
Pedagógusok 
számvetése 
Fennállásának 30., jubileumi ünnepsé-
gét tartotta a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége (RMPSZ) május 
7-én, szombaton a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota nagytermében. A jól szer-
vezett, nagyszabású ünnepségen a 
romániai magyar pedagógustársada-
lom képviselői, hazai és anyaországi 
meghívottjai mellett a határokon túli 
magyar pedagógusszövetségek veze-
tői is részt vettek.  
____________7. 
Szükség van vírus-
irtóra az androidos 
készülékeken? 
Minden számítástechnikai eszköz ese-
tében örökös kérdés, hogy szükség 
van-e vírusirtó programra? Vannak, 
akik ebben látják a védelmet, mások 
úgy vélekednek, hogy ezek a progra-
mok valójában vírusok. Bárhogy is le-
gyen, választék van bőven mind a 
számítógépre, mind az okostelefo-
nokra, és sokan használják is ezeket a 
programokat. 
____________9.

Munkatelep az egész falu – fogalmazódik meg a Vajdaszent-
iványra érkezőben az első gondolat. A Felső-Maros menti te-
lepülésen márciusban kezdődött el a jelenlegi időszak 
legnagyobb beruházása, a szennyvízhálózat kiépítése. A 
munkagépek a főúton dolgoznak. 

Vasile Boer, harmadik mandátumát töltő polgármester tavaly májusban 
tájékoztatott arról, hogy elkészült a hálózat műszaki terve, és a kivitele-
zésre meghirdetett versenytárgyalás is elkezdődött.  

A helyi önkormányzat az Országos Vidékfejlesztési Ügynökségnél 
(AFIR) nyert pályázatot a hiánypótló beruházásra, melynek értéke közel 
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Épül a szennyvízhálózat Vajdaszentiványon 

2023 szeptembere a határidő

Tűnődések  
a „győzelem napján” 

Jeles nap volt a tegnapi: május 9-ét a győzelem napjaként emlegetik, 
ezen a napon Európa-szerte a szovjet hadsereg győzelmét ünnepelték 
a náci Németország fölött. Ez a nap volt egyben az Európa-nap is.  

Az Ukrajnában zajló háború hatására azonban egyre feszültebb a 
helyzet a nyugati hatalmak és Oroszország között. Az Európai Unión 
belül is jelentősen megosztja a tagállamokat az orosz energetikai szek-
tor ellen irányuló szankciók kérdése. A tegnapi nap meg különösen 
megosztotta a jó öreg kontinenst. Sokan a harmadik világháború ré-
mével riogatták az embereket.  

És mindenki mondta a magáét. Egyik slágertéma ezekben a hetek-
ben Románia és Besszarábia egyesülése volt, egyesek szorgalmazták, 
mások óvatosabban fogalmaztak, de nem mondanak le erről a „jogos” 
célról. Egy román európai parlamenti képviselő szerint Besszarábia 
Romániához csatolása „veszélyes precedenst teremtene”, sőt a test-
vérország azonnali uniós csatlakozása sem aktuális (holott köztudottan 
ezt kéri a román államfő, és ugyanezt követeli az ukrajnai elnök is). 
Főleg, hogy ilyen procedúrát sohasem alkalmaztak az Európai Unió-
ban. Ugyanis a maastrichti szerződés szerint történik a bővítés, és kb. 
tíz évbe telik egy-egy ország csatlakozásának a véglegesítése. Romá-
niának 12 évre volt szüksége, hogy bejusson az úgynevezett civilizált 
világba. 

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON!

Nagy Székely Ildikó



Párhuzamos központok 
A Maros Megyei Múzeum és az Erdélyi Művészeti Köz-
pont közös kiállítása nyílik meg május 13-án, pénteken 
17 órakor Párhuzamos központok: Kolozsvár és Maros-
vásárhely (1920-1990) címmel a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota Művészeti Galériájában, a jobb szárny 
második emeletén (Győzelem tér 1. szám). Fellép a 
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Tiberius vonósné-
gyese. A kiállítás elsősorban az iskolateremtő alkotók 
munkásságát idézi meg, ezért többek között az 1948-
tól működő kolozsvári Képzőművészeti Főiskola taná-
rainak, valamint az 1949-ben alapított marosvásárhelyi 
Képzőművészeti Líceum képzőművész tanárainak 
művei szerepelnek rajta. A kiállítást Bordás Beáta, az 
Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Székely István, az 
RMDSZ ügyvezető alelnöke, Soós Zoltán, Marosvásár-
hely polgármestere és Ötvös Koppány-Bulcsú, a Maros 
Megyei Múzeum igazgatója nyitják meg. A tárlat szep-
tember 4-ig látogatható, keddtől péntekig 9–17.30, 

szombaton és vasárnap 9-15.30 óra között, hétfőn 
zárva. 

Nyárádszeredában a Zenede 
A magyarországi Nemzeti Kulturális Alap és az emberi 
erőforrások minisztere támogatásával megvalósuló 
Házhoz megy a Zenede – Rocklegendák koncert- és 
zenetörténeti előadás-sorozat erdélyi turnéja keretében 
május 14-én, szombaton 18 órától a nyárádszeredai 
művelődési házban látható, hallgatható. Bordás József-
nek és zenekarának célja bemutatni és az élő zene se-
gítségével élménnyé tenni a nemzetközi és a magyar 
rockzene világát. A dalok között Elvis Presleyről, Jimi 
Hendrixről, Radics Béláról, Ozzy Osbornról, Vikidál 
Gyuláról mesélnek a zenekar tagjai: Bordás József, Ma-
gyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett dobművész, Ar-
tisjus-díjas zenepedagógus; Baricz Gergely 
énekművész, a Kőbányai Zenei Stúdió tanára; Megya-
szay István basszusgitárművész, a Kőbányai Zenei 
Stúdió tanára, a Piramis együttes tagja; Nagy Zoltán gi-
tárművész, zenetanár, számos magyarországi popfor-
máció gitárosa. A belépés díjtalan.

 

IDŐJÁRÁS 
Esős idő 

Hőmérséklet: 
max. 19 0C 
min. 11 0C

Ma ÁRMIN és PÁLMA,  
holnap FERENC napja.  
FERENC: a latin Franciscus 
rövidüléséből keletkezett, 
amely az olasz Francesco egy-
házi latinosításában azt jelenti: 
francia. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. május 9.

1 EUR 4,9469
1 USD 4,7013

100 HUF 1,2900
1 g ARANY 281,7556

Állásbörze Marosvásárhelyen 
Állásbörzére várják a munkát keresőket május 10-én, ked-
den (ma) 11–19 óra között a Nemzeti Színház előcsarno-
kába. A börzét a Târgul de cariere marketingügynökség 
szervezte.  

Véget ér a tavaszi nagytakarítás 
Május 10-én, kedden (ma) véget ér a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal által szervezett tavaszi nagytakarítás. Az 
akció a Somostető és a remeteszegi erdő szélén, a 
Csángó, az Alsóforduló, a Lóhere, a Lucerna, a Len és a 
Görgényi utcákban zárul. 

Irodalmi Karaván Marosvásárhelyen 
A magyarországi Petőfi Kulturális Ügynökség kiemelt prog-
ramja, az Irodalmi Karaván erdélyi körútja során május 11-
én, szerdán és 12-én, csütörtökön Marosvásárhelyen 
állomásozik. Szerdán 19 órakor a Spectrum Színházban 
Irodalmi Szalon-est lesz Háy János íróval és Dálnoky Csilla 
színművésszel. Május 12-én, csütörtökön 19 órakor ugyan-
itt Bogdán Zsolt színművész Amikor című, Bartis Attila no-
velláiból készült előadása látható, és Irodalmi Szalon-estre 
is sor kerül a szerzővel, a beszélgetés moderátora Juhász 
Anna irodalmár. Jegyvásárlás a helyszínen, helyfoglalás a 
0744-301-875 telefonszámon. 

Nagy Miklós Kund könyvbemutatója 
Szászrégenben 

Nagy Miklós Kund művészeti író, publicista Szemben ülünk, 
beszélgetünk című interjúkötetét mutatják be május 17-én, 
kedden 18 órakor a szászrégeni DIO Házban. A Lector 
Kiadó és a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány 
közös gondozásában 2021-ben megjelent kötetről Gálfalvi 
Ágnes kiadóvezető beszélget a szerzővel.  

Ügyes kezű nők  
keddi tevékenysége 

Május 17-én, kedden 17-19 óra között a Női Akadémia a 
heti rendszerességgel megszervezett Ügyes kezű nők te-
vékenységére a Divers Egyesület Marosvásárhely, Avram 
Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházába várja azo-
kat a nőket, akik különböző kézműves-tevékenységek for-
télyait szeretnék elsajátítani. Ezúttal dísz hűtőmágneseket 
készítenek Lajos Anna kézműves irányításával. A kelléke-
ket a szervezők biztosítják, adományokat elfogadnak. To-
vábbi információ a 0265/311-727-es telefonszámon vagy 
az office@divers.org.ro e-mail-címen.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

10., kedd 
A Nap kel  

5 óra 56 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 42 perckor.  
Az év 130. napja,  

hátravan 235 nap.

Megyei hírek 
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Új kulturális és tudományos fesztivált rendez  
az Érted ifjúsági szervezet

Az Érted értékteremtő civil szervezet május 20. és 21. 
között Marosvásárhelyen szervezi meg a DeepDive elne-
vezésű kulturális-tudományos fesztiválját, amelynek célja 
összehozni a fejlődni vágyó erdélyi fiatal felnőtt közössé-
get. A rendezvényen a tudomány, a technológia, valamint 
a kultúra innovatív és fenntartható világából a szakterüle-
tükön ismert és elismert előadók vesznek részt és beszél-
nek aktuális témákról. 

A DeepDive újszerű módon, egy újszerű fesztivál for-
májában kívánja építeni, formálni és összehozni a fiatal 
helyi közösségeket. Célja, hogy az előadások által fo-
gyaszthatóvá tegye a tudományt és élvezetessé a kultúrát. 

A DeepDive egyik alapvető értéke az interakció, a rendez-
vényen az előadások párbeszédre építenek, a résztvevők 
pedig kérdéseikkel járulhatnak hozzá a közös megértéshez, 
vagy akár vitába is szállhatnak a meghívott előadókkal.  

A fesztivál a teljes helyi közösség számára nyitott, a 
szervezők fontosnak tartják kiemelni a rendezvény három-
nyelvűségét: az érdeklődők magyar, román és angol 
nyelvű előadásokat is hallgathatnak. A DeepDive előadói 
különböző helyszínekről, főként Romániából és Magyar-
országról érkeznek Marosvásárhelyre, de a résztvevők 
még távolabbról érkező vendégekkel is beszélgethetnek 
májusban.

Megmentené a kormány  
a marosludasi cukorgyárat

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

RENDEZVÉNYEK

Esély körvonalazódik a Tereos Rt. által birtokolt 
marosludasi cukorgyár tevékenységének újrain-
dítására. A múlt szerdai ülésén a kormány memo-
randumot fogadott el, amelynek értelmében a 
mezőgazdasági minisztérium tárgyalásokat kez-
deményezhet a vállalat működésének újraindí-
tása céljából.  

A fenti döntés előzménye, hogy a Tereos csoport 2021 
végén bejelentette: bezárja a ludasi, több mint 60 éve mű-
ködő cukorgyárat, és nem vesz át több cukorrépát a hazai 
termesztőktől. A szaktárca becslése szerint a francia gyár-
tulajdonos döntése mintegy félezer cukorrépa-termesztőt 
érint, a vállalat közel 7000 hektáron termesztett répát dol-
gozott fel évente. A ludasi cukorgyár évente mintegy 40 
ezer tonna cukrot gyártott, ami a 40 százaléka a hazai cu-
korgyártásnak (a románvásári gyár mintegy 60 ezer tonnát 
állít elő). A romániai szükséglet körülbelül 500 ezer tonna. 
Vagyis a két megmaradt gyártó adja a hazai éves cukor-
szükséglet közel egynegyedét.  

Jelen háborús helyzetben persze felértékelődik az élel-
miszergyártás, így a cukoré is, emellett pedig a ludasi gyár 
újraindítása a munkahelyek megtartását eredményezné (a 
vállalat alkalmazottai jelenleg kényszerszabadságon van-

nak, bérüknek a 75 százalékát kapják. Adrian Chesnoiu 
mezőgazdasági miniszter március végén ez ügyben a cu-
korrépa-termesztők Beta egyesületének vezetőivel (akik 
az egyesülethez tartozó közel 300, Kolozs, Szeben, Fehér, 
Beszterce, Hunyad, Hargita, Kovászna, Brassó és Maros 
megyebeli gazda érdekeit képviselik), a Cukorrépa-ter-
mesztők és -feldolgozók Országos Munkáltatói Föderá-
ciójával, a Tereos cég képviselőivel tárgyalt, és 
megkereste a francia mezőgazdasági minisztert, Julien 
Denormandie-t is. Akkor a szaktárcavezető megígérte, 
hogy a ludasi gyár helyzetét kiemelt figyelemmel kíséri a 
minisztérium.  

A május 4-i kormányülésen elfogadott memorandum 
felhatalmazza a mezőgazdasági tárca képviselőit, hogy el-
kezdjék az alkutárgyalásokat a marosludasi cukorgyár te-
vékenységének újraindításáért/megtartásáért, tekintve, 
hogy Romániában ezenkívül csupán egyetlen cukorgyár 
működik – az Agrana Romania Kft.  

„A ludasi gyár újranyitása biztosítaná a belső piacon a 
versenyhelyzetet, a cukorrépa-termesztést a régióban és a 
munkahelyek megőrzését. A jelenlegi geopolitikai helyzet-
ben az ukrajnai háború megnehezíti az Ukrajnából Romá-
niába irányuló cukorexportot. Ennek az ellensúlyozása, a 
más országokból való cukorimport a vámtarifák miatt je-
lentős többletkiadást jelent az állami költségvetésnek” – 
áll a kormány által kiadott közleményben. 

Antalfi Imola



Három ukrán harci gép, több helikopter és 15 drón 
lelövéséről tett bejelentést egyebek között Igor Ko-
nasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi miniszté-
rium szóvivője a hétfő délelőtti hadijelentést 
ismertetve. 

Konasenkov szerint az éjszaka folyamán az orosz légierő 
nagypontosságú rakétái a Donyec-medencében megsemmisí-
tettek két harcálláspontot és egy Grad rakétavető-üteget Po-
paszna közelében, 18 élőerő- és hadfelszerelés- 
összpontosulást Liszicsanszk közelében, valamint egy tüzér-
ség elleni amerikai radarállomást Zoloténél.  

