
Mezőségi  
mindennapok 
Az erdélyi fotográfia egyik legismer-
tebb képviselője, a marosvásárhelyi 
Marx József Fotóklub alapító tagja, a 
85. évét idén töltő Bálint Zsigmond vá-
logatott felvételeiből nyílik kiállítás áp-
rilis 22-én 18 órakor a Budapesti 
Unitárius Egyház kiállítótermében. 

____________5. 
Az ingatlanok  
bérbeadása is  
adóköteles 
A jövedelemadó kiszámításánál a bér-
leti szerződésben szereplő évi bruttó 
összegből le kell vonni a 40 százalé-
kos átalányösszeget, és a nettó érték 
tíz százalékát adózzák. Az országos 
adóhatóság (ANAF) honlapján megta-
lálhatók az adóbevallásokkal kapcso-
latos tudnivalók. 

____________8.
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Körforgalom kialakításával próbálják csökkenteni a baleset-
veszélyt a balavásári útkereszteződésben. A rendkívül for-
galmas helyszínen rendszeresen, szinte naponta történnek 
koccanások, és alkalomadtán súlyosabb balesetek is, első-
sorban a gépkocsivezetők figyelmetlensége és az elsőbbség-
adás elmulasztása miatt. A balavásári önkormányzat tavaly 

ősszel két balesetveszélyes gyalogátjárót látott el okosrend-
szerrel, amely fényjelzésekkel hívja fel a gépkocsivezetők fi-
gyelmét a gyalogosok jelenlétére.  

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

(Folytatás a 4. oldalon)

A XI. stáció 
Véget ért az idei húsvét, és azt hihettük volna, hogy a járvány le-

csengésével, a kétévnyi majdnem szobafogság és lelki bezártság után 
végre egy igazi, felszabadult, a viszontlátás örömében gazdag ünnep 
és ünneplés következik, ám valahogy mégsem így történt. A szomszéd-
ban zajló háború, az annak kapcsán kirobbant válság, a meredeken 
felfelé száguldó árak és az azokkal lépést korántsem követő bérezés, a 
létbizonytalanság rányomta a bélyegét a kereszténység legnagyobb 
ünnepére is. A létbizonytalanság, mint olyan, hiszen hiába éli mindenki 
a maga életét úgy, ahogy tudja, ki az eddiginél is szerényebben, a nagy 
többség csupán csak szerényen, a tudatalattiban ott motoszkál a félsz, 
hogy mi történik, ha tovább terjed a konfliktus, ha mégis világhábo-
rúba csap át ez az egész. Hiszen látjuk, halljuk, olvassuk, hogy mi zaj-
lik, és a világtörténelem eddigi legmediatizáltabb – éppen ezért pedig 
a köznek szánt informácók szintjén legmanipulálhatóbb – konvencio-
nális háborúja esetén sincsen fogalmunk arról, hogy mi az igaz, és mi 
a hazugság. Megnézzük a híreket, és próbáljuk előre látni, hogy meny-
nyire érint majd bennünket ez az egész, hiszen a fejlemények arra utal-
nak, hogy egyik félnek sincs szándékában befejezni e valódi vérrel és 
halállal járó színjátékot. A létbizonytalanság tehát adott, hozzájárul-
nak e haláljáték következményei, a szankciók miatt (is) a hétköznap-
jainkat elképesztő gyorsasággal tönkreverő infláció, a hét szűk 
esztendő példázatának a huszonegyedik századra való kivetülése,  

Kaáli Nagy Botond 

(Folytatás a 3. oldalon)

Menyhárt Borbála

Körforgalmat alakítanak ki a balavásári útkereszteződésben 

A balesetveszélyt próbálják  
elhárítani 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON!



A kilencedik műemlékvédelmi 
konferencia Szovátán 

Az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány és az 
Arcus Egyesület szervezésében április 22–23-án a szo-
vátai Teleki Oktatási Központban lesz a két évvel koráb-
ban a járványhelyzet miatt elhalasztott hagyományos 
műemlékvédelmi konferencia. A kétévente megrende-
zésre kerülő konferencia célja lehetőséget adni az el-
múlt időszak erdélyi műemlék-helyreállításait illető, a 
műemlékekhez és ingó örökségünkhöz kötődő kutatá-
sok, valamint a különböző örökségvédelmi programok 
bemutatására. A megnyitó pénteken 9 órától lesz, majd 
tömbösítve két napon keresztül több szakértő tart mű-
emlékvédelmi, művészettörténeti és restaurálásokról 
szóló előadást. A konferencia 23-án este zárul. A rész-
vétel ingyenes. A rendezvénnyel kapcsolatos további 
információk a muemlekvedelemerdelyben@gmail.com 
címen, valamint a 0756-051-033 és 0740-215-010 te-
lefonszámokon kérhetők.  

Ábrám Endre  
zongorahangversenye  

Április 20-án, ma 19 órától a marosvásárhelyi Kultúr-
palota nagytermében Ábrám Endre zongoraművész 
koncertezik. Műsoron Johann Sebastian Bach- és Bar-
tók Béla-művek.  

Kórushangverseny 
Az Eufónia pedagóguskórus ünnepi hangversenysoro-
zatának keretében 22-én az erdélyi hangversenykörú-
ton levő zalaegerszegi vegyes kart látja vendégül. A két 
kórus közös hangversenye 18 órától lesz a Bolyai téri 
unitárius templomban. Karnagyok: Kovács Kata és 
Strausz Imre-István. 

Gyermekkorom lapjai  
Alsóbölkényben 

Április 20-án, ma 18 órától az alsóbölkényi református 
parókia gyűléstermében bemutatják Faluvéginé Roth 
Ilona Gyermekkorom lapjai című könyvét.  

Kerekerdő közepében  
Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház április 20-án, ma 
18 órára újra műsorra tűzte a Kerekerdő közepében 
című zenés történetet Zelk Zoltán meséi alapján. Sze-
replők: Cseke Péter, Dull János. Dalszerző: Cseke 
Péter. Díszlet- és bábtervező Iszlai Erika, a tervező 
munkatársa Matei Emanuela, rendező Barabás Olga. 
Jegyfoglalás a 0740-566-454-es telefonszámon 9-13 
óra között vagy az anghieniko@gmail.com e-mail-
címen. 

Hét Vár Kupa  
Április 23-án a nyárádszentmártoni Lovasfogadóban 
reflexíjverseny lesz. A versenyzők korcsoportonként öt 
kategóriában nevezhetnek be. A beiratkozás 8-9.30  
óra között lesz, a hivatalos megnyitót követően 10 óra-
kor kezdődik a verseny. Az érdeklődők a  
http://www.arcusonline.ro honlapon jelentkezhetnek, 
ahol tanulmányozni lehet a benevezés, valamint a ver-
seny szabályzatát is.  

Könyvbemutató és -vásár  
Április 26-án, kedden 17 órától a szászrégeni DIO Ház-
ban bemutatják Barabás László néprajzkutató és Bálint 
Zsigmond fotográfus Összenéztünk, értettük egymást 
című, közösen kiadott könyvét. Az erdélyi magyarság, 
főként a közép-erdélyi régió népi közösségének múlt 
századi szokásairól szóló, fotókkal gazdagon illusztrált 
kötetet méltatja, majd a szerzőkkel beszélget ifj. Király 
István, a Mentor Könyvek Kiadó vezetője. Szervező a 
Humana Regun Egyesület és a Petru Maior városi 
könyvtár.  

Operettissimo-gálaest  

Április 27-én, szerdán 19 órától a szászrégeni Eugen 
Nicoară művelődési ház nagytermében vendégszere-
pel a kolozsvári Operettissimo együttes. Jubileumi ope-
rett- és musical-előadásukban fellépnek Kolcsár 
Katalin, Székely Zsejke, Rigmányi István és Plesa Ró-
bert énekesek, hegedül Deák Albert és Gyenge Zoltán 
Balázs, zongorázik Kolcsár Péter. Az érdeklődők a be-
lépőt a művelődési ház jegypénztáránál vásárolhatják 
meg munkanapokon 9 és 17 óra között, helyfoglalás a 
0757-109-450 és a 0740-515-617 telefonszámokon is.  

Berecz András és fiai  
a Maros Művészegyüttesnél  

Április 28-án, csütörtökön 19 órától a Maros Művész-
együttes kövesdombi előadótermében a Spectrum 
Színház, a Maros Művészegyüttes és az Erdélyi Ha-
gyományok Háza Alapítvány szervezésében Berecz 
András népszerű mesemondó fiaival együtt lép szín-
padra. Az előadáson énekel és meséket mond Be-
recz András, táncol és furulyázik dr. Berecz István, 
énekel és a filmillusztrációt szignálja Berecz Márton. 
Közreműködik Ficzus László és zenekara. Jegyek a 
helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás szük-
séges a 0757-059-594-es vagy a 0744-301-875-ös 
telefonszámon.  

Szalonna és Bandája  
Marosfelfaluban  

Április 28-án 19 órától Pál István Szalonna és Bandája 
Marosfelfaluban a Moldvától Nagykállóig című interak-
tív népzenei koncerttel várja az érdeklődőket. A népze-
nei utazásban Bartók Béla és Kodály Zoltán 
gyűjtőmunkásságát elevenítik fel. Elhangzanak galántai 
táncok, székely fonó, román néptáncok, a kállai kettős 
és sok más népzenei munka. Fontos eleme a koncert-
nek a közös éneklés, hiszen a népdalok befogadása 
akkor okozza a legteljesebb örömöt, ha a nézők is ré-
szeseivé válhatnak. Az Erdélyi Hagyományok Háza 
Alapítvány, a Szalonna és Bandája és a Bíborka nép-
táncegyüttes rendezvényére a belépés ingyenes. 

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
 Hőmérséklet: 

max. 11 0C 
min. -1 0C

Ma TIVADAR,  
holnap KONRÁD napja.  
KONRÁD: német eredetű, jelen-
tése: merész és tanács. 
 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. április 19.

1 EUR 4,9415
1 USD 4,5750

100 HUF 1,3222
1 g ARANY 290,6460

Stabilizálódott a menekültek száma  
Az ukrán menekültügyet kezelő Maros megyei központ nyil-
vántartása szerint március 19-én megyénkben 569 ukrajnai 
menekültet szállásoltak el. Nagy részüket Marosvásárhe-
lyen, a polgármesteri hivatal víkendtelepi vendégházában, 
a M. Eminescu Ifjúsági Központ szállodájában, a Sandoria 
szállodában, továbbá Szászrégenben látják el. A tapasztalat 
szerint a háború kirobbanása óta mintegy 600-an kerestek 
menedéket megyénkben. Többségük néhány napot tartóz-
kodik itt, majd kisebb csoportokban továbbutaznak saját 
gépkocsival, vagy a marosvásárhelyi, kolozsvári, illetve a 
nagyszebeni légikikötőből repülővel. Ugyanígy kisebb cso-
portokban jönnek megyénkbe. Mindeddig az ellátásukkal 
nem volt gond.  

15 millió búzaszem programindító 
Nyárádszeredában  

Az idén is elindul a Magyar Örökség díjas Magyarok Ke-
nyere – 15 millió búzaszem program, amelynek keretében 
a Kárpát-medence magyar gazdái gabonájuk egy részét rá-
szoruló anyaországi és külhoni magyarok ellátására ado-
mányozzák. A program kezdetét jelző Kárpát-medencei 
búzaszentelő ünnepség április 23-án, szombaton 10 órától 
lesz a nyárádszeredai labdarúgópályán. Köszöntőt monda-
nak: Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere, Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Süle Katalin, a 
Nemzeti Agrárkamara alelnöke, Papp Zsolt György, a ma-
gyarországi Agrárminisztérium helyettes államtitkára, Bara-
bási Antal Szabolcs, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkára, valamint Jakab István, az Or-
szággyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke. Az ökumenikus 
áldás és búzaszentelés után rövid kulturális műsor zárja az 
eseményt.  

Négy turisztikai létesítményt  
támogatnak  

A Beruházási és Európai Projektek Minisztériumának orszá-
gos újjáépítési és ellenállóképességi terve (PNRR) prog-
ramjából négy turisztikai projektet támogatnak. Az egyik a 
gernyeszegi kastély felújítása, a másik Szászkézd település 
turisztikai fejlesztése mint az UNESCO világörökség része, 
a harmadik Segesvár, míg a negyedik a mikházi régészeti 
park fejlesztése és népszerűsítése. Utóbbira a Maros Me-
gyei Tanács 2,1 millió eurót nyert el. A támogatásból kiala-
kítanak egy látogató- és kutatóközpontot, újjáépítik a római 
kori erődítmény északkeleti tornyát és egy védőfalat.  

Egyik ittasan, a másik érvényes  
iratok nélkül vezetett  

Április 13-án a mezőbándi rendőrök egy 34 éves sármási 
gépkocsivezetőt ellenőriztek. Kiderült, hogy leheletében 
0,70 mg/l volt az alkohol, így ittas vezetésért felelősségre 
vonják. Másnap Marosludason az országúton egy helybéli 
42 éves férfit állítottak meg járművével. Utólag kiderült, 
hogy hamis volt a jogosítványa, ugyanis egyáltalán nem 
rendelkezett hajtásival. Ellene is bűnvádi eljárást indítottak.  

Fatolvajokat bírságoltak  
Április 7. és 9. között a rendőrség és a brassói erdészeti 
rendőrség közös ellenőrzést tartott megyénkben, amelynek 
során a faanyag kezelésére vonatkozó 171/2010-es törvény 
alapján 10 esetben bírságoltak összesen 47.500 lej érték-
ben, ugyanakkor 6000 lej értékben 33 köbméter faanyagot 
foglaltak le.  

Hírszerkesztő: Vajda György 

20., szerda 
A Nap kel  

6 óra 27 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 16 perckor.  
Az év 110. napja,  

hátravan 255 nap.

Megyei hírek 
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Bérmálás Maros megyében
„Pál rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szentlélek” 

(Csel. 19, 7). 
A katolikus egyházban (miként az ortodox egyházban 

is) a Szentlélek közlésének szentsége a bérmálás. „A bér-
málás az a szentség, amelyben kiárad a Szentlélek, hogy 
megerősítsen és ezáltal hitünket állhatatosan valljuk, és 
hitünk szerint éljünk.” 

Az egyházmegyei gyakorlat szerint az egyházme-
gye főpásztora – dr. Kovács Gergely érsek és dr. Ke-
rekes László püspök – ötévenként keresi fel az 
egyházközségeket, és szolgáltatja ki a 15 évet betöl-
tött, felkészített fiataloknak a bérmálás szentségét. 

Idén Maros megyét is meglátogatja, a következő sor-
rendben: 

– április 22., de. 11 óra: Maroskeresztúr; du. 5 óra: De-
ményháza; 23., de. 11: Nyárádremete; du. 5: Vármező; 
24., de. 11: Marosszentgyörgy (templombúcsú is) – dr. 
Kovács Gergely érsek, du. 5: Görgényüvegcsűr; 25., de. 
11: Jedd – dr. Kerekes László; du. 5: Nyárádselye; 26., 
de. 11: Marosjára; du. 5: Székelykál. 27., de. 11: Jobbágy-
telke; du. 5: Jobbágyfalva; 28., de. 11: Szentháromság; 
du. 5: Ákosfalva; 29., de. 11: Sáromberke; du. 5: Nagy-
ernye; 30., de. 11: Nyárádköszvényes, du. 5: Nyárádsze-
reda; május 1., de. 11: Szászrégen, du. 5: Bátos. 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda,  
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva. 

Tel. 0265/268-854



Felfüggesztették  
a Lancerek használatát 

Daniel Petrescu vezérkari főnök felfüggesztette a 
román légierő kötelékében levő MIG-21 Lancer harci 
gépek használatát, miután az elmúlt években több 
repülő is műszaki meghibásodás miatt lezuhant vagy 
kényszerleszállást hajtott végre – közölte pénteken 
a román védelmi minisztérium. A bukaresti szaktárca 
közleménye szerint a felfüggesztés időszaka alatt a 
román légierő az F-16-os harci gépeket fogja hasz-
nálni, amelyeket támogatni fognak a NATO-nak az 
Air Policing fedőnevű légtérvédelmi missziója kere-
tében Romániában szolgálatot teljesítő gépei. A köz-
lemény szerint ezzel egy időben elrendelték az újabb 
F-16-os harci gépek beszerzési eljárásának felgyor-
sítását. Bukarest 32 ilyen repülőt akar vásárolni Nor-
végiától. (MTI) 

Kelendőek az épületfelújítási alapok 
Áprilisban több mint ezer finanszírozási igénylés ér-
kezett a fejlesztési minisztériumhoz az épületek 
energiatakarékossá, földrengésbiztossá és tűzbiz-
tossá tételét elősegítő beruházásokra – jelentette be 
kedden Cseke Attila tárcavezető. Az országos hely-
reállítási terv (PNRR) részét képező program össz-
költségvetése 2,8 milliárd euró, ebből már csak 974 
millió euró érhető el – idézte a minisztert az RMDSZ 
közleménye. A tárcavezető emlékeztetett, a fennma-
radó közel egymilliárd eurós összegre május 30-áig 
várják a pályázatokat. Pályázni kizárólag digitálisan 
lehet, a minisztérium honlapján (www.mdlpa.ro/in-
vestitii/PNRR). Az elérhető összegről ugyanott lehet 
tájékozódni, ez percről percre frissül, amint újabb pá-
lyázat érkezik – tette hozzá. (Agerpres) 

Fejlesztik a konstancai kikötő 
vasúti infrastruktúráját 

A kormány csütörtöki ülésén a konstancai fekete-ten-
geri kikötő vasúti infrastruktúrájának fejlesztéséről 
döntött, hogy támogassa az ukrán kivitelt – jelentette 
be a kabinet szóvivője. Dan Cărbunaru elmondta, 
hogy fejleszteni és hatékonyabbá kell tenni a kikötő 
vasúti áruszállítását, hogy fogadhassa az Ukrajnából 
Európába irányuló kivitel jelentős részét. Rámutatott, 
hogy az orosz–ukrán háború közepette a konstancai 
lett a Fekete-tenger egyik legjelentősebb kikötője, 
egyre erősebb növekedési potenciállal. Közölte, 
hogy az elfogadott emlékeztető értelmében a kor-
mány 200 millió lejt utalt ki, amiből előkészítik és fi-
nanszírozzák a fejlesztési munkálatok egy részét. 
(MTI) 

Május 2-án ül össze  
az új Országgyűlés 

Május 2-ára hívta össze az Országgyűlés alakuló 
ülését Áder János köztársasági elnök – olvasható az 
államfő határozatában, amelyet a Köztársasági El-
nöki Hivatal honlapján tett közzé az elnöki hivatal. Az 
alaptörvény értelmében a köztársasági elnök az Or-
szággyűlés alakuló ülését a parlamenti képviselők 
választását követő harminc napon belüli időpontra 
hívja össze. Az új Országgyűlés május 2-án 11 óra-
kor kezdi meg munkáját – olvasható a keddi határo-
zatban. A parlament megbízatása az alakuló üléssel 
kezdődik, és a következő Országgyűlés megalaku-
lásáig tart. (MTI)

amikor mindenki, aki ésszel él, próbálja megőrizni azt, 
amije van, és nem költekezik feleslegesen. Hiszen ki 
tudja, mikor lesz rá szükség? Lehet, hogy soha, és lehet, 
hogy már holnap. A hétköznapokkal járó szorongásnak 
pedig tökéletesen megágyazott az elmúlt két év, amikor 
alig jöhettünk ki a házból, amikor betiltották a nagy ta-
lálkozásokat, és az emberek sokszor észrevétlenül 
ugyan, de visszahúzódóbbak lettek, megszokták, hogy 
otthon maradjanak, és e megszokás ki tudja ölni a lé-
lekből a közösség iránti vágyakozást, a találkozás 
igénylését és örömét. Háborús fenyegetettség, létbizony-
talanság, küszöbön ácsorgó és az élet ajtaján veszettül 
dörömbölő szegénység, elidegenedés és magány. Pár 
évvel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy ide jutunk 
a huszonegyedik század Európájában, erről sokszor ír-
tunk már.  

