
Eseménysorozat  
a Bolyaiban 
Marosvásárhely leghíresebb iskolája 
65 éve viseli az egykori híres tanár, 
Bolyai Farkas nevét. Az évfordulóra 
eseménysorozattal készült az iskola 
vezetősége. Május 5-én és 6-án kü-
lönféle programokkal várták azokat, 
akik kötődnek az iskolához. 

____________5. 
Támogatás agrár-
vállalkozásoknak  
Az összeget az Európai Projektek és 
Beruházások Minisztériuma a Ver-
senyképességi Operatív Programon 
keresztül biztosítja a Támogatás Ro-
mániának elnevezésű gazdasági men-
tőcsomag keretében. Pályázni május 
26-ától lehet. A szerződéseket június 
30-ig köti meg a minisztérium a gaz-
dákkal.  

____________6.

2022. május 11., szerda 
LXXIV. évfolyam  
105. (21080.) sz.  
Ára: 3 lej  
(előfizetőknek 1,57 lej) 

Kétévi kényszerszünet, négy online kiadás után kedden a ha-
gyományos formájában, több ezer munkaajánlattal tért visz-
sza Marosvásárhelyre a Târgul de cariere néven ismert 
állásbörze, ahol végre ismét szemtől szemben találkozhattak 
a munkaadók a munkavállalókkal. A Marosvásárhelyi Nem-

zeti Színházban tartott eseményen több mint harminc cég 
több ezer munkahelyet kínált az érdeklődőknek. 

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)

A város mint élő múzeum 

Város a múzeumban, múzeum a városban – akik olvasták a tegnapi 
lapszámunkban megjelent beharangozót, azok számára ismerős lehet 
a mottó, akik pedig nem, azoknak eláruljuk: az idei Múzeumok éjsza-
kájának jelmondatáról van szó. Annak az eseménysorozatnak a mot-
tójáról, amely immár igencsak szép hagyománnyal rendelkezik 
Marosvásárhelyen is, és amely – különlegességével, gazdagságával, 
változatosságával és a számottevő lélekszámú látogató jelenlétében is 
családias hangulatával – belopta magát a kultúrát szerető vagy a csu-
pán különleges események iránt érdeklődő tömeg szívébe. Mert a Mú-
zeumok éjszakájának egyedisége éppen a nevében rejlik: a sokak által, 
hamis előítéletek mentén gyakran enyhén betokosodott, mélységesen 
konzervatív, a termek és tárlók hűvösségéből előbukkanó, távolság-
tartó intézménynek tartott múzeumoknak ilyenkor hatványozottan le-
hetőségük nyílik megváltoztatni a róluk alkotott képet, és 
bebizonyítani, hogy egy – igazi és mai – múzeum egy élő, lélegző, in-
teraktív, önmagát folyamatosan fejlesztő, tárlatait változtató, életébe 
a nagyközönséget és a gyerekközönséget is bevonó, eseményeket szer-
vező, a legfrissebb kutatómunkáiról, ásatásairól, felfedezéseiről fo-
lyamatosan beszámoló entitás, nem pedig elefántcsonttorony, 
amelynek megnyitásához akadémiai tudással felvértezett varázskulcs 
szükséges.  

Kaáli Nagy Botond 

(Folytatás a 3. oldalon)

Menyhárt Borbála 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON!

Több ezer ajánlat a marosvásárhelyi állásbörzén 

Egyre nagyobb teret nyer  
a távmunka



Nincsenek könnyű helyzetben a magyar elő-
adók, hiszen egyre komolyabb versenyben kell 
helytállniuk, sok esetben pedig nem tudják fel-
venni a versenyt a külföldi zenészekkel. Az ő 
megsegítésükre szervezi meg a Fülesbagoly Ala-
pítvány az Él a zene elnevezésű eseményt, 
amelyhez számos rádió és zenei televízió is csat-
lakozott. A kezdeményezésben részt vevők 
május 12-én, csütörtökön vagy csak magyar 
zenét fognak játszani, vagy megduplázzák 
annak arányát a műsorrácsban. Az Él a zene pro-
jekthez csatlakozott a Marosvásárhelyi Rádió is, 
amely külön hangsúlyt fektet az erdélyi magyar 
zenére. Május 12-én, csütörtökön a Marosvásár-
helyi Rádió frekvenciáin reggel 6 és este 9 óra 
között csak magyar zeneszámok szólnak. 

Az Él a zene kezdeményezésről és a Marosvásárhelyi 
Rádió szerepvállalásáról Szász Attila főszerkesztőt kér-
deztük. 

– Hogyan lehetne összefoglalni az Él a zene kezdemé-
nyezést? 

– Ez egy magyarországi projekt, amit a Fülesbagoly 
Alapítvány kezdeményezett, személy szerint Nagy Sza-
bolcs fejéből pattant ki az ötlet. Az Él a zenének az a lé-
nyege, hogy a magyar könnyűzenét népszerűsítse. Ehhez 
a kezdeményezéshez csatlakozott Magyarországról renge-
teg rádió, zenei tévécsatorna, de üzlethálózatok is. A részt-
vevők május 12-én, csütörtökön vagy teljes mértékben 
magyar zenét sugároznak, vagy megduplázzák a magyar 
zenei alkotások arányát a műsorrácsukban. Nagyszerű kez-
deményezésnek tartom, a határon túli rádiók közül első-

ként a Marosvásárhelyi Rádió csatlakozott hozzá. Mi 
eddig is szívügyünknek tekintettük a magyar zenét, a na-
ponta lejátszott zene több mint fele magyar zeneszám. To-
vábbá figyelemmel kísérjük az erdélyi magyar zenészek 
sorsát, és minden órában igyekszünk hazai magyar zene-
karokat is becsempészni a műsorrácsba. Ez ezúttal sem 
lesz másképpen, tehát csütörtökön egész nap magyar zene 
fog szólni a Marosvásárhelyi Rádióban, ahol nagyon sok 
erdélyi magyar előadót hallgathatnak, ismerhetnek meg. 

– Miért vesz részt a Marosvásárhelyi Rádió is az Él a 
zene kezdeményezésben? 

– Felkaroljuk ezt az akciót, hiszen nemesnek tartjuk a 
célját. Véleményem szerint a magyar zenészeket jobban 

is meg lehet becsülni. A Marosvá-
sárhelyi Rádió (illetve a többi 
rádió is) annyit tehet, hogy kiemeli 
őket, külön odafigyel rájuk, és 
hangsúlyozom, hogy az erdélyi 
magyar zenészekkel nekünk szoro-
sabb a kapcsolatunk.  

Véleményem szerint rájuk még 
inkább oda kell figyelni, mert ők 
még nehezebb helyzetben vannak, 
mint a magyarországi zenei piacon 
tevékenykedők. Hozzátenném, 
hogy ennek a kezdeményezésnek a 
nagykövetei között van Bagossy 
Norbert is, aki erdélyi származású, 
Harcsa Veronika és még sokan 
mások. Megtiszteltetés számunkra, 
hogy segíthetünk, hogy szükség 
van ránk a projektben.

A FAB Ensemble művészei  
Marosvásárhelyen 

A Fesztivál Akadémia Budapest 2022 tavaszán a FAB 
Ensemble művészeivel turnéra indult. Május 15-én 19 
órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában különleges 
koncertprogrammal várja az érdeklődőket a Kokas Ka-
talin és Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár, 
muzsikus barátaival együtt. A program: Csajkovszkij: a-
moll trió, op. 50 – Kokas Katalin (hegedű), Fenyő 
László (cselló), Bogányi Gergely (zongora); Brahms: g-
moll zongoranégyes, op. 25 – Kelemen Barnabás (he-
gedű), Kokas Katalin (brácsa), Fenyő László (cselló), 
Bogányi Gergely (zongora). Az előadás az Emberi Erő-
források Minisztériuma támogatásával valósul meg, a 
Spectrum Színház szervezésében. Jegyek a helyszí-
nen kaphatók, áruk 40, illetve 20 lej. 

Függöny 
A Spectrum Színház május 17-én, kedden délután 5 
órától Kincses Elemér Függöny című tragikomédiáját 
játssza. Az előadás alapvető kérdése: ember maradni 
minden körülmény között, vagy behódolni az aktuális 
rendszernek? Helyfoglalás a 0744-301-875-ös telefon-
számon. A jegyek ára 20, illetve 15 lej. 

Szászcsávási hétvége  
Marosvásárhelyen 

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány két napot 
szentel a szászcsávási népi kultúrának. Május 13-án 
19 órakor Csángálóról, a világhírű brácsásról szóló Az 

isteni kéz című film vetítésére a Maros Művészegyüttes 
kövesdombi termébe várják az érdeklődőket. Ezután 
László Barna rendező beszélget a közönséggel. Szom-
baton 10-17 óra között népdaléneklő mesterkurzus lesz 
Nyitrai Marianna népdalénekes-néprajzkutatóval az Er-
délyi Hagyományok Háza Alapítvány Sáros utca 1. 
szám alatti székházában. A mesterkurzus keretében 
Szászcsávás énekes és táncos szokásai címmel nép-
rajzi ismeretterjesztő előadás hangzik el, amit beszél-
getés követ a szászcsávási Erdős Jánossal és Judittal. 
A mesterkurzuson a részvétel ingyenes. 10 órától 
szászcsávási táncokat oktatnak, a részvétel 30 lej, pá-
roknak 50 lej. Este 8 órától a Jazz&Blues Clubban Nyit-
rai Marianna és az Üsztürü koncertezik, 21 órától 
táncház lesz. 

Író-olvasó találkozó  
Nyárádszeredában  

Május 13-án, pénteken délután 6 órától a nyárádsze-
redai könyvtárban a szórványmagyarság témájában 
rendeznek író–olvasó találkozót Szucher Ervin maros-
vásárhelyi újságíróval.  

A Só útja 
 Az idén május 14-én XV. alkalommal tartják meg a Só 
útja évadnyitó rendezvényét. A résztvevők 10 órakor ta-
lálkoznak a székelybői kultúrotthonnál, majd gyalogtúra 
következik a Székelybő és Jobbágyfalva útvonalon, 
egészen a Tündér Ilona völgyéig. Itt ebédre, sport- és 
környezetvédelmi játékokra kerül sor. 16.30 órától 
szakmai beszélgetés lesz. Az érdeklődők a focuseco-
center@gmail.com e-mail-címen vagy a 0742-042-440-
es telefonszámon jelentkezhetnek.

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
 Hőmérséklet: 

max. 22 0C 
min. 9 0C

Ma FERENC,  
holnap PONGRÁC napja.  
PONGRÁC: görög eredetű, latin 
közvetítéssel érkezett hozzánk, 
jelentése: minden erő.  
 
 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. május 10.

1 EUR 4,9457
1 USD 4,6865

100 HUF 1,3067
1 g ARANY 280,4772

Egyetemi hallgatók tudományos 
konferenciája 

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség szervezésében 
május 11-14. között 29. alkalommal kerül sor a Tudományos 
Diákköri Konferenciára (TDK) a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lotában, a Grand szállóban és a megyei tanács épületének 
nagytermében. A megnyitót május 11-én, szerdán 16 órától 
a Kultúrpalota nagytermében tartják. A TDK az erdélyi 
orvos- és gyógyszerészképzés egyetlen olyan eseménye, 
amelyen a hallgatók anyanyelvükön mutathatják be tudo-
mányos munkáikat, kutatásaikat az általános orvostudo-
mány, fogorvostudomány és gyógyszerészet területén a 
szekcióülések keretében. Az eseményen nemzetközileg is 
elismert professzorok tartanak előadást. A szakemberek tu-
dományos előadásain díjmentesen részt vehetnek hozzá-
értők és laikusok egyaránt. Részletes információkat a TDK 
hivatalos weboldalán találnak 

Általános állásbörze 
Május 20-án 9 órától általános állásbörzét tart a Maros Me-
gyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség. Marosvásárhe-
lyen a Művész mozi előcsarnokában, Segesváron, 
Marosludason, Szászrégenben és Szovátán az ügynökség 
munkapontján, míg Dicsőszentmártonban a Mihai Emi-
nescu Művelődési Házban kerül sor a börzére. 

Múzeumok éjszakája  
Az idei Múzeumok éjszakája Város a múzeumban, múzeum 
a városban mottóval Maros megye két településén – Ma-
rosvásárhelyen és Mikházán –, kétnapos rendezvénysoro-
zat keretében várja az érdeklődőket. Május 14-én, 
szombaton a marosvásárhelyi múzeumi terek és partnerte-
rek délelőtt 11 és hajnali 2 óra között lesznek nyitva. A ren-
dezvény idején lezárják a forgalmat az Enescu utcában, 
ahol szombaton este koncertek lesznek. 15-én, vasárnap 
11 és 16 óra között különleges programmal várják az érdek-
lődőket a mikházi régészeti parkban. Belépőjegy/karszalag: 
felnőtteknek 8 lej, diákoknak, egyetemistáknak, nyugdíja-
soknak 4 lej. Jegyek vásárolhatók elővételben a múzeum 
honlapján, a rendezvény napján pedig a Maros Megyei Mú-
zeum látogatótereiben. 