Mint mondta, Onyiksz típusú partvédelmi rakéták ukrán he-
likoptereket tettek üzemképtelenné egy leszállóhelyen az 
Odessza megyei Arciz település közelében. A harcászati légi-
erő 52 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást, valamint egy 
lőszerraktárt semmisített meg. A tábornok szerint a rakéta- és 

tüzérségi erők nyolc harcálláspontra, 26 tüzelőállásban lévő 
tüzérségi alegységre, valamint 211 élőerő- és hadfelszerelés-
összpontosulásra mértek csapást, megölve mintegy 350 „na-
cionalistát” és 56 katonai eszközt üzemképtelenné téve, 
köztük négy Szmercs rakétasorozatvetőt és egy Sz-300-as lég-
védelmi rendszert. 

Az éjszaka folyamán az orosz légvédelem lelőtt két MiG-
29-es és egy Szu-25-ös harci gépet, 15 drónt – köztük két Bay-
raktar-TB2-t és egy másik típusút a Kígyó-szigetnél -, 
valamint három Szmercs-rakétát. 

Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán 
fegyveres erők a háború kezdete óta 160 repülőgépet, 118 he-
likoptert, 783 drónt, 299 légvédelmi rakétarendszert, 2949 
harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 342 rakétaso-
rozatvetőt, 1423 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2769 
speciális katonai járművet veszítettek. (MTI)

Közben az országban is zajlik az élet. A háborús hí-
reket, ha nem lennének elég izgalmasak, szaftos részle-
tességgel tálalt gyilkosságokról, véres közúti 
balesetekről szóló hírekkel „színesítik” a kereskedelmi 
adók. Képsorokat mutattak a moszkvai katonai parádé-
ról, és folyton a NATO-főtitkár szövegét szajkózták, aki 
szerint a parádén az orosz elnök „apokaliptikus” üze-
netet fogalmaz meg a világ számára. Ami szerencsére 
nem történt meg. 

Az emberek visszatérhettek a mindennapi tevékeny-
ségükhöz. Például ahhoz, hogy előszeretettel megcsa-
polják a konstancai üzemanyag-lerakatokat. 
Emlékeztetünk a tavaly őszi „akcióra”, amikor az ame-
rikai támaszpontról loptak el kétmillió dollár értékű 
üzemanyagot. A hadügyminiszterünk szerint a történte-
kért az amerikaiak a felelősek, mert nem számoltak a 
„román kulturális szokásokkal”. 

Nem mellékes, hogy a június elsejétől beígért 250 
lejes élelmiszer-utalványok kézbesítésének pontos idő-
pontja kérdéses. A végső határidő 2022. december 31., 
bár csak az év végéig költhetők el. 

A hab a tortán mégis az a Vâlcea megyei önkormány-
zat, amely egy falunapi buli után nem fizette ki a meg-
fogadott banda gázsiját, és úgy eladósodott, hogy a 
polgármesteri hivatal ellen kényszervégrehajtás indult. 
Az meg áruba bocsátotta a település két iskolabuszát, 
amellyel több mint száz gyereket szoktak iskolába 
vinni…

Döntés a vakációról 
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter arra kérte a tan-
felügyelőségeket, hogy május 30-áig egyeztessenek 
az érintettekkel, és döntsék el, február hányadik he-
tében legyen a vakáció az illető megyében. A minisz-
ter elmondta, a februári az egyetlen mozgatható 
szünidő a következő tanévben, és a tanfelügyelősé-
geknek kell eldönteniük, hogy az illető megyében feb-
ruár második, harmadik vagy negyedik hetében 
tartják-e meg a vakációt. Ehhez konzultálniuk kell a 
szülőkkel, a tanulókkal és minden érintettel. Azt is kö-
zölte, május végéig kidolgozzák az iskolai oktatás 
megszervezésére és működésére vonatkozó sza-
bályzat (ROFUIP) módosításait. (Agerpres) 

Jogerős ítéletek korrupciós 
ügyekben 

Márciusban 86 vádlottat ítéltek el jogerősen korrup-
ciós ügyek miatt – közölte hétfőn az országos korrup-
cióellenes ügyészség (DNA). A DNA tájékoztatása 
szerint március folyamán 39 jogerős bírói ítélettel 86 
vádlottat ítéltek el vesztegetésért, vesztegetés elfo-
gadásáért, befolyással való üzérkedésért, illetve eu-
rópai alapokkal kapcsolatos csalásért. Egy kolozsvári 
ügyben – rokkantnyugdíjra való jogosultság megszer-
zéséért adott vagy elfogadott csúszópénzek miatt – 
jogerősen elítéltek egy orvost és 44 személyt. A jog-
erősen elítélt személyek között vannak továbbá köz-
tisztviselők (rendőrök, városházi alkalmazottak, 
vámhivatali alkalmazottak stb.) is – tájékoztat a DNA. 
A kiszabott büntetések 496 nap, 8 hónap, illetve 7 év 
szabadságvesztés, valamint 15 ezer lejes kénysze-
rítő bírság között váltakoznak. (Agerpres) 

A schengeni övezethez  
csatlakozna Románia 

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke hétfőn úgy nyilatkozott, véleménye szerint „ha 
figyelembe vesszük, mi történik a romániai politikai 
erőkkel, mi történik Ukrajnában, az európai reces-
sziót”, Románia nem felel meg az euróövezethez 
való csatlakozás kritériumainak. Az ország számára 
jelenleg a schengeni övezethez és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez való 
csatlakozás jelenti a prioritást – közölte Marcel Cio-
lacu. (Agerpres) 

Élelmiszer-utalványok júniustól 
Megerősítette hétfőn Marcel Ciolacu, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke, hogy a lakosság sérülé-
keny kategóriái június elsejétől megkapják az 50 
eurós élelmiszer-utalványt (vouchert). Azt is el-
mondta, hogy az utalványok költségét valószínűleg 
részben az államkasszából, részben európai alapok-
ból biztosítják majd. (Agerpres) 

Új alkotmánybírót neveztek ki 
Klaus Iohannis elnök hétfőn aláírta a rendeletet, 
amellyel Mihaela Ciochinát június 11-től kilencéves 
időtartamra az alkotmánybíróság bírájává nevezi ki – 
jelentette be az Államelnöki Hivatal. Mihaela Ciochi-
nát 2015. január 14-én nevezték ki elnöki tanácsos-
nak. Az alkotmánybíróságot kilenc bíró alkotja, 
mandátumuk 9 évre szól, és nem hosszabbítható 
meg. A 9 alkotmánybíróból hármat a képviselőház, 
hármat a szenátus és hármat az államfő javasol. Az 
alkotmánybírák hármasával, háromévenként cseré-
lődnek. Az alkotmánybíróság elnökét titkos szavazás-
sal választják meg a testület minden hármas 
tagcseréje után a következő hároméves időszakra. 
Az elnök újraválasztható. (Agerpres) 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Tűnődések  
a „győzelem napján”

Ukrán repülőgépek, helikopterek és drónok lelövését 
jelentették

Több mint 1,5 milliárd font értékű áruforgalomra 
léptetett érvénybe hétfőn újabb kereskedelmi 
szankciókat Oroszország ellen a brit kormány. 

A külkereskedelmi minisztérium és a pénzügyminisztérium 
által közösen bejelentett intézkedéscsomag 1,4 milliárd font 
értékű importra – elsősorban vegyipari termékekre, valamint 
a platinára és a palládiumra – korlátozásokat és vámemelése-
ket, 250 millió font értékű, Oroszországba és részben Fehér-
oroszországba irányuló exportra tilalmat rendel el. 

A bejelentéshez fűzött ismertetésben a két minisztérium 
hangsúlyozza, hogy Oroszország a világ egyik vezető platina- 
és palládium-kitermelő országa, és az e fémekből gyártott ter-
mékek exportja erőteljesen függ a brit piaci kereslettől. 

E termékek behozatali vámját a brit kormány 35 százalék-
ponttal emeli. 

A több mint negyedmilliárd font értékű árura elrendelt ex-
porttilalom olyan brit termékeket érint, amelyek a legfonto-
sabbak közé tartoznak az orosz gazdaság számára. Ezek közé 
tartoznak a vegyi anyagok, a műanyagok, a gumi- és gépipari 
termékek – áll a két brit minisztérium  hétfői tájékoztatásá-
ban. 

A külkereskedelmi és a pénzügyi tárca ismertetése szerint 
ez a London által Oroszország és Fehéroroszország ellen el-
rendelt kereskedelmi szankciók harmadik hulláma. E szank-
ciók érvénybe léptetésével a brit piacra irányuló orosz export 
96 százaléka, az Oroszországba irányuló brit export 60 száza-

léka esik korlátozás vagy tilalom alá; ez több mint 4 milliárd 
font (csaknem 1800 milliárd forint) értékű éves kereskedelmi 
forgalmat érint. 

A két minisztérium a hétfői közleményben arra kérte a még 
orosz termékeket importáló brit vállalatokat, hogy keressenek 
más beszerzési forrásokat. 

A brit kormány korábbi szankciói között szerepelt az orosz 
ezüst- és faipari termékek importjának tilalma, az egyéb nagy 
értékű orosz exportáruk, köztük a gyémánt és a gumiipari ké-
szítmények behozatali vámjának ugyancsak 35 százalékpontos 
emelése, a brit exportfinanszírozási rendszerből Oroszország-
nak és Fehéroroszországnak folyósított támogatások leállítása, 
az orosz gazdaságba irányuló brit befektetések, az orosz vál-
lalatoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatások, valamint a nyers-
olaj-finomítókban használatos alapvető fontosságú 
berendezések és katalizátorok oroszországi exportjának teljes 
tilalma.  

London az idei év végéig beszünteti az orosz nyersolaj im-
portját is, és többször hangoztatta azt az álláspontját, hogy az 
egész világnak fel kell számolnia függését az orosz energia-
hordozó-szállításoktól. 

Boris Johnson brit miniszterelnök egy minapi lapinterjúban 
kijelentette, hogy a Nyugat naponta 700 millió dollárt fizet az 
orosz nyersolaj- és földgázszállításokért, és Vlagyimir Putyin 
orosz elnök ezt a pénzt is az Ukrajna elleni háborúra fordítja. 
(MTI)

Újabb kereskedelmi szankciókat jelentett be  
Oroszország ellen a brit kormány

Egyre inkább spórolnak a németek  
a háború kezdete óta

Egyre inkább jellemző a takarékoskodás a kiskeres-
kedelemben Németországban, amióta Oroszország 
háborút indított Ukrajna ellen – mutatta ki egy hét-
főn ismertetett felmérés. 

A kölni székhelyű ECC kiskereskedelmi kutatóintézet ada-
tai szerint az ukrajnai háború és számos termék gyorsan emel-
kedő ára néhány hét alatt sokak vásárlási szokásait változtatta 
meg Németországban.  A változás abban áll, hogy az emberek 
óvatosabban költenek és igyekeznek visszafogni fogyasztásu-
kat, gyakrabban vásárolnak a diszkontokban, kerülik a márkás, 
drága termékeket és jobban odafigyelnek az akciós ajánla-
tokra. A fogyasztók csaknem kétharmada, 64 százaléka sze-
retne többet spórolni a közeljövőben a vásárlás során – 
mutatták ki a kutatásban, amelyben azt is vizsgálták, hogy mi-
lyen megoldások, stratégiák jellemzők. 

Az első számú takarékossági intézkedés az árak összeha-
sonlítása és a több akciós vásárlás. A felmérés szerint a fo-
gyasztók nagy többsége, 61 százaléka a korábbinál jobban 
figyel az árakra, és gyakrabban él az akciós ajánlatokkal.  

Az emberek kreatívak és találnak megoldásokat a megszo-
kott színvonal fenntartására a költségek ugrásszerű növeke-
dése nélkül, így például ismét igyekeznek nem túl sokat 
vásárolni, hogy semmit se kelljen kidobni – magyarázta a fel-
mérés adatait Robert Kecskes, a GfK piackutató társaság kis-
kereskedelmi szakértője az ARD országos közszolgálati 

televízió hírportálján közölt összeállításban. A második fő ta-
karékoskodási módszer a lemondás a drágább, márkás termé-
kekről. Az ECC felmérése szerint majdnem minden második 
német fogyasztó – 48 százalék – gyakrabban választ a kiske-
reskedelmi láncok olcsóbb, saját márkás termékei közül. 

A hármas számú takarékossági intézkedés a diszkont áru-
házakban vásárlás a szupermarketek és a szaküzletek helyett. 
Ezt mutatják a GfK adatai is, amelyek szerint a diszkontok 
piaci részesedése hosszú idő után ismét növekedik. 

A spórolás negyedik jellemző módja a fogyasztás visszafo-
gása. Az ECC felmérése szerint az ukrajnai háború miatt kü-
lönösen a bútorvásárlásokat halasztották el, és a válaszadók 
egyharmada a divat és az elektronika területén is tartózkodik 
az új beszerzésektől. Azonban ez a jelenség várhatóan az élel-
miszer-kiskereskedelmet sem kerüli el – véli a GfK szakértője, 
aki szerint meglehet, hogy az emberek a drágulás miatt ritkáb-
ban esznek majd húst, vagy egy kanállal kevesebb kávéport 
tesznek a szűrőbe.  

Az utóbbi hetek fejleményei sok fogyasztót „sokkolnak”, 
hiszen azt remélték, hogy a koronavírus-világjárvány után 
minden visszatér a normális kerékvágásba, de „jött a háború, 
és vele együtt a tehetetlenség érzése” – mondta Robert Kecs-
kes, hozzátéve, hogy mindez felerősíti az emberek aggodal-
mait, félelmeit, ami világosan látszik a fogyasztói 
magatartásban. (MTI)

Az izraeli rendőrség bejelentette hétfőn, hogy letar-
tóztatta, és kihallgatja azt a 65 éves dél-izraeli nőt, 
aki lőszereket és fenyegető leveleket küldött Naftali 
Bennett miniszterelnök családtagjainak – jelentette 
a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. 

Az elmúlt hetekben egy mind ez idáig ismeretlen tettes két 
fenyegető levelet küldött a Bennett családnak, s mindkettőben 
egy-egy lőszer is volt. Egyiket csaknem két hete Gilat Ben-
nettnek, a kormányfő feleségének címezte, a másodikat pedig 
három nappal később Joni Bennettnek, a miniszterelnök 16 
éves fiának. 

A fenyegetések nyilvánosságra kerülése után a miniszterel-
nöki hivatal biztonsági tisztviselői úgy döntöttek, hogy fokoz-
zák a Bennett család biztonsági felügyeletét, és a rendőrség 
nyomozni kezdett a feladó után közösen a Sin Bet belbizton-
sági szolgálat illetékeseivel. A nyomozás további eredményeit 
egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

„A politikai viszály, bármilyen mély is legyen, nem vezethet 
erőszakhoz, megfélemlítéshez és halálos fenyegetésekhez”- 
nyilatkozta Bennett a levelek kézhez vétele után.  