Az idei húsvéton a nagypéntek szelleme uralta e tájat, 
és nem eresztett szorításából a feltámadás ünnepén sem. 
Pedig a húsvét a remény és bizonyosság ünnepe, a meg-
újulásé, a halál fölött aratott győzelemé. Idén az ismert 
világ urai, a biztos távolból parancsokat osztogató, e 
földi élet és halál fölött álló játékmesterei gondoskodtak 
arról, hogy a bolygót sújtó járványból kilábaló embe-
riségnek a legnagyobb keresztény ünnepet megélni 
szándékozó hívei ez évben se legyenek boldogak, re-
ményteljesek, ne tekintsenek ismét bizakodva a jövőbe, 
hiszen mindannyian tudjuk: a félelemben tartott töme-
gek boldogan feladják szabadságukat egy kis biztonság-
érzetért cserébe.
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A XI. stáció

Ország – világ Júliustól bezárják az oltóközpontokat 
Romániában június 30-án véget ér az egészségügyi 
minisztérium koronavírus elleni oltási kampánya, 
bezárnak az erre a célra létrehozott oltóközpontok, 
a koronavírus elleni immunizálást pedig júliustól a 
családorvosi rendelők veszik át – jelentette be ked-
den közösségi oldalán Andrei Baciu egészségügyi ál-
lamtitkár, a koronavírus elleni oltási program 
felelőse. 

Júliustól a Covid-19 betegség elleni immunizálás is a nem-
zeti oltási program részévé válik. Az államtitkár ismételten 
hangsúlyozta, hogy az oltás felvétele továbbra is a legjobb vé-
dekezés a Sars-Cov-2-es vírus ellen, és „rendkívül hasznos”, 
főleg a veszélyeztetett csoportok számára. 

Romániában a múlt héten már csak 1148-cal emelkedett a 
koronavírus ellen beoltott lakosok száma, eddig 8 millió 124 
ezren kaptak legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát, 
és ez a beoltható (5 év feletti) lakosság 44,84 százalékát  
teszi ki. 

Hétfőn a koronavírus-járvány kapcsán hozott kormányzati 
intézkedések legtöbbet szereplő illetékese, a lakosság immu-
nizálása és a Covid-igazolvány munkahelyi megkövetelése 
mellett érvelő Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár be-
jelentette, hogy ő is elkapta a koronavírus-fertőzést, annak el-

lenére, hogy állandóan viseli az FFP2-es, szűrővel ellátott 
maszkot. A tisztségviselő állítása szerint tünetei nem súlyosak, 
a következő napokban otthonról dolgozik. 

Romániában egyébként továbbra is visszaszorulóban van a 
koronavírus-járvány ötödik, az omikron-variánsnak tulajdoní-
tott hulláma. A szaktárca keddi jelentésében szereplő 1524 
újonnan diagnosztizált fertőzés megfelel ugyan az utóbbi két 
hét átlagának, de heti összevetésben a tendencia csökkenő: az 
utóbbi héten diagnosztizált 8172 új eset csaknem 30 százalék-
kal elmarad az előző hét napon feljegyzett fertőzésszámtól. 

Az elhalálozásoknál a csökkenés lelassult. Bár az áldozatok 
számában jelentősek az ingadozások, a koronavírus-fertőzés-
sel összefüggő elhalálozások átlagos száma napi 17 esetre 
csökkent. A kórházakban valamivel több mint 1500 korona-
vírusos beteget ápolnak, ami csaknem 25 százalékos csökke-
nés az előző héthez képest. 

A maszkviselési kötelezettség eltörlése óta eltelt egy hónap-
ban viszont Romániában erőre kapott az influenza-járvány. 
Múlt héten 2149 új influenza-fertőzést diagnosztizáltak, amely 
14-szer magasabb szám a tavalyi év azonos időszakához ké-
pest. Hétfőn a hatóságok bejelentették, hogy immár két halálos 
áldozatot is követelt az idei influenzajárvány Romániában. 
(MTI)

Parlament előtt a fekete-tengeri földgáz kitermelését 
szabályozó törvénymódosító indítvány

A kormánykoalíció pénteken a parlament elé ter-
jesztette a fekete-tengeri földgáz kitermelését sza-
bályozó törvénymódosító indítványt, amelyet 
sürgősségi eljárásban fognak megvitatni – közölték 
pénteken a koalíció vezetői. 

A koalíció közleménye szerint a jogszabálytervezet mind 
a tengeri (offshore), mind a szárazföldi (onshore) gázmezők 
kitermelésének új lendületet ad. A 2018-ban elfogadott ko-
rábbi, jelenleg még hatályos jogszabállyal a befektetők elé-
gedetlenek voltak, ezért az új tervezettől tették függővé 
főleg a fekete-tengeri földgáztartalékok kitermelésének 
megkezdését. A koalíció vezetői úgy vélték, hogy az új ter-
vezet versenyképes adózási rendszert hoz létre. Hozzátették, 
hogy az adókkal együtt a kitermelt gázból származó jöve-
delem 60 százaléka a román államé lesz, 40 százaléka a be-
fektetőké. 

Nicolae Ciucă liberális miniszterelnök hangsúlyozta, hogy 
a Black Sea Oil and Gas amerikai vállalat már az év közepén 
felszínre hozza az első gázmolekulákat egy kisebb méretű fe-
kete-tengeri földgázmezőből, ahonnan évente 1 milliárd köb-
méter gázt terveznek kitermelni. A nagyobbik gázmező, a 

Neptun Deep kitermelése várhatóan 2026-ban kezdődhet meg 
– mondta a miniszterelnök. 

Ez utóbbit az osztrák OMV és a román Romgaz vállalatok 
fogják kitermelni, onnan a tervek szerint évente 10 milliárd 
köbmétert gázt hoznak felszínre. A román kormányfő kie-
melte, hogy a törvény lehetővé teszi, hogy Buzău  
megyében a Caragele településen levő onshore mezőn is meg-
kezdődjön 2024 elején a mély kitermelésű gáz felszínre hoza-
tala. 

Ciucă szerint ez a jogszabály megteremti annak lehetőségét, 
hogy Románia teljes mértékben függetlenné váljon az orosz 
gáztól, és szert tegyen a vegyipar fejlesztéséhez és működte-
téséhez szükséges gázmennyiségre. A kormányfő emlékezte-
tett, hogy Románia egyik legnagyobb energiafogyasztója,  
a Marosvásárhely határában levő, műtrágyát gyártó Azomures 
vegyi üzem a magas energiaárak okozta december eleji leállást 
követően még mindig nem tudott újraindulni, mert nem ren-
delkezik a működéséhez szükséges gázzal. Reményét fejezte 
ki, hogy az új nyersanyagmennyiség következtében Románia 
lakosai is olcsóbban juthatnak majd hozzá a gázhoz.  
(MTI)

Kezdődik az ukrajnai „különleges hadművelet” kö-
vetkező szakasza, amelynek célja a délkelet-ukraj-
nai szakadár entitások „teljes felszabadítása” – 
jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 
kedden az India Today televíziónak nyilatkozva. 

 „A kelet-ukrajnai hadművelet célja, ahogy azt már a lege-
lején bejelentették, a donyecki és luhanszki köztársaság teljes 
felszabadítása. Ez a művelet folytatódni fog, kezdődik a mű-
velet következő szakasza, és úgy gondolom, hogy ez fontos 
pillanat lesz” – nyilatkozott Lavrov. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a védelmi minisztérium 
illetékességébe utalta annak a kérdésnek a megválaszolását, 
hogy mit értett Lavrov a Donyec-medence védelmére irányuló 
„különleges hadművelet” új szakasza alatt. Ugyancsak a ka-
tonai tárcához hárította át az érdeklődést azzal kapcsolatban 
is, hogy mi történt az elsüllyedt Moszkva cirkálóval. Hason-
lóképpen tett az indiai tévécsatornának nyilatkozó orosz kül-
ügyminiszter is. 

Lavrov ugyanakkor azt ígérte, hogy Oroszország ki fogja 
deríteni az igazságot az ukrajnai Bucsában történt civilgyil-
kosságokkal kapcsolatban. Azzal vádolta meg az Egyesült Ál-
lamokat, Nagy-Britanniát és más nyugati országokat, hogy 
„elveszítik az érdeklődésüket” a saját szempontjukból elő-
nyösként indult médiakampányok iránt, amint olyan tények 
merülnek fel, amelyek megkérdőjelezik ezek hitelességét. 

Kifogásolta, hogy az igazságot szerinte nem tárták fel sem 
Alekszandr Litvinyenko 2006-ban Londonban történt meg-
mérgezése, sem a malajziai utasszállítónak a Donyec-meden-
cében 2014-ben történt lelövése, sem pedig a Szergej és Julija 
Szkripal ellen 2018-ban, vagy az Alekszej Navalnij ellenzéki 
politikus ellen 2020-ban megkísérelt merénylet ügyében. Ne-
hezményezte, hogy Oroszországot, amely „ragaszkodik az 
igazság kiderítéséhez”, az ezen ügyekben folytatott nyomo-
zásból kizárták. 

Lavrov megismételte, hogy Oroszországnak nem áll szán-
dékában sem nukleáris fegyvert bevetni, sem rendszerváltást 
végrehajtani Ukrajnában. Mint mondta, az ukránoknak ma-
guknak kell eldönteniük, hogyan éljenek. 

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a Nyugat szerinte fel-
használta Oroszországgal szemben Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnököt, amikor arra bátorította, hogy vegye semmibe 
az ukrajnai rendezésről megkötött minszki megállapodások 
végrehajtását. Úgy vélekedett, hogy Zelenszkij szavait nem 
lehet komolyan mérlegelni, mert az ukrán vezető folyamato-
san változtatja az álláspontját. Hangot adott álláspontjának, 

miszerint nem lehet eltűrni, hogy nyugati országok úgy gon-
dolják, mindent megtehetnek, mert senki sem tiltakozott az 
afganisztáni, szíriai és iraki célpontok kegyetlen bombázásá-
ért, most pedig ruszofóbiára bátorítják a kijevi kormányt. 

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter az általa vezetett 
tárca keddi vezetőségi ülésén azt hangoztatta: a Nyugat a nö-
vekvő fegyverszállítmányokkal arra akarja provokálni Kije-
vet, hogy „az utolsó ukránig harcoljon”. Sojgu szerint az orosz 
fegyveres erők következetesen végrehajtják a donyecki és lu-
hanszki „népköztársaság” felszabadításának tervét, a katonák 
pedig személyes bátorságot és hősiességet tanúsítanak a harci 
feladatok végrehajtásakor. A hadseregtábornok azt hangoz-
tatta, hogy Oroszország továbbra is megbízhatóan szavatolja 
polgárai biztonságát, és az elmúlt hónapok eseményei világo-
san megmutatják, mennyire fontos a hadsereg továbbfejlesz-
tése. Kilátásba helyezte, hogy az orosz fegyveres erők 
bevezetik majd a hadviselés új módjait annak érdekében, hogy 
jobban alkalmazkodjanak a katonai küzdelem modern felté-
teleihez. Mint mondta, a védelmi tárca cselekvési terve a had-
sereg és a haditengerészet további fejlesztését és korszerű 
eszközökkel történő felszerelését célozza. 

Sojgu elmondta, hogy a fejlett kommunikációs rendszerek-
nek köszönhetően töredékére csökkent a Kalibr és Kinzsal ra-
kéták célmegjelölésének átadási ideje. Bejelentette, hogy az 
év végéig újabb Merigyian-M távközlési műholdat bocsátanak 
fel az orbitális kommunikációs konstelláció fenntartása érde-
kében. A második, korszerűsített ilyen eszközt idén március-
ban állították pályára, ennek működése több mint 3 millió 
négyzetkilométeres területen biztosítja a stabil kommunikációt 
az Északi-sarkvidéken. 

A védelmi tárca vezetője bejelentette, hogy 2022-re más-
félszeresére nő az Északi Flotta parti erőinek harci potenciálja, 
a flotta számára összefüggő radarmezőt hoznak létre és növe-
lik a légvédelmi rakétarendszerek képességeit is. Ígéretet tett 
a 14. hadtest fokozatos növelésére. Mint mondta, az Északi 
Flotta, amely idén több mint félezer modern fegyvert kap, ki-
terjeszti hajóinak jelenlétét a világtenger különböző régióiban. 

A tárcavezető szerint a sarkvidék katonai infrastruktúrájá-
nak korszerűsítésére vonatkozó tavalyi terv 108 százalékban 
teljesült, és ennek értelmében 117 épület készült el. 2022-ben 
a régióban 28 létesítményen terveznek dolgozni. 

Sojgu a tanácskozáson arra is emlékeztetett: kedden volt a 
239. évfordulója annak, hogy II. Katalin cárnő a Krímet Ku-
bany és Tamany régió mellett, „lakóinak kérésére” felvette az 
orosz birodalomba. (MTI)

Lavrov: Új szakasz kezdődik  
a „különleges hadműveletben”  



Nemrég írták alá az Országos Út-
ügyi Igazgatóság által igényelt ur-
banisztikai engedélyt a balavásári 
útkereszteződés átrendezésére – 
adta hírül március végén közösségi 
oldalán a község polgármestere, 
Varga Adorján. Az előtanulmány 
elkészítési határideje április vége, 
amit a terv és az építkezési enge-
dély követ, majd egy újabb közbe-
szerzési eljárás a kivitelezésre, így 
remélhetőleg az év végéig egy kor-
szerű körforgalom épül majd ki Ba-
lavásár központjában, amely 
megoldást jelent a balesetveszély 
elhárítására. 

Varga Adorján lapunk érdeklődé-
sére elmondta, a balavásári útke-
reszteződésben szinte naponta 
történnek koccanások, de sajnos 
időnként személyi sérüléssel járó 
súlyosabb balesetek is, amit több 
ízben is jeleztek az Országos Út-
ügyi Igazgatóságnak. Próbálták lát-
ványosabb jelzőtáblákkal felhívni a 
gépkocsivezetők figyelmét a hely-
színen érvényben lévő közlekedési 
szabályokra, viszont ez nem hozta 
meg a kívánt eredményt, a gépko-
csivezetők figyelmetlenség miatt 
továbbra is számos balesetet okoz-
nak, sokan elsőbbségadás nélkül 
hajtanak be a kereszteződésbe. 
Ugyanakkor a rossz kilátás is hoz-

zájárul a balesetveszélyhez, például 
a Dicsőszentmárton felől érkezők-
nek nincs megfelelő rálátásuk a Se-
gesvár felőli forgalomra. Az 
országos útügyi hatóság több prob-
lémás útkereszteződés rendezésére 
szervezett licitet, köztük a balavá-
sárira is. A licit lejárt, megvan a ter-
vezőcég, amelynek a feladata az 
előtanulmány elkészítése, az enge-
délyek beszerzése, az építkezési en-
gedély megszerzése és a végső terv 
elkészítése. A helyi önkormányzat 
folyamatosan egyeztetett a tervező-
vel, módosításokat is javasoltak, jó 
az együttműködés a tervezőcéggel, 
és remélhetőleg már az év közepe 
felé elkezdődhet a kivitelezés is. A 
körforgalom közvetlen közelében, 
mindenik irányban gyalogátjárók és 
járdák kialakítása is része a tervnek, 
olyan helyeken is, ahol eddig ezek 
hiányoztak. 

Amióta üzemel az okosrendszer, 
nem történt gyalogosgázolás 

Szintén a balesetek megelőzése 
érdekében, a balavásári önkor-
mányzat tavaly ősszel két, úgyne-
vezett okos-gyalogátkelőt helyezett 
üzembe, egyiket a balavásári útke-
reszteződés Marosvásárhely felőli 
kijáratánál, a másikat pedig a kendi 
iskolánál. Ezen a két átjárón volt 
ugyanis az utóbbi időben a legtöbb 

gyalogosgázolás, a 2020-as év 
végén a kendi átjárón két hónap 
alatt két halálos kimenetelű gázolás 
történt, tehát muszáj volt lépni 
annak érdekében, hogy csökkentsék 
a balesetveszélyt – fejtette ki la-
punknak a község polgármestere. 
Mint mondta, a másik megoldás, 
azaz, hogy jelzőlámpákat szerelje-
nek, nem tűnt kézenfekvőnek, 
ugyanis egyrészt nagyon bonyolult 
lett volna az engedélyeztetési folya-
mat, ugyanakkor nem biztos, hogy 
sikerült volna megszerezni az út-
ügyi hatóság beleegyezését. Így ta-
láltak rá egy magyarországi cég 
által kifejlesztett okosrendszerre, 
amely az anyaország több települé-
sén majdnem nullára csökkentette a 
gyalogosgázolások számát, és ame-
lyet Romániában először Kenden és 
Balavásáron helyeztek üzembe.  