Házhoz megy a Zenede 
A Rocklegendák Erdélyi Turnéján május 13-án, pénteken 
du. 6 órai kezdettel sor kerül a Házhoz megy a Zenede – 
Rocklegendák Erdélyi Turnéjának marosvásárhelyi koncert-
jére az RMDSZ helyi szervezete és Novák Csaba Zoltán 
szenátori irodájának szervezésében. A legendás rocktörté-
neti személyiségeket Baricz Gergő énekhangjával és Nagy 
Zoltán gitárjátékával idézik meg a gyermekek számára. A 
ritmusszekciót Megyaszay István és Bordás József alkotja. 
A dalokat ismeretterjesztő szövegek kötik össze. Mesélnek 
Elvis Presley-ről, Jimi Hendrixről, Radics Béláról, Ozzy Os-
bornról, Vikidál Gyuláról, a zenei világukról, zenekarokról, 
sorsokról. Az előadás május 14-én, szombaton 18 órától a 
nyárádszeredai művelődési házban látható, hallgatható. A 
belépés díjtalan. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

11., szerda 
A Nap kel  

5 óra 54 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 44 perckor.  
Az év 131. napja,  

hátravan 234 nap.

Megyei hírek 

RENDEZVÉNYEK
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Forrás: Fülesbagoly Alapítvány/ Él a zene Facebook-oldal

Él a zene! 
Közösen a magyar előadókért 

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

Nagy-Bodó Szilárd

Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője 
 Fotó: Nemes Attila



Hétmilliárd felett  
a külkereskedelmi mérleghiány 

Románia külkereskedelmi mérlegének hiánya 7,168 
milliárd euró volt az első negyedévben, 1,830 milliárd 
euróval több az előző év azonos időszakánál – kö-
zölte az országos statisztikai intézet kedden. A vizs-
gált időszakban a kivitel 24,4 százalékkal, 22,035 
milliárd euróra, a behozatal 26,7 százalékkal, 29,203 
milliárd euróra bővült. Márciusban az export 26 szá-
zalékkal nőtt a tavalyi harmadik hónaphoz mérten és 
elérte a 8,226 milliárd eurót, míg az import csaknem 
23 százalékkal, 10,797 milliárd euróra emelkedett. A 
harmadik hónapban a román külkereskedelmi mér-
leg hiánya 2,571 milliárd euró volt. Tavaly 5,301 mil-
liárd euróval, csaknem 29 százalékkal, 23,698 
milliárd euróra nőtt Románia külkereskedelmi mérle-
gének hiánya az előző évhez mérten. (MTI) 

A jegybank 3,75 százalékra 
emelte az alapkamatot 

A Román Nemzeti Bank igazgatótanácsa keddi mo-
netáris politikai ülésén 75 bázisponttal, 3,75 száza-
lékra emelte a román alapkamatot. A bukaresti 
központi bank keddi közlése szerint 75 bázisponttal 
4,75 százalékra emelték a lombard hitel kamatát, és 
szintén 75 bázisponttal 2,75 százalékra a letéti rátát. 
Legutóbb április elején növelték 50 bázisponttal az 
alapkamatot 3 százalékra, azelőtt február elején volt 
egy szintén 50 bázispontos emelés 2,5 százalékról 
3 százalékra. A központi bank várhatóan csütörtökön 
ismerteti a legfrissebb inflációs jelentését. A régi sze-
rint az idei év végére 9,6 százalékos fogyasztói árin-
dexre számítottak, de ez azóta túlhaladott, ennél 
magasabb inflációra számítanak. (MTI) 

Átvette államfői hivatalát  
Novák Katalin 

Átvette köztársasági elnöki hivatalát Novák Katalin – 
hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti 
műsorában. A tudósítás szerint reggel Áder János le-
köszönő államfő a Sándor-palota bejáratánál fogadta 
az új köztársasági elnököt. Áder János és Novák Ka-
talin együtt vonult be az államfői rezidenciába, majd 
együtt mentek be az elnöki irodába és léptek ki a 
Sándor-palota teraszára. Novák Katalint március 10-
én választotta meg köztársasági elnöknek az Or-
szággyűlés, ünnepélyes beiktatása szombaton lesz, 
a rendezvény ökumenikus istentisztelettel kezdődik. 
A politikus hétfőn mutatta be munkatársait. Novák 
Katalin a hatodik köztársasági elnök a rendszervál-
tás óta. (MTI) 

Az éjszaka, amely itt valódi éjszakát is jelöl, ezt se-
gíti: az idén két nap leforgása alatt 41 helyszínen 115 
eseménnyel várják a látogatókat, a marosvásárhelyi 
helyszíneken délelőtt 11-től éjjel 2 óráig, a Kultúrpalo-
tától a váron keresztül az állatkertig. És éppen ez a lé-
nyeg: összekapcsolni a sokunk számára nagy 
fontossággal bíró hétvégi kikapcsolódást a kultúrával, 
neveléssel, felnőtt- és gyerekprogramokkal, olyan tar-
talmat és hétvégi estét nyújtani, amelynek köszönhetően 
mind a legfiatalabbak, mind a kultúra iránt addig ke-
vésbé fogékony idősebbek is emlékeznek majd a hangu-
latra, a programokra, az érdekességekre, visszatérnek, 
és talán rendszeres kultúrafogyasztóvá válnak. Mert 
minden évben jólesett a kellemesen meleg májusi hét-
végén, már napnyugta után, jó társaságban meginni egy 
korsó sört valamelyik főtér környéki, jónevű kocsma te-
raszán, majd felkerekedni, és késő este végigjárni az 
épületeket, a tárlatokat, megnézni a kiállításokat, részt 
venni egy-két interaktív eseményen, fellépni a várba, a 
Somira, majd vissza a főtérre, meginni egy újabb korsó 
sört, és végigbeszélni a látottakat. Idén is ezt nyújtja a 
Múzeumok éjszakája, a hagyományos múzeumi, magyar 
és román nyelvű tárlatvezetéseket, gyerekfoglalkozáso-
kat, kreatív műhelytevékenységeket, pódiumbeszélgeté-
seket és koncerteket egyebek mellett táncházzal, 
állatkerti programokkal, kolbásztöltő foglalkozással, 
mikházi római gasztronómiai főzőshow-val kibővítve, 
nappal és éjjel, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.  

A tavalyi egynapos és a tavalyelőtti elmaradt múze-
umi éjszaka idején, a világjárvány okozta sötét jövőbe 
tekintve, mennyire örültünk volna egy hasonló esemény-
nek, egy újabb jelnek, hogy talán mégis visszatért az 
életünk oda, ahova vissza kellett térnie. 
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A város  
mint élő múzeum 

Ország – világ 

Szakértő: Munkahelyek százezreit veszélyeztetné  
az orosz gázimport leállása Németországban

Munkahelyek százezrei kerülnének veszélybe Né-
metországban, ha Oroszország Ukrajna ellen indí-
tott háborújának következtében leállna az orosz 
földgázimport – emelte ki a szövetségi kormány 
mellett működő független gazdaságpolitikai  
tanácsadó testület, az úgynevezett gazdasági böl-
csek tanácsának egyik tagja egy keddi interjúban. 

Achim Truger a Rheinische Post című lapban közölt inter-
júban hangsúlyozta, hogy az oroszországi gázszállítások meg-
szűnése „a legtöbb számítás szerint mély recessziót váltana 
ki”. 

Az import leállítása miatt „félmillió munkahely szűnhet 
meg”, és az ipar „hosszabb távon is komoly károkat szenved-
het” – mondta a duisburgi-esseni egyetem (Universität Duis-
burg-Essen) kutatója. 

Hozzátette, hogy a gazdaságot fenyegető veszélyek elle-
nére indokolt a háztartások és a szociális intézmények gázel-
látásának jogszabályban előírt rangsorolása, de a 
magánfogyasztóknak is takarékoskodniuk kell az energiával. 
A háztartásoknál „nagy a megtakarítási potenciál”, például a 
fűtési beállítások vagy a melegvíz-felhasználás optimalizá-
lása révén, ugyanakkor az energetikai felújítást is támogatni 
kell. 

A közlekedés területén is van tennivaló, az üzemanyagfo-
gyasztás csökkentése érdekében általános sebességkorlátozást 
kell elrendelni – mondta Achim Truger. 

Arról is szólt, hogy hosszabb ideig magas marad az infláció 
– amely áprilisban 41 éve a legmagasabb, 7,4 százalékos volt, 
–, és csak 2023-ban várható enyhülés. Ezért érthető, hogy a 
szakszervezetek béremelést követelnek, de ügyelni kell, hogy 
ne alakuljon ki „ár-bér spirál”, különben az Európai Központi 
Banknak „le kellene fojtania a gazdaságot”. 

A gazdasági bölcsek tanácsa öt tagból áll, az államfő nevezi 
ki őket a szövetségi kormány javaslatára, megbízatásuk öt 
évre szól. A mintegy húsz szakértővel együtt tevékenykedő 
független testület évente kétszer készít előrejelzést a német 
gazdaságban várható folyamatokról. Legutóbbi, március 
végén kiadott prógnózisa szerint az Európai Unió legnagyobb 
gazdasága az idén 1,8 százalékkal növekedhet. Az előző, ta-
valy novemberi előrejelzésében még 4,6 százalékos bővülést 
valószínűsítettek 2022-re. 

Németországban az ukrajnai háború előtt 55 százalék volt 
az orosz import aránya a földgázfelhasználásában. A szövet-
ségi kormány igyekszik csökkenteni a függőséget, legutóbbi, 
április végi adatai szerint az orosz földgáz arányát sikerült 35 
százalékra csökkenteni. (MTI)

Koalíciós vitát is kiváltott  
a székely himnusz éneklése 

Az Európai Bizottság Oroszországgal szemben be-
vezetni tervezett hatodik szankciós javaslatcso-
magjáról a héten megszülethet a megállapodás – 
jelentette ki kedden Clément Beaune francia Eu-
rópa-ügyi államtitkár. 

 „Úgy gondolom, hogy a megállapodás meglehet a héten, 
minden erőnkkel ezen dolgozunk. Valószínűleg már csak 
napok kérdése az egész” – jelentette ki az Európai Unió soros 
elnökségét betöltő Franciaország illetékes kormánytagja az 
LCI francia hírtévében. „Gyorsan kell haladnunk, és bizalom-
mal mondom, hogy lesz hatodik európai szankciós csomag, 
az intézkedések nagyon erősek lesznek és fokozatosan fogjuk 
azokat bevezetni, menetrenddel, először az orosz kőolajra, de 
az orosz szénhidrogénekre is általában” – tette hozzá. 

Elmondta, hogy az európai vezetők, köztük Emmanuel 
Macron francia elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bi-
zottság elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök kedden egyez-
tet a kérdésről telefonon. 

 „Vannak megoldási lehetőségek kétfajta mentességet ille-
tően: egyrészt haladék azon országok számára, amelyek ob-
jektíve nehéz helyzetben vannak, mert a kőolajellátásuk 100 
százaléka Oroszországból érkezik, másrészt vannak alternatív 
ellátási garanciák. Ezen a két paraméteren dolgozunk jelen-
leg” – mondta Clément Beaune. 

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke kedden úgy 
tájékoztatta az MTI-t, hogy Orbán Viktor telefonon egyeztetett 
Emmanuel Macronnal Európa energiabiztonságával kapcso-
latos kérdésekről. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden 
Brüsszelben jelezte, hogy Európai Bizottság Oroszországgal 
szemben bevezetni tervezett hatodik szankciós javaslatcso-
magjának elfogadása esetén lehetetlen lenne beszerezni a ma-
gyar gazdaság működtetéséhez szükséges kőolajmennyiséget, 
ezért Magyarország csakis olyan javaslatot tud támogatni, 
amely kezelni tudja ezt, az uniós bizottság által létrehozott 
problémát. (MTI)

Párizs: A héten megszülethet  
az újabb uniós szankciós javaslatról a megállapodás

Koalíciós vitát váltott ki, hogy, a ljubljanai divízió 
I/A jégkorong világbajnokságon a magyar és a 
román válogatott vasárnapi mérkőzése után a 
román válogatott székelyföldi tagjai a magyar válo-
gatott tagjaival és a magyar szurkolókkal együtt 
elénekelték a székely himnuszt. 

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke az 
ukrajnai háború összefüggésében „tűrhetetlen provokációnak” 
nevezte a himnuszéneklést. Kijelentette: biztos benne, hogy a 
koalícióban megtárgyalják az ügyet. 

 „Ezek olyan túlzások, amelyeknek nincsen helyük Romá-
nia területén 30 év demokrácia után. Mindenkinek meg kell 
értenie, hogy Románia és Európa egy másik szakaszba lépett. 
A háború összefüggésében tűrhetetlennek tűnik ilyen provo-
kációt elkövetni” – jelentette ki Ciolacu, aki a képviselőház 
elnöki tisztségét is betölti. Hozzátette: ő és társai mindig meg-
adták a tiszteletet az RMDSZ-nek és a kisebbségeknek, az ef-
féle megnyilvánulások azonban nem a megfelelő irányba 
viszik a dolgokat. 