„Mindent meg kell tennünk olyan vezetőkként és állampol-
gárokként, akiknek jövője és gyermekeik jövője ebben az or-
szágban van, hogy az ilyen jelenségek egyszerűen ne 
létezhessenek. Lejjebb kell csavarnunk a politikai vita lángját” 
– tette hozzá.  „Annyira szomorú, hogy ilyen dolgok történnek 
az uszítás miatt, és az emberek agyát olyan emberek mossák át, 
akiknek megvan ehhez a felületük és a befolyásuk. Megérdemlik, 
hogy börtönbe kerüljenek az agymosásért, amelyet az emberekkel 
tesznek” – írta Bennett középiskolás korú fia Instagram-fiókján, 
amely az izraeli fiatalok körében igen népszerű.  

„Bárcsak 50 évvel ezelőtt éltünk volna, abban az időben, 
amikor az emberek még tisztelték egymást, ha nem is értettek 
egyet, nem buzdítottak gyilkosságra” – tette hozzá a Joni Ben-
nett. (MTI)

Letartóztatták az izraeli miniszterelnök családját  
fenyegető levelekkel zaklató nőt
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Nagy volt a nyüzsgés múlt pénteken (is) a 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen: az 
intézmény folyamatosan szervez érdekes te-
matikákat ígérő, nívós konferenciákat, ezek 
egyike május 6-án volt az egyetem Köteles 
Sámuel utcai székhelyének előcsarnokában. 
Az egyetem magyar kara által immár tizedik 
alkalommal megszervezett nemzetközi médi-
atudományi konferencia ezúttal a Nárcizmus 
az új médiában címet viselte, és olyan kulcs-
szavakat, illetve tematikákat járt körül, mint 
a vidám szelfik, a lájkvadászat, a követő-
szám-szaporítási trükkök, a bizonytalanság, 
a kétségbeesés a visszajelzések hiánya miatt, 
a kényszeres közlésvágy, az átlagos újmédia-
fogyasztó mindennapjai. Mire is használjuk 
a digitális médiafelületeket? Nevezhető-e in-

formációkeresésnek a ténykedésünk, vagy 
már egészen más társadalmi tevékenységről 
kell beszélnünk? – tették fel a kérdéseket a 
Stúdió Színház előterében zajló konferencia 
előadói, akik a médiatudományok, vizuális 
művészetek, szociológia, pszichológia, etika, 
jog, esztétika, digitális technika területén 
munkálkodnak, és a valamennyiünket egyfor-
mán érintő új médiával kapcsolatosan érte-
keztek.  

A konferencia második és harmadik szek-
ciójának előadásai közötti szünetben pedig 
a magyar kar által meghirdetett Sajtófotó-
pályázat képeiből összeállított, és a konfe-
renciának is helyet adó előcsarnokban 
berendezett kiállítást mutatták be, ugyanek-
kor díjazták a nyerteseket is. Amint arról ko-
rábban mi is írtunk, az egyetem XI. és XII. 
osztályos tanulók számára hirdetett fotópá-
lyázatot, amelyre egy olyan, sajtófotó jel-

legű képsorozatot vártak, amelynek egy tör-
ténetet kellett elmesélnie, eseményt rögzíte-
nie vagy illusztrálnia. A beküldött 
pályaműveket az intézmény szakbizottsága 
bírálta el, a díjakat pedig Kós Anna, a ma-
gyar művészeti kar dékánja és Jakab Tibor, 
az egyetem média szakának tanára adta át. 
A zsűri különdíját Deák Katalin érdemelte 
ki, szociofotó-különdíjban részesült Csegzi 
Andrea, portrékülöndíjban Gödri Szabolcs. 
Harmadik díjat nyert Maróti Szilárd, Henn-
Domahidi Ábel, Fülöp Laura Lilongó és 
Nagy Róbert Hunor, második díjat kapott 
Leopold Tamás, Szövérfi Zsolt és Szász 
Erika, a pályázat fődíját, az egyetem audio-
vizuális kommunikáció szakára érvényes 

könnyített felvételit pedig Köllő Emese ér-
demelte ki munkájával. 

A Nárcizmus az új médiában című nemzet-
közi médiatudományi konferencia késő dél-
utánig tartott, este pedig koncerttel ért véget. 
Az érdeklődők az alábbi tematikák szerinti 
szekciókon elhangzott előadásokon vehettek 
részt: I. szekció: Fényképek, szelfik, lájkva-
dászat (moderálta dr. Kós Anna); II. szekció: 
A nárcizmus jelensége a közösségi médiában 
(moderálta dr. Jakab Tibor); III. szekció: A 
művészi ábrázolás lehetőségei az új média vi-
lágában (moderálta Héjj Szilárd); IV. szekció: 
Valóság és fikció a filmben (moderálta dr. 
Kuti Csongor); V. szekció: Nárcizmus és  
közélet (moderálta dr. Gyéresi Júlia). 

Kaáli Nagy Botond

Fotók: Nagy Tibor

A fiatal intézménynél tele az 
idei naptár, amikor éppen 
nem turnéznak valahol, az or-
szágban vagy a kontinensen, 
akkor alkotómunka folyik a 
nyárádszeredai művelődési 
házban. Az idei tervekről, 
munkáról és kihívásokról  
Benő Barna Zsolt, a néptánc-
színház igazgatója számolt be 
a Népújságnak. 

A Bocskai István Alapítvány, a 
Bekecs Néptáncszínház és a 
Maros Megyei Tanács közötti part-
nerség jegyében született meg a 
nyárádszeredai együttes legújabb 
táncszínházi előadása, a Tóték, Ör-
kény István azonos című drámája 
alapján, amit rendkívül jól foga-
dott a közönség és a szakma egya-
ránt. A terv szerint  egy húsz 
helyszínes turnésorozatot szervez 
a Bekecs, öt Maros megyei és öt 
megyén kívüli helységben adják 
elő a Tótékat. Ugyanennyi elő-

adást tartanak a repertoáron lévő, 
Keresztúton és Reliktum című pro-
dukciókkal is. Az együttes rendsze-
resen indított szórványprogramjai 
lehetővé tették, hogy előadásaikkal 
megörvendeztessék a Brassó me-
gyei Olthévíz és Fogaras közönsé-
gét. Vendégszerepeltek az új 
előadásaikkal Nagyszebenben, 
Szászrégenben, Kolozsváron, 
Nagyváradon, Dicsőszentmárton-
ban, és elviszik Dévára is. Ez a 
program június végéig tart, de köz-
ben a Kis-Küküllő mentén több 
helyre hívták őket. 
Irány Nyugat-Európa 

Egy körvonalazódó kéthetes nyu-
gat-európai turnéról is szó van, 
ugyanis a Bekecs meghívást kapott 
egy hollandiai szereplésre, amit 
eddig a koronavírus-járvány miatt 
el kellett halasztani. A fellépésre jú-
nius 11-én kerül sor Wassenaarban, 
ahol évente több száz fős részvétel-
lel rendeznek családi fesztivált a tu-
lipánok országában élő magyarok. 
Odautazásuk közben lesz még né-
hány megálló, ugyanis az együttest 

beválogatták a Déryné Programba, 
amely vidéki településekre juttat el 
minőségi előadásokat Magyaror-
szág területén, így fellépnek Ceglé-
den, Dombóváron és Vasváron is. 
Ezután Lendván a muravidéki, Fel-
sőőrön az őrségi magyarokat örven-
deztetik meg, majd a párizsi Liszt 
Intézeten keresztül a francia fővá-
rosban, a Luxembourg parkban lesz 
szabadtéri előadásuk. A turnéra ze-
nekarral utaznak, így táncházakra és 
táncoktatásra is sor kerül. 
Itthoni nyár  

Július első felében szabadságra 
mennek a táncosok, visszatérve 
Tusnád és a Gyimesek közvetkez-
nek, aztán a Nyárádmente Fesztivál, 
ahol a Tóték mellett folklórnapot 
szerveznek. Itt nagyobb hangsúlyt 
kap a néptánc, és a vidék ifjúsági 
csoportjai is lehetőséget kapnak a 
bemutatkozásra. Augusztusban 
ismét az István, a király székely-
földi nagyprodukció sepsiszent-
györgyi előadásáé lesz a főszerep, 
ahol a tánckarokat illetően Maros 
megyét a Bekecs képviseli. Büsz-

kék arra, hogy a társulat tagja, Rit-
ziu Ilka Krisztina főszerepet kapott.  
A „nagyok” között 

Áprilisban került sor az Erdélyi 
Magyar Hivatásos Néptáncegyütte-
sek (EHTET) találkozójára Nagy-
váradon, ahol másodszor volt jelen 
a Bekecs Néptánszínház. Ide a Tó-
tékkal utazott a társulat, előadását 
mind a szakma, mind a közönség 
nagyra értékelte. Novák Ferenc 
(Tata) is kiemelte a rendező munká-
ját, illetve azt, hogy ez az előadás a 
Tóték feldolgozásai között a legjob-
bak között említendő, bárhol meg-
állná a helyét. Táncelőadásként 
kissé hosszúnak tűnhet a másfél óra, 
de tekintve, hogy egy dráma tánc-
színházi alkalmazásáról van szó, 
nem fárasztó végignézni a humoros, 
szórakoztató előadást. A nagyváradi 
értékelések is visszaigazolták, hogy 
az együttes jó úton halad, és hogy a 
munkát folytatni kell – tette hozzá 
az igazgató. 
Családi a hangulat 

Az év programjai január közepén 
kezdődtek el a szórványban, volt 
egy délvidéki turnéjuk is, azután 
színre vitték a Tótékat, és tele van a 
fellépési naptáruk augusztus végéig. 
Szeptembertől megújuló csapattal 
játsszák az előadásaikat, közben 
szeretnének létrehozni egy olyan, 
eddig alkalmazott koreográfiákból 

felépített néptáncműsort, amely az 
elmúlt tizenöt évet foglalja össze. 
Ez várhatóan az ősz folyamán lesz 
látható Maros megyében. Továbbá 
előkészületben van egy új gyermek-
műsor, amely fontos részét képezi 
az együttes műsorpolitikájának. 

A Bekecs a mai formájában ti-
zenöt éve működik Nyárádszeredá-
ban, öt éve pedig hivatásos 
táncegyüttes. Ennek apropójaként 
az év végére évfordulós eseményt 
szerveznek vendégekkel, meghívot-
takkal, előadásrészletekkel – avatott 
be a további tervekbe Benő Barna 
Zsolt. Az együttes állami támogatás 
nélkül működik, de az anyagi ne-
hézségek ellenére a programoknak, 
előadásoknak tovább kell menniük, 
közben a táncosok cserélődnek, így 
az előadások felújítása időt igényel, 
de mindezt a hivatásos táncosokból 
álló intézménynek meg kell oldania. 
A szakmai színvonalat nem csupán 
tartani, hanem emelni is kell, köz-
ben figyelmet kell fordítani arra, 
hogy az alkotási folyamat közös 
munka és együttműködés eredmé-
nye legyen, hogy továbbra is meg-
maradjon a közvetlen, családias 
hangulat a társulatnál. Az elmúlt 
évek alatt sok táncos megfordult az 
együttesben, mindenikkel tartják a 
kapcsolatot, néha összejönnek, ezt 
a családi érzést szeretnék minden-
korra megtartani. 

Zsúfolt az idei program, de belefér az ünneplés is 
Tizenöt éves a Bekecs

Gligor Róbert László 

Nemzetközi médiatudományi konferencia volt a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen 
Nárcizmus az új médiában 

Az idei „főszerepet” a Tóték kapja  Fotó: Bekecs Néptáncszínház
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2022. május 5., este 7 óra, a Kul-

túrpalota nagyterme. Az ötvenegye-
dik zenei napokon a hangulat nem 
éppen ünnepi, egy félháznyi közön-
ség vár a nyitóhangversenyre. Szí-
nes hirdetők, műsorfüzetek, 
amelyek jóvoltából ismeretes le-
hetne a résztvevők és a megszólaló 
művek sora, nincsenek. Így nem 
lehet egységében rálátni, vagy rész-
leteiben csemegézni az ajánlatból. 
Semmi sincs úgy, mint régen. Sze-
gény az eklézsia, a tévé egyenesben 
közvetíti az orosz–ukrán háborút 

igaz vagy félrevezető híreivel 
együtt. Taps. Mihai Cojocaru a nyi-
tóhangverseny dirigense. Nyitány-
ként beinti J. S. Bach III. D-dúr 
szvitjének nyitótételét. A 3. D-dúr 
zenekari szvit Johann Sebastian 
Bach 1731-ben írt öttételes zenekari 
műve, Bach az első hegedű és a 
continuo részt, Carl Philipp Ema-
nuel Bach a trombita, az oboa és az 
üstdob részt, tanítványa, Johann 
Ludwig Krebs pedig a második he-
gedű és a brácsaszólamot írta. A 
trombiták megszólalása enyhén 
szólva… 

Következik Ottorino Respighi 
zenekari átiratában (1930) Bach 

korálelőjátéka, a Most jöjj, népek 
Megváltója, vagy más címmel: 
Gyere pogányok Üdvözítője. Szá-
momra Busoni zongoraátirata az is-
merős, és kedvesebb is. Vártam, 
hogy Daniel Ciobanu zongoramű-
vész (az est meghívottja) előadásá-
ban fog megszólalni, de később 
rájöttem, hogy ő nem az a tempó-
ban visszafogható zongorista, aki-
től ez az előadásban elvárható 
lenne, de Bach 5. f-moll csembaló-
versenye (a g-moll hegedűverseny-
átirata – a lassú tétel –, persze 
zongorán) meggondolkodtatott. A 
továbbiakban Daniel Ciobanu 
Haydn egyik zongoraversenyét pre-

zentálta tökéletes technikai diszpo-
zícióban Az ügyesen muzsikáló 
zongoristák körében egy, a Mozart-
koncerteknél könnyebben játsz-
ható, de nagy tudással megírt 
versenyműnek nagy keletje volt 
már akkor is. Ilyen Liebhaber-Con-
certnek tehát remekül megfelelt az 
ezután megszólaló, Haydn legis-
mertebb, 11. D-dúr zongoraverse-
nye. 

A hangverseny zárását Mihai Co-
jocaru Mozart Haffner-szimfóniá-
jára bízta, és Mozartra mindig lehet 
számítani. 