A rendszer érzékeli azt, ha valaki 
megáll az átkelőnél, és bekapcsol 
egy sárga villogó fény, amely jelzi 
az autósoknak a gyalogosok jelen-
létét, ugyanakkor egy LED-es 
pluszvilágításnak köszönhetően sö-
tétedés után is jól észrevehető a 
gyalogos, akár nagyobb távolságról 
is – sorolta az okosrendszer elő-
nyeit a polgármester, aki szerint 
amióta ezeket üzembe helyezték, 
nem történt gyalogosgázolás a szó-
ban forgó két helyszínen.

(Folytatás az 1. oldalról)
A balesetveszélyt próbálják elhárítani 

Húsvét után, április 20-án folytatódik 
a tavaszi nagytakarítás Marosvásár-
helyen, és május 10-én zárul.  

Az ütemterv szerint ma a Március 8., Ősz, 
Kapa, Domb, Déli, Kudzsir, Vajdahunyad, 
Resicabánya, Nagydisznódi utcákból szállít-
ják el a hulladékot, továbbá kitakarítják a 
környékbeli erdő szélét. Április 21-én, csü-
törtökön a Raktár, Felszabadulás, Szabadság, 
Otthon (Căminului), Prut, Kukorica,  
Meggyesfalvi, Măcin, Körös, Vlegyásza, 
Kászon, Vasile Lupu, Tázló, Ion Heliade Ră-
dulescu, Băneasa, Cukorgyár, Méh utcákban 
összegyűjtött szemetet szállítják el.  

A következő héten a terv szerint az alábbi 
utcák kerülnek sorra: 

április 27-én, szerdán az Ady Endre, 
Bethlen Gábor, Hattyú, Mioriţa, Akácfa, 
Milcov, Szitás, Oneşti, Kőműves, Nicolae 
Bălcescu, Romulus Guga utcákon haladnak 
el a szemeteskocsik.  

Április 28-án, csütörtökön a Tavasz, Ke-
nyér, Mező, Zsil, Takács, Szeret, Hegyi 
Lajos, Frédéric Joliot-Curie, Gólya, Ialo-
miţa, Tündér, Iuliu Maniu, Săvineşti, Azúr, 
Levendula, Ojtozi, Bodor Péter utcákat taka-
rítják.  

Április 29-ére, péntekre a Hadsereg tér, a 
Dr. Louis Pasteur, Pacsirta, Levél, Ion Luca 
Caragiale, Békási, Bogdan Petriceicu Haş-
deu, Szamos, Madách Imre, Tatros, Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, Olt, Darabont, 
Cserna utcákat ütemezték be. 

Április 30-án, szombaton a Sziget, Har-
csa, Bőség, Fűzfa, Szászsebes, Hóvirág, Ge-
neral Traian Moşoiu, Gheorghe Şincai, 
Szabadság, Govora, Patak, Radnai, Fecske, 
Dr. Emil A. Dandea, Crişan, Varga Katalin, 
Plevna, Tudor Vladimirescu – a Szabadság 
és a Dózsa György utca közötti szakasz – 
van soron.  

 A szemeteskocsik csak egy alkalommal 
haladnak át az utcákon, a 7-16 óra közötti 

időpontban, ezért kérik a program betartását. 
Azoknak, akik nem a megfelelő napon teszik 
ki a hulladékot az utcára, fizetniük kell a 
szállítási költségeket vagy a szabálysértésért 
a bírságot. 

A nagytakarítás idején ingyen hívható te-
lefonszámot bocsátanak a lakosság rendel-
kezésére: 0800800396, ez hétfőtől péntekig 
8-15 óra között tárcsázható. 

A tavaszi nagytakarítás keretében a válo-

gatva gyűjtött háztartási hulladékot, papírt, 
kartont, üveget, műanyagot szállítják el, il-
letve a növényi hulladékot: leveleket, ágakat, 
gallyakat. A hulladékot műanyag zacs-
kókba/zsákokba kell gyűjteni, és a járdasze-
gélyre kell kihelyezni, a szemeteskocsik 
számára megközelíthető helyre, a program-
ban közölt dátum előtti napon. 

Nem gyűjtik össze az építkezésből/bon-
tásból származó törmeléket, sem a pincék, 
padlások kitakarításából származó (szénpor, 
csempe, tégla stb.), továbbá az elektromos és 
elektronikai hulladékot. Ezeket külön gyűj-
tik össze a tavaszi nagytakarítás befejezése 
után. 

Újdonság az idén, hogy miután a lakóne-
gyedekben befejeződött a tavaszi nagytaka-
rítás, a főbb utcákat lemossák. 

Április 20-án, szerdán a Laposnya, Lugas 
utca, Állomás tér, Tordai, Nagyenyedi, Fo-
garasi, Cukorgyár, Zsilava, Rozmaring, 
Temes, Egység, Pajka Károly, Váltóőr, Köz-
legelő, Cséplés, Rakodó, Kurta utcát mossák 
le, míg árprilis 21-én, csütörtökön a Március 
8., Ősz, Kapa, Domb, Déli, Kudzsir, Vajda-
hunyadi, Resicabányai, Nagydisznódi ut-
cákra kerül sor.  

A polgármesteri hivatal arra kéri a gépko-
csivezetőket, hogy ne parkoljanak a szóban 
forgó utcákban, amíg a takarítás tart.  

Az ütemterv az időjárás függvényében 
módosulhat – közölte a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal sajtóirodája. (mezey) 

Folytatódik a tavaszi nagytakarítás Marosvásárhelyen

Három önkormányzat lép ki a megyei közbeszerzési rendszerből 
Maguk választják ki a tízórai-szolgáltatót

A Maros Megyei Tanács múlt csütörtöki ülé-
sén jóváhagyta, hogy három közigazgatási 
egység, Szászrégen, Balavásár és Nyárádma-
gyarós kilépjen a megyei közbeszerzési rend-
szerből, amely az iskolások tízóraiját eddig 
beszerezte. A következő, 2022–2023-as tan-
évtől a helyi önkormányzatok szervezik meg 
a közbeszerzési procedúrát, és helyi termelők 
biztosítják a tejet, kiflit és almát az iskolás 
gyerekeknek.  

A szászrégeni önkormányzat már a tavaly döntött, 
hogy kilép a megyei közbeszerzési rendszerből, azon-
ban elkésett, a határozattervezet csak most került a me-
gyei tanács napirendjére, következésképpen a 

„leválás” csak a következő tanévtől valósulhat meg.  
– Az volt az elképzelés, hogy próbáljunk meg egész-
ségesebb, jobb minőségi tízórait adni a gyermekeknek. 
Az ötlet Tudor Veronka RMDSZ-es tanácsosunktól 
származik. Mivel eddig a közbeszerzést a megye bo-
nyolította le, s nem volt beleszólásunk a procedúrába, 
úgy döntöttünk, hogy kilépünk a rendszerből, és meg-
próbáljuk helyi szinten elvégezni a közbeszerzést, s ez-
által a helyi termelőket támogatni. A valóság az, hogy 
elég sok panasz volt arra, hogy a tízórai nem jó minő-
ségű, a gyermekek nem ették meg, eldobták. A lényeg 
az, hogy jó és finom tízórait adjunk a szászrégeni gyer-
mekeknek – nyilatkozta Gáll Előd, a szászrégeni pol-
gármester kabinetvezetője. (mezey) 
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Változnak a szokásaink. Az a 
benyomásom, hogy a húsvéthétfői 
locsolás is visszahúzódóban van. 
Nem a látványos, nagy, szervezett 
akciók vannak eltűnőben, amiket 
tévében, közösségi hálókon, ilyen-
olyan csatornákon jól lehet nép-
szerűsíteni, és hozzák is az áhított 
lájkokat, hanem az egyéni, csa-
ládi, társas öntöző körutak, csa-
tangolások ritkultak meg, amelyek 
ilyenkor mindig megmozgatták a 
települést, élettel, spontaneitással 
dúsították fel a városképet. Má-
sodnapján most sokkal kevesebb 
ünneplőbe öltözött apát és tojásta-
sakos kisfiút, nagyapát és unokát, 
ünnepélyeskedő vagy idétlenkedőn 
is rokonszenves sihedercsoportot 
láttam a vásárhelyi utcákon csel-
lengeni, öntöző szándékkal be-
csengetni családi házakba vagy 
blokklakásokba, mint régebb. Per-
sze tévedhetek, lehet, hogy csak 
nekem tűnt úgy, milyen szokatla-
nul kevés mozgás, locsolkodó lát-
ványhelyzet jellemezte ezt a hétfői 
ünnepnapot. Talán azért, mert a 
kétévnyi karanténos zárlat után 
arra számítottam, hogy most aztán 
igazán megpezsdül minden, ha 
már szabadon lehet jönni-menni, 
mindenki teljes gőzzel ki is hasz-
nálja ezt. Nem így történt, leg-
alábbis az én mozgáskörömben. 
Nyilván nem az esetleges spicces, 
hangoskodó, zavarkeltő zsivajgást 
hiányolom, de rá kell jönnöm, 
egyre több ifjúkori nosztalgiámról 
derül ki, hogy a mai fiatalok éle-
téből az már kimarad. Igaz, nem is 
tudják, mit veszítenek. Jön más, 
számukra érdekesebb, fontosabb, 
szórakoztatóbb, mint amik a mi 
életérzéseinket, tapasztalatainkat 
gazdagították.  

Az újjáéledő kikopott, hatalmi-
lag kiirtani próbált, de újraélesz-
tett közösségi hagyományok 
viszont tetézve feledtetik ezt a hiány-
érzetet. Joggal vagyunk büszkék a 

húsvétvasárnapi ételszentelés fel-
emelő mozzanatára, amit a rend-
szerváltozás után a csíkszeredaiak 
tettek országos, sőt nemzetközi hí-
rűvé. Az a rend, fegyelem, méltó-
ság, ahogy ők ezt megélik, bárki 
számára példamutató. Ez is ma-
gyarázza, miért honosodik meg lé-
lekemelőn egyre több helyen e hit 
jegyében fogant szokás. Az idén 
Sepsiszentgyörgyön és Kolozsvá-
ron is útjára indult. Jövőre, gon-
dolom, máshol is elkezdődik a 
szabadtéri ételszentelés. És nem 
csak ez a tradíciónk szökik szárba 
ismét. Említhetem a határkerülést 
is, ami főleg a Gyergyói-medencé-
ben és Kézdiszék több településén 
lett újra a népélet egész közössé-
geket megmozgató része. A Face-
book, a hírcsatornák, a média 
megannyi formája folyamatosan 
tudósít ezekről meg a többi húsvéti 
szokásról. Erdélyi falvaink tájékán 
a legismertebb talán a zöldág-
ajándékozás, a húsvétfaállítás, a 
kakaslövés, a vedres, zenekaros 
locsolkodás. Nem folytatom, az, 
ami a gondolatmenetemet elindí-
totta, jelenségszerű és általáno-
sabb. Azon morfondírozok, milyen 
rövid idő alatt képesek vagyunk a 
kényszerkörülményekhez igazodni, 
és ennek folytán az életmódunkon, 
berögzült életvitelünkön változ-
tatni. Tudom, a világjárvány nagy 
úr, az életveszély mindent felülír, 
és ha nem józan megfontolásból, a 
hatóságok követelte szigorú meg-
szorítások miatt is alkalmazkodni 
kellett a védekezés szabályaihoz. 
Ha pedig a veszélyhelyzet és az 
előírások megszűnte után bizonyos 
jelenségek az életvitelünkbe nem 
térnek vissza, az bizonyára azért is 
van, mert anakronisztikusak, szer-
vesen abba már nem illenek bele. 
Itt erről lenne szó? Nem tudom. 
Csak úgy eszembe jutott. De akkor 
vajon mi lesz a hozzánk mind kö-
zelebb zajló háborúval?! (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Fotó: Nagy Tibor 



 
Az új zenei évad kezdetétől 

mintha a Liszt-művek bemutatásá-
nak egyfajta reneszánsza is elindult 
volna a filharmónia műsorában. Di-
cséretes, hogy ez nemcsak a hang-
szeres, hanem a vokálszimfonikus 
művekre is érvényes. Szalman Ló-
ránt mester halála után 15 évvel újra 
él a kórus, és ragyognak az énekes 
szólista tehetségek György Leventé-
nek köszönhetően. Íme az új bemu-
tató: válogatás a Krisztus- 
oratóriumból. 

„A Krisztus-oratóriummal végre 
elkészültem… Hogy mikor és hol 
hallatom majd, egyáltalán nem érde-
kel. Dolgaimat megírni: művészi 
szükségesség nálam…” (1866. októ-
ber 23.)  

Művének alapját a gregorián éne-
kek dallamvilága, a Szentírás sorai és 
a katolikus liturgia bizonyos szöve-
gei alkották. Az oratórium három 
nagy része: Karácsonyi oratórium, 
Vízkereszt után, Szenvedés és feltá-
madás. „Ha jelentős karmester te-
kinti szívügyének, s méltó 
partnerekkel dolgozik – akár a kri-
tika is remekműként emlegeti…” 

A megszólaló tételek: A csoda 
(Das Wunder), Pater noster, Az egy-
házalapítás, Hegyi beszéd, Szomorú 
az én lelkem (Tristis est anima mea)/ 
Stabat mater, Ó fiak és leányok (O 
Filii et Filiae) és a Feltámadott (Re-
surrexit). 

Karmester Erdélyi Dániel (Ma-
gyarország). 

Szólisták: Diana Tugui szoprán, 
Dora Blatniczki alt, Tiberius Simu 
tenor, György Levente bariton. Or-
gona – Lukács Stroia Silvia.  

 Alan Walker (norvég zenei produ-
cer) véleménye a műről: „Három óra 
alatt az oratórium egy évszázadnyi 
utat jár be a harmóniai fejlődés terén. 
Pasztorálisan egyszerű zenével indít, 
s profetikus zenével zár. S nem túlzás 
»próféciáról« beszélni a Krisztus-
oratórium vége felé hallható egyes 
szakaszok kapcsán, amelyekhez ha-
sonló zene a modern időkig nem szü-
letett”. 

Marosvásárhelyen Erdélyi Dániel 
nagyszerűen vezényelt az este fo-
lyamán, lírai és drámai szépségében 
gazdagon bontotta ki a művet, a 
kórus és a zenekar kiemelkedő sze-
repét koordinálva imponáló felké-
szültséggel oldotta meg feladatát, 
eleget téve a szólók és a drámai 
helyzetek sokrétű követelményé-
nek. 

Nagyszerű baritonistánk, György 
Levente virtuóz fölénnyel énekelte 
rendkívül kényes szólamát, muziká-
lis és őszintén átélt előadásában esz-
ményi példát mutatva szereplő- 
társainak, akiket remélhetőleg nem 
csak egyszeri alkalommal üdvözöl-
hettünk a palota színpadán. Mindhá-
rom művész hangban, stílusban, 
technikában egyaránt kiváló teljesít-
ményt nyújtott, akárcsak az orgona-
kíséretet ellátó Lukács Silvia. 

Annyi bizonyos, hogy Liszt Krisz-
tus-oratóriuma torzóként is igazi, 
nagy közönségsikert aratott Vásárhe-
lyen.
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B  ázsa-Mosó Tímea többször járt 
már a láthatatlan hídon, ami földi 
napjainkból az égiek felé vezet. A 

remény várótermében sem ismeretlen virág-
könnyed, törékenységében merész jelenléte. 
Éveken át tért vissza a léleknek erre a biz-
tonságos óvóhelyére, míg örök vágya, az 
anyaság kétszeresen valóra nem vált. 

Ünnep előtt pár nappal a virtuális térben 
mesélt a ragyogó tekintetű, harmincas évei-
ben járó nő kincseiről, Amiráról és Timóte-
usról, akikhez hosszú időalagút vezetett. A 
várandósság kilenc hónapjának többszöröse 
kellett a csodához, szívbetegsége miatt 
ugyanis a biológiai forgatókönyv szerint nem 
valósulhatott meg a gyermekvállalás.  

– 2011-ben mesteriztem Budapesten, egy 
évre rá volt az esküvőm, akkor már dolgoz-
tam – vágott bele történetébe a mobiltelefon 
képernyője előtt. – A párommal nagyon sze-
rettünk volna gyereket, de ha meg is fogant 
a magzat, nem maradt meg. Így nem volt kér-
dés számunkra, hogy jelentkezzünk örökbe-
fogadásra. 2013-tól várakoztunk, és két év 
múlva egyszer csak megcsörrent a telefon. 
Értesítettek, hogy van egy ötnapos kislány, 
akit, ha megfelel, hazavihetünk. Mi nem 
szabtunk feltételeket a jövendőbeli családta-
gunkat illetően, csak annyit kértünk, hogy 
meglegyen keze, lába, és ha valamilyen be-
tegsége van, az lehetőleg gyógyítható, kor-
rigálható legyen. Előzőleg azt is 
megkérdezték tőlünk, hogy színes bőrűt elfo-
gadunk-e, nekünk pedig a faji hovatartozás-
sal kapcsolatban sem volt kikötésünk. 
Amirát, mivel elég fekete kislány, előttünk 
többen visszautasították. Gyanítjuk, hogy a 
roma származása valami mással is kevered-
het, ugyanis különleges, vastag, csillogó 
bőre van. Már újszülöttként is nagyon szép 
volt, és most még gyönyörűbb. A vér szerinti 
apja ismeretlen, és mivel titkos örökbefoga-
dás útján került hozzánk, a szülőanyjáról 
sem tudunk semmit. Így tippelgetnünk kell 
majd, amikor az identitását keresni kezdi, de 
azt szoktuk mondani a férjemmel, hogy talán 
lehet benne arab vagy kubai vér is. A moz-
gása, az egész lénye csupa tánc, ugyanakkor 
hihetetlenül okos, és úgy tudja előadni 
magát már most, majdnem 7 évesen, mint 
egy igazi felnőtt.  