Adrian Cozma, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egyik alel-
nöke azt kérte Nicolae Ciuca miniszterelnöktől, váltsa le tiszt-
ségéből Tánczos Barna környezetvédelmi minisztert, aki – a 
román sajtó közlése szerint – a nézőtér magyar szektorában 
nézte a mérkőzést. Tánczos – aki korábban a Román Jégko-
rongszövetséget is vezette – a közösségi médiában tisztázta, 
hogy más román szurkolók is a magyar lelátóról nézték a 
meccset, tőle pár méterre egy román család a román válogatott 
mezét viselte. Ő maga pedig a román válogatott legtöbb tagját 
adó csíkszeredai klub mezét viselte. 

Adrian Cozma a közösségi oldalán közölt bejegyzésében 
minősíthetetlen gesztusnak ítélte a székely himnusz eléneklé-
sét. Szerinte ezzel megalázták Romániát, és Tánczos Barna a 
jelenlétével biztosította ezt. 

 „Románia jelképei szentek minden romániai számára, bár-

milyen nemzetiségű legyen is. Aki nem tiszteli a haza szim-
bólumait, nem lehet tagja Románia kormányának” – jelentette 
ki a politikus. 

Az elítélő nyilatkozatok sorát Sorin Grindeanu szociálde-
mokrata párti szállításügyi miniszter indította el még hétfőn, 
aki gyalázatosnak nevezte a történteket. Azt kérte a szakszö-
vetségtől és Novák Eduárd sportminisztertől, hogy büntesse 
meg a játékosokat. 

 „Aki nem tiszteli Romániát, nincs mit keressen piros-sárga-
kék mezben!” – írta a miniszter a közösségi médiában közzé-
tett bejegyzésében. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a közösségi oldalán 
közzétett keddi bejegyzésében Grindeanu nyilatkozatára rea-
gált. Büszkeségének adott hangot, amiért a román jégkorong-
válogatott kijutott a világbajnokságra, és a csapat kilencven 
százalékát székelyföldi játékosok alkotják. 

 „Nekünk most köszönetet kell mondani, és nem kell senkit 
megbüntetni minden alap nélkül” – jelentette ki a miniszter-
elnök-helyettesi tisztséget is betöltő politikus. 

 „Semmilyen alapja nincs annak a kérésnek, hogy a székely 
himnusz elénekléséért a sportminiszter megbüntesse a székely 
játékosokat. Szolidárisak vagyunk azokkal, akiket méltányta-
lanul támadnak. A büntetést kezdeményező szállításügyi mi-
nisztert vajon felelősségre lehet vonni azért, hogy a vonaton a 
kalauz és az utas mit dalolászik?” – fogalmazott Kelemen 
Hunor. 

Hasonló szellemben reagált a képviselőházban Csoma Bo-
tond, az RMDSZ frakcióvezetője. Kifejtette: a székely him-
nusz olyan értéke Románia magyar kisebbségének, amely nem 
irányul sem a román közösség, sem Románia ellen. „Fontos, 
hogy megértsük (...) az országban sokféle regionális identitás 
van – így a székely is -, és ez csak erősebbé tesz bennünket 
közösségként, országként” – hangsúlyozta Csoma Botond. 
(MTI)



Személyzetet toborzó cégekkel 
és munkát keresőkkel népesült be 
tegnap a színház előcsarnoka, dél-
ben ottjártunkkor többnyire fiatalok 
szemlélgették a kínálatot. A kiállí-
tók között több Maros megyei cég 
is akadt, mások mellett a Fomco, a 
Hirschmann, a mezőgazdasági ága-
zatban közismert IPSO, az Azomu-
reş vegyi kombinát, az EON 
gázvállalat.  

Orosz Klára, a börze marketing-
felelőse lapunk érdeklődésére el-
mondta, a tegnap úgymond 
rekordot döntöttek Marosvásárhe-
lyen, 36 munkaadó cég vett részt az 
eseményen a legkülönbözőbb ága-
zatokból. Fontos iparágak és szak-
területek, mint az autóipar, a 
mérnöki munka, az informatika, a 
programozás, a robotika, a számí-
tástechnika és technológia, a turiz-
mus, a termelés és mezőgazdaság, 
a nemzetközi ügyféltámogató köz-
pontok, a gyógyszerészet, a szolgál-
tatások, az üzleti élet, a pénzügy és 
a biztosítás, a logisztika és szállítás, 
az építőipar és az ingatlanágazat, az 
emberi erőforrások, illetve munka-
erő-közvetítés jelentős szereplői 
képviseltették magukat az állásbör-
zén. 

Az eseményen részt vevő kiállí-
tók között volt a turisztikai ágazat-
ban tevékenykedő WebBeds, az 
autóipar fontos képviselői közül a 
Hirschmann Automotive, a gyógy-
szeriparból pedig a Gedeon Richter. 
A rendezvényen jelen volt a Sykes, 
a világ egyik legnagyobb BPO-

szolgáltatója, amely számos táv-
munka-lehetőséget kínált. A kül-
földi állás iránt érdeklődők sem 
maradtak ajánlatok nélkül, ugyanis 
a börzén multinacionális cégek több 
száz lehetőséget kínáltak nekik. Ott 
volt a börzén egy ügynökség, amely 
több országból toboroz Ausztriába 
munkaerőt a legkülönbözőbb mun-
kakörökbe, például kereskede-
lembe, gyártóiparba. 

– Az állásajánlatok változatosak. 
Keresettek az ügyfélkapcsolati 
szakemberek, adatfeldolgozó ope-
rátorok, szoftver- és hardvermérnö-
kök, programozók, diszpécserek, 
hivatásos sofőrök, PR- és kommu-
nikációs asszisztensek, közgazdá-
szok, építőmérnökök, villanyszere- 
lők, oktatók, könyvelők, toborzók, 
gyógyszerészek, értékesítők – so-
rolta a marketingfelelős. 

A munkaadókkal folytatott sze-
mélyes találkozókat a helyszíni 
mobil stúdióban készülő élő műsor 
egészítette ki, amely a rendelke-
zésre álló munkaajánlatok részleteit 
próbálta összegezni, illetve a cég 
képviselői bemutatták a rendelke-
zésre álló munkahelyeket és külön-
féle információkat az általuk kínált 
munkakörnyezetről. 
A járvány idején nőtt, most kezd 
visszaesni a távmunka-ajánlatok 
száma 

Kérdésünkre válaszolva Orosz 
Klára kifejtette, 2020-tól 2022-ig az 
volt a jellemző, hogy tavasztól 
őszig – mivel minden évben két al-
kalommal, tavasszal és ősszel kerül 
sor az állásbörzére – mintegy har-

minc százalékkal nőtt a távmunka-
ajánlatok száma, nagyon sokan áll-
tak át erre. – Ugyanakkor 
megnyíltak a határok, az utóbbi 
négy online állásbörzén rengeteg 
külföldi cég, toborzóügynökségek 
külföldről jelentkeztek a börzéinkre, 
hogy Romániából is toborozzanak 
munkaerőt, ugyanis már egyre ke-
vésbé számít, hogy fizikailag hol 
van a munkavállaló, online bárhon-
nan dolgozhat. Ez nagyon csábító 
volt a romániai munkavállalóknak, 
hiszen nagyobbak a bérek, a kül-
földi cégek általában jobban fizet-
nek. Romániában csökkenőben van 
a munkaerő, rengeteg szabad állás 
van, országszerte mintegy hatvan 
százalékkal nőtt például az IT-ága-
zatban a munkalehetőségek száma, 
egyszerűen lehetetlen betölteni, nin-
csen annyi képzett szakember, mint 
ahány állásajánlat – mutatott rá a 
marketingfelelős, aki szerint az 
utóbbi pár évben minden esetben az 
ajánlatok terén a túlkínálat jellemzi 
a munkaerőpiacot. 

Hozzátette, az előző, online ese-
ményekhez képest jelenleg több 
mint harminc százalékkal esett vis-
sza a távmunka-ajánlatok száma, 
sokan térnek vissza a jelenléti mun-
kavégzéshez. Ugyanakkor gyako-
rivá vált a hibrid munkavégzési 
forma, azaz néhány napot otthonról, 
néhányat pedig az irodában dolgoz-
nak az alkalmazottak. Természete-
sen ez munkakör függvénye, 
ugyanis a termelésben, a mezőgaz-
dasági ágazatban általában nincsen 
lehetőség távmunkavégzésre.

(Folytatás az 1. oldalról)

Egyre nagyobb teret nyer a távmunka

Fotó: Nagy Tibor 
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Sokszor a napi aktualitás indítja 
el szerdai jegyzeteim gondolatme-
netét. Most is az utolsó határidőig 
vártam az írással, mert Putyin 
nagy tamtammal beharangozott 
május 9-i beszéde, háborút vagy 
békét, netán világvégét jelző beje-
lentése minden más témát felülír-
hatott volna. De noha az előre 
bejelentett ukrajnai gyilkosságok 
folytatódnak, az istenített moszk-
vai nagyvezér ünnepi szónoklatá-
ból sem a háború kiterjesztésére, 
sem a győzelmi diadalra nem lehet 
következtetni. Attól még persze be-
jelentetlenül bármi megtörténhet. 
De hogy az orosz fővárosban fe- 
lemásra sikeredett az elrettentő 
erőfitogtatásos, morcos katonai 
díszfelvonulás, azt az is bizonyítja, 
hogy az alacsony felhőzet miatt a 
tervezett repülős parádét nem tud-
ták megtartani. Így a romániai 
médiát sem uralja mindent elsöprő 
módon ez az esemény, de valami 
kedélyborzoló, botrányos kérdés-
kört mindig elő kell rángatni, leg-
könnyebben pedig a nemzeti 
érzelmekre lehet hatni. A szélsősé-
ges nacionalisták ugrásra készen 
bármikor kéznél vannak, egyket-
tőre fel tudják izgatni a kedélyeket, 
a magyarellenesség növeli a tévék, 
hírcsatornák nézettségét, a román 
lapok olvasottságát, s még a szo-
ciális gondok, a válságjelenségek 
következményeiről is képesek el-
vonni a közfigyelmet. Bármi ilyes-
miből „ügyet” lehet csinálni. Most 
például abból, hogy a nagyobb-
részt székely sportolókból álló 
román jéghoki-válogatott a ljubl-
janai divízió I/A világbajnoki 
torna utolsó mérkőzése előtt a szé-
kely himnuszt énekelte el. A keret 
román tagjai félrevonultak, nem 
csatlakoztak a székelyekhez, de az 
ellenfél, a magyar válogatott, 
amelyben szintén szerepelnek szé-
kely magyar jégkorongozók, be-
kapcsolódott az éneklésbe. Nem 
mondom, meghökkentő mozzanat 
lehetett, de úgy tűnik, a honi felhá-
borodást megint mesterségesen 
duzzasztották túlzott méretűre az 
AUR és gátlástalan feljelentői 

révén. Azok már az RMDSZ-es 
környezetvédelmi miniszter lemon-
datását is követelik, amiért ott volt 
a meccsen, és a csíkszeredai ho-
kicsapat mezében állítólag ének-
lésre is vetemedett. Nyilván a 
játékosokat is büntetni akarják. 
Dúlnak-fúlnak a nemzeti méltósá-
gukban sértett szélsőségesek, a 
média, mint mindig, még rátesz 
néhány lapáttal. Azt már szinte 
mellékes problémaként kezelik, 
hogy a román válogatott minden 
mérkőzését elvesztette, és kiesett 
ebből a divízióból. A sportminisz-
ter sem aludhat nyugodtan, az biz-
tos. Ilyen kérdésekben a többség 
szava a döntő. Azt a számtalan 
esetet, amikor a futballhuligánok, 
a gyűlöletet fröcskölő román szur-
kolók a stadionokban, arénákban 
magyarellenes skandálással, 
uszító feliratokkal szidják, min-
dennek lehordják és kikergetnék az 
országból a magyar jelleggel fel-
ruházható csapatokat és drukkere-
ket, többnyire elhallgatja, 
bagatellizálja a többségi média. 

A kettős mérce alkalmazása jól 
bevált módszer az ilyen kényes, et-
nikai megkülönböztetéssel terhelt 
ügyekben. Sajnos mindegyre talál-
kozunk ilyesmivel Marosvásárhe-
lyen is. Itt van újra a római 
katolikus iskola ismételt ellehetet-
lenítése, a teológiai líceum meg-
szüntetésére vonatkozó bírósági 
döntés. Eléggé röhejes, ha arra 
gondolunk, hogy éppen akkor szü-
letett ilyen ítélet, amikor a város 
központjában a Şcoala Ardeleană, 
az Erdélyi Iskola szoborcsoportot 
készülnek felavatni. Ez a kisebb-
ségi erdélyi mozgalom a nemzeti 
jogokért, a román nyelvért és a ka-
tolikus hitért, az összes román 
egyesüléséért küzdött a felvilágo-
sodás jegyében a XVIII. század vé-
gétől kezdve. Elég sok idő eltelt 
azóta. A jelszavak ismeretesek. 
Lőn világosság általuk? Költői a 
kérdés. És mondom, nevetséges a 
napjainkra kialakult helyzet. Talán 
ki is nevethetnők, ha nem lenne 
annyira szomorú ez az egész.  
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Jó magyar részvétellel megtart-
hatjuk, akár növelhetjük is érdek-
érvényesítési súlyunkat egy-egy 
településen. 