Mozart barátja, Sigmund Haffner 
kérésére írt művét 1783-ban mutat-
ták be. A rendelésre írt Haffner-
szimfóniát hamar megismerték 
Salzburg határán túl. Nagy sikert 
aratott Bécsben is, ahol, a kor szo-
kása szerint, az első három tétel és 

a finálé közé sok más darabot – 
zongoraműveket, vokális zenét,  
improvizációt – iktattak be. Mozart 
így írt apjának a bécsi bemutató 
után: ,,A terem teljesen megtelt… 
minden páholy foglalt volt. Legna-
gyobb örömömre Őfelsége, II. Jó-
zsef császár is jelen volt, és, 
Istenem! Milyen boldog volt, és 
hogy tapsolt nekem! Neki az a szo-
kása, hogy a koncert előtt küld 
pénzt a színházba; ha nem így tett 
volna, még nagyobb összegre is 
számíthattam volna, hiszen lelkese-
dése nem ismert határt. 25 dukátot 
küldött.” 

Daniel Ciobanu izmos tehetséget, 
kirobbanó temperamentumot, szug-
gesztív erőt hozott magával. Mihai 
Cojocaru érzékeny és az együttjá-
tékban tökéletes partner. „De hall-
gat a mély.”

Csíky Csaba

Város a múzeumban, múzeum 
a városban – ezzel a mottóval 
szervezi meg idén, immár 16. 
alkalommal, május 14-15-én 
a Múzeumok éjszakája ren-
dezvénysorozatot a Maros 
Megyei Múzeum, partnereivel 
közösen. A kétnapos rendez-
vénysorozat keretében 41 
helyszínen 115 esemény várja 
az érdeklődőket. Szombaton a 
marosvásárhelyi helyszíneken 
sorra kerülő programokba 
lehet bekapcsolódni, vasár-
nap pedig Mikházára várják a 
közönséget – derült ki a mú-
zeum csapatának hétfői saj-
tótájékoztatóján. 

Ötvös Koppány, a Maros Megyei 
Múzeum igazgatója elégedetten 
nyugtázta, hogy végre sikerül kor-
látozások nélkül megszervezni a 
kétnapos eseményt, aminek a rész-
letes programja hétfő estétől elér-
hető a múzeum honlapján. – Az idei 
év mottójának lényege, hogy egy 
napig mindenki megpróbál kissé 
más lenni, mint az év többi napján, 
a múzeum megkísérel nyitni, és egy 
másik arcát megmutatni, a partnere-
ink pedig ezen a napon múzeum-
ként szándékoznak működni – 
mutatott rá az igazgató. Mint 
mondta, a rendezvény egyes prog-

rampontjait karszalaggal lehet láto-
gatni, ennek ára a felnőtteknek 8 lej, 
a diákok, egyetemisták, nyugdíja-
sok kedvezményes áron, 4 lejért 
válthatnak belépőt. Hétfő estétől a 
múzeum honlapján online jegyet 
lehet vásárolni, amit majd az ese-
ményen lehet karszalagra váltani, il-
letve a helyszínen is lehet 
karszalagot vásárolni. 

A marosvásárhelyi helyszíneken 
május 14-én délelőtt 11 és éjjel 2 
óra között várják a látogatókat, idén 
sem maradnak el a családi progra-
mok, gyerekfoglalkozások, tárlatve-
zetések, koncertek, és egyéb 
meglepetésekre is készül a mú-
zeum, valamint 36 partnerszerve-
zete. Sárándi Tamás, a múzeum 
munkatársa elmondta, az idei Mú-
zeumok éjszakáján nincsen kiemelt 
esemény, arra törekedtek, hogy 
minden helyszínen színes legyen a 
kínálat, így 41 helyen 115 ese-
ményre várják a látogatókat.  

Felhívták a közönség figyelmét a 
május 13-án 18 órától, a Kultúrpa-
lotában sorra kerülő tárlat megnyi-
tójára, amelynek a címe 
Párhuzamos központok – Kolozs-
vár és Marosvásárhely 1920–1990, 
a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művé-
szeti Központ vándorkiállítása. Elő-
ször fordul elő, hogy a központ a 
saját gyűjteményét máshol is bemu-
tatja. 

A szakember egy másik, a Horea 
utcai Természettudományi Múze-
umban megtekinthető, A dino- 
szauruszok árnyékában: a Hát-
szegi-medence emlősei című kiállí-
tásra is felhívta a figyelmet. Mint 
mondta, tavaly a Hátszegi-meden-
cében előkerült egy dinoszaurusz-
fosszília, az ezt felfedező csapatnak 
pedig a megyei múzeum munka-
társa is tagja volt. Hozzátette, min-
denik helyszínen és kiállításon 
magyar és román nyelvű vezetett 
séták lesznek, és bemutatják a nagy-
közönségnek a múzeum legújabb 
képzőművészeti szerzeményeit is. 

Ugyanakkor az eseményen lehető-
séget adnak az érdeklődőknek, 
hogy betekintést nyerjenek abba, 
miként készül a múzeum épülőfél-
ben lévő várostörténeti kiállítása a 
várban. 
Múzeumpedagógiai tevékenységek 
gyerekeknek és felnőtteknek 

Sárándi Tamás hangsúlyozta, a 
múzeum egyik fő célkitűzése, hogy 
bővítse a múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokat, és ezekbe nemcsak a 
gyerekeket, hanem a felnőtteket is 
bevonja. Tehát szombaton délelőtt 
elsősorban a gyerekeknek lesznek 
múzeumpedagógiai foglalkozások, 
délután a felnőtteket, családokat 
várják ezekre. Jó hírrel szolgálnak: 
végre sikerült bővíteni a múzeum-
pedagógiai tevékenységekre szánt 
termek számát, így idén első alka-
lommal a Kultúrpalota második és 
harmadik emeletén is sor kerül in-
teraktív és kézműves-foglalkozá-
sokra, agyagozás, viasztáblára írás, 
üvegfestés és antik mozaikolás is 
várja majd a gyerekeket. A felnőttek 
többek között a vármúzeumban 
kapcsolódhatnak be a fotós műhely-
munkába, valamint egy virtuális fő-
zőcskézésbe. 

A rendezvény idején lezárják a 
forgalom előtt a marosvásárhelyi 
Enescu utcát, amely szombaton este 
koncertek helyszíne lesz, 20 órától 
a Zaraza, 21.30-tól pedig a Trei Pa-
rale lép fel. Akik két esemény kö-
zött esetleg szusszannának egyet, 
azok számára pihenősarkot alakíta-
nak ki a Kultúrpalota teraszán, va-
lamint a várban – hangzott el. 
Kulisszajárás és kolbásztöltés 

A múzeum partnerei is számos 
érdekes programmal készülnek, a 
Színház téren a Maros Művész-
együttes népviseleti kiállítással, a 

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata pedig 
zenés gyermekműsorral, túravezető 
kíséretében a kulisszák mögé is be-
nézhetnek a látogatók, A nép ellen-
sége című előadás nyilvános 
főpróbáján is lehetőség lesz részt 
venni. Az Erdélyi Hagyományok 
Háza népdalmesterkurzusra és tánc-
oktatásra várja az érdeklődőket, a 
Sörház utcai Jazz Clubban pedig 
koncert és táncház lesz a népzene 
kedvelőinek. A Petry Múzeum és 
Látványműhely által szervezett kol-
básztöltő foglalkozásra iskolai osz-
tályok jelentkezését várják, 18 
órától éjjel 2-ig pedig az állatkert is 
érdekes programokkal szolgál, a pe-
likánkaland, a majombuli, az orosz-
lánvadászat és az elefántpedikűr 
csupán néhány ezek közül. 

A Múzeumok éjszakája idején 
csupán a Petry Múzeum és Lát-
ványműhelyben, valamint az állat-
kertben szervezett programokra kell 
külön belépőt váltani, a többi hely-
színre karszalaggal lehet bejutni. 
Gasztronómiai időutazás Mikházán 

A rendezvénysorozat május 15-
én, vasárnap folytatódik a mikházi 
régészeti parkban 11-16 óra között. 
Pánczél Szilamér, a Maros Megyei 
Múzeum munkatársa elmondta, a 
római ízek világát próbálják fel-
idézni, azokat a recepteket elkészí-
teni, amelyek a római korban az 
úgynevezett tavernákban kínált fo-
gások alapjai voltak. Óránként 
újabb és újabb recepteket próbálnak 
ki, főzőshow formáját öltik ezek a 
foglalkozások. Emellett múzeum-
pedagógiai foglalkozások és ide-
genvezetés is lesz a Time Box 
pavilonokban. A Múzeumok éjsza-
kája rendezvénysorozat vasárnap 
Mikházán a 16 órakor kezdődő Ko-
szika-koncerttel zárul.

Múzeumok éjszakája 
Negyvenegy helyszínen 115 esemény

Fotó: Nagy Tibor

Menyhárt Borbála

Zenekritika 
LI. Marosvásárhelyi Zenei Napok



7 millió lej. Az összeg jelentős részét a községnek kell 
biztosítania, a múlt évi és idei költségvetés megter-
vezésekor is erre összpontosítottak.  

A licitet egy szászrégeni cég nyerte, egy szebeni 
vállalkozó azonban megfellebbezte az eredményt, 

ezért húzódott mostanáig a munka rajtja. A kivitelező 
végül a régeni cég maradt.  

A községközpontban nyolc kilométeren építik ki a 
hálózatot. A Vajdaszentiványhoz tartozó Toldalag 
nem szerepelt a pályázatban, az ez alkalommal meg-
épülő szennyvíztisztító állomás azonban a későbbi-
ekben ezt a települést is ki tudja majd szolgálni – 
tudtuk meg a polgármestertől.  

Vasile Boer abban bízik, hogy két hónap alatt be-
fejeződik a megyei úton elindított munkálat, és kez-
dődhet az aszfaltozás. A teljes beruházás 
megvalósításának határideje 2023 szeptembere. A 
községgazda kiemelte, hogy a szennyvízhálózat kiépí-
tése az utolsó szükséges infrastrukturális beruházás, 
hiszen ivóvízhálózata van a községnek, és az országos 
vidékfejlesztési program (PNDL) keretében indított 
aszfaltozás is befejeződött 6 és fél kilométer községi 
úton, valamint Toldalag egyes mellékutcáiban.  

– Ezek a megvalósítások felértékelik Vajdaszenti-
ványt a befektetők szemében – vélte a polgármester, 
akitől azt is megtudtuk, hogy két fotovoltaikus park 
is épül a közeljövőben a községközpontban, az egyik-
hez a református és az ortodox egyház, a másikhoz 
helyi gazdák biztosítottak területet. A helyi önkor-
mányzat egyetlen kérése a vállalkozókhoz az volt, 
hogy majd helyi munkaerőt alkalmazzanak.  

Tavaly júliusban avatták fel a 
vajdaszentiványi református 
templom melletti műgyepes 
sportpályát, amely a svédor-
szági Stieftelsen Brödet Ala-
pítvány 40 ezer eurós 
támogatásával épült meg. Áp-
rilis végi látogatásunkkor a 
helyi vallásórás gyermekek és 
fiatalok éppen az anyák napi 
szerepet gyakorolták Dénes 
Gizella tiszteletes asszonnyal, 
aztán a próba végén örömmel 
rohanták meg a pályát. 

Mielőtt az aprónép a szabadba si-
etett volna, kedvére válogathatott a 
gyülekezeti házban rendelkezésére 
bocsátott játékhalomból, ami meg-
tetszett, azt haza is lehetett vinni. 
Dénes Csaba lelkipásztor rendkívüli 
kapcsolatépítő munkájának eredmé-
nyeként ilyen – svéd-, német-, il-
letve magyarországi – ajándékok 
gyakran örvendeztetik meg a szent-
iványiakat.  

Persze, közelebbi helyekről is 
gondolnak a településre, tavaly Mi-
kuláskor például a Rotary Klub jó-
voltából 170 csomagot osztottak ki 
az óvodásoknak és kisiskolásoknak. 
Karácsonykor több irányból, helyi 
vállalkozók részéről, egy baptista 
segélyszervezettől és egy németor-
szági alapítványtól is érkezett meg-
lepetés a kicsi és nagyobbacska 
angyalvárókhoz. De az idős korosz-

tályról sem feledkeztek meg, 120 
hetven év feletti helybéli részesült 
egy német adományból – sorolta a 
lelkész a jótevők megannyi gesztu-
sát, majd azt is megemlítette, hogy 
egy másik svéd testvérkapcsolatnak 
köszönhetően gyakran érkezik több 
kamionnyi ruhanemű és bútorzat a 
településre.  
Magyar Ház, Magyar Napok 

A templom melletti játszótér a 
magyar kormány óvodaprogramjá-
nak keretében, a Bethlen Gábor 
Alap (BGA) és a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége támogatá-
sával épült – múlt nyáron erről is be-
számoltunk, ahogy a magyar állam és 
az erdélyi református egyház jóvol-
tából megvalósult teljes templomfel-
újításról is. Újabb BGA-forrásból 
nemrég a templom udvarát díszkö-
vezték – tudtuk meg a vajdaszentivá-
nyi lelkipásztortól, aki korántsem 
fogyott ki a tervekből, egymás után 
kettőről is tájékoztatott. 

– A Bethlen Gábor Alaptól 600 
ezer forintot nyertünk el arra, hogy 
a régi óvodaépületet különböző kul-
turális rendezvényeknek otthont adó 
Magyar Házzá alakítsuk. Az idei 
nagy célkitűzés pedig, amire már be 
is nyújtottuk a BGA-hoz a pályázatot, 
az első Magyar Napok megszerve-
zése. Szeptemberre időzíteném helyi 
magyar termelők bevonásával, a kul-
turális programban ismert szentiványi 

személyiségek alkotásait – könyve-
ket, festményeket – is bemutatva. 
Emellett lenne egy evangélizációs 
nap, egy sportnap, és egy magyar 
együttes koncertje is színesítené a kí-
nálatot. Jelenleg a pályázat elbírálá-
sára várok – tette hozzá a lelkész. 
Bizalomkulcs 

Dénes Csaba a konfirmált fiata-
lokból alakult, lelkes ifjúsági cso-
portról, az IKE-ről is beszámolt. 

– Elkergetni sem lehetne őket – 
jegyezte meg viccesen a 14–20 év 
közötti korosztályt felölelő társaság-
ról, amelynek tagjai rendszeresen 
járnak bibliaórára, részt vesznek az 
ünnepi együttléteken és az egyházi 
táborokban. Dénes Csaba szerint a 
ragaszkodásuk kulcsa az, hogy en-

gedi őket kibontakozni, bármiről 
szabadon elmondhatják a vélemé-
nyüket. 