– Milyen volt az első találkozásotok a kis-
lánnyal? – kérdezem, amikor Timi megpihen 
egy szusszanásnyit. 

– Egy átlagos szerdai napon éppen dol-
gozni mentem, amikor megtudtam, hogy van  
számunkra egy baba, aki a kisvárdai kór-
házban vár ránk. A férjemmel, aki a gyerek-
várásban mindvégig igazi társam, segítőm 
volt, még aznap vonatra 
ültünk. A munkahelye-
men szóltam, hogy az 
elkövetkezőkben ne szá-
mítsanak rám, mert me-
gyek „szülni”. Lélekben 
tényleg ez történt. Két napra beutaltak Ami-
rával a kórházba, és alaposan felkészítettek 
a gondozására. Közben környezettanul-
mányt is végeztek nálunk a gyámügyi illeté-
kesek. Megfelelőnek találták a 
körülményeket, a modern bútorzattal is elé-
gedettek voltak, azt persze nem sejtették, 
hogy a szekrényben egy babaholmi sincs 
még, a régóta várt értesítés előtt ugyanis 
nem szereztünk be semmit a kislány számára. 
11 naposan hozhattuk haza Amirát, azután 
következett az az iszonyatos hat hét, ami alatt 
a szülőanya visszaveheti a gyerekét. Naponta 
rettegtünk attól, hogy megszólal az ajtó-
csengő, és elveszik tőlünk azt, akire éveket 
vártunk. Csak ez után a másfél hónap után 
fogtuk fel igazán, hogy szülők lettünk. Szá-
munkra akkor jött el a felhőtlen boldogság 
ideje.  

– A hat hét szorongáson túl milyen más ki-
hívásokat éltél meg a közös életetek elején? 

– 2200 gramm volt mindössze a kislá-
nyunk, amikor hazahoztuk, így nem volt 
könnyű a gondozása, de a védőnő és a gyer-
mekorvos mindenre megtanított a kisvárdai 
kórházban. Emellett maga Amira is rengete-
get segített, így csak az első két éjszakát vir-
rasztottuk át felváltva a férjemmel. A 
lányunk is és a későbbiekben Timóka, az 
öccse is megkímélt az éjszakázástól, ettek, 
aludtak rendesen. Mintha így hálálták volna 
meg, hogy a mieink lehetnek. 

A későbbiekben Amira óvodás évei is 
szóba kerülnek.  

– Érte-e Amirát hátrányos megkülönböz-
tetés a közösségben a bőre színe miatt? – 
kérdezem. 

– Sajnos igen, olyankor felmentem „anya-
tigrist” játszani. Volt, hogy azzal fogadott az 

óvónő: „Anyuka, megint verekedtek a cigá-
nyok”. Az óvodában sok roma gyerek volt, a 
belvárosi iskolában, ahova jár, mindössze 
ketten vannak, és rendszerint „csak ők voltak 
rosszak”. Mi a férjemmel sok éve dolgozunk 

az önkormányzatnál, 
én korábban, a párom 
most is romákkal fog-
lalkozik. Régóta pró-
báljuk tudatosítani az 
emberekben, hogy a ci-

gányság nem fertőző betegség, de egyelőre 
nem látok nagy változást ezen a téren. Ami-
rának igyekszem biztosítani minden olyan 
fejlődési lehetőséget, ami az érdeklődésének 
megfelel, amit értékként magában hordoz, 
így például cigányzene-oktatásra is jár. Ami 
a tanulást illeti, muszáj szigorúnak lennem, 
mert látom, hogyan, milyen elvárásokkal 
működik a rendszer.  

– A nevét hogyan kapta a lányotok? – 
ugrom vissza pár évet az időben, mielőtt át-
térnénk a kisfiú történetére. 

– Az Amira nevet még a szülőanyja adta, 
és én úgy éreztem, nincs jogom ezt elvenni 
tőle. Eredetileg Emmának szerettem volna 
hívni, de nem talált hozzá ez a név. Az 
Amira hercegnőt jelent, ehhez tettük hozzá 
az Abigélt, aminek jelentése: apa öröme. 
Így is tartja ő magát számon: anya herceg-
nője és apa öröme. Azt is tudja, hogy nem 
lakott a pocakomban, de olyan szépen éli 
meg a saját örökbefogadását, hogy az kész 
csoda. Azt szokta mondani, hogy ő nekünk 
született, és az a lényeg, hogy mi együtt va-
gyunk. 

Amira érkezése után egy évvel adta be a 
házaspár a kérést a második gyerekre. A 
kicsi Timóteushoz vezető út még hosszabb, 
még lélekpróbálóbb volt. Igaz, hogy a pszi-
chológusnő – aki az első örökbefogadási el-
járásnál kétszer is megbuktatta a 
pszichológiai vizsgán a jövendőbeli anyát, 
mert nem tudott arra a kérdésre válaszolni, 
hogy mit fog érezni, amikor hazaviszi az új-
szülöttet, illetve nem volt hajlandó meg-
ígérni, hogy egyéves korára megtanítja a 
gyermekét arra, hogy neki két anyja van – 
ezúttal kedvesnek, segítőkésznek mutatko-
zott, de szívbetegségére hivatkozva és a bü-

rokrácia megannyi buktatója miatt erején 
felül megvárakoztatták Tímeát. Lassan 
kezdte is elengedni ezt a vágyat, 2020 
utolsó két hónapjában azonban motoszkálni 
kezdett benne az érzés, hogy valaminek tör-
ténnie kell.  

– Mi, akik előre sosem tettünk lépé-
seket, karácsony és szilveszter között böl-
csőt rendeltünk, pólyát vettünk a 
férjemmel. Aztán beköszöntött a január, 
majd a február, és semmi nem változott. 
Márciusban éppen koronavírusos voltam, 
amikor felhívtak a gyámügytől, és megkér-
dezték, hogy vagyunk, de egyebet nem 
mondtak – idézi fel Timi a pattanásig fe-
szült helyzetet, majd álmokról mesél, ame-
lyek elárulták neki a második gyermeke 
jöttét, sőt azt is, hogy valamilyen beteg-
sége lesz. Viktor Timóteus – aki első nevét 
vér szerinti szülőjétől, a másodikat a Ti-
mothy Green különös élete című film alap-
ján örökbefogadóitól kapta – több mint 7 
hónaposan mehetett haza Tímeáékkal. 
Előtte csecsemőotthonban volt, ott látogat-
hatta Timi kétnaponta 45 percre.  

Az álom igaz volt, hiszen a szintén roma 
származású, de Amiránál sokkal fehérebb 
bőrű Timó koraszülöttként jött a világra, és 
köldöksérve is volt. 

– Ő egyszerűen tökéletes. Annyira akart 
minket ez a kisfiú, hogy az önmagában a 
beteljesedett csoda. Mintha a magzatkorá-
ban elvesztett gyermeket kaptam volna visz-
sza benne. Anyukámat elvitte az első 
Covid-hullám, az sem véletlen, hogy Timót 
az ő születésnapján anyakönyvezték. Őt va-
lóban kihordtam a lelkemben, kilenc hónap-
nál is hosszabb ideig. 

Beszélgetésünk végén Tímea a betegsé-
gével járó sokszoros újraélesztésekről is be-
szélt. Legutóbbi rosszulléte miatt öt napot 
kellett kórházban töltenie, és ezt Amira – 
aki éppen élete első öt napján volt a senki 
gyermeke – a második elhagyásként élte 
meg. Az égi és földi lét határvonalán töltött 
idő érzékennyé tette a kétgyermekes anyát 
a láthatatlan, sokszor ki nem mondott tör-
ténések iránt, így most féltő gonddal próbál 
segíteni nagylányának a trauma feldolgo-
zásában, miközben kisfiát is elhalmozza 
mindazzal a szeretettel és figyelemmel, amit 
egy ajándékként küldött új élet kíván és vi-
szonoz.

Lélekben kihordott csodák

Sokféle arcot öltenek, a művészeket is megihletik. 
Festők, grafikusok, szobrászok, díszítőművészek, 
formatervezők, fotóművészek sokasága tükrözi visz-
sza alkotásain e hagyományokban, népszokásokban 
gazdag tájegységet. Az itt született, innen ihletődött 
munkák kiállításokon, a média sokrétű csatornáin 
helyezik a figyelem középpontjába a Mezőség érté-
keit, megőrzésre, további gyarapításra érdemes kin-
cseit. A Székely Mezőség egyik legismertebb 
jelenkori kezdeményezéséről, a Maros Mezőségi 
Művésztelepről magunk is számos alkalommal ír-
tunk. A mezőmadarasi, mezőpaniti, mezőbergenyei 
alkotótáborok művészi termését is sokszor bemutat-
tuk, de a vidéki kultúra e helyi, életerős létesítményei 
mindegyre újabb eseményekkel hallatnak maguk-
ról, és meggyőzően tanúsítják, hogy érdemesek a 
közfigyelemre. Legfrissebben egy fotóművészeti 
tárlat késztetett írásra. Az erdélyi fotográfia egyik 
legismertebb képviselője, a marosvásárhelyi Marx 
József Fotóklub alapító tagja, a 85. évét idén töltő 
Bálint Zsigmond válogatott felvételeiből nyílik ki-
állítás április 22-én 18 órakor a Budapesti Unitá-
rius Egyház kiállítótermében. 

A Magyar Művészeti Akadémia Szőts István-
díját magáénak tudó fotóművész, fotómozgal-
munk rendszeresen kiállító, ma is egyik 
legaktívabb egyénisége Mezőségi mindennapok 
címmel nyújt bepillantást a fentebb említett három 
mezőségi település életébe. Képei egyaránt kínál-
nak olyan látványt, ami a Mezőség jellegzetes sa-
játossága, és olyat is, ami rendhagyó jellegében 
méltó a megörökítésre. Fotóin beszédesen rajzo-
lódik ki az erdélyi falu világa, megkapó emberar-
cok, életképek mesélnek a mezőségi közösségek, 
családok, egyének sorsáról, példás helytállásáról, 
a nehézségek ellenére is vitalitást sugalló minden-
napokról. A jó emberismeretéről is híres fotós 
munkásságát, művészi erényeit anyaországi kollé-
gája, az MMA-tag Haris László méltatja a meg-
nyitón. 

A budapesti Nagy Ignác utcai terem egyébként 
az utóbbi időben sorozatszerűen látta, látja vendé-
gül a marosvásárhelyi, erdélyi fotóművészeket. Ez 

az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítványnak, 
illetve a Bálint László vezette Varsági Műhely Fotós 
Alkotócsoportnak is köszönhető, amelyek a fotográ-
fia honi és határokon túli népszerűsítésével is igye-
keznek felkarolni a magyar közösségek és a nemzeti 
összetartozás ügyét. Így került sor a közelmúltban 
egy másik jeles marosvásárhelyi fotós, Tordai Ede 
budapesti bemutatkozására, majd őt követte a csík-
szeredai Pataki Hajnal kiállítása, akit Bálint Zsig-
mond vált a BUE kiállítótermében. Az ő közel 
félszáz fotója május 6-ig lesz látható. A tervek sze-
rint utána a szintén vásárhelyi Both Gyula fotómű-
vész kap lehetőséget munkái bemutatására a magyar 
fővárosban. (nk) 

Mezőségi mindennapokZenekritika 
Az „áhítatos” oratórium 

 Csíky Csaba 
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Miután Botosán gy zött a 
Târgovi te otthonában, a Sepsi 
OSK nem engedhette meg magá-
nak, hogy ne nyerjen hazai pályán 
az UTA ellen, ha versenyben akar 
maradni az európai kupaszereplé-
sért a labdarúgó 1. ligában. Ez a 
cél azonban elúszni látszott, hi-
szen sehogyan sem akart megtörni 
a jég az aradiak elleni mérk zésen. 
A hosszabbítás 3. percéig kellett 
várni, hogy B la a elégtételt ve-
gyen minden addig kimaradt hely-
zetéért, és csapata utolsó 
támadásából megszerezze a három 
pontot er  gólt. 

Az UTA jobban kezdte a mérk -
zést Sepsiszentgyörgyön, a házigaz-
dákat kissé meglepte, hogy az 
ellenfél egyáltalán nem hagy teret 
az építkezéshez, és nagyon mélyen 
kitámad – ebb l egyébiránt szinte 
meg is szerezte a vezetést! A 12. 
percben P un adott passzt az ellen-
félnek, de Cardoso 16 méterr l nem 
találta el a kaput, míg a 14. percben, 
szintén egy középpályán elvesztett 
labda után Otele nem tudta átvenni 
a 11-es pont környékén, noha egye-
dül maradt volna Niczulyjal. Aztán 
lassan felvette a ritmust az OSK is, 
de csak a félid  vége felé hozta ve-

szélybe Iacob kapuját. A 38. perc-
ben tef nescu 20 méterr l a jobb 
kapufát találta el, két perccel ké-
s bb pedig Tudorie fejelt a kereszt-
lécre. A félid  Arad helyzetével 
zárult Miculescu révén, akinek a 
megpattanó lövését Niczuly ve-
t dve tolta szögletre. 

A kiegyensúlyozott els  félid  
után az OSK uralta a második játék-
részt, és sorra jöttek a hatalmasabb-
nál hatalmasabb lehet ségek az 
aradi kapunál. Az 53. percben P un 
csavart kapáslövését Iacob szög-
letre ütötte, a beívelés után pedig 
Dumitrescu lövését mentették a gól-
vonalról. Az 56. percben B la a fe-
jese centiméterekkel ment mellé. A 

61. percben Mitrea lövése szögletre 
pattant, a beívelés után Otele kapus-
hoz méltó reflexszel a gólvonalról 
mentette B la a fejesét. A 78. perc-
ben Batha P un lábára lépett a ti-
zenhatoson belül, ám utóbbi túl 
látványosan esett el, hogy a játék-
vezet  büntet t adjon – ellenkez -
leg, kapott egy sárgát, „m esésért“! 
A 83. percben ismét B la a el tt 
nyílt lehet ség, de két méterr l a 
combjáról mellépattant a labda.  

A gy zelem lehet sége a 90+3. 
percben t nt végleg odavesz nek, 
amikor egy távoli beívelésbe Otele 
kézzel nyúlt bele, ám Fe nic játék-
vezet  csak szögletet adott. Mivel 
nem volt id  az önsajnálkozásra, 

Eder beívelte a labdát, és B la a 
három méterr l becsúszva a fels  
léc alá vágta. 

A sepsiszentgyörgyi csapat azon-
ban továbbra sem érezheti bizton-
ságban a pótselejtez s helyét, 
hiszen amennyiben szombaton (a 
21 órakor kezd d  mérk zésen) 
kikap a Rapid otthonában, és Boto-

sán nyer az Universitatea 1948 Cra-
iova ellen, már nem lesz saját kezé-
ben a sorsa a hátramaradt három 
fordulóban. 

Addig is ma este fél nyolctól a 
kupa el dönt jében a CSU Craiovát 
fogadja a háromszéki alakulat (TV: 
DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima 
Sport 1).

Az utolsó támadásból nyert az OSK 

Fotó: a sepsiszentgyörgyi klub közösségi oldala 

A listavezet  és címvéd  Ferencváros a hajrában gólt sze-
rezve 2-1-re gy zött a bennmaradásért küzd  Budapest Hon-
véd vendégeként a magyar labdarúgó NB I 28. fordulójának 
szombati esti rangadóján. 

Hiába kezdett jól, agresszív letámadással a Honvéd, mégis 
a vendégek szereztek vezetést. A kispesti csapatot nem za-
varta meg a gól, mert nemcsak egyenrangú partnere volt az 
esélyesebb f városi riválisának, hanem veszélyesebben is fut-
ballozott nála, Dibusznak többször is nagyot kellett védenie. 
A hazaiak er feszítése még a szünet el tt góllá érett, amikor 
Zsótér bombázott a keresztléc alá szabadrúgásból. Bár a játék 
képe nem változott az egyenlítést követ en sem, mégis majd-
nem a Ferencváros vonulhatott el nnyel az öltöz be, de 
Szappanost a bal kapufa kisegítette. 

A folytatásra nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a 
zöld-fehérek, ett l pedig még élvezetesebbé vált az amúgy is 
jó iramú mérk zés, mert így felváltva forogtak veszélyben a 
kapuk, mindkét háló r bravúros védéseket mutatott be. A haj-
rára a Ferencváros került fölénybe, a kissé elfáradó Honvéd 
pedig nem tudta megtartani a döntetlent, de ehhez bírói hiba 

is kellett, mert Zachariassen egy olyan szöglet után tudott a 
kapuba fejelni, amikor kirúgásnak kellett volna következnie. 

A kispestiek sorozatban nyolcadszor szenvedtek vereséget 
a zöld-fehérekt l, akiknek így 12 pontra hízott az el nyük a 
tabella élén. 

A hajrában gy zte le a Honvédot a Ferencváros

A ferencvárosi Pászka Loránd (b) és a kispesti Zsótér Donát a labdarúgó OTP 
Bank Liga 28. fordulójában játszott Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC mér-
k zésen a Bozsik Arénában 2022. április 16-án. Budapest Honvéd – Ferenc-
városi TC 1-2. Fotó: MTI/Kovács Tamás 

Bálint Zsombor

Jegyz könyv 
NB I, 28. forduló: Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC 

1-2 (1-1) 
Budapest, Bozsik Aréna, 4062 néz , vezette: Andó-

Szabó. 
Gólszerz k: Zsótér (34.), illetve R. Mmaee (7.), Zacha-

riassen (90+1.). 
Sárga lap: Machach (27.), Petruszenko (82.), Gale 

(90+4.), illetve Zachariassen (15.), R. Mmaee (35.), Vé-
csei (51.), Botka (71.), Kovacevic (86.), Blazic (90+4.). 

