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Zalaegerszegi sikerével újra a tabella élén a Ferencváros

„Uraltam a vasárnapot, tökéletes futam volt” – jelen-
tette ki Liu Shaoang azután, hogy helyi id  szerint hétf n 
este ünnepélyes keretek között átvette a rövidpályás 
gyorskorcsolyázók férfi 500 méteres számának aranyér-
mét a pekingi olimpián. 

A Medal Plazában tartott ceremónián a Magyar Olim-
piai Bizottság tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság tagja, Schmitt Pál adta át az érmet Liu Shao-
angnak. 

„Párszor visszanéztem a futamot. Higgadt és nyugodt 
voltam. Uraltam a tegnapi napot, tökéletes futás volt” – 
fogalmazott Liu Shaoang – az els  magyar összetett vi-
lágbajnok –, aki a szám világbajnokaként magabiztos, 
érett versenyzéssel lett els  az orosz Konsztantyin Ivlijev 
és a kanadai Steven Dubois el tt. 

„A Himnusz közben könnycsepp volt a szememben, 
de az az érzés, hogy olimpiai bajnok vagyok, már ben-

nem volt, feldolgoztam, mert már a dönt  reggelén érez-
tem, hogy olimpiai bajnok leszek. Hosszú volt a tegnap, 
a verseny után még sokat vártunk a doppingellen rzésre, 
vacsorázni is kellett, és minden szerettemmel tudtam be-
szélni” – tette hozzá. 

Hangsúlyozta: biztosan zavarhatta ellenfeleit, hogy lát-
ják rajta a higgadtságot és nyugalmat. 

Schmitt Pál a férfiváltó éremceremóniájára jelentkezett 
be, de az, hogy  adta át az aranyérmet Liu Shaoangnak, 
jelzi, sikerült elcserélnie a díjátadóját. 

A magyar short track válogatott eddig négy olimpiai 
érmet szerzett, és Liu Shaoang mindegyikben szerepet 
vállalt: négy éve Pjongcsangban a férfiváltóval lett els , 
Pekingben a vegyes váltóval és 1000 méteren  
bronzérmet nyert, vasárnap pedig – els  magyar téli 
olimpikonként – egyéniben gy zött, aranyérmes lett 500 
méteren. 

Újraindul a Bajnokok Ligája 
Ma és holnap is két mérk zést rendeznek a labdarúgó 

Bajnokok Ligája nyolcaddönt jének els  körében. 
A mai rangadón a Paris Saint-Germain a Real Madri-

dot fogadja, a szerdain pedig az Internazionale a Liver-
poolt. 

Bajnokok Ligája, nyolcaddönt , els  mérk zések: 
* ma: Paris Saint-Germain (francia) – Real Madrid 

(spanyol) (TV: DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 
+), Sporting Lisszabon (portugál) – Manchester City 
(angol) (DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport) 

* szerda: Internazionale (olasz) – Liverpool (olasz) 
(DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +), Salzburg 
(osztrák) – Bayern München (német) (DigiSport 2, Te-
lekom Sport 3, Look Sport) 

Valamennyi mérk zés 22 órakor kezd dik. 

Az NB I. állása 
1. Ferencváros       20         13         2          5           36-17        41 
2. Puskás AFC       20         12         4          4           30-21        40 
3. Kisvárda            20         11         6          3           34-19        39 
4. Fehérvár FC       20         8           5          7           25-24        29 
5. Paks                   20         8           3          9           50-41        27 
6. Mez kövesd      20         7           5          8           25-31        26 
7. ZTE                   20         7           5          8           30-39        26 
8. Honvéd              20         7           2          11         35-37        23 
9. Gyirmót             20         6           5          9           22-30        23 
10. Debrecen          20         5           7          8           33-34        22 
11. MTK                20         5           4          11         16-35        19 
12. Újpest              20         4           6          10         24-32        18 

Eredményjelz  
* NB I., 20. forduló: Budapest Honvéd – MOL Fehérvár 

FC 3-1, Zalaegerszeg – Ferencvárosi TC 1-3. 
* NB II., 23. forduló: Budafoki MTE – Vasas FC 0-0, 

Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Dorogi FC 2-1, BFC 
Siófok – Aqvital FC Csákvár 2-0, Szolnoki MÁV FC – FC 
Ajka 1-0, Soroksár SC – Pécsi MFC 3-3, ETO FC – Buda-
örs 2-2, Nyíregyháza Spartacus FC – Szentl rinc 1-0, Bé-
késcsaba 1912 El re – Szombathelyi Haladás 1-1, III. Ker. 
TVE – Tiszakécskei LC 1-2. Az élcsoport: 1. Vasas 46 
pont/23 mérk zés (41-17), 2. DVTK 46/22 (39-19), 3. 
Kecskemét 44/22. 

* 1. liga, 26. forduló: Campionii FC Arge  Pite ti – CS 
Mioveni 1-0, Aradi UTA – Bukaresti Dinamo 1948 0-0, Bu-
karesti FCSB – Chindia Târgovi te 3-2. Az élcsoport: 1. Ko-
lozsvári CFR 1907 64 pont, 2. FCSB 58, 3. Voluntari 43. 

Jegyz könyv 
Labdarúgó NB I., 20. forduló: ZTE FC – Ferencvárosi 

TC 1-3 (1-2) 
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 5366 néz , vezette: Farkas 

Á. 
Gólszerz k: Spoljaric (45.), illetve Zachariassen (1.), 

R. Mmaee (35.), Botka (49.). 
Sárga lap: Lesjak (42.), Gergényi (55.), illetve S. 

Mmaee (89.). 
ZTE FC: Demjén – Lesjak, Serafimov, Kálnoki Kis, 

Gergényi (63. Halilovic) – Sankovic, Bedi – Spoljaric, 
Tajti, Koszta (70. Szalay) – Zimonyi (26. Grzan). 

Ferencvárosi TC: Dibusz – Wingo, Blazic, S. Mmaee, 
Botka (90+1. Civic) – Laidouni, Vécsei, Zachariassen 
(75. Gavric) – Zubkov (61. Loncar), R. Mmaee (75. Bas-
sey), Tokmac. 