– Különböző témákban szervez-
tem nekik beszélgetéssorozatot, 
rendszeresen nézünk nevelő jellegű 
filmeket, a Forrest Gumpot is láttuk 
együtt. Jól érzik itt magukat, így 
mindig számíthatok rájuk, és nem-
csak azért, mert az ifjúsági és a val-
lásórákon rendszerint van édesség 
és üdítő. Tavaly karácsonykor 30-an 
jöttek énekelni – mondta a tisztele-
tes, majd hozzátette, hogy a fiatalok-
kal való kapcsolattartásban a velük 
egykorú lánya, Dénes Gizella Júlia 
is fontos szerepet játszik, Faceboo-
kon ugyanis az iskola után otthonról 
elkerült IKE-sekkel is folyamatosan 
kapcsolatban van. 

A gyülekezeti élet kapcsán Dénes 
Csaba már kevésbé bizakodó, úgy 
látja, hogy a világjárvány után most 
kezdenek visszatérni a hívek a 
templomba, de ez már nem a Covid 
előtti közösség. 

– Korábban 100-an is jöttek isten-
tiszteletre, most 60–80 körül mozog 
az igehirdetéseken részt vevők 
száma – tette hozzá a lelkész.  

Az idős templomba járókat – 8–
10 személyt –, ha igénylik, vasárnap 
délelőttönként az egyházközség – 
szintén adományként kapott – kis-
busza szállítja otthonról a temp-
lomba. A svéd ruhaadományokat is 
ezzel a kisbusszal szokták szétosz-
tani a faluban – tudtuk meg a vajda-
szentiványi lelkésztől.  
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A vajdaszentiványi orvosi 
rendelő régóta felújításra 
szorul, a község vezetősége 
azonban más megoldást talált 
az egészségügyi ellátás kor-
szerűsítésére.  

A rendelőt a polgármesteri hiva-
tal jelenlegi székhelyére költöztet-
nék, a hivatal pedig az egykori 
cipőgyár épületében folytatná tevé-
kenységét. Az ingatlanban, amelyet 
már évekkel korábban megvásárolt 
az önkormányzat, a kultúrotthon is 
helyet kapna. Az egykori gyárépület 
rendbetételét, és a célnak megfelelő 
átalakítását pályázati úton szeretnék 
megoldani – mondta el Tăbăran 
Marius alpolgármester, aki a hely-
színre is elkísért. 

Tűzoltóautó-garázs  
és biztonsági kamerák 

A jelenlegi orvosi rendelővel 
szembeni épületben alakítják ki a 
tűzoltóautó-garázst, amelyre tavaly 
a Leader-programon keresztül nyert 
támogatást az önkormányzat. A 
munkálat elindításához egy áram-
szolgáltatói engedélyre volt még 
szükség látogatásunk idején (április 
26-án). 

Vasile Boer községgazda arról  
tájékoztatott, hogy nemsokára  
23 térfigyelő kamerát szerelnek fel 
a községközpontban és Toldala-
gon. A kamerák egy része kimon-
dottan a gépkocsik rendszámát 
olvassa le. 

Rendeltetést váltó épületek 
Új székhely  

a polgármesteri hivatalnak

A vajdaszentiványi „új” óvodaépület helyze-
tére rendszeresen visszatértünk az elmúlt 
években. A korábbi polgármester idejében 
indított, több mint másfél évtizede szünetelő 
beruházás most végre folyta-
tódhat – tudtuk meg Vasile  
Boertől. 

A községgazda elmondása szerint 
a műszaki terv és a kész munka kö-
zötti eltérések miatt határolódott el 
eddig a munkálat befejezésétől, a 
megyei tanfelügyelőség lépéseire 
várva. Az ügy rendezése érdekében 
többször volt szakbizottsági megbe-
szélés, amelyeken a tervező és az 
építész is részt vett. 

 Az ingatlan idén a község tulaj-
donába került. Ezután már főként az 
anyagiaktól függ, hogy hogyan 
halad a munka a pirosban álló épü-
letben, és mikor lesz tanintézetként 
működőképes – mondta a polgár-

mester, majd hozzátette, a terepmunka még nem kez-
dődött el, jelenleg a dokumentáció összegyűjtése zaj-
lik. Az új óvodaépület körülbelül 80 gyermek 
befogadására lesz alkalmas.  

Mégis lesz élet az új óvodában
Felújítás után ide költözne a polgármesteri hivatal

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

A kapcsolatépítés művészete 
Adományok Svédországból

Boer Vasile polgármester Fotó: Nagy Tibor

2023 szeptembere a határidő

(Folytatás az 1. oldalról)



Fennállásának 30., jubileumi 
ünnepségét tartotta a Romá-
niai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége (RMPSZ) május 7-
én, szombaton a marosvásár-
helyi Kultúrpalota nagy- 
termében. A jól szervezett, 
nagyszabású ünnepségen a 
romániai magyar pedagógus-
társadalom képviselői, hazai 
és anyaországi meghívottjai 
mellett a határokon túli ma-
gyar pedagógusszövetségek 
vezetői is részt vettek.  

Az RMPSZ 1991-ben alakult a 
magyar tannyelvű óvodai, elemi és 
középiskolai oktatás szakmai, ér-
dekvédelmi és érdekképviseleti 
szervezeteként. Alapító okirata Sep-
siszentgyörgyön készült, de meg-
alakulásában nagy szerepe volt a 
marosvásárhelyi Vártemplomban 
tartott találkozónak is. Éppen ezért 
a szövetség országos elnöksége 
2021 decemberére Marosvásár-
helyre tervezte a 30 éves emlékün-
nepséget, amelyre, az akkor 
súlyosbodó járványhelyzet miatt, 
fél év késéssel kerülhetett sor – 
hangzott el a műsorvezető Sarkadi 
Zoltán színművész bevezetőjében. 
Zászló és címer 

Az operatív elnökség felkérésére 
dr. Szekeres Attila heraldikus, cí-
mergrafikus, az Erdélyi Címer- és 
Zászlótudományi Egyesület elnöke 
készítette el az RMPSZ címerét és 
zászlajának tervét. A címeres 
zászlóval Székely Varga Melinda, az 
Ádámosi Általános Iskola igazgató-
helyettese és Székely Varga Béla, a 
dicsőszentmártoni Traian Általános 
Iskola pedagógusa vonult be a te-
rembe, és mutatta be a közönség-
nek. Az RMPSZ címere 
háromszögű pajzs, melynek kék 
mezejében három csukott könyvön 
jobbra fordult fekete sas áll. Fel-
emelt jobb lábának karmai között 
ezüst lúdtollat tart, fölötte arany 
Nap és növekvő ezüst holdsarló lát-
ható. A pajzsot nyitott aranykönyv 
koronázza, lapjain az 1991-es év-
számmal, az RMPSZ alapításának 
évével. A pajzs alatti aranyszalagon 
az RMPSZ jelmondata – A minő-
ségi oktatás szolgálatában – olvas-
ható. A pajzs fölötti felirat a 
tulajdonost, a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetséget jelzi. A 
zászló fehér mezeje, amelyet arany-
rojtok szegélyeznek, a nyitottság és 
a tisztaság jelképe. Felavatására 
Virág Erzsébet zászlóanya, az 
RMPSZ közép-erdélyi alelnöke 
fehér szalagot kötött a zászlóra, 
amelyen az avatás helye és idő-
pontja olvasható. A zászló bevitele 
alatt Györfi Erzsébet két keservest 
adott elő Sinkó András, Brassai Má-
tyás és Szigeti Nimród kíséretében. 
Lehetőségek, szakmai kihívások  

Köszöntőbeszédében Burus-Sik-
lódi Botond, az RMPSZ elnöke utalt 
arra, hogy a világjárvány nagy tanul-

sága mellett, miszerint elszigetelten is 
lehet közösséget alkotni, a szomszé-
dunkban dúló háború bizonyította, 
hogy a Kárpát-medencei magyar pe-
dagógustársadalom össze tud fogni 
nemzettársai szenvedésének enyhíté-
sére. 

A megalakulása óta eltelt idő a 
minőség, a hitelesség és a tisztesség 
jegyében „…a szolgálat harminc 
esztendeje volt. Az építkezés, a küz-
delem, a magyar nyelvű közoktatás 
minőségének fejlesztése érdekében 
alázattal végzett szolgálat évei. Kez-
detben a ránk kényszerített érdekvé-
delemre és érdekérvényesítésre 
összpontosító szerepvállalás, majd 
egy sokkal aktívabb, szerteágazó 
szakmai szerepvállalás évei voltak. 
Nagyon sok kínálkozó lehetőség, 
szakmai kihívás, siker és időnként 
bizony kudarc is” – hangzott el az 
elnök beszédében. Burus-Siklódi 
Botond utalt a jövőbeli feladatokra: 
„A pedagógusok által felvállalt sze-
rep sokat változott, hihetetlen fordu-
latokat vett. De jelentősége óriási 
maradt a jövő nemzedékeinek éle-
tében. Kiemelt fontosságú, hogy a 
már létező szilárd elméleti és erköl-
csi alapokra, az új idők új követel-
ményeinek is megfelelő magyar 
nyelvű oktatási rendszer létrehozá-
sára törekedjünk, amelyben otthonra 
talál a digitális bennszülött és a di-
gitális bevándorló egyaránt”. Ehhez 
elengedhetetlen az együttműködés, 
a párbeszéd az oktatás különböző 
szintjein tevékenykedők között, a 
szakmai szolidaritás, az állandó 
szakmai megújulás.  

Beszédében felsorolta, hogy a tá-
mogató nemzetpolitikának köszön-
hetően mi mindenre nyílt lehetőség. 
A szakmai együttműködés, a Kár-
pát-medencei hálózatfejlesztés, szá-
mos közös szervezésű programon 
való részvétel mellett, amikor „ma-
gyar nyelvű iskoláink léte ve-
szélybe került, az anyaországi 
példás kiállás mellett, a Kárpát-me-
dencei testvérszervezetekkel össze-
fogva hallatjuk hangunkat: nem 
hagyjuk iskoláinkat!” – hangsú-
lyozta az elnök, majd felolvasta a 
közös szolidaritási nyilatkozatot a 
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Teológiai Líceummal, amit a részt-
vevők aláírtak.  

Jobbat, nagyobbat  
Tudást átadni, nevelni, tanítani és 

példaképként jelen lenni – nehezen 
elképzelhető ennél szebb és felelős-
ségteljesebb hivatás – hangzott el 
dr. Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármesterének beszédében, aki 
kiemelte, hogy bár az alkotmány 
előírja, a három évtized alatt sok-

szor meg kellett küzdeni azért, hogy 
anyanyelvünkön lehessen tanulni, 
oktatási intézményeink működhes-
senek. Ezúttal is megdöbbenésének 
adott hangot, hogy a Legfelsőbb Bí-
róság érvénytelenítette a katolikus 
iskola működési engedélyét. Egy 
sokkal jobbat, nagyobbat fogunk 
megvalósítani – ígérte, amihez a 
szövetség támogatását kérte. Beszá-
molt a városvezetésnek az oktatás 
támogatására tett erőfeszítéseiről, és 
köszönetet mondott az RMPSZ-nek 
az elmúlt években végzett munkáért 
hat gyermek édesapjaként is.  

Kelemen Hunor szövetségi elnök 
üzenetét Szabó Ödön országgyűlési 
képviselő tolmácsolta, aki kiemelte, 
hogy az elmúlt években az RMDSZ 
korrekt, igazi partnerre talált a pe-
dagógusszövetségben, amelynek 
szakvéleményére mindig számítha-
tott. A pedagógusok munkájának 
eredményeként „a tudás, a művelt-
ség, a jellem életre hívásával alapo-
zódik meg gyermekeinkben 
közösségünk jövője” – mondott kö-
szönetet ötgyermekes családapa-
ként a képviselő. Hozzátette, ha 
százszor kell újraalapítani az isko-
lát, százszor fognak a bürokráciával 
megküzdeni. 

Nem hagyjuk a templomot, a 
hitet, nem hagyjuk a gyermekeket 
és az iskolát sem – köszöntötte a 
magyar állam képviseletében szülő-
városában az egybegyűlteket dr. Lő-
rinczi Zoltán, a magyar Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
nemzetközi ügyekért és a Kárpát-
medencei kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára. Bolyai János szavaival a 
béke fontosságára hívta fel a figyel-
met, továbbá arra is, hogy meg kell 
védeni a szülők elsődleges jogát és 
szerepét gyermekeik nevelésében. 
Végül kijelentette: „A magyaror-

szági választási eredmények garan-
ciát jelentenek arra, hogy az anya-
ország részéről a Kárpát- 
medencében élő magyarság támo-
gatása az elmúlt 12 évihez hasonló, 
vagy reményeink és lehetőségeink 
szerint annál nagyobb és jobb lesz”  

Felszólalt Kallós Zoltán, az Ok-
tatási Minisztérium kisebbségi ok-
tatásért felelős államtitkára, aki 
szerint nagyon sok minden máskép-
pen kellene legyen az oktatásban, 
ezért a pedagógusokra is sok munka 
vár. Ugyanakkor megköszönte a 
szövetség és minden magyar nyelvű 
pedagógus eddigi tevékenységét, 
amellyel a jövőt alakítják. 
Helytállni nehezített terepen 

Dr. Szilágyi Péter, a magyar Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága miniszteri biztosa 
szakpolitikusi és pedagógusi minő-
ségében szólt a jelenlévőkhöz. Báró 
Eötvös Józsefet, Magyarország első 
vallásügyi és közoktatási miniszte-
rét idézte, aki szerint a nevelés min-
den haladás első, egyedüli biztos 
alapja. Értékelte az RMPSZ és a pe-
dagógusok tevékenységét, akik 
megfeszített munkával olyan nehe-
zített terepen állnak helyt, ahol ki-
sebbségben van a magyar nyelvű 
oktatás. Ennek ellenére Trianon 

után száz évvel is van élő magyar 
szó a Kárpát-medencében az anya-
országon kívül is. Dr. Szilágyi Péter 
rámutatott, hogy a pedagógusok fe-
lelőssége nagy, de egy egész nemzet 
támogatását élvezik  

Elmondta, hogy Potápi Árpád 
János államtitkárral együtt hálásak 
a több mint egy évtizede tartó közös 
munkáért, amely során sikerült fel-
újítani és wellnessközponttal ellátni 
a szovátai Teleki Oktatási Közpon-
tot, megvásárolni és felújítani az 
RMPSZ új székházát. Ezek a beru-
házások is azt bizonyítják, hogy 
Magyarország kormánya 2010 óta 
nemzetben gondolkozik, támogatja 
a magyar családok szülőföldön való 
boldogulását – hangsúlyozta a mi-
niszteri biztos, aki felhívta a figyel-
met a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság Cselekvő nemzet 
című kiadványára, amely az elmúlt 
12 év nemzetpolitikai eredményei-
ből készült válogatás. Köszönetkép-
pen átadta a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárságá-
nak oklevelét az RMPSZ elnökének 
a magyarság érdekében végzett 
három évtizedes tevékenységének 
az elismeréseként. 