Budapest Honvéd: Szappanos – Doka, Batik, Lovric, 
Tamás – Pantelic, Kadiri (78. Petruszenko) – Nagy D. (34. 
B le, 66. Hidi), Zsótér, Machach (78. Gale) – Lukic. 

Ferencvárosi TC: Dibusz – Botka (76. S. Mmaee), Ko-
vacevic, Blazic, Civic (69. Pászka) – Esiti (54. Laidouni), 
Vécsei – Nguen, Zachariassen, Marquinhos (54. Loncar) 
– R. Mmaee (76. Bassey). 

Eredményjelz  
* NB I, 28. forduló: Mez kövesd Zsóry FC – MOL Fe-

hérvár FC 1-2, Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master 
Good 0-0, Újpest FC – Zalaegerszeg 4-0, Paksi FC – 
MTK Budapest 4-0, Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC 
1-2, Debreceni VSC – Gyirmót FC Gy r 3-1. 

* NB II, 33. forduló: Szombathelyi Haladás – Diósgy ri 
VTK 1-0, III. Kerületi TVE – Kecskeméti TE Hufbau  
1-2, Nyíregyháza Spartacus FC – Pécsi MFC 1-1, Békés-
csaba 1912 El re – Szolnoki MÁV FC 1-2, Szeged-Csa-
nád Grosics Akadémia – BFC Siófok 2-3, Dorogi FC – 
Vasas FC 0-3, Tiszakécskei LC – Aqvital FC Csákvár  
0-2, Szentl rinc – FC Ajka 0-1, Budaörs – Soroksár SC 
0-1, Budafoki MTE – ETO FC Gy r 2-0. Az élcsoport:  1. 
Vasas FC 74 pont, 2. Kecskemét 62 (57-33), 3. Diósgy r 
62 (52-37). 

A tabella 
1. Ferencváros    28       18        5        5       49-22        59 
2. Puskás AFC    28       13        9        6       36-28        48 
3. Kisvárda         28       12        10     6       43-31        46 
4. Újpest             28       11        6        11     42-39        39 
5. Fehérvár FC    28       11        6        11     38-38        39 
6. ZTE                28       10        9        9       36-44        39 
7. Paks                28       11        5        12     66-53        38 
8. Debrecen        28       9          8        11     43-44        35 
9. Mez kövesd   28       9          7        12     30-42        34 
10. Honvéd         28       9          5        14     44-46        32 
11. Gyirmót        28       6          8        14     26-41        26 
12. MTK             28       6          8        14     19-44        26 

Ádám Martin és Baráth Péter is klubot válthat 
idén nyáron 

Két magyar válogatott futballista, az NB I góllöv lis-
táját vezet  Ádám Martin (Paks) és Baráth Péter (Debre-
cen) is klubot válthat idén nyáron, mondta el a két 
labdarúgó menedzsere az M1 aktuális csatornának. Papp 
Gábor szerint Baráth két-három éven belül egy élbajnok-
ságba – német vagy olasz – is „odaérhet“, de ehhez el bb 
még bizonyítania kell a magyarnál er sebb – lengyel vagy 
skandináv – ligában. Ádám Martinnal kapcsolatban az 
ügynök elmondta, neki mindenképpen szintet kell lépnie, 
de nem lesz könny  a döntés, hiszen olyan csapatra lenne 
szüksége, ahol állandó lehet séget kaphat. Hozzátette, a 
csatár álma az angol másodosztály, azaz a Championship, 
de török, lengyel vagy skandináv lehet ségek is szóba ke-
rülhetnek. 

Szlovák bajnok lett Holman Dávid 
A pozsonyi Slovan nyerte a szlovák labdarúgó-bajnok-

ság 2021/2022-es idényét. Holman Dávid éllovas csapata 
pénteken gól nélküli döntetlent játszott a második helyen 
álló Ruzomberok (Rózsahegy) vendégeként a fels házi 
rájátszásban, és így behozhatatlan el nyre tett szert rivá-
lisával szemben. A magyar válogatott játékos csereként 
lépett pályára a 72. percben.

Alsóházi tabella 
1. Rapid 1923          5        5         0           0           17-1         35 
2. Sepsi OSK           5        4         1           0           11-1         33 
3. Botosán                5        3         0           2           8-5           32 
4. U 1948 Craiova   5        3         2           0           9-2           28 
5. UTA                     5        2         0           3           7-4           26 
6. Mioveni                5        3         1           1           7-5           25 
7. Târgovi te            5        1         1           3           4-5           22 
8. Dinamo 1948       5        1         1           3           4-7           13 
9. Clinceni*             5        0         0           5           0-17         1 
10. Medgyes**        5        0         0           5           1-21         –25 
* 6 büntet pont levonva 
** 26 büntet pont levonva 

Eredményjelz  
* 1. liga, fels házi rájátszás, 5. forduló: FC Voluntari – Campionii FC Arge  Pite ti 0-1, Konstancai Farul 

– CSU Craiova 0-3, Kolozsvári CFR 1907 – Bukaresti FCSB 0-1. 
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 5. forduló:  Chindia Târgovi te – Botosáni FC 1-2, CS Mioveni – Bukaresti 

Dinamo 1948 2-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Aradi UTA 1-0, Universitatea 1948 Craiova – Academica 
Clinceni 4-0, Bukaresti Rapid 1923 – Medgyesi Gaz Metan 8-0. 

* 2. liga, fels házi rájátszás, 5. forduló: Petrolul 52 Ploie ti – Unirea 04 Slobozia 3-1, Bukaresti CSA 
Steaua – Nagyszebeni Hermannstadt 1-4, Kolozsvári FC Universitatea – Concordia Chiajna 3-1. Az élcso-
port: 1. Petrolul 52 57 pont, 2. Nagyszeben 52, 3. FC Universitatea 51. 

* 2. liga, alsóházi rájátszás, A csoport, 4. forduló: FK Csíkszereda – Dacia Unirea 1919 Br ila 5-0, Du-
n rea 2005 C l ra i – Bukaresti Metaloglobus 0-3, Temesvári ASU Politehnica – Sellemberki CSC 1599  
1-2. Az élcsoport: 1. Csíkszereda 39 pont, 2. Metaloglobus 35, 3. Sellemberk 33. 

* 2. liga, alsóházi rájátszás, B csoport, 4. forduló: Temesvári Ripensia – Bodzavásári FC 0-1, Gyurgyevói 
Astra – Konstancai Unirea 1-2, Brassói FC – Dési Unirea 0-2. Az élcsoport: 1. Bodzavásár 41 pont, 2. Dés 
34, 3. Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 31. 

Jegyz könyv  
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás 5. forduló: Sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK – Aradi UTA 1-0 (0-0) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Hora iu Fe nic (Ko-

lozsvár) – Mircea Orbule  (Bukarest), Florian Vi an (Galac). Tartalék: 
Bogdan Dumitrache (Bukarest). Ellen r: Cristian Nica (Ploie ti). 

Gólszerz : B la a (90+3.). 
Sárga lap: B rbu  (46.), P un (78.), B la a (90+4.), illetve Batha 

(20.), Dangubi  (39.), Vuk evi  (78.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, B la a, Mitrea, Dumitrescu, P un, 

Eder, tef nescu, B rbu ,  Askovszki (88. Dragomir), Tudorie. 
UTA: Iacob – Vuk evi , Benga, Me imorec, Sljakov (55. Baravy-

kas), Vorobjovas, Batha, Ubbink (71. Matei), Cardoso (35. Dangubi ), 
Miculescu, Otele. 

A fels ház állása 
1. CFR 1907          5          2           1           2           7-5           45 
2. FCSB                 5          4           0           1           10-4         43 
3. CSU Craiova     5          4           0           1           12-5         39 
4. Voluntari            5          2           0           3           5-9           30 
5. Farul                  5          1           1           3           2-6           28 
6. CFC Arge         5          1           0           4           3-10         27 
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A kosárlabda 1. liga alapszakasza 
rangadójának ígérkezett a marosvá-
sárhelyi városi sportklub és a Buka-
resti Știința mérkőzése, hiszen a 
fővárosiak eddig minden meccsüket 
megnyerték, a CSM pedig csak 
éppen a fővárosiak otthonában ma-
radt alul, amikor nem számíthatott 
a sérült Martinićra (utóbbi néhány 
perccel próbálkozott ugyan, de nem 
tudott semmit hozzáadni a csapat 
játékához), illetve Ross-Miller még 
nem volt tagja a keretnek. Ezért 
aztán a marosvásárhelyiek nagyon 
várták a visszavágót. 

A sportcsarnok több száz nézője 
azonban hiába kereste a rangadót a 
mérkőzésben. A CSM ugyanis úgy 
elporolta a riválisát, ahogyan a me-
zőny többi, sokkal szerényebb ké-
pességű csapatait szokta. 

Hatalmas lendülettel és bizonyí-
tásvággyal kezdte a mérkőzést  
George Trif alakulata, összpon- to-
sításuknak köszönhetően alig ma-
radt ki dobás az első negyedben, 
miközben a védelem igen gyorsan 
és agresszíven kimozdult az ellenfél 
támadóira. Igaz, Sánta már az első 
tíz percben összeszedett három sze-
mélyi hibát, azonban ez a meccs 
nem egy játékosról szólt, még akkor 

sem, ha Martinić ismét megcsillog-
tatta tehetségét. Csak annyit mond-
junk, hogy a 18 éves Nistor a világ 
legtermészetesebb módján süllyesz-
tett el hat triplát, a 16 éves Kiss 
pedig könnyed mozdulatsorral tört 
be a nála kétszer annyi idős védők 
között, hogy lazán tegye fel a pa-
lánkra. 

A vendégek aligha számítottak 
arra, hogy már tíz perc alatt 33 
pontot inkasszálnak, és a folytatás-

ban is csak fékezni tudták a  
házigazdák lendületét, akik a 35. 
percig (az időnként becsúszó, elke-
rülhetetlen hibák mellett) folyama-
tosan hajtva növelték a 
különbséget, egész plusz 40-ig, 
amikor végre megpihentek. 

Az 58%-os dobómutató (52% a 
hárompontosok esetében) igen 
jónak számít, különösen, hogy nem 
holmi ifik ellen sikerült elérni, az 
54-33-as lepattanózás pedig első-

sorban a saját palánk alatt begyűj-
tött labdákat jelenti, ugyanis a 
Știința csak nehezen jutott dobó-
helyzetbe, innen a sok kimaradt kí-
sérletük. Tisztában kell lennünk 
azonban azzal, hogy ennek a mér-
kőzésnek az eredménye csak az 
alapszakasz sorrendjét határozza 
meg, a döntő tornán minden nullá-
ról indul. Fontos lélektani előnyt je-
lent, ám ezt ki is kell használni, 
nagy hiba lenne nagy mellénnyel 
pályára lépni. 

A győzelemnek köszönhetően a 
CSM nagy valószínűséggel meg-

nyeri az alapszakaszt. Ennek azért 
van jelentősége, mert az előző 
idényben a döntő tornát az ebben a 
helyzetben lévő klub rendezhette, 
bár idén ez a kikötés már nem sze-
repel a szabályzatban. A klub kezé-
ben azonban jó adunak számít, ha 
ide szeretné hozni a tornát, amelyet 
a legújabb információk szerint jú-
nius eleje helyett május 27-29. kö-
zött rendeznek. 

Addig is a bajnokság az ortodox 
húsvét és május 1-je alkalmából 
szünetel, május 8-án a CSM az U 
Kolozsvár otthonába látogat.

Rangadó kerestetik

Eredményjelző 
Kosárlabda 1. liga, 19. forduló: Nagyváradi CSM CSU II – Bu-

karesti Agronomia 94:83, Kolozsvári U – Bukaresti NN Ulisse 
97:45, Nagyszebeni CSU II – Brassói Ralph 111:51, Bukaresti 
CNAV Eagles – Bukaresti Știința 47:105, CSU Craiova – Jászvásári 
Politehnica 76:64; 20. forduló: Bukaresti Agronomia – Kolozsvári 
U 78:63, Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Știința 107:72. 

Jegyzőkönyv 
Kosárlabda 1. liga, 20. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Buka-

resti Știința 107:72 (33-18, 21-17,29-16, 24-21). Ligeti sportcsarnok, 
900 néző. Vezették: Vlad Potra (Kolozsvár), Dragoș Barbu (Jász-
vásár), Ștefan Atomulesei (Brassó). Ellenőr: Alexandru Columban 
(Kolozsvár). 

Marosvásárhelyi CSM: Martinić 24 pont (2), Nistor 18 (6), Borșa 
17 (3), Șolopa 15, Szilveszter 11 (1), Sánta 8, Ross-Miller 7, Kiss 4, 
Engi-Rosenfeld 3 (1), Mureșan. 
Știința: Cane 27 pont (2), M. Andrei 9 (1), Neacșu 8, Taylor 8 (1), 

Petică 5, Oprea 5 (1), Diaconescu 4, Dorneanu 3 (1), Macavei 3, 
Olaru.

Már-már a Frankfurt volt 
hazai pályán  

Barcelonában
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke szégyelli magát, ami-

ért körülbelül harmincezer Eintracht Frankfurt-szurkoló jutott 
be a Camp Nou Stadionba a két csapat múlt heti, csütörtök esti 
Európa-liga-negyeddöntőjére, amelyen a német klub kiejtette a 
katalán együttest. A párharc első mérkőzése ugyanis 1-1-es dön-
tetlennel zárult, a csütörtöki visszavágón viszont a németek már 
3-0-ra vezettek, végül 3-2-re győztek. 

A házigazda a szabályoknak megfelelően ötezer jegyet biz-
tosított a német drukkereknek, de további 25 ezren jutottak be-
lépőhöz a hazai szektorokba, így a 79.468 fős közönségnek több 
mint a harmada a vendégeknek szurkolt. 

„Zavarba ejtő, ami ma történt. Nagyon sajnálom, és szégyel-
lem magam. Bizonyos helyzeteket elkerülhetünk, de sokkal szi-
gorúbbnak kell lennünk. Nem engedhetjük, hogy ilyesmi még 
egyszer megtörténjen” – szögezte le Laporta. 

Xavi Hernández vezetőedző közölte, megpróbálta elmondani 
a játékosainak, hogy az a fontos, ami a pályán történik, és bár a 
frankfurti drukkerek jelentős létszáma nem segített nekik,  nem 
is lehet kifogás a kiesésükre. „Semmi köze egyiknek a másik-
hoz. Megpróbáltunk a játékra koncentrálni, de nem voltunk jók” 
– tette hozzá. 

Xavi úgy értékelt, nagyon nagy csalódás a kiesés, és bár el-
lenfelüknél többet birtokolták a labdát, nem alakítottak ki elég 
helyzetet, az Eintracht viszont a kevés lehetőségét is kihasz-
nálta. Hangsúlyozta, az Eintracht megérdemelten jutott tovább, 
mert csapata az első és a második meccsen sem nyújtott jó tel-
jesítményt. „Nem kudarcról van szó, mert úgy gondolom, jó 
úton haladunk, bár az európai porondtól elbúcsúztunk” – nyi-
latkozta.

Kétszer vezetett,  
aztán a 90. percben egyenlített Nyárádtő

 
Végzetesnek bizonyult a Nyárádtői 

Unirea 2018 edzője, Dan Stupar szá-
mára az előző fordulóban, Kolozsvá-
ron elszenvedett vereség, így 
Vajdahunyad ellen, a 3. liga 9. cso-
portja felsőházi rájátszásának 3. for-
dulójában már Zsigmond Vilmos 
irányította a kispadról a nyárádtői 
csapatot. Mélyvíz, mondhatnánk, hi-
szen Vajdahunyad még egyetlen 
meccset sem veszített az idényben. 
Ez most sem következett be, noha a 
házigazdák kétszer is vezettek a talál-
kozón. 

A csoport legerősebb csapata már 
a mérkőzés elején veszélyeztetett, 
azonban Arnăutu éles lövése a 2. 
percben, 16 méterről, kevéssel fölé-
szállt. Nem sokkal később Nyárádtő 
előnybe került: a 6. percben Istrate ki-
tette jobb oldalra Toboșarunak, aki el-
akadt Iacob lábában, és a megítélt 
büntetőt Astafei értékesítette (1-0). A 
válaszra sem kellett sokat várni, a 12. 
percben Jairo egy szöglet után közel-
ről a hálóba fejelt (1-1). Az adok-
kapok újabb epizódja hét perccel 
később következett be, ismét 
Toboșaruval a főszerepben, aki egy 
passzsorozat végén balról laposan ki-
lőtte a hosszú sarkot (2-1). Két perc-
cel később Hăjmășan növelhette 
volna az előnyt egy 18 méterről meg-
ítélt szabadrúgásból, ám Lefter kiü-
tötte a bal alsóba tartó labdát. 

A második félidőt a vendégek sok-
kal eltökéltebben kezdték, és Feier-
nek kétszer is bravúrral kellett 
közbeavatkoznia, azonban a 60. perc-
ben már tehetetlennek bizonyult, ami-
kor a vendégek ismét szögletből 
egyenlítettek, csak ezúttal Buș lábbal 
talált be (2-2). Miután a 73. percben 
M. Codrea az ötös sarkából erőtlenül 
próbált perdíteni, a 75. percben a ven-
dégek kerültek előnybe: Roșu színe-
gyedül a kapu előterében találta 
magát a labdával, és noha elég ügyet-
lenül suppintotta meg, abból a hely-
zetből lehetetlen volt hibázni (2-3). 

Miután Nyárádtő játékán nem látszott 
átütőerő, úgy tűnt, ez marad az ered-
mény, azonban a 90. percben egy 
kósza beívelés Astafei elé került, és 
Jairónak nem volt jobb ötlete, mint 
kézzel elpofozni a nyárádtői csatár 
elől: a bíró kiosztotta a kijáró piros 
lapot, és megítélte a büntetőt, Astafei 
pedig másodszorra sem hibázott a ti-
zenegyespontról (3-3). 