Himnusz és könnycsepp 

Fotó: az FTC honlapja 

„Aztán remélem, hogy ma kezd  
leszek!” – fordult hozzám szokásos, 
inkább bejelentésével, mintsem kér-
désével csapatunk bivalyer s vé-
d je, miközben egy utolsót  
igazított a lábszárvéd jén, majd  

bizonyos testrészeinek kenegetésé-
hez kezdett. Ken csének kámforil-
lata, meg az  félreismerhetetlen 
öblös hangja lengte be az öltöz t, 
ahol a többiek, némi kuncogás kö-
zepette, alig várták a replikát. „A te 

korodban már igazán lehetnél ha-
ladó is” – válaszoltam, mire min-
denkib l el jött a gyermek, és kitört 
a jóíz  kacagás. Pedig már legalább 
hetvenhétszer elsütöttük ezt a kis 
ártatlan poént, mégis sikerült neve-
tésre fakasztanunk a társaságot.  

A bemelegít nél szintén  vitte a 
prímet. „Hagyd ott!” – kiáltotta a 
félpályáról, miközben sípoló-g -
zölg  mozdonyként lendült a pöty-
työsnek. Hangjánál csak a lövése 
volt er teljesebb; nem volt tanácsos 
nem fogadni szót neki. Hálószag-
gató vagy kapufaforgácsoló, b dü-
letes rúgásai életveszélyesek voltak. 
Ha nem tévesztettek célt, a kapusok 
csuklójára nézve; máskor a pálya 
fölött röpköd  madarak számá- 
ra.  

Elkezd dött a mérk zés – nyil-
ván vele a véd sorban. Amíg köte-
lességtudóan végezte a rá szabott 
feladatot, nem is volt baj: sem a 
labda, sem a baba nem volt képes 
mellette/alatta/fölötte elszállni. A 
pánik általában akkor tört ki, ami-
kor úgy érezte, a tétlenked  csatá-
rok mellé neki is el re kell lódulnia, 
bevetve néhány fiatalkori kedvenc 
testcselt, próbára téve az ellenfél 
mit sem sejt  háló rét. Ám ha vala-
melyik mozdulatnál netán porszem 
került a gépezetébe, elkezdhettünk 
gyorsan és s r n aggódni. Ha meg 
teljesen leblokkolt a támadó masi-
nériája, vethettük a keresztet. De ha 

bezzeg összejött… „Na ugye, hogy 
megmondtam! Így kell ezt csinálni” 
– bújt el  véd nkb l a csatárokat is 
leiskolázó oktató. Be kell látnunk: 
gyakran igaza volt, elvégre a bát-
raké a világ.  

Szünet után ismét pályára lépett, 
de a mérk zést nem fejezte be. „Va-
lamiféle húzódásom lehet, járni sem 
tudok, úgy fáj a derekam”  – 
mondta a gyeptégla szélére sánti-
kálva. Pont , az a játékos, akinek 
addig fát lehetett vágni a hátán. 
Nem nyavalygott, nem panaszko-
dott, csupán körülírta pillanatnyi ál-
lapotát. Remélte, hogy komoly 
hozzáállással, szakszer  segítség-
gel, odafigyeléssel minden vissza-
fordítható. Hitte, hogy még labdába 
rúg azon a találkozón, hiszen társai 
is számítanak a játékára. A kispad 
csiszolását nem neki találták ki. 
Többször is felugrott, reménykedve 
bicegett a partvonal irányába, aztán 
valami miatt megtorpant. Az órára 
nézett. A percek gyorsan peregtek, 
ám id  még lett volna egy-két fel-
futásra és bombagólkísérletre. A já-
tékvezet  azonban hirtelen a sípjába 
fújt. Egyet, kett t, hármat. Senki 
nem értette, miért, hiszen az id  
még oly fiatal volt. Ám a fekete 
ruhás ember hajthatatlan maradt: 
ennyi és nincs tovább, jelezte ellent-
mondást nem t r , szúrós tekinteté-
vel.  

Bekkünk már nem rúg labdába. 

Csukáit szegre akasztotta, 6-os 
számú mezét örökre levetette. Szá-
mára nincs következ  forduló, 
nincs következ  mérk zés, nincs 
következ  esély. Legalábbis ebben 
a csapatban, ebben a ligában.  

Berekméri Ede barátunk az els , 
aki kiszáll a PRESSingb l. Kezd -
ember akart lenni, és az is lett. 
Pedig  nem így értette. És én sem.  

SZUCHER ERVIN, 
a PRESSing csapatkapitánya 

Berekméri Edmond a Ferencvárosi Torna Club budapesti edzésközpontjában, a magyar–román 
válogatott mérk zés alkalmából rendezett Magyar Újságíró-válogatott–PRESSing találkozó 
helyszínén 

Az aranyérmes Liu Shaoang a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres verse-
nyének eredményhirdetésén az olimpiai parkban a pekingi téli olimpián 2022. február 14-
én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

In memoriam Berekméri Edmond 
Aki kezd ember akart lenni
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Biztosan mindenki járt már 
úgy, hogy a legrosszabbkor 
merült le a telefonja, vagy ki-
rándulásra elfelejtett magá-
val töltőt vinni, ilyenkor aztán 
kezdődött a keresgélés, hogy 
hol lehet venni, mert ugye a 
telefonra több szempontból is 
szükség van. A mai okostele-
fonok pedig jó esetben kibír-
nak két napot, de a készülékek 
zömét egy nap után fel kell 
tenni a töltőre. Az emberek 
többségének ez már rutin-
szerű mozdulat, de mégis 
mennyivel egyszerűbb lenne 
az életünk nélküle?! Nincs 
több kábel, nincs több olyan 
tényező, amelyre külön oda 
kellene figyelni, és nincs fö-
lösleges fejfájás, hogy vajon 
kibírja-e a telefon addig, 
ameddig találunk töltőt? 