Többen levélben köszöntötték a 
harmincéves jubileumot ünneplő 
szervezetet, így Tőkés László, az er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács el-
nöke, Szili Katalin, az Országgyűlés 
volt elnöke, Brassói Sándor, az Ok-
tatási Hivatal megbízott elnöke, Ki-
rály Annamária nyugalmazott 
miniszteri főtanácsos.  

A Kárpát-medencei társ-pedagó-
gusszövetségek képviseletében Fe-
kete Irén SZMPSZ-elnök mondott 
köszöntőt. Elnöktársaival együtt a 
társszervezetek jelével díszített 
zászlót adta át Burus- Siklódi Bo-
tondnak. A zászlón Széchenyi Ist-
ván ismert mondata olvasható: 
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a 
jelent, és munkálkodhass a jövőn”. 
Emlékplakettek,  
emlékérmek átadása 

A kerek évfordulóra emlékpla-
kettek és emlékérmek készültek. Az 
állóplakettek Gyarmathy János 
szobrászművész alkotásai, az  
emlékérmek Szabó Tamás ötvös-
mester munkái.  

Az RMPSZ 30 emlékplaketteket 
a támogató intézmények, szakmai 
partnerszervezetek, a történelmi 
magyar egyházak képviselői vehet-
ték át. Ezt követően a Kárpát-me-
dencei társ-pedagógusszervezetek 
vezetőit jutalmazták, majd az 
RMPSZ volt és jelenlegi tisztségvi-
selői töltötték meg a színpadot. 
Burus-Siklódi Botond díszoklevelét 
Lászlófy Pál, az RMPSZ alapító és 
örökös tiszteletbeli elnöke adta át. 
Ezt megelőzően Tőkés András ala-
pító társelnök beszélt azokról a 
nehéz időkről, amikor a szervezetet 
létrehozták, Lászlófy Pál pedig 
három szép Dsida Jenő-verssel tol-
mácsolta mondanivalóját.  

Az emlékműsorban elhangzott 
beszédek között színvonalas művé-
szi műsor szórakoztatta a jelenlévő-
ket. Csatlós Zsófia, az RMPSZ 
Hunyad megyei elnöke Egyed 
Emese Ébredés című versét sza-
valta. Tornai József Csillagos csil-
lag című versét Gálfi Attila, a 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum 11. 
osztályos tanulója mondta el.  
Aranyos Ervin Hétköznapi ima 
című versét Brandner Botond 
Ewald, a II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Teológiai Líceum 10. 
osztályos tanulójának előadásában 
hallottuk.  

Az erdélyi régizene- és táncház-
mozgalom jeles képviselője, Györfi 
Erzsébet óvónő népdalokat és széki 
köszöntőt adott elő Sinkó András 
(hegedű) zenetanár és tanítványai, 
Brassai Mátyás (brácsa) és  
Szigeti Nimród (bőgő) közreműkö-
désével.  

Sikerrel szerepelt a dr. Strausz 
Imre-István karnagy által vezetett 
Eufónia Pedagóguskórus, amelyben 
sok lelkes marosvásárhelyi tanítónő 
és óvónő énekel. Ezúttal is igényes 
kortárs kórusműveket adtak elő 
Máthé Péter tanár zongorakíséreté-
vel. 

Az ünnepség végén a résztvevők 
egyperces néma csenddel adóztak 
az elhunyt alapító tagok, országos 
elnökségi tagok, pedagógusok em-
léke előtt.  

Az ünnepség a Szózattal kezdő-
dött, majd a Himnusz eléneklésével 
zárult. 

Fotók: Nagy Tibor

Fényt hozó, biztató ünnep 
Pedagógusok számvetése
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Váratlanul újabb esélyt kapott a Sepsi OSK 1. ligás labda-
rúgócsapata arra, hogy az alsóházban az els  két hely egyikén 
végezve megpróbálhassa az európai kupaszereplés kiharco-
lását. A Dinamo 1948 ugyanis váratlanul nyert Botosánban, 
miután egy teljes félid t emberhátrányban játszott (a gy ztes 
gólt is így szerezte). 

A gy zelmi kényszerben pályára lép  háromszéki alakulat 
azonban rosszul kezdte a mérk zést. Az els  félid ben a 
Chindia uralta a középpályát, és Passaglia a 9. és a 20. perc-
ben is próbára tette Niczulyt. Eközben az OSK próbálkozásai 
elhaltak az ígéretes támadások szintjén: csak B rbu  megpat-
tanó lövését és Aganovi nak a  hosszú sarok mellett kevéssel 
elzúgó távoli lövését említhetjük. A 39. percben pedig  
ismét Niczulynak kellett blokkolnia az ötös sarkánál Dulcát. 

A második félid ben némileg javult az OSK játéka, és a 
60. percben teljesen váratlanul megszületett a vezet  gólja: 

tef nescu betört a bal oldalon, az ötösre érkez  lapos lab-
dáját pedig Aganovi , szintén laposan, a hosszú sarokba 
küldte (1-0). Sokat hibáztak azonban a középpályán a szent-
györgyi játékosok, a 69. percben Dimitrov passzt adott az el-
lenfélnek, és Hamed nem sokat teketóriázott: 25-r l rál tte, 
a labda pedig a kapu bal alsó sarkában kötött ki (1-1). Az 
OSK szerencséjére a Chindia túlságosan er ltette a gy ztes 
találatot, így két perccel kés bb egy ellentámadás felkészü-
letlenül érte: Golofca végigvitte a pályán a labdát, és 20 mé-
teres lövése a hálóban kötött ki (2-1). 

Az utolsó percekben mindkét együttes szenvedett, az OSK 
minden eszközzel húzta az id t, Bergodi pedig a pályára be-

szaladva kérte számon a játékvezet t l, hogy nem engedte 
vissza az ápolásra kiküldött Dimitrovot, így a bal szélen ve-
szélyessé vált a Chindia, ezért kiállították. 

Sikerével a Sepsi OSK-nak továbbra is két esélye van az 
európai kuparészvétel kiharcolására. Az els , hogy a kupae-
l dönt  visszavágóján, csütörtökön este nem kap ki Craiován 
a CSU-tól (vagy legfeljebb egy góllal, és akkor büntet k dön-
tenek), aztán pedig megnyeri a dönt t is. A második, hogy az 
alsóház utolsó fordulójában idegenben nyer a másik craiovai 
alakulat, az Universitatea 1948 ellen. Ez pótselejtez s rész-
vételt jelent, és további két gy zelemre van szükség az Eu-
rópa-konferencialigában való induláshoz. Egyik sem könny , 
de lehetetlen sem.  

Ilyen teljesítménnyel azonban, mint a vasárnapi volt, 
semmi esély. 

Eredményjelz  
* 1. liga, fels házi rájátszás, 8. forduló: CSU Craiova 

– Bukaresti FCSB 0-1. Az állás: 1. CFR 1907 54 pont, 2. 
FCSB 52, 3. CSU Craiova 45. 

* 1. liga, alsóházi rájátszás, 8. forduló: Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK – Chindia Târgovi te 2-1. 

Az alsóház állása 
1. Rapid 1923           7        6         1    0        18-1         39 
2. Sepsi OSK           8        6         1    1        16-4         39 
3. Botosán                8        5         0    3        14-9         38 
4. UTA                     8        4         0    4        9-5           32 
5. U 1948 Craiova    7        4         2    1        11-4         31 
6. Mioveni                8        4         1    3        9-8           28 
7. Târgovi te            8        1         2    5        5-8           23 
8. Dinamo 1948       8        4         1    3        13-10       22 
9. Clinceni*              8        0         0    8        4-28         -11 
10. Medgyes**         8        1         0    7        6-28         -38 
* 18 büntet pont levonva 
** 42 büntet pont levonva 

Jegyz könyv 
1. liga, alsóházi rájátszás, 8. forduló: Sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK – Chindia Târgovi te 2-1 (0-0) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Radu 

Petrescu (Bukarest) – Mircea Grigoriu (Bukarest), Radu 
Ghinguleac (Bukarest). Tartalék: Iulian Dima (Bukarest). 
Ellen r: Sorin Boca (Jászvásár). 

Gólszerz k: Aganovi  (60.), Golofca (71.), illetve 
Hamed (69.). 

Sárga lap: tef nescu (33.), B la a (70.), illetve erban 
(34.), Hamed (71.), P un (90+4.), Luckassen (90+5.), il-
letve Florea (90.). 

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, B la a, Mitrea, Dumit-
rescu, Va vari (61. Golofca), P un, Aganovi  (84. Fofana), 
B rbu  (75. Askovszki), tef nescu (84. Fülöp), Tudorie 
(61. Luckassen). 

Chindia: C buz – Butean (9. Celea), C pu , Iacob, 
Dinu, erban (75. Sila), Dulca (75. Ioni ), Passaglia, Po-
padiuc (83. Popadiuc), Hamed (83. Cherchez), Florea. 

Golofca végigvitt egy gyors ellentámadást, és parádés gólt szerezve eldöntötte 
a mérk zést. Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 

Verstappen diadalmaskodott  
Miamiban

A Red Bull holland ver-
senyz je, Max Verstappen 
nyerte a Forma–1 történeté-
nek els  Miami Nagydíját 
vasárnap, és ezzel 19 pontra 
csökkentette a hátrányát az 
összetettben élen álló és 
most másodikként végz  
Charles Leclerc-rel, a Fer-
rari monacói pilótájával 
szemben. Mögötte csapat-
társa, a spanyol Carlos 
Sainz Jr. végzett harmadik-
ként. 

A rajtot a pole pozícióból 
startoló Leclerc mellett 
Verstappen kapta el a leg-
jobban, a holland címvéd  
az els  kanyarban határo-
zott man verrel megel zte 
Sainzot, és feljött második-
nak Leclerc mögé. Verstap-
pen nem sokat késlekedett, közel maradt az 
élen száguldó ferraris riválishoz, majd a ki-
lencedik kör elején viszonylag simán meg 
is el zte, így az élre állt. 

Leclerc a folytatásban nem tudta tartani 
Verstappen tempóját, körr l körre n tt a 
hátránya, mígnem a 24. körben a bokszba 
hajtott kerékcserére. A Red Bull sem várt 
sokáig, két körrel kés bb Verstappen is ki-
állt új abroncsokért, majd jött friss gumi-
kért Sainz a Ferrarihoz, a negyedik Sergio 
Pérez pedig a Red Bullhoz. 

A 41. körben Lando Norris (McLaren) 
és Pierre Gasly (Alpha Tauri) ütközésének 
következtében a pályára kellett hajtania a 
biztonsági autónak. A korábban kialakult 
különbségek elt ntek, a mez ny felsorako-
zott a Safety Car mögött, amely a 47. kör-
ben engedte útjukra a versenyz ket. 
Verstappen ekkor is meg rizte a vezet  po-
zíciót, de Leclerc közel tudott maradni 
hozzá, miközben Pérez a harmadik helyért 
Sainzot támadta. A sorrend azonban a vé-
géig már nem változott.

Nem bírt egymással az Újpest  
és a MOL Fehérvár

Az Újpest FC 1-1-es döntetlent játszott ott-
hon a MOL Fehérvárral a magyar labdarúgó 
NB I 32. fordulójának vasárnapi zárómérk -
zésén. 

Jó iramú és kiegyenlí-
tett, de helyzet nélküli 
volt a kezdés, a 15. perc-
ben aztán váratlanul ju-
tott vezetéshez a 
házigazda: Kovács kapus 
hibázott egy kifutásnál, 
az alkalmi center, Croizet 
pedig bravúros mozdulat-
tal ívelt az üresen maradt 
fehérvári kapuba. El nye 
birtokában visszazárt az 
Újpest, a visszafogott 
tempóban aztán már Pajo-
vicnak is akadt dolga –  
leginkább beíveléseknél –, 
de a vendégek el tt a szü-
netig csupán egy helyzet 
adódott, akkor viszont a 
lecsorgó labdát Kodro tíz 
méterr l a bal kapufa 
mellé gurította. 

A szünet után ismét fel-
pörgött a játék, mindkét 
kapu el tt akadtak gól-
helyzetek, és a vendégek 
irányítottak. A 62. perc-
ben egyenlített a Fehér-
vár: szöglet után Nikolics 
12 méterr l l tt a jobb al-
sóba. A folytatásban is 

nyílt maradt a játék, amelyben továbbra is a 
fehérváriak voltak aktívabbak, de újabb gól 
már nem esett. 

A hely szelleméhez ill en amerikaifutball-sisakban ünnepelt a futamgy ztes. 
Fotó: az F1 közösségi oldala 

Fotó: az Újpest FC honlapja 

Bálint Zsombor 

Váratlan esély, csúnya meccs 

A vb-pontversenyek állása 
* versenyz k: 1. Leclerc 104 pont, 2. Verstappen 85, 3. Pérez 66, 4. Russell 59, 5. 

Sainz 53, 6. Hamilton 36, 7. Lando Norris (brit, McLaren) 35, 8. Bottas 30, 9. Ocon 
24, 10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 15, 11. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 
11, 12. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 10, 13. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 
6, 14. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 4, 15. Alonso 4, 16. Albon 2, 17. Csou 
Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1, 18. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1 

* csapatok: 1. Ferrari 157 pont, 2. Red Bull 151, 3. Mercedes 95, 4. McLaren 46, 
5. Alfa Romeo 31, 6. Alpine 28, 7. Alpha Tauri 16, 8. Haas 15, 9. Aston Martin 5, 10. 
Williams 2 

Eredményjelz  
Forma–1-es Miami Nagydíj, Miami (57 kör, 308,326 km): 
* pontszerz k: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:34:24.258 óra, 2. Charles 

Leclerc (monacói, Ferrari) 3.786 másodperc hátrány, 3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Fer-
rari) 8.229 mp h., 4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 10.638 mp h., 5. George Russell 
(brit, Mercedes) 18.582 mp h., 6. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 21.368 mp h., 7. 
Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 25.073 mp h., 8. Esteban Ocon (francia, Alpine) 
28.386 mp h., 9. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 32.128 mp h., 10. Alexander 
Albon (thaiföldi, Williams) 32.365 mp h. 