A hosszabbításban mindkét oldal 
eldönthette volna a maga javára a ta-
lálkozót, azonban egyiküknek sem si-

került: Astafei fejese elkerülte a 
kaput, majd Da Motta szabadrúgása a 
keresztlécen csattant. 

Noha pontot rabolt az éllovastól, 
Nyárádtő számára gyakorlatilag 
szertefoszlott az osztályozó remé-
nye, hiszen Kudzsir magabiztosan 
nyert, így nyolc pontra növelte az 
előnyét, miközben még hat forduló 
van hátra az idényből. Az Unirea 
2018 legközelebb éppen Kudzsirt fo-
gadja a szalmaszálnyi remény talál-
kozóján.

Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

Bálint Zsombor

Eredményjelző 
Európa-liga, negyeddöntő, visszavágók:  
* Barcelona (spanyol) – Eintracht Frankfurt (német) 

2-3, továbbjutott az Eintracht Frankfurt, 4-3-as összesí-
téssel 

* Olympique Lyon (francia) – West Ham United 
(angol) 0-3, továbbjutott a West Ham United, 4-1-es ösz-
szesítéssel 

* Glasgow Rangers (skót) – Sporting Braga (portugál) 
3-1, továbbjutott a Rangers 3-2-es összesítéssel 

* Atalanta (olasz) – RB Lipcse (német) 0-2, továbbju-
tott az RB Lipcse 3-1-es összesítéssel 

Európa-konferencialiga, negyeddöntő, visszavágó: 
* AS Roma (olasz) – Bodö/Glimt (norvég) 4-0, tovább-

jutott az AS Roma 5-2-es összesítéssel 
* Slavia Prága (cseh) – Feyenoord (holland) 1-3, to-

vábbjutott a Feyenoord 6-4-es összesítéssel 
* PAOK (görög) – Olympique Marseille (francia) 0-1, 

továbbjutott a Marseille 3-1-es összesítéssel 
* PSV Eindhoven (holland) – Leicester City (angol) 1-

2, továbbjutott a Leicester City, 2-1-es összesítéssel.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, felsőházi rájátszás, 3. forduló: Nyá-

rádtői Unirea 2018 – Vajdahunyad 3-3 (2-1) 
Nyárádtő, városi labdarúgópálya. Vezette: Nagy Vladimir (Aranyos-

mohács) – Daniel Nistor (Zalatna), Daniel Popa (Topánfalva). Ellenőr: 
Ioan Tudorică (Rm. Vâlcea), Liviu Boscățan (Brassó). 

Gólszerzők: Astafei (7. – büntetőből, 90. – büntetőből), Toboșaru 
(19.), illetve Jairo (12.), Buș (55.), Roșu (75.). 

Sárga lap: Istrate (29.), Bucur (64.), Astafei (66.), Vasiu (90+4.), il-
letve Da Motta (17.), Giura (20.), Mogoș (38.), Iacob (67.), Bradu (74.), 
Buș (85.). 

Kiállítva: Jairo (90.). 
Nyárádtő: Feier – Bucur, Pițuc (80. E. Codrea), Ndiesse, Vasiu, Să-

voaia (80. Iuga), Istrate, Hăjmășan (67. Ghilă), Constantinescu, 
Toboșaru (67. M. Codrea), Astafei. 

Vajdahunyad: Lefter – Iacob, Garutti (66. Vlad), Jairo, Da Motta, 
Neacșa (66. Simon), Mogoș (46. Bedea), Giura (46. Bradu), Buș,  
Herghelegiu (46. Roșu).

Felsőházi tabella 
1. Vajdahunyad 3 1 2 0 8-3 57 
2. Kudzsir 3 1 2 0 5-1 42 
3. Nyárádtő 3 0 2 1 5-6 34 
4. Viitorul 3 1 0 2 2-10 33

Az alsóház állása 
1. Beszterce 3 1 1 1 5-5 28 
2. Marosújvár 3 2 0 1 6-4 26 
3. Sănătatea 3 2 0 1 9-6 24 
4. Szászrégen 3 2 0 1 5-3 21 
5. Gyulafehérvár 3 1 1 1 6-7 15 
6. Torda 3 0 0 3 5-11 15

Eredményjelző 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, rájátszás, 3. forduló: 
* felsőház: Kudzsiri Metalurgistul – Kolozsvári Viitorul 4-0, Nyá-

rádtői Unirea 2018 – Vajdahunyad 3-3; 
* alsóház: CS Marosújvár – Gyulafehérvári Unirea 1924 3-1, Ko-

lozsvári Sănătatea – Beszterce-naszódi Gloria 2018 2-1, Tordai Sticla 
Arieșul – Szászrégeni CSM Avântul 0-2.



A népszámlálási kérdőív kitöl-
tésének buktatóiról is szó 
esett a tegnapi kolozsvári, 
népszámlálásra vonatkozó 
sajtótájékoztatón. Barna  
Gergő kampánykoordinátor el-
mondta, hogy a válaszadás 
során felmerülő leggyakoribb 
problémákat a Népszámlá-
lás.ro magyar nyelvű telefo-
nos tudakozójába beérkező 
hívások alapján mérik fel. 
Arra kérik a polgárokat, hogy 
továbbra is bármilyen kérdés 
esetén hívják a 0371 900 
172-es telefonszámot, és a ki-
töltéskor mindenképpen ve-
gyék figyelembe az „alap- 
szabályokat”. 

1. Mindenkit a tényleges címén 
regisztráljunk! 

A tudakozóra beérkező hívások 
között a leggyakoribb kérdés, hogy 
kit hol regisztráljunk. A betelefoná-
lók 14 százaléka arról érdeklődik, 
hogy a háztartását, családtagokat mi-
lyen címre regisztrálja. „Mindenkit a 
tényleges lakcímére kell beírni, oda, 
ahol a szokásos tartózkodási helye 
van, függetlenül attól, hogy hova szól 
a hivatalosan bejegyzett (állandó 
vagy ideiglenes) címe” – tisztázta a 
kérdést a kampánykoordinátor. 

2. Ne véglegesítsük a kérdőívet 
az etnikumra vonatkozó válasz 
nélkül! 

Az online kérdőív alapvetően jól 
működik, viszont figyelni kell, 
hogy az űrlap alján csalogató 
„Complete interview” gomb idő 
előtti megnyomásával ne zárjuk le 
túl korán a kérdőívet. Amennyiben 
úgy tűnik, hogy elakadtunk, az 
ENTER gomb megnyomásával 
vagy a kitöltött mezőn kívülre kat-
tintva érvényesítsük a válaszunkat, 
és így megnyílnak a következő kér-
dések. Ha ezt minden egyes vála-
szunk esetében megtesszük, akkor 
biztosak lehetünk abban, hogy elju-

tunk az etnikumra vonatkozó kérdé-
sig, majd a kérdőív végéig. A tele-
fonos tudakozót igénybe vevők 
mintegy 13 százaléka jelezte ezt a 
problémát, ők újraregisztrálták csa-
ládjukat, és sikeresen kitöltötték az 
íveket. 

Érdemes figyelni, hogy a kér-
dőív utolsó kérdései a 15 év feletti 
populációban a foglalkoztatásra és 
a járvány hatásaira vonatkoznak, a 
2–15 évesek esetében az iskolá-
zottsági adatokra, a 0–2 évesek 
körében pedig épp az etnokulturá-
lis jellemzőkre. Figyeljünk arra, 
hogy ezek előtt ne zárjuk le a kér-
dőívet. 

3. Ellenőrizzük, hogy a kérdőí-
vünket validálták-e, így igényel-
hetjük a szabadnapot is! 

„A népszámlálás első szakaszá-
ban való részvétel egyik előnye, 
hogy fizetett szabadnapot kapunk, 
függetlenül attól, hogy egyénileg 
online vagy az összeíróponton tölt-
jük ki a kérdőívet” – emelte ki a 
szociológus. Majd hozzátette: 
„Fontos, hogy a kérdőív beküldését 
követő 7 nap után a dovrec.insee.ro 
oldalon ellenőrizzük, hogy a vála-
szainkat elfogadták, validálták-e.” 

Akinek a kérdőívét nem érvénye-
sítik egy héten belül, annak újra kell 
regisztrálnia az egész családját, 
újból megkapja az e-maileket min-
den háztartástagra, de az e-mailek 
között csak annak a személynek 
kell megnyitni a linkjét, és kitölteni 
a kérdőívét, akinek nem validálták 
a kérdőívét. 

4. Adataink biztonságban van-
nak! 

„A Facebookon és a telefonos tu-
dakozón is gyakran érkeznek arra 
vonatkozó kommentek, kérdések, 
amik arra utalnak, hogy sokan fél-
nek megadni az adataikat, félnek 
attól, hogy visszaélnek ezekkel” – 
derült ki a kampánykoordinátor be-
számolójából, ugyanakkor minden-

kit megnyugtatott, hogy az Orszá-
gos Statisztikai Hivatal az adatokat 
névtelenül gyűjti be, az adatbázisba 
a személyi szám, a CNP már névte-
lenül kerül be, így nem visszakövet-
hető. Arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a népszámlálásnak nincs 
egyéni jogi következménye, vagyis 
a válaszok alapján nem lesz na-
gyobb az ingatlanadó, nem lesz 
több a szemétdíj, és nem ellenőriz 
az adóhatóság. A kérdőív 90%-ban 
ugyanaz, mint a korábbi népszám-
lálásokon, akkor sem volt vissza-
élés az adatokkal. 

5. Az ideiglenesen külföldön élő 
romániai magyarok is beleszámí-
tanak! 

Azok, akik ideiglenesen, vagyis 
kevesebb mint 12 hónapja tartóz-
kodnak folyamatosan külföldön (az 
ingázók, kétlakiak, idénymunkások, 
külföldön tanulók, illetve akik a kö-
zelmúltban telepedtek ki, vagy 
nemrég költöztek vissza az or-
szágba), szintén beírhatók a regiszt-
rációkor. Őket „időszakosan 
távollévő személyekként” kell meg-
jelölni a kérdőívben. Fontos, hogy 
őket a romániai lakcímmel regisztrál-
juk: vagy a hivatalossal, vagy azzal, 
ahol utoljára laktak – az érdeklődők 
mintegy 5 százaléka ezzel kapcsola-
tosan keresi a Népszámlálás.ro tele-
fonos tudakozóját. (közlemény)
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Forrás: nepszamlalas.ro

Az ingatlanok bérbeadásából származó jöve-
delmet fel kell tüntetni az egységes adóbe-
vallásban, és május 25-éig kell benyújtani. 
Azok, akik ingatlan-bérbeadásból jövedelmet 
valósítanak meg, tízszázalékos jövedelema-
dót kell fizessenek.  

A jövedelemadó kiszámításánál a bérleti szerződés-
ben szereplő évi bruttó összegből le kell vonni a 40 
százalékos átalányösszeget, és a nettó érték tíz száza-
lékát adózzák. Az országos adóhatóság (ANAF) hon-
lapján megtalálhatók az adóbevallásokkal kapcsolatos 
tudnivalók. 

Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet az 
egységes adóbevallásban kell feltüntetni, és május 25-
éig kell benyújtani. Az adóbevallásban azoknak kell 
feltüntetniük a bevételt, akik 2021-ben adták bérbe la-
kásukat. Azoknak, akik a májusi határidő után adják 
bérbe ingatlanjukat, azt követően kell benyújtaniuk 
az erről szóló adóbevallást, de a bérleti szerződés alá-
írásától számítva nem több mint 30 napon belül. A do-
kumentumot online a www.anaf.ro virtuális térben, az 
e-guvernare.ro weboldalon és személyesen, az adó-
hatóság területi irodáiban is be lehet nyújtani. Ameny-
nyiben egy 2022. január 1. – 2022. december 31. 

között érvényes bérleti szerződésben leszögezett in-
gatlan-bérbeadás értéke havonta 2.500 lej volt, ez 
évente bruttó 30.000 lejes jövedelmet jelent. Ebből az 
összegből ki kell vonni a 40 százalékos átalányérté-
ket, ami 12.000 lej. Az éves bruttó összegből levonva 
a 12.000 lejes átalánydíjat, az eredmény 18.000 lej, 
és ennek a 10 százalékát, vagyis 1.800 lejt kell jöve-
delemadóként fizetnie a bérbeadónak. Az ingatlanok 
bérbeadásából származó jövedelem után nem kell 
nyugdíj-hozzájárulást fizetni, és a társadalombiztosí-
tási hozzájárulás is csak bizonyos értékek fölött kö-
telező, vagyis abban az esetben, ha az említett nettó 
bevétel meghaladja a 12 havi bruttó minimálbér érté-
két. A társadalombiztosítási hozzájárulás ugyancsak 
10 százalék. Amennyiben az egységes adóbevallásban 
szereplő jövedelmek összértéke meghaladja az emlí-
tett határértéket, az érintettnek akkor is be kell fizetnie 
a társadalombiztosítási hozzájárulást, ha munkaszer-
ződéses alkalmazott, és a munkaadója is fizeti a kö-
telező egészségügyi hozzájárulást. Az egységes 
adóbevallásban fel kell tüntetni egyebek közt a szer-
zői jogdíjból, különböző javak bérbeadásából, illetve 
különféle beruházásokból származó, valamint a kül-
földön megvalósított jövedelmet kivételt képeznek 
azok a bevételek, amelyekre az adót és a hozzájárulást 
már a kifizetésnél visszatartották. 

Pálosy Piroska 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az egyetlen oltóközpont Marosvásárhelyen 
A Mihai Eminescu  

Művelődési Házban 

Kérésre kiszállnak a begyűjtők 
Az elektronikai hulladékot  

elszállítják

Népszámlálás: mire figyeljünk az önkitöltés során?

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Az ingatlanok bérbeadása is adóköteles 
Tízszázalékos jövedelemadó

Marosvásárhelyen az egyet-
len oltóközpont a Nicolae Gri-
gorescu utca 19. szám alatti 
Mihai Eminescu Művelődési 
Központban van. Ugyanott 
vehetők át a második adag 
oltás után járó élelmiszer-
utalványok is. 

Az oltást igénylők mindennap 
8–20 óra között vehetik igénybe az 
oltóközpont szolgáltatásait, ahol a 
Pfizer és Johnson&Johnson oltó-
anyagok közül választhatnak. 
Ugyanitt vehetik át az élelmiszer-

utalványokat azok a személyek, akik 
2021. szeptember 3-tól kezdve meg-
kapták a második adag oltást is. A 
Mihai Eminescu Művelődési Köz-
pontban tavaly 55.227 személyt, a 
Tudor Vladimirescu oltóközpontban 
54.070-et oltottak be. A polgármes-
teri hivatal víkendtelepi vendéghá-
zában 11.677 adag Astra Zeneca és 
13.559 adag Johnson&Johnson oltó-
anyagot használtak fel – tájékozta-
tott a Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal Bel- és Külkapcsolati Osz-
tálya. (sz.)

A tavaszi nagytakarítás kere-
tében Marosvásárhelyen is 
meghirdette április 20-ára az 
elektromos és elektronikai 
hulladék elszállítását a RoE-
collect cég. De bármelyik ké-
sőbbi időpontban is igényelni 
lehet az elromlott hűtő, tévé, 
mosógép ingyenes elszállítá-
sát. 

Háztól, de cégektől is elszállítják 
a fölöslegessé vált háztartási elekt-
ronikai berendezéseket, amennyi-
ben a 0755-406-406-os telefon- 

számon vagy a 0800-444-800-as 
zöldszámon bejelentik az igényt. 
Természetesen ez azokra vonatko-
zik, akik nem tartogatnák régi gé-
peiket egy újabb elektronikai 
roncsprogramban való részvételre, 
ahol egy új vásárlása esetén a régi 
értékét beszámítják. Online a roe-
collect.ro/solicita-ridicare-deee 
megrendelési lapot kitöltve a leg-
rövidebb időn belül felveszik a cég 
munkatársai a kapcsolatot azokkal, 
akik használhatatlan elektronikai 
berendezéseiket leadnák. (szer)
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Negyedévről negyedévre 
egyre jobb eladási adatokat 
produkál a Tesla. Bár 2021-
ben nem sikerült az egymillió 
gépjármű értékesítse, nem 
állt tőle nagyon távol, ameny-
nyiben pedig idén a követ-
kező három negyedévben is 
hasonló eladásokat fog telje-
síteni az amerikai gyártó, idén 
át is lépi ezt a képzeletbeli kü-
szöböt. Lenyűgöző az a telje-
sítmény, amit bő évtizede a 
személyautók piacán hoz. 

2022 első negyedévében 
310.0148 autót adtak el, annak elle-
nére, hogy kimondottan nehéz idő-
szakon van túl a vállalat, amelynek 
egyik oka a Kínában ismét felerő-
södött koronavírus-járvány, illetve 
az alkatrészellátási lánc nehézségei. 
A hírt, ahogy eddig is minden alka-
lommal, Elon Musk osztotta meg 
Twitter-bejegyzésben. Elemzői 
becslések szerint ekkora eladás 
mellett körülbelül 20-25 ezer autót 
csak a következő negyedévben ké-
pesek lesznek leszállítani. Elmond-
ható, hogy elég pontosak voltak a 

becslések, hiszen 309 ezerre becsül-
ték a Tesla forgalmát az első  
negyedévben. 

A továbbiakban várhatóan nő az 
eladások száma, és ennek egyik 
oka, hogy a berlini gyár megkezdte 
a termelést, és április 7-én a Texas 
állambeli Austinban is beindultak a 
gyártósorok. Ez azt jelenti, hogy 
nagymértékben növekszik a gyártó-
kapacitás, és az eladási számok 
alapján keresletből sincs hiány. 
Most már csak azért kell izgulni, 
hogy oldódjanak meg az ellátási 
láncban tapasztalható problémák, és 
megfelelő mennyiségben álljanak 
rendelkezésre az alkatrészek. Vi-
szont a Teslának ilyen értelemben 
van egy kis szerencséje, mert az 
autói úgy vannak felépítve, hogy 
nem igényelnek annyi félvezetőt, 
mint például egy német autó, így 
ugyanabból a félvezető-mennyiség-
ből több gépjárművet tud legyár-
tani. 
Új stílusú Skodák 

Az senkinek nem újdonság, hogy 
a Skodák és a Volkswagenek között 
lényegében nincs különbség, talán 
csak annyi, hogy az előbbi olcsóbb. 
és stílusában minimálisan eltérő 
változatait kínálja az utóbbinak. 