Úgy néz ki, van rá esély, hogy 
pár éven belül búcsút mondjunk 
ezeknek a problémáknak. Az Oppo 
tanulmánya szerint az elkövetkező 
öt évben megjelenhetnek azok a kis 
méretű, ultraalacsony fogyasztású 
eszközök, amelyek a működésük-
höz szükséges energiát a környezet 
rádiófrekvenciás jeleiből nyerik. Az 
így működtetett, lényegében zéró 
fogyasztású eszközök új dimenzió-
kat nyithatnak meg a kommuniká-
cióiparban, és jelentősen hozzá- 
járulhatnak annak fenntarthatóvá té-
teléhez is. 

Természetesen ebben az esetben 
nem okostelefonokra kell gondolni, 
amelyeken folyamatosan be van 
kapcsolva az internet, és egymás 
után készítjük velük a képeket vagy 

böngészünk az interneten. Olyan 
eszközt kell elképzelni, mint a régi, 
gombos telefonok, amelyek a 2000-
es évek elején jelentették a mobil-
telefont. Az sem lenne meglepő, ha 
színes kijelző sem lenne. Környe-
zeti szempontból is nagy áttörésnek 
számítanának, hiszen az akkumulá-
tor soha nem romlana el, így nem 
kellene azt eldobni és a helyébe újat 
tenni. Vagyis az akkumulátorgyár-
tás is visszaszorulna. 

Az Oppo 41 oldalas tanulmányá-
ban felvázolja a zero power rend-
szerek alapelveit, valamint a 
technológia előtt álló legnagyobb 
kihívásokat. A hordozható eszközök 
többsége jelenleg akkumulátort 
használ áramforrásként. Annak el-
lenére, hogy az elmúlt évek során 
egyre hatékonyabbak lettek az ak-
kumulátorok, még mindig problé-
mát jelentenek az ezzel kapcsolatos 
költségek, illetve a környezetvéde-
lemre vonatkozó költségek. Az ult-
raalacsony vagy lényegében nulla 
energiaigényű eszközök esetében 
nem lenne szükség beépített áram-
forrásra, így kompaktabb, hosszabb 
élettartamú és kisebb ökológiai láb-
nyomú kütyük fejlesztése válhatna 
lehetővé. 

A zero power technológiát hasz-
náló eszközök nemcsak az okoste-
lefonok piacát tehetik jobbá, hanem 
az iparban, a mezőgazdaságban, az 
egészségügyben és intelligens ott-
honokban is komoly előrelépést 
hozhatnak. Továbbá érdekesség, 
hogy a vándormadarak vonulása is 
jobban nyomon követhető lehet a 
segítségükkel. 

Az Oppo vállalat vezetője, Henry 
Tang azt nyilatkozta, hogy a zero 
power technológia az egyik fő fó-
kuszpontjuk, amikor az 5G és 6G 

fejlesztésével foglalkoznak. Ez a 
technológia ugyanis lehetőséget 
kínál a gyártók számára, hogy a ter-
mékeikből eltávolítsák az akkumu-
látorokat. 

Bár a passzív kommunikációs 
technológia már ma is létezik a rá-
diófrekvenciás azonosítás formájá-
ban, ez számos hátránnyal jár, mint 
például az alacsony hatósugár és a 
kis rendszerkapacitás, azaz csak na-
gyon kis földrajzi tartományban 
csak nagyon kevés eszköz képes 
ezzel a technológiával működni. 
Ezzel szemben a zero power eszkö-
zök a tévé- és rádiótornyok, a mo-
bilhálózati bázisállomások és a 
wifi-hozzáférési pontok által sugár-
zott környezeti rádiójeleket gyűjte-
nék be, majd a visszaszórásnak 
nevezett folyamat során kifelé is to-
vábbítanák azokat. 

Az Oppo a kutatásai mellett nagy 
hangsúlyt fektet a kommunikációs 
szabványok népszerűsítésére is. A 
vállalat vizsgálja a zero power kom-
munikáció olyan más technológiák-
kal való együttműködésének 
lehetőségét is, mint például a mes-
terséges intelligencia. 

Összességében a koncepció érde-
kes, és sok szempontból hasznos 
lehet mind a fogyasztók, mind a 
gyártók számára. A kérdés csak az, 
hogy valóban valóság lehet belőle, 
és ha igen, mit fog hozzá szólni a lí-
tiumpiac? 
Új emojik az iPhone-okra 

Egy ideje már megfigyelhető, 
hogy kényelmesebb elküldeni egy 
sms-t vagy valamilyen írott szöve-
get, mint telefonon felhívni valakit, 
hogy a személyes találkozást ne is 
említsük. Azonban az üzenetek is 
átalakulóban vannak. Most már 
szinte az összes írott szövegben van 
valamilyen rövidítés, amit a fogadó 
vagy ért, vagy nem. Szerencsére 
ebben is tud segíteni a Google. De 
a rövidítések mellett egyre nagyobb 
teret kapnak az emojik is. Ezek 
külön jelentéssel is bírhatnak, nem 
kizárt, hogy valakinél a legegysze-
rűbb mosolygós emoji nem vidám-
ságot, hanem ironikus haragot takar. 
Az emojik vagy hangulatjelek pa-
lettája pedig egyre bővül, és nagyon 
úgy néz ki, hogy ezekkel meg lehet 
fogni a felhasználókat, esetleg 
újabb vásárlókra is szert lehet tenni. 

A fiataloknál komoly szempont 
lehet telefonvásárláskor, hogy az 
adott szoftverben milyen emojik 
vannak. Az új iPhone-szoftver, az 
IOS 15.4 ilyen szempontból is fej-
lődik. Bár egyelőre csak béta válto-
zatként érhető el, az máris látható, 
hogy több tucat új hangulatjelet 
fognak kapni az iPhone-használók, 
ha letöltik a frissítést. Többek kö-
zött érkezni fog elolvadó, félig lát-
ható arc, üdvözlő arc, leskelődő 
szemű, átlós szájú arc és a könnye-
ivel küszködő ábrázat is. Új megje-
lenést kapott a kézfejet is 
tartalmazó arcszimbólum, ami a 

frissítés után lecsukott szemmel fog 
megjelenni. 