* leggyorsabb kör: Verstappen, 1:31.361 perc (52. kör) 
* pole pozíció: Leclerc 

Eredményjelz  
* NB I, 32. forduló: Paksi FC – Kisvárda Master Good 0-1, Zalaegerszeg – Gyirmót 

FC Gy r 0-1, Újpest FC – MOL Fehérvár FC 1-1. 
* NB II, 36. forduló: ETO FC Gy r – III. Kerületi TVE 7-0, Nyíregyháza Spartacus 

FC – Békéscsaba 1912 El re 3-0, Aqvital FC Csákvár – Budaörsi SC 1-1, Vasas FC – 
Szentl rinc SE 4-1, BFC Siófok – Szombathelyi Haladás 0-1, Kecskeméti TE Hufbau – 
Tiszakécskei LC 1-0, Szolnoki MÁV FC – Dorogi FC 1-1, Pécsi MFC – Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia 0-0, FC Ajka – Budafoki MTE 2-0. Az élcsoport: 1. (és már bajnok) 
Vasas FC 81 pont/36 mérk zés, 2. Kecskemét 71/36, 3. Diósgy r 65/35. 

Jegyz könyv 
NB I, 32. forduló: Újpest FC – MOL Fehérvár FC 1-1 (1-0) 
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3331 néz , vezette: Andó-Szabó. 
Gólszerz k: Croizet (15.), illetve Nikolics (62.). 
Sárga lap: Kastrati (42.), Csongvai (67.), Boumal (91.), illetve  Heister (2.). 
Újpest: Pajovic – Kastrati, Csongvai, Diaby, Antonov – Boumal, Onovo – Pauljevic, 

Mitrovic  (74. Bjelos), Beridze (74. Katona) – Croizet (88. Viana). 
MOL Fehérvár: Kovács D. – Rus, Stopira, Sabanov (75. Fiola) – Nego, Zulj (82. Ma-

karenko), Pinto, Dárdai (74. Petrjak), Heister – Kodro, Nikolics (87. Bamgboye). 

A tabella 
1. Ferencváros     32      21       5       6         58-30      68 
2. Kisvárda          32      15       11     6         48-33      56 
3. Puskás AFC     32      14       12     6         42-32      54 
4. Fehérvár FC    32      13       8       11       46-41      47 
5. Paks                 32      12       6       14       73-61      42 
6. Újpest              32      11       8       13       47-46      41 
7. Debrecen         32      10       9       13       45-49      39 
8. ZTE                 32      1         9       13       43-56      39 
9. Mez kövesd    32      10       8       14       35-46      38 
10. Honvéd          32      9         8       15       46-50      35 
11. MTK              32      8         9       15       25-50      33 
12. Gyirmót         32      7         11     14       33-47      32 



Lehet, mégsem 
akkora üzlet,  
hogy kimaradt  
a dobozból  
a töltő? 

2020-ban az iPhone 12-es széria 
már nem kapott töltőfejet és fülhall-
gatót. Mindezt az Apple a környe-
zetvédelemmel magyarázta, hiszen 
egyrészt – állításuk szerint – min-
denkinek van már otthon legalább 
egy töltőfeje, így nincs szüksége rá, 
másrészt, ha kihagyják ezeket a do-
bozból, akkor a telefon kisebb he-
lyen elfér, azaz egy-egy 
szállítmánnyal több készüléket el 
lehet szállítani.  

Bár bizonyos értelemben valóban 
óvják ezzel a lépéssel a környezetet, 
a valós ok mégis inkább a profitnö-
velés volt. Hiszen egyrészt kisebb a 
szállítási költség, másrészt, akinek 
nincs töltőfeje, az kénytelen venni, 
ami az Apple számára pluszbevételt 
jelent. 

Vannak azonban olyan országok, 
ahol nem működik ez a gyakorlat. 
Többek között Brazíliában, ahol kö-
telező mindenféle tartozékot adni az 
eszközökhöz, illetve a különböző 
kütyük meg kell feleljenek a helyi 

fogyasztóvédelmi törvényeknek. 
Olyannyira betartják ezt, hogy nem-
rég született egy bírósági döntés, 
amelynek értelmében az Apple kö-
rülbelül 1200 eurót – 5000 brazil 
real – kártérítést kell fizessen az 
egyik ügyfelének a tartozékok hi-
ánya miatt. A bíróság azzal tá-
masztotta alá az ítéletét, hogy az 
Apple úgynevezett „nyakkendős 
eladást” gyakorol, azaz megköve-
teli az ügyféltől, hogy két terméket 
vásároljon. A bíró hangsúlyozta, 
hogy a fogyasztóvédelem célja a 
szerződéses kapcsolat leggyengébb 
részének, azaz a vásárlóknak a vé-
delme. 

Az almás vállalat egyelőre nem 
fogadja el a döntést, és azzal érvel, 
hogy a töltőfejek külön forgalma-
zása a töltők gyártása során okozott 
környezeti hatások csökkentése ér-
dekében van. Továbbá azt mondja, 
hogy a felhasználók újrahasznosít-
ják a töltőiket, és a márka más esz-
közeinél is használják azokat. Az 
Apple jelezte a bíróságnak, hogy 
korábban tájékoztatta a fogyasztó-
kat a külön értékesítésről. 

Az ítélet egyelőre tehát nem jog-
erős, viszont az Apple-nek nem ez 
az első problémája, ami a töltőfejek 
(és fülhallgatók) külön értékesítésé-
ből származik. A tavaly közel 2 mil-
lió dollár pénzbírságot szabtak ki a 
vállalatra emiatt. Így az Apple-nek 
jelenleg több ezer ügyfelet kell ki-

fizetnie, akik szintén nem kaptak 
fali csatlakozót a készülékeikhez. A 
vállalat most makacsnak tűnik Bra-
zíliában, azonban korábban már 
fejet hajtott más fogyasztóvédelmi 
követelések előtt. Franciaországban 
például továbbra is kapnak hálózati 
adaptert és fülhallgatót is a vásár-
lók. Természetesen az Apple azért 
is makacskodik, hogy ne legyen 
még több olyan fogyasztó Brazíliá-
ban, akiknek fizetnie kellene 
ugyanezen oknál fogva. 

Szükség van  
vírusirtóra  
az androidos 
készülékeken? 

Minden számítástechnikai esz-
köz esetében örökös kérdés, hogy 
szükség van-e vírusirtó programra? 
Vannak, akik ebben látják a védel-
met, mások úgy vélekednek, hogy 
ezek a programok valójában víru-

sok. Bárhogy is legyen, választék 
van bőven mind a számítógépre, 
mind az okostelefonokra, és sokan 
használják is ezeket a programokat. 

Azonban időnként kellemetlen 
meglepetéseket is okozhatnak ezek 
az alkalmazások. A CheckPoint leg-
utóbbi jelentése szerint az androi-
dos víruskereső vagy vírusirtó 
programként szereplő alkalmazások 
valójában banki adatokat loptak el 
olasz és brit felhasználóktól. Az ér-
tesülések szerint legalább 15.000 
személyt károsítottak meg. Azóta a 
komoly gondokat okozó alkalmazá-
sokat eltávolították a Google Play 
Store-ból. Az Android Central 
ügynökség nyilvánosságra is hozta 
a szóban forgó alkalmazások fej-
lesztőinek nevét. Ha bárkivel szem-
bejön a Zbynek Adamcik, az 
Adelmio Pagnotta vagy a Bingo 
Like Inc. valamely alkalmazása, 
még véletlenül se töltse le, mert 
minden bizonnyal anyagi kárt fog 
szenvedni. 

Az említett fejlesztők azt a félig-
meddig valós információt használ-
ták ki, hogy az Android tele van 
biztonsági résekkel, és mindenhol 
rosszindulatú programok várják a 
felhasználókat. Az Android Central 
cikke szerint azonban semmi sem 
áll távolabb a valóságtól. Állításuk 
szerint egy okostelefon – akár and-
roidos készülékről, akár iPhone-ról 
legyen szó – nem tud vírust kapni 
és azt továbbadni. Ez nem jelent 
mást, mint hogy rosszindulatú, kár-
tékony programok nem tudnak ga-
rázdálkodni bennük. 

A vírus egy olyan kódrészlet, 
amely automatikusan telepíti, majd 
sokszorosítja magát, illetve képes 
magát áthelyezni más felhasználó 
eszközére is mindenféle segítség 
nélkül. Ennek egyik oka a felhasz-
náló jogosultsági modellje. Ez azt 
jelenti, hogy a telefonon lévő min-
den fájl és mappa tudja, mely fel-
használók módosíthatnak rajta. 
Amennyiben egy felhasználó nem 
rendelkezik megfelelő jogosultság-
gal, akkor nem módosíthat semmit. 
Probléma akkor van, ha valaki vál-
toztat az alapértelmezett szoftveren, 
például megrootolja a telefonját. 

A lényeg tehát az, hogy egyetlen 
alkalmazás sem telepíthető a telefon 
felhasználójának engedélye nélkül. 
A telepítést követően az alkalmazás 
csak a saját adataihoz és fájljaihoz 
férhet hozzá, azaz nem tudja magát 
máshova bemásolni. 

A felsorolt információk csak a ví-
rusokra vonatkoznak. Viszont létez-
nek más rosszindulatú programok 
is, például amelyek adatokat lopnak 
a telefonunkról, majd azokat elkül-
dik egy távoli szerverre, anélkül, 
hogy mi erről bármit is tudnánk. 
Ezek az információk bármire vonat-
kozhatnak, például arra, hogy mi-

lyen alkalmazásokat használunk, és 
átlagosan mennyi ideig. Ezzel 
szemben kimondottan fontos adato-
kat is képesek ellopni, elég csak a 
jelszavakra gondolni, de persze ott 
vannak a már említett banki adatok 
is. Ezek a valóban veszélyes alkal-
mazások. 

A Google csak nagyon szigorúan 
ellenőrzött alkalmazásokat enged 
fel a Play Áruházba, viszont ez nem 
azt jelenti, hogy nem csúszhat be 
hiba. Az ellenőrzés után még ott 
van a Google másik védelme, a Go-
ogle Play Protect. Ez a megoldás 
még a letöltés előtt biztonsági ellen-
őrzést futtat le a Google Play Áru-
házból származó alkalmazásokon, 
legalábbis a Google közleménye 
szerint. A Play Protect egy másik 
feladata, hogy más forrásokból 
származó, potenciálisan kártékony 
alkalmazásokat keres a telefonon, 
illetve figyelmezteti a felhasználót 
ezekre. Továbbá képes inaktívvá 
tenni vagy eltávolítani a rosszindu-

latú alkalmazásokat az eszközről, 
de értesítést küld azokról az alkal-
mazásokról is, amelyek valamilyen 
oknál fogva hozzáférnek a szemé-
lyes adatainkhoz. 

Sok szempontból tehát az And-
roid nagyon hasonlít a Windowsra. 
Egy időben kimondottan jó ötlet 
volt harmadik féltől származó  
vírusirtó programokat használni, 
azonban azoknak az időknek vége. 
Mind a Microsoft, mind a Google 
felismerte, hogy csak abban a meg-
oldásban bízhatnak, amelyeket ők 
adnak a saját rendszereikhez. Az is 
fontos, hogy ezeket naprakészen 
tartsák. 

De akkor hogyan lehet védekezni 
a vírusok vagy a rosszindulatú 
programok ellen? Hiszen ezek néha 
képesek átcsúszni a Google (vagy 
Microsoft) ellenőrzésén.  

Elsősorban csak olyan alkalma-
zásokat szabad letölteni, amelyek 
ott vannak az adott rendszer saját 
áruházában. Itt is vannak kivételek, 
de az sokkal kevesebb, mint az in-
ternetről letöltött alkalmazásoknál. 
A második lépés az, hogy ellenőriz-
zük a fejlesztőt, ha valamiért furcsá-
nak találjuk. Például egy Facebook- 
vagy egy széles körben ismert al-
kalmazás esetében erre nincs szük-
ség, de egy kevéssé ismert program 
esetében érdemes megtenni, hiszen 
sok kellemetlenségtől megmenthet. 
Végül, ami talán a legfontosabb: ne 
felejtsük el azt az elvet, hogy amiért 
nem kell pénzben fizetnünk ott mi 
magunk vagyunk a termék. Lehet, 
hogy csak jelentéktelen, ártalmatlan 
adatokkal fizetünk, de az sincs ki-
zárva, hogy komoly adatokat – jel-
szavakat, banki hozzáférést – 
lopnak el tőlünk ezek a programok. 
Nyitott szemmel kell járni a digitá-
lis világ labirintusában is!Android vírus, illusztráció  Forrás: Bleeping Computer

Google Play Protect  Forrás: Android Central

 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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iPhone-töltő  Forrás: The FastCode



A pókakeresztúri református kö-
zösség nem mindennapi eseményt 
ünnepelt vasárnap, május 8-án. A 
XIV. századi templom csodálatosan 
felújítva várta a híveket, vendége-
ket a szentelés alkalmával.  

A felújítás nem volt zökkenő-
mentes, az A kategóriába sorolt mű-
emlék templomot bizonyos 
kritériumok betartásával lehetett 
restaurálni, továbbá a finanszírozás 
sem volt egyszerű. Kis gyülekezet 
lévén, lehetetlen lett volna önerőből 

megvalósítani. De az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület, a püspöki hi-
vatal, a magyar kormány és 
magyarországi alapítványok, nem 
utolsósorban Kampen és Kamer-
veen hollandiai települések baráti 
közösségei – amelyek már több 
mint húsz éve támogatják települé-
sünket – támogatták a templomfel-
újítást. 

 A 2000-es évek elején már volt 
egy felújítás, de sajnos, az öröm 
nem tartott sokáig, vízbeszivárgás 

miatt károk keletkeztek, s tönkre-
ment a több mint 200 éves bútor-
zat.  

Mint a legtöbb erdélyi kis telepü-
lésen, itt is az elnéptelenedés ta-
pasztalható. Az 1990-es évek elején 
több mint 200 gyülekezeti tagja volt 
az egyházközségnek, mára már ke-
vesebben vagyunk. Mint minden 
kis közösségben, a templom itt is 
központi jelentőséggel bír, az isten-
tiszteletek alkalmával ott lehetünk 
együtt.  

Az ünnepi istentiszteleten Biró 
János pókakeresztúri lelkipásztor 
köszöntötte az egybegyűlteket. Az 
igét főtiszteletű Kató Béla püspök 
úr hirdette, beszédében a kis ma-
gyar közösségek összetartásának, a 
hagyományaink átörökítésének fon-
tosságát hangsúlyozta. 

Ünnepi köszöntőt mondott Ve-
ress Róbert Gyula, a Görgényi Re-
formátus Egyházmegye esperese, 
Ambrus Attila, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület gondnoka, Soós 
Zoltán, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának konzulja, Szabó 
Andor mezőmadarasi lelkipásztor, 
Kozma Barna, Marossárpatak köz-
ség polgármestere és nem utolsó-
sorban Varró Sándor nagyszebeni 
lelkipásztor, aki hét évet szolgált 
Pókakeresztúron.  

Az ünnepi istentisztelet után a 
résztvevők, vendégek a kultúrott-
honban közös ebéden vettek részt.  

Ritka eseményben volt részünk, 
egy ember életében egyszer adódik 
ilyen. 