 Utolsó hetéhez érkezett a nép-
számlálás online kitöltéses szaka-
sza. Ez azt jelenti, hogy május 
15-ig még mi magunk tölthetjük ki 
a kérdőívet, vagy bemehetünk a 
legközelebbi összeíró pontba, ahol 
segítséget kapunk az adatok pontos 
beviteléhez. „Azért is fontos, hogy 
minden adatunk helyesen kerüljön 
be az adatbázisba, mert a követ-
kező tíz évben ezek alapján szület-
nek meg majd az életünket 
meghatározó döntések. Ezek az 
adatok szolgálnak hivatkozási ala-
pul szinte minden közigazgatási, 
adminisztrációs kérdés megvitatá-
sakor, az anyanyelvhasználati jog-
körök kiterjesztésekor, iskolai 
osztályok, óvodai, bölcsődei cso-
portok vagy akár önálló magyar 
nyelvű tanintézmények létrehozá-
sakor” – fejtette ki Péter Ferenc, az 
RMDSZ Maros megyei szerveze-
tének elnöke.  

 Maros megye továbbra is átla-
gon felül teljesít, stabilan tartva 7. 
helyét. Érdemes tudni, hogy az or-
szág megyéinek nagyságát te-
kintve Maros megye a 12., ezzel 
szemben a kitöltött kérdőívek szá-
mának tekintetében a 7. helyen áll. 
Ez azt jelenti, hogy eddig összesen 
225.149 kérdőívet töltöttek ki, ez 
az összlakosság 43 százaléka.  

 „Fontos, hogy ezen a héten még 
tartsuk a tempót, és mi magunk 
töltsük ki a kérdőívet. Így lehetünk 

a legbiztosabbak abban, hogy lesz 
nemzetiségünk, anyanyelvünk, fe-
lekezeti hovátartozásunk.  

 Ugyanis így is, úgy is megszá-
molnak, de nem mindegy, hogy mi 
írjuk be a helyes adatokat, vagy 
arra várunk, hogy felkeressen egy 
számlálóbiztos, vagy száraz sta-
tisztikai adat leszünk, amit a 2011-
es adatbázisból emelnek át” – 
hangsúlyozta Péter Ferenc.  

 Továbbra is figyelni kell a 
nagyvárosokra, városokra, hiszen 
itt a számlálóbiztos nem biztos, 
hogy mindenkihez eljut. Figyelni 
kell a 20, illetve 50% körüli ma-
gyarság arányú településekre, a 
szórványra, a vegyes házasságban 
élő családokra, illetve az ideigle-
nesen külföldön tartózkodókra. 
Fontos továbbá azoknak a szemé-
lyeknek az összeírása, akik nem a 
hivatalosan bejegyzett lakcímükön 
laknak. Ez azért lényeges, mert 
május 15-e után a számlálóbizto-
sok az embereket a hivatalosan be-
jegyzett címükön fogják először 
keresni. Ha ott nem találják őket, a 
nemzetiségükre és az anyanyel-
vükre vonatkozó adatok nélkül ke-
rülhetnek be a nyilvántartásba. 

 A jelenlegi fázisban oda kell fi-
gyelni az elrontott/invalidált re-
gisztrációkra is, ezt le- 
ellenőrizhetjük utólag a személya-
zonosító számunkkal (CNP-vel) a 
dovrec.insse.ro oldalon, a nép-
számlálás hivatalos román honlap-
ján.  

Az RMDSZ Maros megyei 
szervezetének sajtóirodája 

Véghajrában a népszámlálás  
online kitöltéses szakasza 
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O  szkár nem volt a szavak gyer-
meke. Egészen kiskorában sem 
igényelte a felnőttek társaságát, de 

a vele egykorúaktól is rendszerint elhúzó-
dott. Beszélni is későn tanult meg, jóval a 
harmadik születésnapja után, amikor körü-
lötte már mindenki feladta a reményt.  

– Talán így próbáltam jelezni, hogy 
csendre, nyugalomra vágyom, és szeretném 
minél későbbre halasztani az első elgügyö-
gött szavaim után kirobbanó örömünnepet – 
mosolyodott el a bajusza alatt a harmincas 
évei vége felé járó férfi. – Anyámék persze 
mindent megtettek, hogy dűlőre jussanak 
velem, egyik szakembertől a másikig vittek, 
amíg aztán egy igazán rátermett gyerekorvos 
türelemre nem intette őket. „Higgyék el, a le-
gényke tudja, mit csinál. Szépen elraktároz 
mindent, amit hall, és amikor eleget össze-
gyűjtött, egyszerre egész mondatokban fog 
majd beszélni” – biztatta a szüleimet, amit 
különböző családi összejöveteleken „n-szer” 
felidéztek.  

– Igaza lett a doktor úrnak, egyből meg-
eredt a nyelved? – kérdeztem. 

– Félig-meddig. Három és fél évesen va-
lóban elkezdtem kommunikálni a külvilág-
gal, de korántsem ömlöttek belőlem a 
szavak, sőt néha, amikor zavarban voltam, 
rám jött a dadogás. Továbbra is az egyedül-
létet tartottam a legtöbbre, pontosabban 
egyetlen személynek a közelségét: a nagyné-
némét. Márta néni, anyám nővére sohasem 
ment férjhez, amolyan lázadó, meg nem ér-
tett életművész volt, mióta az eszemet tudom. 
Aprócska, öreg házban lakott egy óriási kert 
szívében. Azon a helyen éreztem magam iga-
zán gondtalannak. Ott senki sem igyekezett 

a kedvemben járni, mindenáron szórakoz-
tatni, hosszú délutánokat hűsölhettem a tér-
dig érő fűben, amelyben millió hang 
bújócskázott. A hangok forrása, az ujjbegy-
nyi, színes és színtelen bogarak mindennél 
jobban érdekeltek. Valósággal rabja voltam 
annak a miniatűr világnak, amelyben min-
den hangya, szöcske és 
gyufabogár felbukka-
nása a legizgalmasabb 
kalandnak számított. 
Csak akkor voltam haj-
landó kiszakadni a va-
rázslatból, amikor a nagynéném uzsonnázni 
hívott. Ő egyedülálló, erős, független asz-
szony volt. Bizonyára nyomós oka volt, hogy 
nem ment férjhez, de erről sohasem beszélt, 
én meg nem faggattam. Kölcsönösen tiszte-
letben tartottuk egymás titkait, ki nem mon-
dott gondolatait, sohasem próbáltunk 
belesni a lélekzsaluk mögé, inkább növé-
nyekről, állatokról, a természet törvénysze-
rűségeiről osztottuk meg egymással az 
élményeinket. Márta néni jól tudta, mennyire 
zárkózott vagyok, és olyan megértő szeretet-
tel bánt velem, ahogy akkoriban, életem eső 
tíz-tizennégy évében senki más.  

– A későbbiekben is megmaradt a bizal-
mas kapcsolat? 

– Sajnos csak levelek formájában, és az 
már nem volt ugyanaz. A szüleimet hibázta-
tom ezért. Nyolcadik osztályos koromban ki-
találták, hogy új emberekre és mindenekelőtt 
környezetváltozásra van szükségem, csakis 

így találhatom meg a saját utam, ezért az 
lesz a legjobb, ha Kolozsváron járom ki a kö-
zépiskolát. Volt akkoriban anyámnak egy 
ezotériával foglalkozó barátnője, ő ültette a 
bogarat a fülébe az életem átrendezéséről. 
Kézzel-lábbal kapálóztam az ötlet ellen, de 
hamar kiderült, hogy nincs választási lehe-

tőségem. Apámnak volt 
egy barátja a kincses 
városban még katona-
korából, ő intézett 
nekem helyet az egyik 
diákbentlakásban. Ak-

koriban ott már ki volt épülve a 12 osztályos 
Waldorf oktatási rendszer, talán ha oda írat-
nak be, valamivel könnyebben viselem a vál-
tozást. De anyámék sosem tartották sokra a 
teljesítményközpontúság helyett más érté-
kekre épülő intézményeket. Csupa önző sze-
retetből, azért, hogy „a legjobbat adják 
nekem”, egy nagy elvárásokat támasztó, elit 
iskola felé irányítottak. Az elsők között jutot-
tam be a felvételin, addig ugyanis jó tanuló 
voltam.  

– És utána? 
– Utána kevésbé – húzta Oszkár keserű 

mosolyra a száját. – Minden energiámat le-
foglalta a túlélés az „intriben” (sz. m.: in-
ternátus). Nemegyszer ébredtem 
összefogpasztázott hajjal, időnként eltűntek 
a ruháim vagy éppen a könyveim, és amíg 
keresgéltem őket, „szépen” elkéstem az is-
kolából. Az „új emberek” valójában addig 
sohasem tapasztalt gonoszsággal bíró ellen-

ségek voltak a szememben, a „környezetvál-
tozás” pedig maga a földi pokol. De anyá-
méknak hiába panaszkodtam, csak az év végi 
bizonyítványom ébresztette rá őket, hogy 
mennyire mellélőttek a döntésükkel. Utána 
kemény erőfeszítésükbe került egy jobb itt-
honi iskolát találni a számomra, ahova a ki-
lencedikes jegyeimmel be is fogadtak. Az 
egyéves tűzpróba után így végre hazakerül-
tem, és elkezdhettem kigyógyítani magam az 
átélt sérelmekből. Ebben Márta néni is segí-
tett, bár akkor már súlyos beteg volt: mell- 
és tüdőrákkal diagnosztizálták, amikor én 
még idegenben sínylődtem. Hihetetlen ön-
uralommal vetette alá magát a kezeléseknek, 
és néhány évig még mellettem maradt. A ti-
zenkettedikes kicsengetésem utáni hajnalon, 
éppen, amikor hazaértem a virradatig tartó 
bankettről, telefonon búcsúzott. Akkor árulta 
el, hogy már a betegsége elején végrendel-
kezett, a ház meg a kert mindenestől az 
enyém. Nem szeretném felidézni az érzést, 
amit a szavai váltottak ki belőlem – bár aka-
ratlanul azóta is mindegyre előjön. A nagy-
néném távozása utáni jogi marakodást sem 
részletezném, amikor a betegsége alatt lát-
hatatlan rokonság apraja-nagyja előkerült 
hirtelen, és mindenképpen megpróbálta 
megváltoztatni a testamentumot. Elég, ha 
annyit mondok, hogy Márta néni odafönt 
sem hagyta magát, így végül beköltözhettem 
gyermekkorom titkos birodalmába. Azóta is 
ott élek, onnan nyerem az erőt. Megtaláltam 
a hivatásom, kiegyensúlyozott párkapcsola-
tom is van, de a tökéletes szabadság szá-
momra most is az, amikor lehasalhatok a 
harmat mosta fűbe, és hallgathatom a zúgó, 
zizegő, fülembe cirpegő életzenét.

Bogárhunyó

Marosvásárhely leghíresebb 
iskolája 65 éve viseli az egy-
kori híres tanár, Bolyai Farkas 
nevét. Az évfordulóra ese-
ménysorozattal készült az is-
kola vezetősége. Május 5-én 
és 6-án különféle programok-
kal várták azokat, akik kötőd-
nek az iskolához. Csütörtökön 
a megnyitóra és hármas 
könyvbemutatóra került sor, 
pénteken koszorúzás, törté-
nelmi előadások és gálaműsor 
várta az érdeklődőket. Emel-
lett az iskolában működő di-
ákcsoportok is érdekes 
programokkal készültek tár-
saik számára. 

 Összeállításunkban Oniga Erika 
művészettörténészt kérdeztük az is-
kola épületének történetéről, Oláh-
Gál Róbert matematikatörténész, 
Bolyai-kutató a két Bolyai életpá-
lyájáról beszélt és Vajda Péter, a 
Bolyai Diákszövetség (BDSZ) el-
nöke az iskolásoknak szóló rendez-
vényekről számolt be. 
Oniga Erika: Épületegyüttes, tanári 
lakások, felújítás és alapkő 

– A mai épületegyüttest 1908 és 
1909 között alakították ki. A tervező 
Baumgartner Sándor budapesti mű-
építész volt. A főépület átadása 
után, 1909 és 1910 között készült az 
elemi iskola és a tornacsarnok épü-
lete, továbbá felújították a bentla-
kást. Az épületeket hivatalosan 
1911-ben avatták fel. Ezt követően 
a legnagyobb munka a díszterem ki-
alakítása volt. 

Az 1956-1957-es tanév hozott 
nagyobb változást. Ennek az évfor-
dulóját ünnepeljük az idén, hiszen 
65 éve, hogy az iskola felvette  
Bolyai Farkas nevét. Az említett 
tanévben cserélték ki a századfor-
dulón készült berendezést, akkor 
szerelték fel a lambériát is a fa-
lakra. Elköltöztették a tanári szo-
bát, amely addig a mostani 
könyvtár helyén volt. A mostani ta-
nári helyén a fizika-kémia labor 
volt.  

A kollégium a 18. században 
három tanári lakást is fenntartott, a 
három jelentős tantárgyat tanító ok-
tatóknak: a teológia-, a filozófia- és 
a filológiatanároknak. A lakások 
száma a századfordulóra körülbelül 
nyolcra gyarapodott. A főépület épí-
tésével nagyrészt egy időben felújí-
tották ezeket a lakásokat, de új 
tanári házakat is építettek. 