Ha ez nem lenne elég, az Apple a 
nemek semlegesítésére is gondolt 
az új emojik megtervezésekor. 
Ebből kifolyólag feltűnik a jelek 
között egy terhes férfi. Ez már csak 
azért is furcsa, mert a tudomány je-
lenlegi állása szerint ez biológiai 
szempontból lehetetlen. Mint elkép-
zelés nevezhető érdekesnek, de bo-
rítékolható, hogy sok 
felhasználónál ki fogja verni a biz-
tosítékot. 

A béta szoftverben hét új kéz-
mozdulat is van, amelyek külön-
böző bőrtónusú változatban is 
elérhetők lesznek. Az eddig is lé-

tező kézfogás jel pedig kibővült az 
eltérő bőrszínű változatokkal. 

De érkezik még hét új mosolygós 
arc – smiley – is, ami 2017 óta a 
legnagyobb számú bővülés ebben a 
kategóriában. És ha ez még mind 
nem lenne elég: érkezik egy adag új 
emoji az Állatok és természet, az 
Étel és ital, a Tárgyak, valamint a 
Szimbólumok kategóriájában is. Az 
IOS 15.4 béta első verziója jelenleg 
csak a fejlesztők számára érhető el, 
de tavasszal a felhasználókhoz is 
eljut, tehát már nem kell sokat várni 
rá. 
Egy ikon eltüntetésével  
sokkal gyorsabbak lehetnek  
a windowsos gépek 

Minden gyártó a saját szolgálta-
tásai felé próbálja irányítani a vá-
sárlókat, felhasználókat. Ez alól a 
Windows sem kivétel, hiszen a 
rendszer alapértelmezetten saját 
chatszolgáltatásának akarja meg-
nyerni a felhasználót. Viszont ezt az 
alkalmazást akkor sem érdemes 
előtérben hagyni – azaz megnyitva 
–, ha ezt használjuk kommunikáci-
óra.  

Vissza a problémához, illetve 
annak megoldásához, már a Win-
dows 10 esetében voltak olyan 
megoldások, amelyek képesek vol-
tak felgyorsítani a rendszert, ilyen 
praktikák léteznek a Windows 11-
nél is. Egy ilyenre világít rá az Ars 
Technica az egyik cikkében. A leg-
jobb az egészben, hogy nincs szük-
ség semmiféle trükközésre, 
mindössze annyi a feladat, hogy 
egyetlen ikont tüntessünk el, ezzel 
pedig már jelentősen csökkentjük a 
számítógép terhelését. 

A kérdéses ikon a Microsoft  
Teamshez kapcsolódik. Ez a Win-
dows 11 egyik új szolgáltatása, ami 

a webes kommunikációt próbálja 
segíteni. Vannak, akik elismerik az 
előnyét, bár talán még többen van-
nak azok, akik inkább a hátrányát 
látják. Egy ilyen hátrány, hogy a 
Teams alaphelyzetben is elvesz va-
lamennyit a számítógép teljesítmé-
nyéből. Tehát, ha a Teams látható a 
menüsoron, már akkor is elvesz va-
lamennyit a sebességből, annak el-
lenére, hogy nincs megnyitva. 

Az Ars Technica úgy összegzett, 
hogy amennyiben nem használjuk a 
Teams alkalmazást, érdemes elgon-
dolkodni a törlésén. Ha mégsem 
szeretnénk megtenni, egyszerűen 
rejtsük el az ikonját, már ezzel is se-
gítünk a számítógépünknek.

Nagy-Bodó Szilárd

Zero power technológia  Forrás: Oppo

Új emojik  Forrás: emojipedia.org

Véget érhet a töltők korszaka

Terhes férfi emoji  Forrás: emojipedia.org

Microsfot Teams  Forrás: microsoft.com

 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Megszülettek az első eredmé-
nyek annak a decemberi kez-
deményezésnek a keretében, 
amelybe Kárpát-medencei 
magyar kisiskolások kapcso-
lódtak be, és a betlehemes já-
tékokat elevenítették fel vagy 
vitték tovább közösségükben. 
A legjobbak a nyáron az Ad-
riai-tenger látnivalóiban gyö-
nyörködhetnek. 

Az Európai Magyar Fiatalságért 
Alapítvány Székely kapuk – zöld 
kapuk nevű, Közép-Európában 
évek óta zajló kezdeményezéséhez 
tavaly erdélyi csapatok is csatlakoz-
tak, a követelmény az volt, hogy au-
tentikus, a tájegységüknek meg- 
felelő népszokást mutassanak be 
eredeti szöveggel több közösségi 
helyszínen, majd mindezt doku-
mentálva pályázati dossziét nyújt-
sanak be az alapítványhoz. Az 
eredményt a vártnál hamarabb, a 
napokban tették közzé a szervezők, 
és kiderült: az erdélyiek tucatnál 
több díjat szereztek. Arany minősí-
tésű teljesítményt 17 csapat nyúj-
tott, ebből 12 erdélyi, négy 
kárpátaljai és egy vajdasági, a 11 
ezüstöt kapott csapat közül 7 erdé-
lyi, míg a 7 bronz minősítésből 4 ju-
tott az erdélyieknek. A Maros 
megyeiek közül aranyat érdemeltek 
ki Nyárádszereda, Nyárádremete és 
Búzásbesenyő diákjai, a marosvá-
sárhelyi Református Kollégium 
csapata ezüst fokozatot kapott. 

„Csodálatos, felfoghatatlanul 
szép munkát végeztetek az idei ka-
rácsonyi csillagéneklés keretében. 
Nem csupán szemlélői vagy fo-
gyasztói voltatok legmagasabb civi-
lizációs értékeinknek, hanem 
boldog emberekként részesei, meg-
elevenítői, átélői, sugárzói és átörö-
kítői. A hatás térben és időben 
egyaránt jótékony, életmentő és be-
láthatatlanul messze mutató. Olyan, 
amire generációk fognak egy életen 
át emlékezni. Szívből gratulálunk 
pedagógiai, ifjúságnevelői, közös-
ségkulturális tevékenységetek leg-
kiemelkedőbb fáradozásához és 
teljesítményéhez!” – gratulált a 
múlt héten levélben a legjobb csa-
patokat felkészítő pedagógusoknak 
dr. Varga-B. József magyarországi 
programvezető. 