Szilágyi Csaba 
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Május 3-án klubvezetőnk, Kopacz Imola meghívá-
sára Baricz Lajos pap, költő, marosszentgyörgyi 
római katolikus plébános tartott könyvbemutatót. – 
Nagyon sok könyvbemutatón vettem részt Erdélyben, 
Magyarországon és a Kárpát-medencében sok-sok 
magyarlakta településen, szívesen teszek eleget a 
meghívásnak – mondta a vendég. A pap, költő és egy-
házi író egymás után rakta az asztalra a köteteket, és 
egyre szaporodtak a könyvoszlopok, hiszen 2002-től 
75 kötete jelent meg, versek, szonettek, limerickek, 
próza, gyermekversek. A könyvbemutatóra elkísérte 
a marosszentgyörgyi római katolikus egyházközség 
kántornője, Simon Kinga, aki már kezdettől fogva 
verseket zenésített meg Baricz Lajos köteteiből, és 
ezekből nagyon sokat énekelnek különböző rendez-
vényeken itthon és külföldön is. A könyvek bemuta-
tását Simon Kinga előadása színesítette. Az asztalon 
a következő kötetek sorakoztak: Fényes csillagok, 160 
szonett, Keresem a fényt, 122 szonett, Dicsőséget zen-
genek, 125 szonett, Áldd meg, Isten!, Vándorbölcső. 
A legújabb három könyvet nálunk mutatta be. Sorra 
vette a köteteket, és sok-sok verset olvasott fel. A Ke-
resem a fényt című kötet két verse szorosan kapcso-
lódik klubunk életéhez. 

A Magányosok Klubja 30. születésnapjára írta az 
Ott van otthonom című verset, amiből néhány sort 
idézek: 

Ott van otthonom, hol jól érzem magam,  
ahol elfogadnak, s megértik szavam,  
bármit elmondhatok, öröm s bánatom,  
nem súg össze senki társával azon. 
 
Az évek során egyedül maradtam,  
ám itt a Klubban társakra akadtam, 
akik szeretnek, s akik elfogadtak,  
sok boldog órát, vidám napot adtak…  
 
Ebben a kötetben klubunk vezetőjének, Kopacz 

Imolának dedikálta Az ember lelke című versét:  
 
Az ember lelke hullámzó óceán,  
nem tudja senki, mi rejlik a mélyen, 
lehet a felszíne ismerős talán,  
hol locsog a víz homokos-sekélyen, 

 
csak a lélekbúvár száll alá egy percre,  
hogy kifürkéssze a rejtett titkait:  
miként lehetne másnak ehhez mersze, 
hisz az ismeretlen mindenkit taszít. 
 
Egy külön világ minden egyes lélek,  
olyan nagy talány, mint maga az élet:  
bele van írva a miként s a hogyan, 
 
Aki ezt megérti, élhet boldogan: 
hullámzik vagy csendes, végül egyre megy –  
az egyén lelkében, hogyha megremeg. 
 
Baricz Lajos plébános anyák napja alkalmából egy 

nagyon szép verssel zárta a könyvbemutatót. Sok ma-
gányos embernek jelentett ez a délután feltöltődést. 
Az asztalon lévő köteteket rövid idő alatt eltüntették 
a vásárlók.  

Klubvezetőnk felkérte a kulturális műsor szereplőit 
az anyák napi műsor előadására. Verssel Fejéregyházi 
Tünde, Fekete Anna, Czerán Erzsébet, Péterfi Rozá-
lia, énekkel Némety Ibolya és Fazakas Gizella szóra-
koztatta a klubtagokat. 

Czerán Erzsébet

Lírai délután a Magányosoknál

Tisztázásra váró kérdések

Fotók: Szilágyi Csaba

Április folyamán a 194-es lakó-
társulásnál javításokat végeztek a 
tömbházlakásokban, illetve csöve-
ket cseréltek a vízlefolyóknál. 
Nálam is javítás volt, de ami a leg-
fontosabb, felszereltek a vízórára 
egy műanyag könyököt, a szerelő 
ledugott egy négyméteres műanyag 
csövet az alsó lakóhoz, egy emelet-
tel lennebb. Az én lakrészembe nin-
csen műanyag cső szerelve. A 
194-es lakótársulás a lépcsőházba 
kifüggesztett egy költséglistát, ame-
lyen 300 lej van felosztva, holott 
nálam nincsen felszerelve a mű-
anyag cső, és nincs munkadíj. A 
lakók nem tudják, mennyibe került 
az anyag, mennyi a szerelés munka-
díja. Ezt a lakótársulás nem füg-
gesztette ki. 

Egy másik probléma. A tömbház 
szárítója és a szeméttároló helyiség 
ki van adva bérbe kb. 8-10 éve. 

Senki sem tudja, hogy mennyit kap 
ezért valaki – azaz a lakótársulás 
cenzora vagy az ideiglenes blokkfe-
lelős. Kérdésem: miért nincs kifüg-
gesztve, mennyi a havi vagy 
negyedévi bevétel, hiszen a lakók-
nak tudniuk kellene, mert részük 
van benne. A befolyó összegből ja-
vítást nem fizetnek. S nem hoznak 
a lakók tudomására semmit, csak a 
havi fogyasztási költségre számíta-
nak rá mindent, s szándékosan tar-
tozással tüntetnek fel egyes lakókat.  

Meg voltam félemlítve – ajtódü-
börögtetéssel – a cenzor, illetve az 
ideiglenes tömbházfelelős nő által, 
akit egy blokkgyűlésen sem válasz-
tottunk meg.  

Erőszakkal belekényszerítettek a 
csőszerelésbe. Szeretném tudni, 
hogy ki hatalmazta fel ezeket a sze-
mélyeket e jogtalan eljárásra? 

Kádár Árpád, Marosvásárhely

Felszentelték a felújított pókakeresztúri templomot 

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

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

telefonszámukat és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Fotó: Fejéregyházi Tünde

Illusztráció



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (15821-I) 

ELADÓ 120 m2 portugál típusú cse-
rép Szovátán. Tel. 0730-233-726.  
(p.-I) 

LAKÁS 

KIADÓ egy szoba tömbházlakásban egy 
lánynak vagy egy fiúnak. Bére: havi 500 
lej plusz garancia. Tel. 0771-677-830. 
(15892) 

MINDENFÉLE 

ALKALMI FRIZURÁKAT készítek. 
Házhoz is megyek. Tel. 0740-846-
127. (15903-I) 

VIDÉKRE (Marosvásárhelytől 20 km-

re), idős asszony mellé ápolót kere-

sünk napi 6-8 órára. Tel. 

0745-593-375. (15890-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

lalok. Tel. 0746-638-960. (15859) 

KERTI MUNKÁT, permetezést, favá-

gást vállalok. Tel. 0770-621-920. 

(15831) 

CÉG vállal 10% kedvezménnyel ház-

tetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, 

cserépforgatást, bel- és kültéri mun-

kát, bontást. Tel. 0774-574-527. 

(15831-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-

ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-

szítést, garázsfelújítást, csatorna- 

javítást, bármilyen kisebb javítást és 

mindenféle más munkát, kerítéské-

szítést is. Tel. 0740-756-103.  

(15816-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 

(12995-I) 

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel 

építkezési munkát: tetőkészítést le-

mezből vagy cserépből, szigetelést 

polisztirénnel, bármilyen sürgős tető-

javítást. A kiszállás és a szállítás in-

gyenes. Tel. 0742-964-777, István. 

(15887-I) 

VÁLLALJUK lakások kiürítését, 

udvar, garázs kitakarítását, festést. 

Gyűjtünk ócskavasat. Tel. 0747-816-

052. (15879) 

ENGEDÉLYEZETT magánszemély 

vállalja repedezett falak kijavítását, 

vakolást, szigetelést polisztirénnel, 

festést, törött cserép cseréjét. Tel. 

0743-512-168. (15879) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-

tok. Tel. 0755-825-502. (15883-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

tést mindenféle anyagból, bádogos-

munkát, -javítást, bármilyen 

építkezési munkát és sürgősségi ja-

vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 

kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 

kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Mik-

lós. (15891) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

milyen kis javítást. Tel. 0746- 

972-003, Fülöp Hunor. (15853-I) 

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel 

tetőkészítést A-tól Z-ig, tetőszigete-

lést, tetőjavítást, manzárdkészítést 

mindenféle anyagból, ácsmunkát. 

Tel. 0712-288-635. (15810-I) 

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, tetőfelújí-

tást, tetőjavítást, bádogosmunkát vál-

lalunk 15% kedvezménnyel. Tel. 

0757-247-615. (15759-I) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-

sebb javítást, szigetelést vállalunk, 

fából teraszt készítünk. Tel. 0721-

308-319, 0758-598-133. (15837) 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-

tást, ácsmunkát, meszelést, vakolást, 

teraszkészítést, csatornajavítást. Tel. 

0749-798-244. (15805-I) 

KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, füg-

gönyöket, szúnyoghálót. Tel. 0744-

121-714. (15905-I) 

KERTI MUNKÁT vállalok: kerttakarí-

tás, sövénynyírás, fűnyírás. Tel. 

0750-149-399. (15910-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,  
Hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek.”  

(Juhász Gyula) 
Fájó szívvel, kegyelettel és vég-
telen szeretettel emlékezünk 
május 10-én a gyulakutai SIMÓ 
ENDRÉRE halálának első évfor-
dulóján.  
Drága Tatika! „Úgy mentél el, 
ahogy éltél, csendesen és szeré-
nyen. Drága lelked, fáradt tested 
nyugodjon békében.”  
Áldásos volt elhivatott munkával 
teli élete, áldott legyen emléke-
zete! Lelki üdvéért imádkozunk. 
Szép emlékét szívünkben  
örökké őrizzük. Szerettei. (15909) 

Szomorú szívvel emlékezünk ma, 
május 10-én özv. FOGARASI  
JÁNOSNÉRA szül. JÁNOSI 
MÁRIA halálának 10. évforduló-
ján. Szerettei. (15911-I) 

Fájó szívvel emlékezem május 
10-én RETEGAN MARIA halálá-
nak első évfordulójára. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des. Emlékét szívemben őrzöm 
örökre. Leánya, Baba. (–I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szívedben nem volt más, csak 
jóság és szeretet, 
szorgalom és munka volt az 
életed. 
Nem haltál meg, csak álmodni 
mentél, 
köszönjük, hogy éltél és minket 
szerettél. 
Megrendült szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a szeretett férj, 
édesapa, nagytata, rokon, 

CSEH IMRE 
kebelei lakos 71 éves korában 
súlyos betegségben elhunyt. 
Temetése 2022. május 10-én, 
kedden 14 órakor lesz a kebelei 
ravatalozóból. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Búcsúznak tőle szerettei. (-) 
 
 
„Ha  egy könnycsepp gördül 
végig az arcunkon,  
azért van, mert szerettünk, és hi-
ányzol nagyon.” 
Mély fájdalommal tudatom, hogy 
a drága testvérem, 

CSEH IMRE  
életének 71. évében örökre meg-
pihent. 
Temetése május 10-én 14 óra-
kor lesz a kebelei ravatalozóból. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Búcsúzik tőle testvére, Iluska és 
családja. (-) 
 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

a szeretett édesanya, nagy-

mama, anyós, nagynéni, 

IZSÁK IDA 

szül. Domokos  

folyó év május 7-én, életének 83. 

évében csendesen megpihent. 

Drága halottunkat 2022. május 

10-én, kedden 13 órakor helyez-

zük örök nyugalomra a Jeddi úti 

temetőben.  

A gyászoló család. (15901-I) 

 

 

 

Mély fájdalommal tudatom, hogy 

feleségem, 

MAILAT ILEANA 

szül. Ţambrea 

hosszú szenvedés után május 6-

án megpihent. 

Temetése május 10-én, kedden 

13 órakor lesz a marosszentgyör-

gyi temetőben (a nagy kórház 

mögött). Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes!  

Férje, Ionel. (15908-I) 

 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

nővérünk, 

MAILAT ILEANA 

szül. Ţambrea 

hosszú szenvedés után május 6-

án megpihent. 

Temetése május 10-én, kedden 

13 órakor lesz a marosszentgyör-

gyi temetőben (a nagy kórház 

mögött). Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes!  

Testvérei: Ilie és felesége, Béla 

és felesége, Rodica Németor-

szágból. (15908-I) 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

„Az Úr az én pásztorom.” 

(23. zsoltár)  

A Kebelei Református Egyház-

község őszinte részvétét fejezi 

ki a gyászoló családnak CSEH 

IMRE gondnok elvesztéséért. 

Emlékét szívünkben őrizzük. 

(15900-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetünket fejezzük ki 

mindazoknak, akik SZŐCS 

LAJOST utolsó útjára elkísérték, 

részvétüket fejezték ki, 

fájdalmunkban velünk voltak és 

sírjára virágot helyeztek. 

Gyászoló szerettei. (15902-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (66289) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256) 

DR. INCZE SÁNDOR BELGYÓGYÁSZ FŐORVOS betegeket 
fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatti 
rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (15709-I) 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresünk egy megújult munka-
közösség csapattagjaként. Tel. 0723-244-200. (sz.-I) 

A COYOTE RISTO&PUB VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT, valamint 
SZAKÁCSSEGÉDET alkalmaz. Érdeklődni a 0740-478-702-es tele-
fonszámon vagy a vendéglőben lehet. (66523-I) 

SOFŐRT alkalmazunk D1 kategóriával konvencióra. Tel. 0746-108-
701. (p.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!

Környezetvédelmi  
véleményezés kérésére 

   vonatkozó közlemény  
 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS tájékoztatja az ér-
deklődőket, hogy benyújtotta a Marosvásárhelyi Környezetvédelmi 
Ügynökséghez az övezeti városrendezési terv (PUZ) – Marosvásárhely 
védett épített övezet (P.U.Z.C.P. Marosvásárhely) első változatát a 
környezetvédelmi engedély kibocsátása érdekében, amellyel meg-
teremti a Marosvásárhely védett épített övezetére vonatkozó tele-
pülésrendezési szabályozási keretet.  

A javasolt terv: PUZ – Marosvásárhely védett épített övezet 
(P.U.Z.C.P. Marosvásárhely) lehetséges könyezeti hatásairól a Ma-
rosvásárhelyi Környezetvédelmi Ügynökség Hídvég utca 10. szám 
alatti székhelyén nyújtanak felvilágosítást hétfőn 9-15 óra között 
és keddtől péntekig 9-12 óra között, a közlemény közzétételétől szá-
mított 15 napon belül. Javaslataikat/észrevételeiket írásban nyújt-
hatják be a Marosvásárhelyi Környezetvédelmi Ügynökséghez 
ugyanebben az időszakban.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.