Az alapkövet 1908. szeptember 
10-én helyezték el. A kollégium 
elöljárósági gyűléseinek a jegyző-
könyveiből már a tavaly őszi meg-
találás előtt pontos információink 
voltak arról, hogy hova helyezték el 
az alapkövet, és mit tartalmaz. A 
jegyzőkönyvek leírásának teljes 
mértékben megfelelt, amit tavaly 
novemberben megtaláltak a szak-
emberek és a restaurátorok. A hely-
béli szobrász által kifaragott 
kolozsvári homokkőben volt egy 
fémhenger, abban egy üveghenger, 
ebben pedig az alapkő okmánya, 
pergamenre írva. Ezt körbecsavar-
ták az aznap megjelent helyi és az 
azelőtti napon megjelent budapesti 
lapokkal, valamint korabeli, forga-
lomban nem lévő érméket is elhe-
lyeztek a hengerben. Az értékesebb 
aranyérmék közül az egyik egy 20 
koronás, a másik egy 10 koronás. 
Oláh-Gál Róbert:  
A Bolyaiak dicsőségében úszunk 

– Az előadásom címe az volt, 
hogy A Bolyaiak és a Református 
Kollégium. A fő pillér a két Bolyai 
életpályája volt, hiszen most az is-

kola névadásának 65. évfordulóját 
ünnepeljük. Fontos beszélni a Bo-
lyaiak dicsőségéről, ugyanis ennek 
köszönhetjük az ittlétünket. 

Bolyai Farkasról ugyanis el kell 
mondani, döntő tényező volt, hogy 
nagyon fiatalon vitték a Nagy-
enyedi Kollégiumba, ahol kiváló ta-
nárok oktattak. Azonban egy kicsit 
túlerőltették, mert csodagyermek 
volt. Értem ezt arra, hogy hatévesen 
verseket írt, és egy évvel később la-
tinul, görögül és héberül is ment 
neki a versírás. Bolyai Farkas tett is 
olyan megjegyzést, hogy a korabeli 
tanárai bizonyos értelemben a hó-
hérjai is voltak. Akkoriban nagyon 
feudális viszonyok voltak a Nagy-
enyedi Kollégiumban, de szeren-
csére Bolyai Farkast báró Kemény 
Simon a fia mellé fogadta tanító-

nak, és kettejüket elvitte a Kolozs-
vári Református Kollégiumba. To-
vábbá fontos mozzanat volt az ő 
életében, hogy a Kemény család 
Nyugatra vitte, hogy egyetemet vé-
gezzen. Ez hatalmas dolog volt, és 
a Bolyai család nem is tudta volna 
finanszírozni. Hazatérte után, 1804-
ben kezdett el tanítani a Marosvá-
sárhelyi Református Kollégiumban. 

Bolyai János életében meghatá-
rozó volt, hogy Farkas beleoltotta a 
matematika iránti szenvedélyét. Az 
ő szempontjából is nagyon fontos 
volt, hogy a Református Kollégi-
umban igen jó képzést kapott. 
Anyanyelvi szinten megtanult lati-
nul és németül. Ezt követően a 
bécsi Hadmérnöki Akadémiára 
ment, ahol az egyik legmagasabb 
szinten tanítottak matematikával 
kapcsolatos tudományokat az Oszt-
rák Birodalomban. 
Vajda Péter:  
A diákoknak is élmény volt 

– Péntekre a diákság nagyon vál-
tozatos programtervet készített. Ki-
lenc különféle foglalkozást 
tartottunk a nap folyamán. A Bolyai 
Diákszövetségen kívül az iskolában 
működő körök és osztályok is szer-
vezői szerepet vállaltak. Többek kö-
zött volt sakktevékenység, 
Rubik-kockázás és az újonnan meg-
alapult filozófiakör is szervezett egy 
eseményt. A nagyobb régiséggel ren-
delkező csoportosulások is aktívak 
volt. A Filmtekercs Klub egy kétórás 
workshopot szervezett a tanulók szá-
mára, a Zenekör elhívta Ferenczi 
Kamillát, akit az X-Faktorból ismer-
hetünk, a Tentamen iskolaújságnak 

is volt rendezvénye, a Transz Bolyai 
Rádió pedig teljes körű hangosítást 
szerelt fel az egyik osztályba. A csil-
lagászkör interaktív előadással ké-
szült a pénteki napra. Végül, de nem 
utolsósorban megemlítem a BDSZ-
t, amely egy szintén kétórás előadás-
ban próbálta összefoglalni a diákok 
kötelességeit és jogait. Az előadást 
Incze Gáspár volt diák és diákképvi-
selő tartotta, részt vett öt tanár is, 
akik párbeszédet folytattak iskolánk 
egykori diákjával. 

Az események végeztével el-
mondhatom, hogy a diákok körében 
nagy volt az érdeklődés. A diákszö-
vetség rendezvényén közel 100 ta-
nuló volt jelen, ami egy ilyen vagy 
ehhez hasonló BDSZ-rendezvényen 
megszokott szám. A szervezők po-
zitív visszajelzéseket kaptak min-
den program esetében. 

Hozzá kell tennem, hogy diák-
ként az ünneplésbe nem tudtuk any-
nyira beleélni magunkat, mint a 
tanáraink, akik több évtizede taníta-
nak az iskolában. Mi, diákok nem 
vesszük annyira észre a változáso-
kat, amelyek ettől eltérően jelen 
vannak. Biztos vagyok benne, hogy 
a diákok közül sokan örvendtek 
annak, hogy a pénteki oktatást kü-
lönböző érdekes programok váltják 
fel. Pluszélménnyel és tudással ma-
radnak utána, ha nem is a 65 éves 
névadási évforduló súlya miatt, 
hanem a programok okán. A diák-
ság emlékezetében is megmarad ez 
a nap, és ki tudja, pár év múlva, 
mondjuk a 80 éves évfordulón talán 
valaki közülük éppen a pénteki ese-
mények egyikéről fog beszámolni.

Évfordulós névadás 
Eseménysorozat a Bolyaiban

Nagy-Bodó Szilárd

Diákok a rendezvényen

Workshop a diákoknak Fotók: Bolyai Diákszövetség



Nagyon nehéz időt élünk, ami 
érinti a világ mezőgazdálko-
dását. A világjárvány, majd az 
utána kirobbant háború mi-
atti energiaválság, a műtrá-
gya hiánya, az inputok 
drágulása Romániát is szítja. 
Arra voltunk kíváncsiak, hogy 
mindez hogyan tükröződik a 
Maros megyei helyzetképben. 
Ileana Guşatu, a megyei Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Igazgatóság 
vezérigazgatója tájékozta-
tása szerint, a rendelkezé-
sükre álló adatokat elemezve, 
megyénket kevéssé érintette 
a válság. A lakosság fogyasz-
tását, szükségleteit és a me-
zőgazdasági termelés arányát 
tekintve akár önellátóak is le-
hetnénk.  

Az igazgatónő elmondta, ősszel 
kedvező volt az időjárás, még nem 
érintette a mezőgazdászokat az 
energiaár növekedése, a műtrágya-
krízis, mivel akkor még nem volt 
háború, így sikerült, a korábbi évek-
hez hasonlóan, 30.600 hektár szal-
más gabonát és tritikálét, 6550 
hektár repcét, 4000 hektár zabot és 
árpát vetni. A tavaszi munkálatokat 
megelőzően kialakult válság miatt 
az árak (gázolaj, vetőmag, és műtrá-

gya és más inputok) megugrottak, 
azonban a Maros megyei gazdák 
úgy szervezték meg a munkát, hogy 
a bevetett terület nagysága a tavaly-
hoz képest nem csökkent. Például 
tavaly kukorica 72.000 hektáron 
termett, az idén mintegy 70.000 
hektárt vetettek. Az előző évek ta-
pasztalata szerint van, aki később 
veti el a törökbúzát, így remény van 
arra, hogy a tavalyi mennyiséget az 
idén is elérik. A legnagyobb gondot 
a továbbra is a tárolókapacitás hiá-
nya jelenti, hiszen tavaly 7000 kg 
termett hektáronként. Bár már van-
nak nagyobb gabonaraktárak me-
gyénkben, a termesztett 
mennyiséghez viszonyítva még 
mindig nem elég, és emiatt nem ter-
mesztenek többet. Sajnálatos, hogy 
a marosludasi cukorgyár bezárása 
miatt az előző évekhez viszonyítva, 
amikor 4000-4200 hektáron is ter-
mett cukorrépa, az idén alig 370 
hektáron termesztik ezt az ipari nö-
vényt, annak ellenére, hogy me-
gyénkben kiválóak a talajtani és 
időjárási feltételek, ugyanakkor a 
vetésforgó miatt is szükség van 
erre. A miniszter megígérte, meg-
tesz mindent, hogy a francia tulaj-
donosok eladják a gyárat. Kérdés, 
hogy ki vásárolja meg, és miként 
fogja majd üzemeltetni. A napokban 

döntenek az ügyben. Az ősszel és 
tavasszal elvetett növények vegetá-
ciója kiváló, ha az időjárás megfe-
lelő lesz, ősszel jó termést 
arathatnak. A vidékünket nem érin-
tette annyira a szárazság, mint a déli 
megyéket.  

A minisztérium által lebonyolí-
tott, zöldségtermesztőket támogató 
programmal kapcsolatosan megtud-
tuk, hogy tavaly megyénkben 55 
paradicsomtermesztő pályázott. Ez 
a szám a déli megyékhez viszo-
nyítva jóval kevesebb. A gazdák je-
lezték, hogy az értékesítési határidő 
túl szűk, hiszen legalább két-három 
héttel később érik itt a paradicsom, 
kérték, hogy a minisztérium az er-
délyi és az északi megyékben tolja 
ki a határidőt. Az üvegházakban és 
a fóliasátrakban be tudják ezt tar-
tani, de a szabadban termesztőknek 
gondot okoz a határidő. Az idén 
eddig 24-en igényelték ezt a támo-
gatást, 16 gazda nyújtott be kér-
vényt a fokhagymatermesztés 
támogatására.  

Ami az állattenyésztési adatokat 
illeti, továbbra is csökken a szarvas-
marha-állomány. Az igazgatóság 
nyilvántartása azt igazolja, hogy 
megszűnnek az 1-10 állatot tartó 
háztáji gazdaságok, ezzel szemben 
megnövekedett az üzletszerű far-
mok állatállománya, ahol genetika-
ilag bevizsgált állatokat tartanak, 
így a termelt és a feldolgozókhoz 
juttatott tej mennyisége és minő-
sége több és jobb. Jelenleg, a nyil-

vántartás szerint, mintegy 85.000 
szarvasmarhát tartanak a megyebeli 
állattenyésztők. Ebben nincsen el-
különítve a tej- és a húshasznú szar-
vasmarhák száma. Az utóbbi 
tenyésztése nálunkfelé csak néhány 
éve honosodott meg, elsősorban 
Nagy Péter Tamás farmernek kö-
szönhetően, akinek sikerült fellen-
díteni ezt a szakágat. Az igazgatónő 
külön kiemelte azt az összefogást, 
társulást, amelynek példáját a nyá-
rádmenti zöldségtermesztők is kö-
vethetnék, mivel évtizedek óta az a 
hazai mezőgazdálkodás legna-
gyobb hiányossága, hogy nem tár-
sulnak a termesztők, nem értik 
meg, hogy így olcsóbban szerezhe-
tik be az inputokat, és az értékesí-
tés is egyszerűbb lenne. Nagy 
Péter Tamás kitartó munkájának 
köszönhetően, aki létrehozott egy 
integrált infrastruktúrát, feltételez-
hetően 3000-5000 húshasznú  
szarvasmarhát tenyésztenek a me-
gyénkben, és jó esély van arra, 
hogy ez fejlődjön.  

Rossz hír, hogy a növényvédő 
szerek miatt nagyon pusztul a 
méhállomány. Télen 60.000 csalá-
dot jelentettek le a méhészek, az 
előző években 80.000-100.000 is 
volt megyénkben. A túlzott nö-
vényvédőszer-használat miatt 
azonban nemcsak Romániában, 
hanem világszerte pusztulnak a 
méhek. Egy szaklap szerint fennáll 
a veszély, hogy a számunkra igen 
hasznos méh a veszélyeztett fajok 

listájára kerül – tette hozzá az 
igazgató.  

Nemsokára zárul a biogazdálko-
dásra való átállást támogató prog-
ram. Tavaly 570, az idén egyelőre 
csak 370 gazda kérte a biominősítés-
hez szükséges támogatást. Ennek az 
ágazatnak van jövője, hiszen uniós 
követelmény, azonban nálunk még 
nincs megfelelően kiépített struktúra 
a termék követésére, így sok esetben 
a termékek az áruk szerint bionak 
minősülnek, azonban ha alapos 
vizsgálatnak vetjük alá, kiderül, 
hogy nem mentesültek a vegyhatás-
tól – állapította meg az igazgató.  