Értékes jutalom 
 A legjobb csapatok jutalma egy-

egy négynapos nyári kirándulás a 
horvát tengerpartra: a táborokban a 
gyerekek a dalmát tenger szigetvi-
lágát hajózhatják be, eljutnak 
Omisba, a „kalózok városába”, és 
Splitbe, Diocletianus római császár 
palotavárosába is. Még nem is fog-
ták fel a diákok, hogy mit nyertek – 
mondta el lapunknak az eredmény-
hirdetés után Kátai Judit tanítónő, a 
nyárádszeredai Deák Farkas Általá-
nos Iskola gyerekcsapata, a Deákos 
Kiscsillagok felkészítője. A pedagó-
gus szerint ez a munka és játék az 
életre szóló élmény mellett a gyere-
kek világnézetének bővítését, új he-
lyek és kulturális értékek 
megismerését, új ismerkedési és 
kapcsolatteremtési lehetőségeket je-
lentett. A 15 fős, harmadik osztá-
lyos csapat betlehemes játéka, a 
felkészülés és az előadások iz-
galma, szépsége mellett a pontver-
senyen sokat nyomott a latban az a 
dokumentációs csomag, amelyet a 
csapatvezető benyújtott, és amely-
ben Magyarországtól Ausztráliáig, 
itthon pedig Koronkától Csíkszere-
dáig kaptak értékelést intézményve-
zetőktől, lelkészektől, pedagógu- 
soktól. Kátai Judit nagy köszönettel 

tartozik a csapat szülői közösségé-
nek is a sok segítségért, mert nélkü-
lük ezt az eredményt nem sikerült 
volna elérni – véli. 

 A nyárádszeredai iskola felső ta-
gozatáról egy másik csapat egy kör-
nyezeti versenyre jelentkezett, 
annak eredményét márciusban köz-
lik, és a szeredaiak egy másik kisis-
kolás csapatot is beneveztek a 
versenyre, amelyet egyben mento-
ráltak is: a nyárádremetei Dr. Nyu-
las Ferenc Általános Iskola 
Csillagénekes Gyöngyszemek 
énekegyüttese is arany fokozatot 
szerzett. Az elsődleges elégtételt az 
jelentette számukra, hogy bekerülek 
a versenybe, és hogy fel tudták 
hívni környezetük figyelmét a régi 
értékekre, népszerűsíthették a szak-
rális ősi énekeket. A díj csak fo-
kozta örömüket, és a gyerekeket 
további munkára, hagyománytiszte-
letre ösztönzi – nyilatkozta lapunk-
nak Fodor Flóra tanítónő, aki 
mindenkinek hálás, aki bármivel is 
hozzájárult ahhoz, hogy csapata el-
nyerje ezt a besorolást és a díjat.  
Érdemes dolgozni 

Az eredmény, a díj azt bizonyítja, 
hogy érdemes volt részt venni a pá-
lyázaton, készülni, a feladatokat tel-
jesíteni, csapatban szerepelni – véli 
a 3. osztályos nyárádszeredai Szent-
györgyi Réka, aki már most biztos 
abban, hogy a jutalomkirándulás 
életre szóló élmény lesz számára. 
Édesanyja, Ildikó szülőként úgy 

érzi, hogy gyerekeik a legjobbat 
kapják egy ilyen versenyen, él-
ményt, új tapasztalatokat, ismerete-
ket, közösséget, magabiztosságot, 
és ezért a lehetőségért hálásak a pe-
dagógusnak és a szervezőknek. Ve-
ress Tünde is hálatelt a felkészítő 
pedagógus kiváló munkájáért, hogy 
fáradságot, időt áldozott rá. Az új 
ismeretek mellett a diákok átélhet-
ték az alkotás, a megmutatkozás és 
örömszerzés élményét, a készülő-
dés, szereplés magában hordozta 
önnön jutalmát, az ünnep varázsát, 
az elnyert díj pedig mindenkit meg-
erősít abban, hogy jó úton járnak a 
gyerekek – nyilatkozta egy másik 
szülő, Dósa Emőke, míg Tankó 
Réka úgy gondolja: ez tanulság a 
gyerekeknek, hogy a becsületes, 
szívvel-lélekkel végzett munka 
meghozza a gyümölcsét, a nyere-
mény pedig felemelő és ösztönző a 
kisdiákok számára, hogy továbbra 
is szorgalmasan dolgozzanak. 
Értékmentés és jótékonykodás 

 A pályázat egyik követelménye 
az volt, hogy a program során jóté-
konykodjanak is a csapatok: a fellé-
péseik alkalmával kapott összeget 
vagy a magyarországi alapítvány-
nak utalták át, vagy a környezetük-
ben fordították mások 
megsegítésére. A szeredai diákok 
karácsony előtt a családjuk által ké-
szített süteményekkel lepték meg a 
helyi idősotthon lakóit, a szülői kö-
zösség adományaiból egy tűzkáro-
sult székelysárdi családon segítettek 
pénzzel, tartós élelmiszerrel, ruha-
neművel, míg a nagyernyei Marso 
cégnél a betlehemes játék bemuta-
tása fejében kapott összeget egy 
kisfiú megsegítésére szánják. A re-
meteiek a begyűlt adomány nagy 
részét egy balesetet szenvedett di-
áklány felépülésére ajánlották fel. 

 A járvány súlyos korlátozó intéz-
kedései közepette is a versenyben 
részt vevő csapatok 415 előadást 
tartottak közösségekben karácsony-
ban, 7 országos/nemzetközi és 21 
kistérségi médiamegjelenéssel, 92 
internetes cikkel kerültek bele a hír-
folyamokba, 1818 euró saját és 790 
euró alapítványi célú humanitárius 
támogatást gyűjtöttek, emellett 
pedig sok száz Facebook-posztot, 
megosztást és sok-sok ezer lájkot, 
továbbá 150 közéleti szereplő elis-
merő dokumentumát nyerték el csa-
pataik számára – derült ki a 
magyarországi programvezető tel-
jesítményértékeléséből, aki úgy 
véli, hogy ezek a diákok a karácso-
nyi időszakban az ünnep lényegi 
örömhírével ragyogtak Közép-Eu-
rópa egén.