Elég belegondolni, hogy például a 
Skoda Fabia valahol a Volkswagen 
Polo és a Golf között helyezkedik 
el, az Octavia a Passat megfelelője, 
és a Superb az egykori Phanteont 
utánozta. A belső tér kialakítása és 
anyaghasználata lényegében azonos 
volt, legalábbis eddig. A legújabb 
hírek szerint viszont a márka átpo-

zicionálására készülnek, sőt a 
márka marketingigazgatója úgy fo-
galmazott, hogy a legnagyobb vál-
tozás lesz, amióta a Skoda a 
Volkswagen-csoport része lett. 

Ennek értelmében egy új stílust 
is bevezetnek, amelyet Modern 
Solid névre kereszteltek. Erről 
egyelőre egy szándékosan rossz mi-
nőségű, homályos képet mutattak, 
amelyen valamilyen SUV látszik. A 
hobbiterepjáró kifejezetten egy-
szerű vonásokkal bír, de a kép alap-
ján nehéz lenne megállapítani, hogy 
az új stílus milyen irányba fogja te-
relni a Skodát. 

A Volkswagen-csoporttól azt 
lehet hallani, hogy azon igyekez-
nek, hogy minél kisebb legyen a 
márkák közötti átfedés. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy eltűnik a 
közös műszaki alap, hiszen azzal 
hatalmasat spórol a vállalat, hanem 
a design kialakításában lesznek el-
térések.  

A Volkswagen alkalmazottjait 
képviselő szakszervezet az elmúlt 
években már követelte, hogy a 
Skoda szakadjon ki a Volkswagen-
ből, azaz szűnjön meg a szoros mű-
szaki rokonság, és a cseh márkánál 
újra a régi technikára épülő, olcsóbb 
autók kapják a főszerepet. A köve-
telésüknek a Skoda eladási adatait, 
illetve sikereit elemezve tettek ele-
get. 

Mondjuk az elég valószínűtlen, 
hogy a nyereséges Skoda további 
fejlődési lehetőségeit szándékosan 
elrontaná a vállalatvezetés, ahogyan 
azt a szakszervezetek szeretnék. 
Sokkal valószínűbb, hogy még a 
mostaninál is jobban megpróbálják 
az igényekhez és a lehetőségekhez 
igazítani a márkák kínálatát. Így 

minden bizonnyal nagyobb hang-
súlyt fognak kapni a jövőben a nagy 
méretű SUV-k, illetve az elektro-
mos járművek. Elnézve a piac je-
lenlegi alakulását, valóban ez a 
trend, hiszen a vásárlók túlnyomó 
része vagy nagy terepjárót, vagy 
elektromos autót akar. De a Skodá-
nak is jó a tapasztalata a villanyau-
tók tekintetében, hiszen a Citigo 
elektromos változatát pillanatok 
alatt felvásárolta, igaz, nem is ké-
szült belőle sok. Az amolyan kvó-
taautó volt, azt a célt szolgálta, 
hogy alacsonyabban tartsa a cseh 
vállalat átlagkibocsátását. Közben 
viszont megjelent a Skoda Enyaq 
iV, ami szintén szép eladási adato-
kat mutat, illetve a közeljövőben 
bővülni is fog a Skoda elektromos-
autó-kínálata. Tehát minden tekin-
tetben jó úton haladnak afelé, hogy 
a lehető legjobban kielégítsék a vá-
sárlói elvárásokat. 

Azonban a jövő nagy bejelenté-
seit már egy új vezérigazgató mel-
lett tehetik meg. Thomas Schaefer, 
aki eddig irányította a Skodát, a 
Volkswagen vezérigazgatója lesz, 
így helyét Klaus Zelmer fogja át-
venni július elsejétől, aki eddig a 
Volkswagen eladási igazgatója volt. 
Egy biztos: sok tekintetben kalan-
dos időszak elébe néz a Skoda. 

Évekre előre elfogyott az összes 
elektromos Hummer 

Mivel lehet igazán hódítani az 
amerikai – és már nem csak – piacon? 
Hát egy nagy, nehéz, szürke terepjá-
róval, amely erős, viszont többek kö-
zött igaz az elektromos Hummerre is. 
Jelen állás szerint nem igazán létezik 
ennél nagyobb elektromos jármű, a 
teljesítménye is óriási, a formája 
pedig egy reszelt kockáé, viszont 
évekre előre elfogyott, annyi rendelés 
érkezett, hogy a következő néhány 
évben biztosan nem lehet arra számí-
tani, hogy valahol szalonból is meg 
tudja venni az ember. 

A GMC Hummer teljesítménye 
ezer lóerő, az akkumulátor kapaci-
tása pedig 212,7 kWh. A méretét te-
kintve az elsők között van az 
elektromos pickupok sorában, ame-
lyek illeszkednek az amerikai óriás-
SUV-k és pickupok világába. Annyi 
a különbség, hogy ebben nem ben-
zintemető belső égésű motor talál-
ható, hanem elektromos hajtás. 

Ahhoz képest, hogy mekkora a 
teljesítménye, és mekkora maga az 
autó, elfogadható az ára – hangsú-
lyozva, hogy ahhoz képest. A GMC 
Hummer elektromos változata első 
kiadásának, amelybe mindenből a 
legjobbat pakolták, 112.595 dollár 
az ára. Ezért az összegért egy olyan 
járművet lehet vásárolni, amely me-
netkészen 4,1 tonna – azaz B kate-
góriás jogosítvánnyal nem is 
vezethető –, és ebből a tömegből 
csak a padlóba épített moduláris ak-
kumulátor 1325 kg-ot nyom. Ilyen 
súly mellett talán jobban érthető, 
hogy miért van szükség 1000 lóe-
rőre. 

A factory Zero üzemben azonban 
elég lassan indul be a termelés. Egy 

március végén megjelent visszahí-
vási dokumentumból kiderült, 
hogy tavaly december végéig 
mindössze tíz autót sikerült forga-
lomba helyezni. Ez még akkor is 
nagyon kevés, ha a termelés csak 
december elején indult be. Össze-
hasonlításképpen: a Tesla berlini 
üzemében ötóránként készül el egy 
autó, a GMC-nek tíz jött össze egy 
hónap alatt. Természetesen ez egy 
nagyon sarkított példa, hiszen tíz 
került forgalomba, arról nincs in-
formáció, hogy hány darabot gyár-
tottak le. Hozzá kell tenni, hogy a 
lassú termelésre van egy mentsége 
a GMC-nek, mégpedig, hogy any-
nyira új megoldásokat tartalmaz a 
modell, hogy esetében nem volt 
előzetes tapasztalat. Ez a tény 
pedig egyértelműen lassítja a gyár-
tást. 

Duncan Aldred, a GMC alelnöke 
azt mondja, hogy mostanra valame-
lyest sikerült felpörgetni a gyártást, 
de az eddigi 65 ezer megrendelés 
teljesítése nem kevés időbe telik. Az 
alelnök az amerikai szaksajtónak 
azt nyilatkozta, hogy aki ma meg-
rendeli a GMC Hummer elektro-
mos változatát, leghamarabb 2024 
közepén kaphatja meg. Persze, ha 
nem lesz további probléma az alkat-
részellátásban.

Egyre sikeresebb a Tesla

Nagy-Bodó Szilárd

Tesla Model Y  Forrás: totalcar.hu

A Skoda új designja  Forrás: Skoda

GMC Hummer EV  Forrás: GMC

 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Az uniós országok álláspontja az orosz  
kőolaj- és földgázszállítási stop ügyében

Az Európai Unió tagállamai megosztottak 
abban, hogy szankcióval sújtsák-e az orosz 
kőolaj- és földgázszállítást. Az EU az ukrajnai 
háború kirobbanása óta 35 milliárd eurós be-
vételhez juttatta Oroszországot az energia-
hordozók beszerzésével, ha ez kiesne, 
Moszkva nehezebben tudná finanszírozni az 
Ukrajna elleni agressziót. 
2021-ben az EU gázigényei 40, olajszükségletei 25 
százalékát importálta Oroszországból. Négy európai 
ország, Németország, Olaszország, Ausztria és Ma-
gyarország különösen kiszolgáltatott az orosz gáznak, 
így az egységes szankciós álláspont kialakítása nehéz 
játszma lesz a tárgyalásokon. Az Európai Bizottság állt 
elő egy javaslattal, miként lehetne fokozatosan kive-
zetni az európai piacról az orosz földgázt és kőolajat. 
Mik az egyes uniós országok álláspontjai az orosz kő-
olaj- és földgázszállítási stop ügyében?  
Ausztria nem támogatná a tervezett uniós szankciókat 
Az osztrák kormány nem szeretné támogatni az orosz 
kőolaj- és földgázszállításra kivetni tervezett uniós 
szankciókat. Magnus Brunner pénzügyminiszter sze-
rint ezen intézkedések jobban fájnának nekik, mint az 
oroszoknak. 
Belgium szerint az eddigieknél keményebb  
szankciókra van szükség 
Alexander De Croo kormányfő szerint az eddigieknél 
keményebb szankciókra van szükség, hogy a Kreml 
megérezze ezek súlyát, valamint hangsúlyozta, hogy 
az orosz energetikai függőségből rövid távon meg kell 
szabadulnia Európának. Vincent Van Peteghem pénz-
ügyminiszter pedig úgy nyilatkozott, hogy Belgium 
nem akadályozza az energetikai szankciórendszer be-
vezetését. 
Bulgária nem kívánja megújítani a Gazprommal  
a gázszállítási szerződését 
A bolgár kormány márciusban jelezte, hogy az év 
végén lejáró 10 éves gázszállítási szerződését nem kí-
vánja megújítani a Gazprommal, annak ellenére sem, 
hogy nagymértékben kitett az orosz szállításoknak. A 
bolgárok abban bíznak, hogy a még idén üzembe he-
lyezik a görög vezetéket, s azon keresztül azeri gázzal 
tudják kiváltani az oroszt. 
Horvátország felszámolta az orosz függőséget 
Andrej Plenković miniszterelnök nemrég úgy nyilat-
kozott, hogy hazája felszámolta az orosz függőséget. 
Új gázelosztó terminált építettek, és remélik, oda más 
forrásokból fog érkezni a földgáz. Ezenkívül a horvát 
kormány azt szeretné, ha a gázárakat maximalizálnák 
Európában. 
Ciprus saját tengeri szállítmányozási szektorát félti  
a szankcióktól 
A ciprusi kormány saját tengeri szállítmányozási szek-
torát félti a szankcióktól, az orosz kereskedelmi hajók 
kitiltása az uniós kikötőkből nagy érvágás lenne a cip-
rusiaknak. A ciprusiak nagy reményeket fűznek a Föld-
közi-tenger keleti partvidéke közelében talált 
gázmezők kiaknázásához. 
Csehország: az uniós embargó súlyos következmé-
nyekkel járna a cseh gazdaságra nézve 
A felmérések szerint az oroszokat sújtó uniós embargó 
nagyon súlyos gazdasági következményekkel járna a 
cseh gazdaságra nézve, a GDP egy százaléka eltűnne. 
A prágai kormány ezért minden eshetőségre készülve 
vésztartalékokat képez a központi költségvetés terhére. 
Dánia sürgős zöldfordulatot szorgalmaz  
az uniós energetikai piacon 
A dán kormány régóta egy sürgős zöldfordulatot szor-
galmaz az uniós energetikai piacon, a megújuló energia-
források szerepét fokozatosan növelné az 
energiamixben. Emellett új beszerzési útvonalak kidol-
gozása zajlik: a Balti-tengeren a lengyel–norvég gázve-
zeték kiépítése kilenc hónapos szünet után folytatódik. 
Észtország év végére beszünteti az orosz gáz-  
és olajimportot 
A tallinni kormány vállalta, hogy év végére beszünteti 
az orosz gáz- és olajimportot, az ebből megmaradó be-
szerzési összeget felajánlják Ukrajna újjáépítésére. 
Finnország év végére – kiskapukkal – 
 beszünteti az orosz gáz- és olajimportot 
Sanna Marin kormányfő április elején azt mondta, 
hogy Finnország rövid távon szeretné megszüntetni az 
energetikai szállítási kapcsolatait Oroszországgal, 
ugyanakkor a Greenpeace adatai szerint az ország 
meghagyja a kiskapukat a szabályozásban, például Szi-
bérián keresztül tovább zajlanak a szállítások. 
Franciaország: az elnökválasztás második fordulóján 
derül ki, milyen Oroszország-politikát folytat majd 
Franciaország gázszükségleteinek 25 százalékát fedezi 
orosz gázzal, 35 százalékát már Norvégiából szerzi be, 
így a franciák Moszkvának való kitettsége nem jelentős. 
Bruno Le Maire pénzügyminiszter nyitottságot mutatott 
az orosz embargóra. Konkrét francia hivatalos döntés 
azonban április 24. előtt nem várható, a francia elnök-
választás második fordulóján derül ki, ki lesz az ország 
új elnöke, és milyen Oroszország-politikát folytat majd. 
Németország óvatos az orosz energetikai szerződése 
felbontásával 
Európa legnagyobb gazdasága a német, kitettsége je-
lentős, ezért a berlini kormány rendkívül óvatos az 
orosz energetikai szerződése felbontásával. Olaf 
Scholz kancellár szerint a hirtelen lekapcsolódás  
recesszióba sodorná az európai gazdaságot. Ugyanak-
kor a német diverzifikáció elindult: február vége óta az 
orosz olajimport 35-ről 25 százalékra, a gázimport 
pedig 55-ről 40 százalékra csökkent. 
Görögországban megindult az orosz gázfüggőségtől 
való szabadulás 
40 százalékos kitettsége van a görög gazdaságnak, de 
az orosz gázfüggőségtől való szabadulás folyamata 

Görögországban is megindult, például a görög partok-
nál való tengeri kitermelés felgyorsítása. 
Magyarország ellenzi az energetikai szankciók  
bevezetését 
A magyar kormány a kitettségre hivatkozva ellenzi az 
energetikai szankciók bevezetését, és minden ilyen 
döntés megvétózásával fenyegetőzik, ugyanakkor az 
orosz szénexportra kivetett büntetőintézkedéseket már 
támogatta. 
Írország támogatna egy oroszellenes embargót 
Nem függ közvetlenül az orosz gázexporttól, hiszen 
saját gázmezője van, a fennmaradó szükségleteit pedig 
a britektől szerzi be. Simon Coveney külügyminiszter 
jelezte: teljes mértékben támogatnának egy oroszelle-
nes embargót. 
Olaszország eddig egységes kormányzati álláspont 
nem jelentetett meg 
A másik nagy európai állam, amely jelentősen függ az 
orosz gáztól, szükségletei 38 százalékát onnan szerzi 
be. Eddig egységes kormányzati álláspont nem jelent 
meg a nyilvánosságban a szankciókról, de április kö-
zepén Olaszország gázszállítási szerződést kötött Al-
gériával, nyilvánvalóan az orosz függőség 
mérséklésére. 
Lettország támogatja az orosz energetikai szektort 
sújtó szankciókat 
A lett kormány jelezte: nem támaszkodnak a jövőben 
az orosz gázra, és teljes mértékben támogatják az orosz 
energetikai szektort sújtó szankciókat. Szerintük ezzel 
lehetne leginkább rászorítani Putyin elnököt az ukraj-
nai háború befejezésére. 
Litvánia beszüntette a gáz- és olajbehozatalt  
Oroszországból 
Április elején Litvánia beszüntette a gáz- és olajbeho-
zatalt Oroszországból, ezzel az első uniós ország lett, 
amely hivatalosan is teljes mértékben független lett az 
orosz energetikai kapcsolatoktól. 
Luxemburg: kormányzati döntés még nem született  
A luxemburgi közélet megosztott a kérdésben, kor-
mányzati döntés nem született még, a hivatalos nyilat-
kozatok pedig arra utalnak, hogy nem zárják ki, hogy 
a szankciók mellé állnak, ha az EU egysége létrejön a 
büntetőintézkedések meghozatalára. 
Málta nem függ az orosz gáztól 
A szigetállamnak nincsenek orosz gázszerződései, 
cseppfolyós gázt importál más forrásokból, főleg Szi-
cíliából. 
Hollandia nem nyilatkozott az ügyben 
Szükségletei mindössze 15 százalékát fedezi orosz 
gázból, Mark Rutte kormányfő mégis úgy nyilatkozott, 
hogy az orosz gázra szüksége van az országnak. Április 
végére ígért a kabinet egy akciótervet az orosz gázszál-
lításokról való fokozatos leválás koncepciójáról. Hogy 
az uniós közös döntést támogatnák-e erről, arról a hol-
land vezetés még nem nyilatkozott. 
Lengyelország az év végéig ígérte az orosz energetikai 
kapcsolatok lezárását 
A varsói kormány a balti államokkal szorosan egyez-
tetve év végéig ígérte az orosz energetikai kapcsolatok 
lezárását, az orosz szénexportot hónapokon belül, a 
gáz- és az olajbehozatalt decemberig beszüntetik. 
Bátor döntés ez, hiszen a lengyel energiaigények 40 
százalékát elégítik ki orosz energiahordozókból. 
Portugália elviekben támogatná az oroszellenes ener-
getikai szankciókat 
A lisszaboni kormány elviekben támogatná az orosz-
ellenes energetikai szankciókat, de várja az intézkedé-
sek technikai részleteiről szóló tájékoztatást. Portugália 
orosz gáznak való kitettsége elenyésző, az utóbbi évek-
ben a portugál energiamixben a napenergia szerepe je-
lentősen megnövekedett. 
Románia: az OMV Petrom már leállította  
az orosz nyersolaj importját 
Románia Magyarországgal, Szlovákiával és Lengyel-
országgal stratégiai partnerséget kötött a hidrogénfej-
lesztésekre, hogy ezzel is pótolják a kieső orosz gázt. 
Az OMV Petrom már leállította az orosz nyersolaj im-
portját Oroszországból. 
Szlovákia támogatta, hogy megtagadják a rubelben 
való fizetésre vonatkozó orosz követelést 
A szlovák gázigény 85, az olajigény 66 százalékát 
orosz importból elégítik ki, ezért egy oroszellenes dön-
tés komoly gazdasági problémákat eredményezne 
Szlovákiában. Ennek ellenére Pozsony áprilisban tá-
mogatta, hogy az uniós irányelv szerint megtagadják a 
rubelben való fizetésre vonatkozó orosz követelést. 
Szlovénia is megtagadta, hogy rubelben kelljen fizetni 
az orosz gázért 
Szlovénia is nagyban függ az orosz energetikai import-
tól. A Horvátországon keresztül érkező cseppfolyós-
gáz-szállításokban látja a kitörés lehetőségét. Janez 
Janša miniszterelnök szintén megtagadta, hogy rubel-
ben kelljen fizetni az orosz gázért. 
Spanyolország: egyik lehetséges új beszerzési forrás 
Amerika 
Az ukrajnai háború kirobbanása óta az egyik lehetséges 
új beszerzési forrás Amerika – az amerikai cseppfolyós 
gáz európai kikötői kapacitásait Spanyolországban le-
hetne kiépíteni, de ez még középtávú projekt. A rövid 
távú megoldás az észak-afrikai gázlelőhelyekről való be-
hozatal, viszont Madrid Algériával vitában áll egy másik 
politikai ügy miatt, ezért egyelőre a marokkói beszerzé-
sen dolgoznak. 
Svédországnem függ nagyon az oroszoktól 
A svédek könnyebben oda tudnak állni az uniós szank-
ciós döntés mellé, mert kevéssé függnek az orosz  
gázimporttól. A svédek biztonságpolitikai félelmei 
most nem az energetika terén erősek, hanem amiatt, 
hogy lehetséges NATO-csatlakozásuk miatt orosz fe-
nyegetést kaptak. (Euronews)