Jó hírként közölte, hogy az ukraj-
nai háború miatt kialakult étolajvál-
ságra megyénket érintően is 
születik megoldás. Azok a gazdák 
ugyanis, akik cukkorrépa-termesz-
tésre készítették elő a talajt, az idén 
bevethetik napraforgóval. Jelenleg 
zajlanak a tárgyalások, hogy Kolozs 
és Maros megye határában, Maros-
ludas közelében építsenek egy ét-
olajprést, amely Közép-Erdélyből 
összegyűjtené és feldolgozná a nap-
raforgómagot. Ezáltal növelhető a 
hazai termelés. Románia jelentős 
európai mezőgazdasági termesztő, 
azonban nagyon kevés a feldolgozó 
egység, így kénytelenek vagyunk 
drágán megvásárolni a hazai alap-
anyagból készült, de importált vég-
terméket. Ezért a mezőgazdasági 
minisztériumnak továbbra is szor-
galmaznia kell a termelőegységek 
létesítését – mondta Ileana Guşatu. 

Kilőttek tizenkét rakétát 
Maros megyéből  

Május 4-én Mezőfeléből, 
Kundról és Felsőkápolnáról 12 
jégesővédelmi rakétát lőttek 
ki. A Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium beru-
házásaként a 173/2008-as 
törvény alapján az országban 
kiépítettek egy jégesőrom-
boló rendszert, amely a ter-
mészeti katasztrófa elől védi 
meg a mezőgazdasági terüle-
teket. Maros megyében 10 
községben van kilövőegység, 
a parancsnokság a vidrátszegi 
ipari parkban székel.  

A tavaly létesített egységeknél 
május 4-én lőtték ki az első raké-
tákat. Az említettek mellett a kö-
vetkező községekben telepítettek 
kilövőegységeket: Mezőfele, Sár-
patak, Beresztelke, Faragó, Bátos, 
Tekeújfalu, Mikefalva, Bogács és 
Bonyha. Amint a felsorolásból is 
kitűnik, a gyümölcs- és szőlőter-
mesztő vidékeket és a Mezőség na-
gyobb kiterjedésű szántóföldjeit 
védik a jégesőtől. Mivel jelentős 
károkat okozott országszerte a jé-
geső, a már említett 173/2008-as 
törvénnyel a honatyák megterem-
tették a jogi feltételeket a más or-
szágokban már sikerrel 
alkalmazott rendszer kiépítésére, 
amit 2000-től kezdtek megvalósí-
tani. Figyelembe véve az országos 
meteorológiai szolgálat jelzéseit, 
illetve azt, hogy mezőgazdasági 
szempontok szerint mely vidéke-
ket kell megóvni, a kormány az 
anyagiak függvényében az ország 
különböző vidékein fokozatosan 
felszerelte a kilövőegységeket és a 
hozzájuk tartozó irányítóközponto-
kat. Megyénkben 2019-ben fogtak 

hozzá az egységek kiépítéséhez, 
tavalyra lett kész a 10 létesítmény, 
amikor a Kóródszentmártonhoz 
tartozó Solymoson Mara Togănel 
prefektus is meglátogatta az egysé-
get.  

A kormány a 2010–2024 kö-
zötti időszakra 75,4 millió lejt (23 
milliót saját alapból, 52,4 millió 
lejt hitelből) különített el a költ-
ségvetésből, hogy a Mező- 
gazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium irányításával kiépítse a 
jégesővédelmi rendszert. 16 év 
alatt 94 kilövőegységet – a hozzá-
juk tartozó regionális koordináló 
központokkal – telepítettek az or-
szágba. 2022-ben újabb 12-t épí-
tenek ki, így a 2021. évi 1,52 
millió hektár helyett az idén 2,4 
millió hektárra nőhet a jégesőtől 
megóvott mezőgazdasági terület 
nagysága. Az erdélyi régióban fel-
szerelik és ellátják a Maros me-
gyei 16 központot (sz.m.: ez a 
szám a létesítendő egységeket is 
tartalmazza), továbbá Temes és 
Máramaros megyében létesítenek 
újabbakat, ugyanakkor egy orszá-
gos kutatási programot is finan-
szíroznak, amelynek célja a 
rendszer működtetésének hatéko-
nyabbá tétele újabb módszerek-
kel.  

A jégágyúval, a rakéták segítsé-
gével a felhőkbe ezüst-jodidot jut-
tatnak, amely a vízzel reakcióba 
lépve megolvasztja a jégkristályo-
kat, így a felhőben levő víz esőként 
és nem jégként jut a földre. A rend-
szer hatékonysága a meteorológiai 
feltételektől is függ, attól, hogy mi-
lyen állapotban levő jégesőfelhőt 
oszlatnak szét, az milyen magas-
ságban található. A tapasztalatok 
szerint a módszer bevált, sikerült 
elhárítani a veszélyt. 

Tavaszi mezőgazdasági körkép  
Maros megye önellátó lehetne 
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Támogatás agrárvállalkozásoknak  

Pénteken a kormányülésen elfogadták azt a 
sürgősségi kormányrendeletet, amely lehetővé 
teszi, hogy 300 millió eurós keretösszegre pá-
lyázzanak a mezőgazdaságban tevékenykedő 
vállalkozások. Az összeget az Európai Projektek 
és Beruházások Minisztériuma a Versenyképes-
ségi Operatív Programon keresztül biztosítja a 
Támogatás Romániának elnevezésű gazdasági 
mentőcsomag keretében. Pályázni május 26-
ától lehet. A szerződéseket június 30-ig köti 
meg a minisztérium a gazdákkal.  

Az összeg jelentős része uniós forrásból, a másik 
része pedig a román költségvetésből származik. A tá-
mogatásról szóló sürgősségi kormányhatározat-terve-
zetet az Európai Projektek és Beruházások 
Minisztériuma a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztériummal, valamint a Vállalkozásügyi és Tu-
risztikai Minisztériummal közösen kezdeményezte. A 
finanszírozást az agrár-élelmiszeripari ágazatnak 
nyújtják a Covid-19 világjárvány okozta gazdasági 

válság leküzdésére, hogy garantálják a román lakosság 
élelmiszerbiztonságát. A mezőgazdaságban tevékeny-
kedő kis- és középvállalkozásoknak szánt mikrotámo-
gatások összértéke 50 millió euró, míg a forgótőkére 
szánt támogatásé 250 millió euró. Az állami támoga-
tásból a kkv-k, mikrovállalkozások, engedélyezett ma-
gánszemélyek, egyéni vállalkozások, társult 
mezőgazdasági szövetkezetek, mezőgazdasági szövet-
kezetek, termelői csoportok és szervezetek, illetve csa-
ládi vállalkozások részesülhetnek. 5000 eurós 
mikrotámogatást kaphatnak a kkv-k, mikrovállalkozá-
sok, engedélyezett magánszemélyek (PFA), egyéni 
vállalkozások (ÎI) és családi vállalkozások. 

A forgótőke-támogatás a 2019-ben nyilvántartott 
forgalom alapján kerül elbírálásra minimum 5000, ma-
ximum 120.000 euró értékben. 

Az érdeklődők a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium honlapján az alábbi elérhetőségen tájéko-
zódhatnak a pályázati feltételekről: https://mfe.gov.ro/ 
oug-dom-agroalimentar/. 

Szakmai kirándulás a Vajdaságba 
Május 23. és 25. között az RMGE Maros szervezé-

sében szakmai kirándulásra kerül sor a vajdasági Új-
vidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításra. A 
program: május 23-án, hétfőn a zentai csata emlékki-
látó és a csokimúzeum megtekintése, majd Törökfalu-
ban egy farm meglátogatása. Szerdán felkeresik az 
adahatári tanyamúzeumot vagy Nagy Abonyi Arnold 
tanyáját Felsőhegyesen. Másnap részt vesznek az Új-

vidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításon, amely 
a legjelentősebb ilyen vajdasági szakmai mezőgazda-
sági rendezvény, hiszen a hagyományos termékek és 
szolgáltatások bemutatásán túl a szakterületekhez kap-
csolódó további ágazatok is képviseltetik magukat.  

Jelentkezni május 16-ig lehet, érdeklődni Kiss Mik-
lós (0787-828-403) és Sikó László (0787-723-733) fa-
lugazdászoknál.  

Szerkeszti: Vajda György

Támogatják a feldolgozóipart  Fotó: Vajda György

Vajda György
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Kormánykerék 
nélküli autóval 
kísérletezik  
a Tesla 

Már a csapból is a Tesla és Elon 
Musk hajmeresztő ígéretei folynak. 
A kérdés továbbra is az, hogy mikor 
lesz ezekből valóság? A közelmúlt-
ban azt ígérték, hogy jövőre teljesí-
tik az összes elmaradt ígéretet, így 
végre piacra kerülhet a Tesla Semi 
elektromos nyergesvontató, a 
Cybertruck, illetve a már régóta várt 
sportautó, a Tesla Roadster második 
generációja, amely a tervek szerint 
kevesebb mint két másodperc alatt 
képes elérni a 100 km/h-t. Tehát 
amennyiben hitelt adunk az elhang-
zottaknak, ezek jövőben megérkez-
nek. 

A napokban egy újabb érdekes 
ötlettel állt elő a vállalat igazgatója. 
Azt már régóta tudjuk, hogy a Tesla 
az önvezetésben látja a jövőt, és el-
méletileg komoly összegeket fordít 
arra, hogy minél hamarabb elké-
szüljön a tökéletesen működő rend-
szer. Ennek egyik felhasználási 
módja a robottaxiban lenne. A terv 
az, hogy egy olyan járművet hozza-
nak létre, amely sofőr nélkül műkö-
dik, az utas egyszerűen beül, és 
beírja a GPS-be, hogy hova sze-
retne menni, vagy előzetesen meg-
adja, amikor a taxit hívja, és az autó 
odaviszi. 

Egyelőre elég kevés részlet is-
mert a Tesla új vívmányával kap-
csolatban. Viszont az már biztos, 
hogy a robottaxiba semmifelé keze-
lőszerv nem kerül, tehát nem lesz-
nek sem pedálok, sem 
kormánykerék. Vagyis, ha akar-
nánk, sem vezethetnénk ezt az 
autót, az irányítása az önvezetésre 
van bízva. 

Elon Musk az újságírói kérdé-
sekre sem mondott konkrétumokat, 
mindössze annyit, hogy nem lőné le 
egy izgalmas termékbemutató té-
máját. Ebből arra lehet következ-
tetni, hogy valamikor egy bemutató 
eseményen tervezik ismertetni a 
koncepciót. A bemutatóra egyes ér-
tesülések alapján 2023-ban fog sor 
kerülni. A cégvezető annyit mon-
dott csak, hogy a Tesla növekedésé-
nek egyik húzómotorja lesz a 
robottaxi. 

Az más kérdés, hogy hol lesz el-
érhető a teljes önvezetés, már ha a 
közeljövőben valóban elkészül. Az 

Egyesült Államokban nagy valószí-
nűséggel engedélyezni fogják, vi-
szont Európában már komolyabb 
akadályokba ütközhetnek. Továbbá 
a teljes önvezetés számos etikai kér-
dést is felvett. De ez egy másik 
lapra tartozik. Az első kérdés az, 
hogy vajon mikorra lesz kész a 
Tesla teljes önvezetése? A jelenlegi 
információk szerint bétateszt jelleg-
gel érhető el, a vállalat a felhaszná-
lók számát nemrég 100.000-re 
emelte, és várhatóan még többen 
fognak hozzáférni a béta szoftver-
hez a jövőben. Tagadhatatlan, hogy 
a Tesla mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy elkészüljön a tökéle-
tes rendszer, méghozzá a 
vetélytársak előtt. 

Tényleg erre 
van igény? 

A BMW nem egy esetben gyár-
tott megosztó formájú autókat, elég 
például csak az E60 jelzésű ötös 
szériára gondolni. Az emberek egy 
része gyönyörűnek látta, a társada-
lom másik fele pedig rá sem nézett. 
Nos, talán nem túlzás azt állítani, 
hogy ideje visszasírni a 2000-es 
évek közepén bemutatott, Bangle 
ötösnek is nevezett formát. Amit 
most mutatott a BMW, az nemes 
egyszerűséggel arcul csapja a vásár-
lókat. Egyértelmű, hogy a Domagoj 
Dukec vezette formatervező részleg 
itt készítette el azt, amit mindig is 
vallott. Az új hetes tagadhatatlanul 
egyedi. Csak éppen ennek a két té-
nyezőnek az oltárán feláldoztak 
minden mást. A típus nem is úszta 
meg, hogy nem éppen dicsérő 
mémek készüljenek róla. 

De még nagyobbat ütött volna a 
forma, ha az emeletes fényszórók 

narratíváját nem lövi le a kicsivel 
korábban bemutatott ráncfelvarrott 
X7. Ezzel viszont ezt a meglepetést 
kilőtték, de nem kell szomorkodni, 
a hátsó lámpák kaotikus elrendezé-
sén még így is nézhetünk egy na-
gyot. Tehát csúnya az eleje és 
csúnya a háta is, ennek ellenére, ha 
profilból nézzük az autót, akár csi-
nosnak is nevezhető. Természetesen 
a BMW formatervezője, Domagoj 
Dukec már több ízben hangoztatta, 
hogy ez egy különleges és egyedi 
autó, meg amúgy sem kell minden-
kinek megfelelni. A kérdés csak az, 
hogy ezzel a formavilággal kinek 
feleltek meg? Nagy valószínűséggel 
a kínai vásárlóknak, akiknek tetszik 
ez a stílus. Az is hozzátartozik az 
igazsághoz, hogy Kínában rengeteg 
hetes szériát adnak el, de nem a 
távol-keleti ország az egyetlen 
piaca a hetesnek. Kérdés, hogy 
ezzel a formával elnyernek-e annyi 
vásárlót máshol, mint amennyit el-
vesztenek Európában? Ha igen, 
akkor üzleti szempontból megérte. 