Sziporkáztak a csillagok 
Dalmáciai nyaralásnak örülhetnek 

Gligor Róbert László

Maros megyéből Nyárádszereda, Nyárádremete és Búzásbesenyő diákjai nyertek értékes jutalomkirándulást     Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Fotó: Lokodi Kinga Mária (archív)

Sok új ismeretet sajátítottak el, az alkotás és bemutatás örömét is átélhették Fotó: Gligor Róbert László (archív)



Árverési hirdetés 
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu u. 2. 

szám alatti székhelyén 2022. március 3-án 11 órakor nyilvános ár-
verésen értékesítik az alábbi ingó javakat: 

– 2000-es dízel Ford Transit, gördülési ideje ismeretlen, rend-
száma MS-20-CDZ, nem működőképes, kikiáltási ára 3.003 lej, az 
adós SIMPACK CARTON KFT. tulajdona.  

– Cyclop M-Pac 2 típusú kötözőgép PP szalaggal, kikiáltási ára 
741 lej,  az adós SIMPACK CARTON KFT. tulajdona.  A kikiáltási 
ár a becsérték 75%-a, és nem tartalmazza a héát (második árve-
rés). 

– Kereskedelmi komplexum a hozzá tartozó 960 négyzetméteres 
területtel, a földszinten élelmiszerüzlet, büfé, mosdó, előtér, cuk-
rászda, az emeleten élelmiszerüzlet.  Az ingatlan Kásván található 
(szám nélkül), telekkönyvszáma 50002/Görgényszentimre, katasz-
terszáma C1, helyrajzi száma 49/1, kikiáltási ára 70.787 lej, a 
CONSUMCOOP GURGHIU KFT. tulajdona. A kikiáltási ár a 
becsérték 50%-a (negyedik árverés).  

 – Viadrus Hercules U22 fáskazán, kikiáltási ára 4.200 lej, az 
adós EMY&MAD Kft. tulajdona.  

– Falra akasztós bútorelem, kikiáltási ára 60 lej, az adós 
EMY&MAD Kft. tulajdona.  

–  2485 négyzetméteres kültelek Dédán, telekkönyvszáma 50665, 
kikiáltási ára 44.541 lej, az adós TINCA ANDREI tulajdona. A ki-
kiáltási ár a becsérték (első árverés).  

A 2005. évi 207-es, pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. 
cikkelye 4. bekezdésének i pontja előírásai alapján felkérjük mind-
azokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, 
hogy értesítsék erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal az árverés 
időpontja előtt.  

Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a 
megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést 
megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a 
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat – a 
pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN 
RO64TREZ477506701XXXXXXX számlára kell átutalni, adó-
szám 4322653, címzett a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály –, 
vagy mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az 
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása, romániai jogi sze-
mélyek esetén a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat má-
solata, külföldi jogi személyek esetén a bejegyzési okirat román 
nyelvű fordítása, romániai magánszemélyeknek a személyazonos-
sági igazolvány másolata, ahhoz, hogy a megszabott helyen és idő-
ben részt vehessenek az árverésen.  

Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2022. február 15. A 
hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály szék-
helyén, a Palotailvai és a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban, 
az adós cégek székhelyén, valamint megjelenik a pénzügyminisz-
térium honlapján. Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es telefon-
számon (adóbegyűjtő és végrehajtó iroda). 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT 
 

 

Közlemény 
a besorolási szakaszt illető döntésről 

 
A MAROS MEGYEI TANÁCS Műszaki Igazgatósága mint „A 134-es megyei út Gyula-
kuta – Székelyvécke – Hargita megye határa közötti szakasz rehabilitációja” 
projekt birtokosa értesíti az érdekelteket, hogy a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség meghozta a tervről a besorolási szakaszra vonatkozó döntést: 
nincs szükség a környezetre gyakorolt hatást felmérő tanulmányra. A tervet Maros 
megyében, Gyulakuta község és a hozzá tartozó Bordos bel- és külterületein, va-
lamint Székelyvécke község és a hozzá tartozó Székelyszállás és Magyarzsákod 
falvak bel –és külterületein javasolja kivitelezni.  
  
A besorolási döntés tervezete és annak indoklása a következő internetes oldalon 
tanulmányozható: http://apmms.anpm.ro. 
 
Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével kapcsolatos megjegyzéseiket/ész-
revételeiket elküldhetik elektronikus levélben az office@apmms.anpm.ro címre 
a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán való közléstől 
számított 10 napon belül. 
 
 
Az ELNÖK nevében Paul Cosma 
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ 
megyemenedzser

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

Közlemény  
Szászrégen Megyei Jogú Város közzétette a tulajdonában 

levő terület 15-ös számú táblája 411-es helyrajzi számú  
parcellájára vonatkozó parcellatervet és -táblázatot 

Szászrégen Megyei Jogú Város értesíti az érdekelteket, hogy 
közzétette a tulajdonában levő terület 15-ös számú táblája 411-es 
helyrajzi számmal (top) jelölt parcellájára vonatkozó parcellater-
vet és -táblázatot, amelyre a kérvényt a Maros Megyei Kataszteri 
és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal a 19502-es számmal iktatta 2021. 
augusztus 12-én. Az értesítést – az utólag módosított, kiegészített 
és újrakibocsátott, a kataszteri és ingatlan-nyilvántartásra vonat-
kozó 7/1996-os törvény 14. cikkelye (1.) és (2.) alpontja értelmében 
– 2022. február 21-én függesztik ki a Szászrégeni Polgármesteri 
Hivatalban, 30 napra.  

A parcellaterv kiegészítésére, módosítására vonatkozó dokumen-
tumokat az értesítés közzétételétől számítva 30 napon belül kell 
megfogalmazni, és az igazoló okiratokkal együtt benyújtani a Szász-
régeni Polgármesteri Hivatal közönségtájékoztató irodájában.  