A virtuális magánteret (SPV) 
kétmillióan használják 

 
Kétmillió adófizető regisztrált a virtuális magántérben (Spaţiul 
Privat Virtual, SPV), a nap 24 órájában a hét minden napján elér-
hető ingyenes szolgáltatásban, amelyen keresztül nyilatkozatokat, 
kérelmeket lehet benyújtani, dokumentumokat kérni, ellenőrizhető 
a saját adózási helyzet stb. Az iratoknak az elektronikus környe-
zetben történő továbbítása megtakarítást jelent mind az adófize-
tők, mind az adóhatóság erőforrásai szempontjából. 
Emlékeztetünk, hogy 2022. március 1-től kötelezővé vált az SPV-
be történő regisztráció a kérelmeknek, dokumentumoknak, egyéb 
iratoknak az adóhatósághoz való továbbításakor az engedélyezett 
gazdasági tevékenységet folytató adófizetők számára. 
Ez a kötelezettség vonatkozik a jogi személyekre, a társulásokra 
és egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező entitásokra, szabad-
foglalkozású vagy önálló gazdasági tevékenységet folytató termé-
szetes személyekre, egyéni és családi vállalkozásokra egyaránt. 
A minősített digitális tanúsítvánnyal rendelkező természetes vagy 
jogi személyek ennek alapján kérhetik SPV-felhasználóként való 
regisztrációjukat, az ilyen tanúsítvánnyal nem rendelkező magán-
személyek pedig felhasználónév és jelszó alapján kérhetik ugyan-
azt. 
Az SPV-be való beiratkozással kapcsolatos további információk a 
következő címen érhetők el: 
– az ANAF-portálon a „Servicii Online” részben 
– a www.youtube.com oldalon közzétett tájékoztató anyagok meg-
tekintésével (jogi személyeknek, digitális tanúsítvány alapján –  
https://www.youtube.com/watch?v=SHXWtBP4jf4&t=3s és fel-
használónévvel, valamint jelszóval rendelkező személyeknek – 
https:// www.youtube.com/watch?v=XFQ9KJrI5v0) 
– telefonon, az ANAF 031.403.91.60-es számán. 

A kommunikációs, közönségszolgálati és sajtóosztály

Szászrégen város önkormányzata 
értesíti az érdeklődőket, hogy benyújtotta a kérelmet a környezet-
védelmi engedély kiváltására az Akácfa (Salcâmilor) utcai  
ivóvízelosztó vezeték cseréjére, amelyet Szászrégenben, az Akácfa 
utcában (telekkönyvszám 59961) terveznek elvégezni. 

A javasolt projekttel kapcsolatos információk a Maros Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél, a 0265/314-984-es telefonszá-
mon, a 0265/314-985-ös faxszámon, az office@apmms.anpm.ro e-
mail-címen, valamint a projektgazda címén szerezhetők be. 

A lakossági észrevételeket naponta az office@apmms.anpm.ro 
e-mail-címre várják.

 Közlemény 
  
Marosvásárhely Polgármesteri 

Hivatala – Győzelem tér 3. szám –  

versenyvizsgát hirdet a következő, ideiglenesen megürese-
dett szerződéses állások betöltésére:  

– egy teljes munkaidős szakfelügyelői állás és egy teljes munkaidős 
kezdő szakfelügyelői állás a nemzetközi finanszírozású projektek osz-
tályára, a 2011.03.23/286-os számú kormányrendeletnek megfele-
lően.  

  
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén kerül sor, az aláb-

biak szerint:  
– írásbeli vizsga május 13-án 10 órakor 
– interjú május 18-án 10 órakor.  
A versenyvizsgán való részvételhez a pályázóknak meg kell fe-

lelniük az alábbi feltételeknek:  
– szakfelügyelői állás – nemzetközi finanszírozású projektek osz-

tálya  
Sajátos feltételek: 

* oklevéllel vagy azzal egyenértékű irattal igazolt felsőfokú vég-
zettség, társadalomtudományok és jogtudományok területen  

* legalább 3 éves szakmai tapasztalat, a törvényes előírásoknak 
megfelelően.  

– kezdő szakfelügyelői állás – nemzetközi finanszírozású projek-
tek osztálya 
Sajátos feltételek: 

* oklevéllel vagy azzal egyenértékű irattal igazolt felsőfokú vég-
zettség matematika és természettudományok területen  

* nem szükséges szakmai tapasztalat a végzettség/munka terü-
letén.  

* Az általános feltételek azok, amelyek az utólagosan módosított 
és kiegészített, 2011/286-os számú kormányhatározattal jóváha-
gyott keretszabályzat 3. cikkelyében vannak előírva.  

A pályázók a versenyvizsgán való részvételhez szükséges irat-
csomót a hirdetésnek a Hivatalos Közlönyben (III. rész) való meg-
jelenésétől számított 5 napon belül nyújthatják be a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti 
székhelyén.  

Bővebb tájékoztatás a Győzelem tér 3. szám alatti székhelyen, 
kapcsolattartó: Soós Erika, telefonszám 0265/268-330, 302-es mel-
lékállomás.  

Soós Zoltán  
polgármester 



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (15676-I) 

MINDENFÉLE 

FÉRFI (33) vállalja idős betegek gon-
dozását. Tel. 00-36-70-653-0818, 
0365/440-007. (15620-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(14975) 

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, 
ács-, bádogosmunkát, cserépforga-
tást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-
502. (15464) 

KÜLSŐ (járólap), belső építkezési 
munkát vállalunk. Tel. 0745-229-221. 
(15601-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

milyen kis javítást. Tel. 0746-972- 

003, György Attila. (15637-I) 

VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészí-

tését, tetőjavítást, tetőfödém lecseré-

lését, ácsmunkát, terasz-, 

kerítéskészítést, külső szigetelést, 

belső munkálatokat: glettolást, fes-

tést, javítást, vakolást, gipszkartono-

zást. Amit kínálunk: kedvezményes 

árak; többéves szakmai tapasztalat; 

minőség, megbízhatóság. Ingyen ki-

szállással árajánlatot adunk. Tel. 

0756-706-269. (15566) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

lalok. Tel. 0746-638-960. (15578) 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-

fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 

belső munkát 10% kedvezménnyel. 

Tel. 0721-159-063. (15584-I) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 

Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205. 

(15682-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendesen és szerényen, drága 
lelked, fáradt tested nyugodjon 
békében.”  
Fájó szívvel emlékezünk április 
20-án KISS MÁRTONRA halálá-
nak 8. évfordulóján. Emléke szí-
vünkben mindig él. Nyugodjon 
csendesen! Szerettei.  

              * 
Fájó szívvel emlékezünk április 
22-én GÁLFALVI ANDRÁSRA ha-
lálának 27. évfordulóján. Szeret-
tei. (15677-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk  
JAKABFI SÁNDOR ATTILÁRA, 
Jakira halálának 15. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei. 
(15629-I) 

Fájó szívvel emlékezünk április 
19-én KAJCSA ISTVÁNRA halálá-
nak első évfordulóján.  
„Könnyes az út, mely sírodhoz 
vezet,  a Jóisten őrködjön pihe-
nésed felett.”  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Emlékét őrzi felesége, 
három gyermeke és azok csa-
ládja. (15695) 

„Hiányod belénk fűződött, mint 
fonal a tűbe. Most mindent, amit 
teszünk, annak színeivel varrunk.” 
Könnyes szemmel emlékezünk 
KISS ERZSÉBETRE (Zsóka) halá-
lának ötödik évfordulóján. Nyu-
godjál békében! Nagyon hiányzol! 
Szerető családja. (15704-I) 

Fájó szívvel emlékezünk drága 
szüleinkre, az ákosfalvi KISS 
IDÁRA (szül. Bernád Ida tanító 
néni) és KISS MIHÁLYRA (volt 
néptanácstitkár). Immár harminc 
éve, hogy itthagytak bennünket. 
Emlékük szívünkben örökké élni 
fog, sosem feledjük. Hajni, Gyön-
gyi, Misi és családjuk. (15710-I) 

ELHALÁLOZÁS  

 
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy a szeretett férj, édesapa, 
nagytata, dédnagytata, testvér, 
barát, jó szomszéd és ismerős,  

TÖRÖK LAJOS  
2022. április 16-án, életének 92. 
évében, rövid betegség után 
örökre megpihent. Temetésére 
2022. április 20-án 13 órakor 
kerül sor a római katolikus teme-
tőben.  
Nyugodjon csendes békében!  

A gyászoló család. (p-I)  

 

Fájdalommal, szomorúsággal és 

megbékéléssel tudatjuk, hogy  

KALI JÓZSEF 

életének 77. évében, 2022. április 

16-án, nagyszombaton türelem-

mel és méltósággal elhunyt. Ál-

dásként őrizzük szeretetét, 

bölcsességét, emberségét, sza-

vait, szobrait, emlékét.  

Temetése április 21-én, csütörtö-

kön 13 órakor lesz a marosvásár-

helyi református temetőben.  

Gyászoló szerettei. (15714-I) 

 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS  

Őszinte részvétünket fejezzük 

ki Sikó Szidónia volt kollé-

ganőnknek szeretett ÉDESAPJA 

elhunyta miatt. Mélyen együtt- 

érzünk vele. A Marosvásárhelyi 

Állami Filharmónia kórusa. 

 (p-I)  

 

Megrendülten búcsúzunk  kollé- 

gánktól, KALI JÓZSEFTŐL. 

Őszinte együttérzésünket fe-

jezzük ki a gyászoló családnak. 

A Maros Megyei Képzőmű-

vészek  Egyesületének közös- 

sége. Unirea galéria. (15714-I) 

Szomorú szívvel búcsúzunk 

szeretett barátunktól, KALI 

JÓZSEFTŐL. Mély együttérzé-

sünket  fejezzük ki gyászoló 

hozzátartozóinak. Tanci, Kinga 

és Ferenc. Vigyázzák angyalok 

örök álmodat, drága, hű barát. 

(15714-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mindenkinek hálásan köszönjük, 

akik dr. SIMON GÁBORT utolsó 

útjára elkísérték, részvétüket 

fejezték ki, fájdalmunkban velünk 

voltak, és virággal búcsúztak 

tőle. Gyászoló szerettei. (-I)
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

Bízzál; kelj föl, hív tégedet. 
(Márk, 10,49) 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető és 
szeretett édesanya, nagymama, testvér, nagynéni, rokon, 
barát és jó szomszéd, 

özv. SZEKERES ISTVÁNNÉ 
SZILÁGYI JUDIT 

volt mezőmadarasi, majd radnóti tiszteletes asszony, 
nyugalmazott egészségügyi asszisztens, aki 1939. no-
vember 10-én született Désen, életének 83., özvegységé-
nek 23. esztendejében, 2022. április 17-én, húsvét első 
napján visszaadta lelkét teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványait 2022. április 20-án, 
szerdán, a 13 órakor kezdődő gyászszertartás keretében 
helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön, a sze-
merjai református ravatalozóháztól a családi sírba. 
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. 
Sepsiszentgyörgy, 2022. április 17. 

A gyászoló család (-I)

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) 
A SECURITECH ROM PROD KFT. KÖNYVELŐT keres, aki 
gazdasági végzettséggel rendelkezik. Előnyt jelent a humán erőfor-
rásban szerzett tapasztalat és a Win Mentor Enterprise program isme-
rete. Az önéletrajzokat az office@securitechromprod.ro e-mail-címre 
várjuk, illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alá. Érdek-
lődni a 0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66399-I) 
MAROSVÁSÁRHELYI MUNKAVÉDELMI TEVÉKENYSÉ-
GET FOLYTATÓ VÁLLALKOZÁS technikai végzettséggel ren-
delkező személyt alkalmaz. Önéletrajzot az office@munkavedelem.ro 
e-mail-címre várunk. (23067-I) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz angol-
nyelv-tudással. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.-I) 
AZ ORTOPROFIL munkatársakat keres: RAKTÁROST: jelentkezz, 
ha raktárosi tapasztalattal rendelkezel, kiválóan beszéled a román 
nyelvet, valamint felhasználói szintű számítógép-kezelési ismeretekkel 
rendelkezel! SEGÉDMUNKÁSOKAT a gyógyászati segédeszközöket 
(protéziseket, ortéziseket) gyártó műhelybe. Az önéletrajzokat a követ-
kező e-mail-címre várjuk: resurseumane@ortoprofil.ro, vagy szemé-
lyesen is benyújtható a cég székhelyén: Hídvég utca 44A szám. (sz.-I) 
ALKALMAZUNK VARRÓNŐKET és ELŐKÉSZÍTŐ SZEMÉ-
LYEKET hosszú időszakra. Jó munkakörülményeket ajánlunk. SC 
GLOVER PRODEXIM SRL. Tel. 0744-500-605. (p.-I) 
ALKALMAZUNK CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű személyeket. 
Tel. 0745-668-883. (15649-I) 
Vállaljuk IDŐS ÉS BETEG GONDOZÁSÁT az otthonában. Tel. 
0745-164-049. (15703-I) 
EGÉSZSÉGÜGYI PEDIKŰR az ügyfél otthonában. Megoldás a kö-
römgombára. Időpontkérés a 0756-680-226-os telefonszámon.  
Facebook.com/@podiatrymediped (15703-I) 
A marosvásárhelyi CE Szövetség SZOCIÁLIS MUNKÁSI állást 
hirdet a Granny – Fogadj örökbe egy nagymamát idősgondozó szol-
gálati projekt keretében. Az állás időtartama és kerete: részmunkaidős 
állás (4 óra). Előnyt jelent a felsőfokú végzettség szociális területen. 
Érdeklődni  a 0744-529-743-as telefonszámon. Önéletrajzokat az  
office.cemaros@yahoo.com e-mail-címre várunk 2022. április 30-ig. 
(66485-I) 
ELÁRUSÍTÓNŐT vagy -FIÚT alkalmazunk élelmiszerüzletbe Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (23070-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

„Az Úrban békén elaludtakat 
messzeségben keresnünk nem szabad. 
Szent Ige szól, hogy sebünk bekötözze: 
Krisztusban vannak! Vele mindörökre!” 
„Az igazak emlékezete áldott.” 

(Péld. 10:7) 
Ebben a hitben és lelkünk soha nem gyógyuló fájdalmával 
emlékezünk április 16-án 

TIMÁR EMŐKE OLGA 
(szül. Pánczél) 

volt nyárádszeredai tanárnőre 
halálának első évfordulóján; valamint 2007. április 15-ére, 
drága gyermekünk, 

TIMÁR ZSOLT ANDRÁS 
gépészmérnök  

halálának 15. évfordulóján. 
Siratjuk őket, akiket nagyon szeretünk. Becsukjuk a sze-
münk, s látjuk arcukat, ha csend van, halljuk hangjukat, érez-
zük, hogy lelkünkben az emlék fáj. 
Bennünk él egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, 
egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet. Őriz-
zük, óvjuk emléketeket. 
Akik ismerték és szerették Őket, gondoljanak Rájuk kegye-
lettel és szenteljenek egy percet drága emléküknek. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik Nyárádszeredából, Marosvásárhelyről, Magyaror-
szágról, Régenből. (15667)
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Személyiségfejlesztő tábor,  
újrahasznosítással! 

2022. április 25-29., 
programidő:  

7.45-16.30 óra. 
Helyszín: Creacti-

vity Személyiségfej-
lesztő Központ, Maros- 
vásárhely, Márton 
Áron u. 9. sz. Korcso-
port: 6-10 éves gyere-
kek. 

Interaktív tábo-
runkban a gyerekek 
szórakozhatnak, játsz-
hatnak, kreatívkodhat-
nak, táncolhatnak és 
kincset kereshetnek a 
szervezett tematikus játékok alatt. 
Tevékenységeink: 

• kreatív foglalkozások újrahasznosítható anyagokból 
• kincskeresés 
• személyiségfejlesztő játékok 
• interaktív Creactivity csapatjátékok 
• zenés és hangszeres tevékenységek 
 
Ár: 375 lej a hetijegy. A hetijegy ára tartalmazza az ebédet, a programokon való részvételt és a kéz-

művesműhelyek költségeit. A helyek száma korlátozott. 
Feliratkozni a 0740-647-575 számon lehet. 
A helyfoglalás a kifizetés sorrendjében történik.