Ha eltekintünk a formatervtől – 
ami korántsem egyszerű –, akkor 
észrevehetjük, hogy az autónak szá-
mos olyan megoldása van, ami 
megérdemli a dicséretet, hiszen 
mind a belső térben, mind a hajtás-
rendszerben akadnak izgalmas új-
donságok, amelyekhez hasonlóval 
mások nem is próbálkoztak, vagy 
legalábbis nem beszéltek róla. 

Mindjárt az első, hogy a csúcs-
modellbe, az i7 xDrive 60 névre ke-
resztelt típusba a korábbi 
ígéreteknek megfelelően tisztán 
elektromos hajtás kerül. Ebben a 
változatban a két tengely külön vil-
lanymotort kapott: az első 259, a 
hátsó 312 lóerős, a rendszer össztel-
jesítménye pedig 544 lóerő. Ezzel a 

kicsinek nem nevezhető jármű 4,7 
másodperc alatt éri el a 100 km/h-t, 
a végsebessége pedig 240 km/h, 
annak ellenére, hogy a típus üresen 
is 2,64 tonnát nyom, ami minden, 
csak nem kevés. 

Ilyen teljesítményhez és súlyhoz 
komoly akkumulátor is társul. A 
padlóba helyezett rendszer 101,7 
kWh kapacitású, ami a gyáriak sze-
rint 590 és 625 km közötti WLTP-
hatótávot eredményez. Mondjuk a 
WLTP-nél mindig nagyon optimis-
tán mérnek, a valamivel földhözra-
gadtabb EPA-ciklus szerint már 
jóval kevesebb, konkrétan 483 kilo-
méter az elektromos hetes ható-
távja. Az akkumulátor akár 195 
kW-tal is tölthető, így egy ekkora 
teljesítményt leadni képes oszlopról 
akár 34 perc alatt 10%-ról 80%-ra 
lehet tölteni. Váltóáramról viszont 
csak 11 kW-ot képes felvenni, egy 
teljes töltésre közel 10 órát kell szá-
molni. 

Idén csak ez a változat kerül for-
galomba, viszont jövő tavaszra vár-
hatóan megjönnek a dugattyús 
változatok is. Ezek Európában egy-
től egyig hathengeresek lesznek, il-
letve készül egy V8-as változat is, 
4,4 literes és 544 lóerős motorral, 
de ez a jelenlegi tervek szerint csak 
az amerikai piacon lesz elérhető. 

Európa az alapkivitelt sem kapja 
meg, amelybe egy hathengeres ben-
zines kerül, enyhe hibrid rendszer-
rel és hátsókerék-hajtással 
párosítva. 

A Föld azon részére, ahol mi is 
élünk, mindössze három változatot 
szánnak: két konnektoros hibrid 
benzinest és egy enyhe hibrid dízelt. 
A legerősebb az M760e xDrive 
nevet viseli majd. Ebbe egysoros, 
hathengeres, háromliteres motor 
kerül, amelynek a teljesítménye 380 
lóerő, ehhez párosul a hibrid hajtás, 
így a rendszer összteljesítménye 
571 lóerő. Ám ezzel sem kell szé-
gyenkezni, a gyorsulási ideje 4,3 
másodperc, ami egy ekkora autónál 
kiugróan jó eredmény. A gyengébb 
változatba, a 750e xDrive-ba egy 
310 lóerős benzinmotor kerül, a 
hibrid hajtással együtt pedig 490 
lóerő a maximális teljesítmény, 4,9 
másodperc alatt futja meg a 0–100-
at. Mivel konnektoros hibrid válto-
zatokról van szó, mindkét típus 
használható lesz tisztán elektromos 

üzemmódban is. Az ígéret a 80-90 
kilométeres hatótáv és a 140 km/h-
s végsebesség. 

A már említett dízel változat a 
740d xDrive nevet fogja viselni, és 
Európában csupán ebbe kerül enyhe 
hibrid rendszer. A dízelmotor önma-
gában 286 lóerős, ami mellé 650 
Nm párosul, amit már egészen ala-
csony fordulatszám mellett képes 
lesz leadni. 

Ami az extrákat illeti, az új hetes 
széria mindent felvonultat, amit va-
laha is láthattunk BMW-ben. A fu-
tómű a drágább változatokban 
szintszabályozott, aktív dőléscsök-
kentést is tartalmazó légrugós rend-
szer, fokozatmentesen állítható 
lengéscsillapítással. 

Ami a karosszéria paramétereit 
illeti, az új hetes kicsit minden 
irányban nagyobb, mint az elődmo-
dell hosszított változata. A hossza 
5,39 méter. Ekkora méret mellett 
igazán jól jönnek a vezetéstámogató 
funkciók. Az autóba szereltek 210 
km/h-ig működő sáv-, sebesség- és 
távolságtartó funkciókat. A gép-
jármű jelenleg képes a 2-es szintű 
önvezetésre, de a beépített szenzo-
rokkal később a hármas szint is 
megvalósítható lesz, ha megszületik 
az ehhez szükséges szoftver. Mind-
ezek mellett parkolóasszisztens is 

érkezik a hetesekbe, amit 2023-ra 
szeretnének okostelefonos távirá-
nyítási lehetőséggel kiegészíteni. 

A belső térről sem szabad elfe-
ledkezni, ami leginkább egy kijel-
zőkavalkádra emlékeztet. A 
műszerfal minden elemét egy óriási 
kijelzőre cserélték, de emellett a 
hátsó ajtókra is került egy-egy 5,5 
hüvelykes érintőképernyő, amelye-
ken a kényelmi funkciókat lehet irá-
nyítani, valamint a belógatott 31 
hüvelykes, szélesvásznú kijelző be-
állításai végezhetők ezeken keresz-
tül. El kell ismerni, hogy a belső 
térbe nem igazán jutottak megosztó 
részletek. 

A luxushoz viszont komoly árcé-
dula is társul. Európai ára egyelőre 
csak az elektromos változatnak van, 
135.900 eurót kérnek érte. A forgal-
mazása ősztől kezdődik. A német 
szaksajtó arra számít, hogy a belső 
égésű motorral szerelt típusok ára 
jelentősen emelkedni fog a most ki-
futó modellhez képest, amelyet 
92.110 eurós alapáron kínálnak.

Tesla-logó, illusztráció  Forrás: hotalcar.hu

BMW i7 hátulról  Forrás: BMW

BMW i7 belülről  Forrás: BMW

 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

BMW i7 elölről  Forrás: BMW



Június 17-én 10 órakor indul 
a háztartási gépek roncs-
programjának első fordulója, 
amellyel a lakosságot a nagy 
áramfogyasztású háztartási 
gépek lecserélésére ösztön-
zik, támogatva az energiata-
karékos eszközök 
beszerzését. A program költ-
ségvetését idén 100 millió 
lejre emelték, egyik újdon-
sága, hogy nem lehet új tele-
vízióra cserélni a régit, a 
lefoglalt értékjegyek felhasz-
nálására pedig az eddigi 15 
nap helyett hét nap áll ren-
delkezésre. 

Tánczos Barna környezetvé-
delmi, vízügyi és erdészeti minisz-
ter május 9-én, hétfőn tartott 
Bukarestben online is követhető 
sajtótájékoztatót, amelyen a ház-
tartási gépek roncsprogramját és a 
bevezetett változtatásokat ismer-
tette. Tavaly sokan regisztráltak és 
igényeltek értékjegyeket, amelye-
ket azonban utólag nem használtak 
fel. Ezt elkerülendő vezették be a 
hétnapos levásárlási határidőt. Egy 
másik idei szigorítás, hogy akik re-
gisztráltak a programra, de a meg-
adott határidőig nem használták fel 
az értékjegyet, a következő szesz-
szióban már nem igényelhetnek tá-
mogatást ugyanarra a típusú 
háztartási gépre. A program idei 
prioritása a nagy energiafogyasztó 
háztartási gépek lecserélésének tá-
mogatása, ezért vették ki a televí-
zió vásárlásának a lehetőségét. 
Mivel a program alapvető célkitű-
zése a szén-dioxid-kibocsátás 
minél nagyobb mértékű csökken-
tése, az alacsonyabb fogyasztású 
televíziók lecserélése helyett a 
fennmaradó összeget a nagyobb 
energiafogyasztású háztartási 
gépek – légkondicionáló berende-
zések, hűtőszekrények, fagyasztók, 
mosógépek, ruhaszárítók stb. – vá-
sárlására irányítják – hangsúlyozta 
a környezetvédelmi tárca vezetője. 
A korábbi években az igénylők 
közel ötven százaléka nem hasz-
nálta fel az értékjegyet, ezzel pedig 
másoktól vették el a lehetőséget. 
Az új szabályokkal azt szeretnék 
elérni, hogy csak azok igényelje-
nek értékjegyet, akik valóban sze-

retnének új eszközt vásárolni, ezzel 
akár duplájára emelkedhet a lecse-
rélt energiaigényes gépek száma – 
fejtette ki Tánczos Barna. 
Az új háztartási gépek száma  
megduplázódhat 

Kérdésre válaszolva a környe-
zetvédelmi tárca vezetője el-
mondta, hogy a tavalyi 
roncsprogram keretében 110 ezer 
új háztartási gépet vásároltak, idén 
ezt megduplázhatják a rendelke-
zésre álló költségvetésből. A kör-
nyezetvédelmi szaktárca negyedik 
éve támogatja az energiatakaré-
kosságot a háztartási gépek roncs-
programja révén, amelynek 
keretében arra buzdítják az állam-
polgárokat, hogy cseréljék le régi, 
nagy áramfogyasztású háztartási 
gépeiket energiatakarékosra. Már 
elérhető az útmutató, így a követ-
kező több mint egy hónap alatt 
mindenki felkészülhet az értékje-
gyek igénylésére. A háztartási 
gépek roncsprogramja, akárcsak 
tavaly, két fordulóban zajlik, az 
első fordulót június-júliusban, a 
másodikat pedig november-de-
cemberben szervezik meg. Az első 
fordulóban június 17-étől kezdő-
dően hozhatnak létre felhasználói 
fiókot a lakosok a Környezetvé-
delmi Alap erre a célra létrehozott 
internetes felületén. Azok, akik 
már rendelkeznek felhasználói fi-
ókkal, használhatják azt. Az érték-

jegyek igénylése a következő sza-
kaszokban zajlik: 

– június 17–23. között lehet a 
programra regisztrálni, felhaszná-
lói fiókot létesíteni; 

– az I. szakasz június 24-én, reg-
gel 10 órakor indul, és június 30-
ig, vagy a támogatási keret 
kimerüléséig tart. Ebben a szakasz-
ban mosógépekre, mosogatógé-
pekre és hűtőszekrényekre lehet 
értékjegyeket lefoglalni; 

– a II. szakasz július 1-jén 10 
órakor indul, és július 7-éig, vagy 
a támogatási összeg kimerüléséig 
tart. Ebben a szakaszban lapto-
pokra és táblagépekre lehet érték-
jegyet lefoglalni; 

– a III. szakasz július 8-án, reg-
gel 10 órakor indul, és július 14-
éig, vagy a támogatási keret 
kimerüléséig tart. Ebben a szakasz-
ban légkondicionáló berendezé-
sekre, ruhaszárító gépekre és 
porszívókra lehet értékjegyet igé-
nyelni. 

A vásárlási utalványok értéke 
megegyezik a tavalyival: a mosó- 
és mosogatógépek, légkondicio-
náló berendezések, hűtők, fagyasz-
tóládák, ruhaszárító gépek 
lecserélésére 400 lejes értékjegy, 
porszívókra 200 lejes vásárlási 
utalvány, laptopokra 500 lejes utal-
vány, táblagépekre pedig 300 lejes 
értékjegy jár.

Május 14-én XIX. alkalommal 
tartják Marosvásárhelyen az 
Együtt a közösségért! címet 
viselő civil szervezetek vásá-
rát és 14–15-én a Bikeathon 
kerékpáros adománygyűjtő 
versenyt.  

Marosvásárhely főterén, a Ró-
zsák terén 11–18 óra között a civil 
szervezetek interaktív standoknál 
mutatkoznak be. 12 órakor a civil 
szolidaritás menetére várják a ma-
rosvásárhelyieket, ezzel mutathat-
ják ki támogatásukat a civil 
szervezetek és az önkéntesek 
munkája iránt. A virágóra körüli 
sátorban tematikus beszélgeté-
sekre is sor kerül. A civil szerve-
zetek vásárának szándéka, hogy 
évente megfelelő keretet teremt-
sen a különböző tevékenységi kö-
rökben működő szervezetek 
együttműködésének, bemutatva a 
közösségnek szolgáltatási ajánla-
tukat vagy más típusú tevékenysé-
geket, alkalmat biztosítva az 
önkéntesek bevonására, valamint 
a személyi jövedelemadó 2%, va-
lamint 3,5% -ának a megszerzé-
sére. 