Márk Endre Dezső polgármester 



ADÁSVÉTEL 

VÁSÁROLOK régi autót, hibás 
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat 
ócskavasba. Tel. 0770-621-920. 
(14869-I) 

ELADÓ hízott disznó és süldők. Tel. 
0740-463-935, 0265/320-382. (14607) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Hívja-
nak bizalommal. Tel. 0767-837-782. 
(14836) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Mik-
lós. (14843) 

SÍUTAZÁS Franciaországba, Les 
Deux Alpes, Grenoble régió. Február 
19-26.; két személy részére. Tel. 
0746-108-701. (p.-I) 

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(14863-I) 

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást, festést. Tel. 
0774-574-527. (14869-I) 

FAMETSZÉST, permetezést vállalok. 
Tel. 0770-621-920. (14869-I) 

VÁLLALUNK villanyszerelést, víz-
szerelést. Tel. 0774-574-527.  
(14204-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, csatornajaví-
tást, bármilyen kisebb javítást és 
mindenféle más munkát, kerítéské-
szítést is. Tel. 0740-756-103. (14732)  

 
VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést, 
parkettlerakást, csiszolást, udvar tér-
kövezését, törmelék- és áruszállítást, 
tetőjavítást, tetőfedést jutányos áron. 
Tel. 0740-667-511. (14873-I) 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0720-313-818. (14887-I) 

VÁLLALOK mindenféle építkezési 
munkát, fametszést előnyös áron. Tel. 
0741-352-972. (14735) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Ott pihensz, ahol már nem fáj 
semmi, nyugalmadat nem za-
varja senki. Életed elszállt, mint a 
virágillat, de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.  
Hiányod űr, pótolni nem lehet, 
köszönjük, Uram, hogy köztünk 
élhetett.  
Kedves emléked szívünk őrzi, s 
mindenért, mi voltál, örök hálánk. 
Nyugodj békében, drága Édes-
apánk! Kegyelettel emlékezünk a 
szentgericei BENKE FERENCRE 
halálának 25. évfordulóján. Sze-
rettei. (14845-I) 

Hirtelen elmentél, egy perc alatt, 
számunkra csak a döbbenet ma-
radt… Kicsordul a könnyünk a sí-
rodnál, mélységes a fájdalom, 
hogy távoztál. A búcsúszó, mit 
nem mondtál ki, elmaradt, de szí-
vünkben örökké velünk maradsz. 
Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk a magyarói szüle-
tésű ZSIGMOND KATALINRA ha-
lálának hetedik évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (14881) 

 
Fájó szívvel emlékeztünk február 
14-én szeretett testvérünkre,  
FERENCZI KLÁRÁRA halálának 
4. évfordulóján. Emlékét örökre 
megőrizzük. Lánya, unokái és 
három testvére: Nusi, Ica, Magdi. 
(14886) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szomorú szívvel búcsúzunk a jó 
baráttól, rokontól, a közösségé-
pítő, igaz embertől, 

BEREKMÉRI  
EDMOND KRISZTIÁNTÓL 

aki életének 50. évében túl korán 
eltávozott közülünk. 
Emlékét megőrizve kívánunk 
nyugalmas, örök pihenést. 

A Kozma család. (14892-I) 
 
 
Küzdöttél, de már nem lehetett, 
csend ölel át és szeretet. Örökké 
él, kit igazán szerettek.  
Szívünkben gyász, mert hirtelen 
eltávozott a szeretett, mindig se-
gítőkész, drága jó öcs és unoka-
testvér. 

Drága EDE 
emléked élni fog, míg vagyunk. 
Isten veled!  
Búcsúzik a Kádár és a Vajda csa-
lád. (14883-I) 
 
 
Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj, apa, 
nagyapa,  

CSUTAK LÁSZLÓ  
79. évében hosszas betegség 
után örökre megpihent.  
Temetése február 15-én, kedden 
13 órakor lesz a marosvásárhelyi 
katolikus temetőben. Emléked 
szívünkben őrizzük.  

A gyászoló család. (14880-I) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, testvér, 
rokon, barát és jó szomszéd, a 
mezőbodoni születésű  

SZÁSZ JÁNOS  
(Jani) 

kolozsvári lakos, életének 65. 
évében, rövid, de súlyos szenve-
dés után megpihent. Drága halot-
tunk temetése február 15-én, 
kedden 11 órakor lesz Kolozsvá-
ron, a Házsongárdi temetőben. 
Drága szép emléke örökre közöt-
tünk él. Jóságát és szeretetét szí-
vünkben őrizzük.  

A gyászoló család. (14884) 
 
 
Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, 
anyós, nagynéni, rokon és jó 
szomszéd,  

özv. LÖRINCZI IRMA 
szül. Albert 

életének 81. évében csendesen 
megpihent. Temetése február 15-
én, kedden 15 órakor lesz a jeddi 
temetőben.  

A gyászoló család. (14888) 

 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy  

DR. KERCSER KÁROLY 
valamikori máramarosszigeti 

bőrgyógyász főorvos  
életének 87. évében hosszú be-
tegség után elhunyt. 
Végső nyugalomra február 16-án, 
szerdán 13 órakor helyezzük a 
nagy kórház mögötti városi te-
metőben. Emléke szívünkben 
marad.  

A gyászoló család. (14897-I) 
 
 
Búcsúzunk  

DR. KERCSER KÁROLYTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Irénke és József. (14899-I) 
 
 
Mély fájdalommal búcsúzunk 
kedves szomszédunktól, 

KERCSER KÁROLYTÓL. 
A Császár család. (14898) 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj és apa,  

NYÁRÁDI ANDRÁS  
életének 68. évében rövid szen-
vedés után megpihent.  
Drága halottunkat 2022. február 
16-án, szerdán 14 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a ma- 
rosszentgyörgyi református te-
metőben.  
Fájó szívvel búcsúzik felesége, 
Erzsébet és fia, László. (14902) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

A Marossárpataki Polgármes-
teri Hivatal és a Helyi Tanács 
fájdalommal búcsúzik a volt 
önkormányzati képviselőtől és 
jó baráttól, BEREKMÉRI 
EDMOND KRISZTIÁNTÓL. 
Őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki 
családjának, és vigasztalódást 
kívánunk mély gyászukban. 
Nyugodjon békében! (14891-I)

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (66289) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(66256) 
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA 
alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Tel. 
0762-986-532. (22951-I) 
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZE-
RELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro e-
mail-címre várjuk. (66286-I) 
ELEGÁNS MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM hosszú távra 
keres új PINCÉR, PINCÉRNŐ KOLLÉGÁT. Kiszámítható munka-
rendet, jó fizetést, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részlete-
kért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (sz.-I) 
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A KOLOZSVÁRON TANULÓ DIÁKOKAT és OTT DOLGOZÓKAT azzal tudjuk 
segíteni, hogy olcsón a belvárosban, kertes házban lakhatást biztosítunk. Itt a 
radioaktivitás nulla, a hang- és hőszigetelést parafaszőnyeg biztosítja.  
Tel. 0751-580-341. Prof. Szőcs István. (sz.-I)

Szívünkben mélységes bánattal, a 
pótolhatatlan veszteség szomorúsá-
gával emlékezünk és emlékeztetünk  

CRISTIAN ANDRÁSRA  
február 15-én, halálának első évfor-
dulóján. 
Hullócsillagként tűnt el mindannyi-
unk életéből, nagy űrt hagyva maga 
után.  
Áldott emlékét kegyelettel őrzik sze-
rettei. (14832-I)

„Igen, Uram: a többiekért élni! Add, hogy ez legyen életem jel-
szava! Segíts, hogy a mások terhét hordva éljek Érted, s majd 
úgy menjek haza!” 
(P. M. Derham) 
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, 
gyermek, vő, unokaöcs, unokatestvér, koma, keresztapa, ke-
resztfiú, rokon, kolléga, barát és jó szomszéd, 

BEREKMÉRI EDMOND KRISZTIÁN 
tanító  

életének 50. évében folyó év február 13-án csendesen megpi-
hent. 
Temetésére 2022. február 15-én, kedden du. 2 órakor kerül sor 
a marossárpataki ravatalozóban.  
Nyugodj békében, drágánk! 

Gyászoló szerettei. (sz.-I) 

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok 
Istened!” 
(Ézsaiás 41.10) 
Szívünkben mély fájdalommal, de lelkünkben Mennyei Atyánk 
akaratában megnyugodva búcsúzunk drága gyermekünktől, 

BEREKMÉRI EDMOND KRISZTIÁNTÓL 
aki 50 éven át bearanyozta életünket.  
Nyugodj békében, drága gyermekünk! 
Szívünkben örökké élni fogsz! 

Bánatos szülei. (sz.-I) 

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) és az  
újságírók labdarúgó-válogatottja, a PRESSing ezúton búcsú-
zik a szakmai szervezet és a csapat oszlopos tagjától, 

BEREKMÉRI EDMONDTÓL, 
mindannyiunk Edéjétől. 

Fizikai távozásoddal lényegesen szegényebbek lettünk, ám 
igényes humorod, csodálatos küzdőszellemed, érdekes és ér-
tékes írásaid, őszinte barátságod által továbbra is a lelkünk-
ben élsz!  

Csapattársaid a PRESSingből. (sz.-I)



A házasság hete megszervezésének 
ötlete már több évtizede megfogalmazó-
dott a világon, ehhez csatlakozott 15 éve 
Magyarország és Erdély is. A civil szer-
vezetek és keresztény egyházak széles 
körű összefogásával létrejött rendez-
vénysorozatok célja, hogy  felhívja a 
figyelmet a házasság, a család értéke-
ire és fontosságára, valamint hogy se-
gítséget nyújtson a házasságra 
készülőknek vagy a párkapcsolati 
problémákkal szembesülőknek. A ren-
dezvényeket mindig a szerelmesek 
napja (február 14-e) körüli időszakban 
szervezik. 

 
Idén a marosszentgyörgyi programo-

kat a helyi Életfa – plébániai családos 
közösség szervezte. 

Sófalvi Szabolcs polgármester, aki 
évek óta maga is aktív szervezője ennek 
a rendezvénynek, kiemelte: A társadal-
munk, a jövő generáció számára is fon-
tos, hogy erős családok legyenek 
térségünkben. Az erős családokat pedig 
erős házastársi kapcsolatok alakítják. 
Hasznos, hogy foglalkozzunk a házas-
ságra való felkészítéssel is, emiatt vál-
laltunk több mint 13 éve szolgálatot a 
feleségemmel együtt a marosvásárhelyi 
jegyeskurzusok megszervezésében is, és 
emiatt látom fontosnak, hogy ilyenkor, 
februárban „ünnepeljük” is a házassá-
got. 

Az idei rendezvénysorozat mottója 
világszerte: „Maradjunk együtt!” 

 
A programok között vannak olyanok 

is, amelyek kizárólag a marosszentgyör-
gyi házaspároknak szólnak, de a plaká-
ton feltüntetett rendezvényeken 
marosvásárhelyi vagy környékbeli há-
zaspárok is részt vehetnek: 

 
– Február 16-án, szerdán este 6-tól ZOOM-on csatlakozhatnak a Balázs házaspár (hatgyermekes vállalkozó) buzdításához, bizonyságtevéséhez. 
– Február 17-én, csütörtökön 18-20 óra között: 
• a Máriaffi-kastély parkjában sétálhatnak fél órát a házastársak.  
A séta kreatív „meglepetésállomásokon” vezet át. A kastélyban hűtőmágnest készíthetnek, a  helyben készült fotót felhasználva. 
– 18-án, pénteken 20 órától a marosszentgyörgyi fedett hokiarénában házastársi korcsolyázás lesz, még akkor is, ha esetleg csak egyik fél tud csúszni 

a jégen. 
Itt  pár perces szép koreográfiát csodálhatnak meg a résztvevők. 

Regisztrálni a fenti két programra (mindkettő díjmentes) a plakáton feltüntetett linken lehet. 

12    NÉPÚJSÁG __________________________________________________  KÖZÉLET   ______________________________________________ 2022. február 15., kedd 

A házasság hetét idén is kreatív módon ünneplik 
meg Marosszentgyörgyön  

Marosvásárhelyiek is részt vehetnek a programokon