Az eseményt a Divers Egyesület, 
a Transilvana Alpha Alapítvány, a 
Maros Közösségi Alapítvány és a 
Mâini Unite Egyesület szervezi 
Marosvásárhely Municípium Pol-
gármesteri Hivatalának közremű-
ködésével.  

Bikeathon adománygyűjtő  
rendezvény 

Marosvásárhely legnagyobb ke-
rékpáros adománygyűjtő rendezvé-
nyét Bikeathon néven május 
14–15. között tartják meg. Tizen-
négy fontos közösségi projekt 
közül választhatnak az érdeklődök 
és az adományozni szándékozók. 

Már csak néhány nap a Bikeat-
honig! Ha szeretnéd megtudni, 
hogy is zajlik, csak kövesd a lépé-
seket! – üzenik a szervezők a kö-
zösségi oldalon. 

– Minden résztvevőnek ki kell 
tölteni a jelentkezési ívet: 
shorturl.at/qtuJ8 (A gyerekeket sem 
kell kifelejteni, ők egy Woom bu-
kósisakot kapnak ajándékba). 

– Szerdán este a résztvevőknek 
küldenek egy sms-t, amelyben 
benne lesz, honnan tölthető le az al-
kalmazás. 

– A startcsomagokat át lehet 
venni csütörtökön és pénteken 15–
18 óra között a Marosszéki Közös-
ségi Alapítvány székhelyén, 
Marosvásárhelyen, az Avram Iancu 
u. 37. sz alatt, szombaton 10–13 óra 
között az alapítvány főtéren felállí-
tott sátrában, vasárnap pedig 10–12 
óra között az esemény helyszínén, 
a prefektúra előtti sátorban. 

Amennyiben lehet, a csomago-
kat még az esemény előtt át kell 
venni, a kifizetésük kizárólag az al-
kalmazáson belül történik – olvas-
ható a közösségi oldalon közzétett 
felhívásban. (szer)

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
gének Országos Elnöksége által alapított Tu-
dományos Tanács idén tizedik alkalommal 
írja ki pályázatát az Apáczai-díj elnyerésére. 
A díjra önálló kötetben, elismert tudományos 
szakirányú folyóiratban megjelentetett vagy 
a világhálón közzétett munkák szerzői je-
lentkezhetnek. 

A Tudományos Tanács kétévente írja ki az Apáczai-
díj pályázatot a romániai magyar közoktatásban tevé-
kenykedő pedagógusok részére. A díj Apáczai Csere 
János munkásságának állít emléket, és célja a közok-
tatásban dolgozó magyar pedagógusok tudományos te-
vékenységének értékelése, ösztönzése, népszerűsítése.  

A pályázaton azok a pedagógusok vehetnek részt, 
akik a közoktatásban dolgoznak, vagy onnan mentek 
nyugdíjba, és az oktató-nevelő munka mellett tudo-
mányos kutatást is végeznek. A kétévenként kiírt pá-
lyázatra az előző díjkiosztó – 2020. október – után 
megjelent tudományos munkákkal – szakkönyvvel 
(szerzőként vagy fordítóként), tankönyvvel, munka-
füzettel, település- és iskolamonográfiákkal, folyó-
iratban megjelentetett vagy a világhálón közzétett 
tudományos munkákkal, illetve rendszeresen működ-
tetett tudományos-oktatási portállal lehet jelentkezni 
a természettudomány, a humán tudományok, valamint 
a pszichopedagógia területéről. A Tudományos Ta-

nács idén is kategóriánként egy-egy díjat oszt ki, de 
el is tekinthet a díj odaítélésétől, amennyiben arra ér-
demes pályamunkát nem nyújtanak be.  

Az Apáczai-díj kisplasztikából, sorszámozott okle-
vélből és pénzjutalomból áll. 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tu-
dományos Tanácsának tájékoztatása szerint pályázni 
egyénileg vagy csoportosan lehet. Azok a pedagógu-
sok, akik már részesültek Apáczai-díjban, elnyerhetik 
a díj ezüst, arany vagy gyémánt fokozatát. 

Pályázni kizárólag online lehet, postázni csak a díj-
nyertes pályamunkák egy példányát szükséges. Az in-
ternetes Apáczai-díj pályázatkezelő elérhető az 
RMPSZ honlapján. Az elfogadott pályázatot a hiány-
talanul kitöltött regisztrációs felület, a benyújtott tu-
dományos munka részletes, de nem több, mint 
kétoldalas pdf. formátumú ismertetése, a pályázó ma-
gyar nyelven írt szakmai önéletrajza, valamint a pá-
lyamunka pdf. változata vagy annak élő linkje képezi.  

A pályázatok feltöltésének határideje: 2022. au-
gusztus 25. 

Az Apáczai-díj pályázati felhívása elérhető a 
www.rmpsz.ro oldalról, további információk az apac-
zaidij@rmpsz.ro ímélcímen igényelhetőek. A beérke-
zett pályamunkák elbírálásáról a Tudományos Tanács 
gondoskodik, és a döntésről a megadott elérhetőségen 
értesíti a pályázót. (szer)
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Civil szervezetek vására és Bikeathon 
Marosvásárhelyen 

Együtt a közösségért! 

Pályázati felhívás pedagógusoknak 
Apáczai-díj – 10. kiírás

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Június 17-én újításokkal startol  
A háztartási gépek roncsprogramja
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Magyar Kupa: A Ferencváros 24., a Paks els  diadalára hajt
Az örökrangsorban éllovas Fe-

rencváros 24., míg a Paks sporttör-
ténelmi els  diadalára készül a 
labdarúgó Magyar Kupa mai dön-
t jében. 

A találkozó esélyesei a jobb 
er kb l álló f városiak, akik soro-
zatban negyedik bajnoki címük 
után olyan bravúrt hajthatnak 
végre, amely az el z  három alka-
lommal nem sikerült nekik, neve-
zetesen azt, hogy duplázzanak. 
Legutóbb a bajnoki cím megszer-
zése és a Magyar Kupa-gy zelem 
ugyanabban az évben éppen az 
FTC-nek sikerült, még 2016-ban. 

Bár a kerete egyértelm en er -
sebb a Ferencvárosnak, mégsem 
mehet biztosra a története els  ku-
padönt jében szerepl  Pakssal 
szemben, mert amióta az atomvá-
ros csapatát Bognár György irá-
nyítja, kifejezetten góler s futballt 
játszik, az adok-kapokból pedig 
több esetben az er sebb riválisok-
kal szemben is jól jött ki. Nem ki-
vétel ez alól a Ferencváros sem, 
ugyanis az idény három bajnoki 
összecsapásából egy ízben a Paks 
diadalmaskodott, méghozzá ven-
dégként a Groupama Arénában. 
Legutóbb, 12 nappal a kupadönt  
el tt azonban – hátrányból fordítva 
– a Ferencváros 2-1-es sikerrel vá-
gott vissza a korábbi kudarcért. 

„Nem lesz könny  dolgunk, 
mert egy ilyen mérk zésen mind-
két csapat nyerni akar. A szezon 
akkor lenne teljes a számunkra, ha 
a bajnoki arany mellett felemelhet-
nénk ezt a gyönyör  és nehéz tró-
feát is“ – mondta a finálét felveze- 
t  hétf i sajtótájékoztatón  

Sztanyiszlav Csercseszov, a f váro-
siak orosz trénere. 

„Ez nem egy kupameccs, hanem 
a kupadönt , márpedig a finálét 
nem játszani kell, hanem meg-
nyerni. A Ferencváros jobb képes-
ség  játékosokból áll, gyorsabb, 
kreatívabb és kezdeményez bb, de 
alkalmasnak tartom a csapatomat 
arra, hogy ennek ellenére nyerjen 
és megfelel  ellenállást tanúsítson“ 
– fogalmazta meg várakozásait 
Bognár György. 

A Magyar Kupa elhódításán túl 
a nemzetközi kupaszereplés is tétje 

lesz az összecsapásnak, ugyanis di-
adalával a Paks a következ  sze-
zonban indulhatna a Kon- 
ferencialiga selejtez jében, ha vi-
szont a Ferencváros nyer, akkor 
bajnoki negyedik helyezettként a 
MOL Fehérvár készülhet az euró-
pai kupaporondra. 

A 82. Magyar Kupa-dönt  ma 
20.30 órakor kezd dik a Puskás 
Arénában. A magyar szövetség 
(MLSZ) tájékoztatása szerint hét-
f ig 30 ezer belép t vásároltak a 
szurkolók. A találkozót az M4 
Sport közvetíti. 

Fotó: a PFC honlapja

Az el dönt k következnek  
a Románia-kupában 

Ma és holnap játsszák a labdarúgó-Románia-
kupa el dönt jének visszavágóit, így eld l, hogy 
melyik két csapat mérk zhet a serlegért a május 
19-ei dönt ben. 

 
Május 11., szerda, 19.30 (TV: DigiSport 1, 

Prima Sport 1, Orange Sport 1) 
Campionii FC Arge  – FC Voluntari (az els  

mérk zésen: 0-2) 
 
Bonyolult feladat vár a pite ti-iekre a saját pá-

lyájukon az FC Voluntari ellenében, miután az 
Ilfov megyei csapatnak sikerült megnyernie az 
els  mérk zést Ra  és Arma  els  félid ben szer-
zett góljával. A dönt be jutáshoz a CFC Arge -
nek háromgólos sikerre, de legalább kétgólos 
különbséggel megnyert kilencven percre van 
szüksége ahhoz, hogy bár hosszabbításra tudja 
„menteni“ a meccset. Ebben a szezonban már ter-
mett babér a csapat számára mostani ellenfele ro-
vására: 2021 októberében, az 1. liga 13. 
fordulójában 2-0-s gy zelmet aratott riválisa ott-
honában, az Anghel Iord nescu stadionban, hazai 
pályán pedig, a bajnokságban döntetlenre, 0-0-ra 
ért véget a mérk zés. 

Ezzel szemben Liviu Ciobotariu Voluntari-ja 
2017 után juthat újra dönt be (öt éve az Astra 
ellen meg is nyerte azt). Semmi mást nem kell 
tennie, mint megvédeni az els  fordulóban kihar-
colt el nyt. 

 
Május 12., csütörtök, 19.30 (TV: DigiSport 

1, Prima Sport 1, Orange Sport 1) 
CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi 

OSK (az els  mérk zésen: 1-2) 
 
A Románia-kupa maradt a CSU Craiova egyet-

len lehet sége trófeát nyerni ebben a szezonban, 
miután az 1. ligás bajnokságban már eld lt, hogy 
nem végezhet a harmadik helynél fennebb. Lau-
ren iu Reghecampf csapatának így nem lehet más 
célja, mint megfordítani az els  mérk zés ered-
ményét, és zsinórban másodszor megnyerni a 
kupát. Ezzel nem mindennapi fegyvertényt hajta-
nának végre, hiszen az utolsó csapat, amelynek 
sikerült megvédenie címét a kupában, a Kolozs-
vári CFR 1907 volt, amely 2008-ban, 2009-ben 
és 2010-ben gy zött – sorozatban háromszor  
is. 

Más kérdés, hogy mit szól ehhez a Sepsi OSK. 
Az egymás elleni mér-
k zések eredménye 
ebben a szezonban in-
kább a háromszéki ala-
kulatnak kedvez. 2021 
szeptemberében 1-1 
volt Craiován, majd 
idén év elején hazai pá-
lyán a székelyföldi 
együttes 3-1-re gy zött. 
Mindezt egy újabb, ez-
úttal 2-1-es siker kö-
vette a Románia-kupa 
el dönt jének els  mér-
k zésén, amelyet Go-
lofcának a hajrában 
szerzett góljával sikerült 
behúzni. 

A büntet párbajra is felkészültek 
A Ferencváros játékosai nem teherként élik meg, hogy esélyesebbnek 

tartják ket ellenfelüknél, inkább el nyt kovácsolnának bel le, mondta el 
a sajtótájékoztatón a csapattársai nevében nyilatkozó Dibusz Dénes kapus. 
„Ellenfelünk játékosai fizikálisan er sek, szeretik a párharcokat. Kíváncsi 
vagyok, mennyire vállalja fel bátor játékát a riválisunk, bár szerintem el-
lenünk a bajnokikon is óvatosabbak voltak. A védekezésükre biztosan ez-
úttal is sokkal jobban odafigyelnek majd. Ha úgy alakul, hogy 
büntet párbaj lesz, akkor készen állunk majd, alaposan felkészülünk az 
ellenfél rúgóiból“ – mondta. 

„L ttem már pár gólt Dénesnek ellenfélként és egy csapatban edzésen 
is, remélem, most is betalálok majd a kapujába, épp’ tíz éve szereztem 
utoljára gólt a Fradi ellen, itt az ideje újra – ütötte fel a labdát félmosollyal 
a Paks (és korábban a Ferencváros) támadója, Böde Dániel. – Mindenben 
próbálok majd segíteni a csapattársaimnak, sokaknak ez lesz talán eddigi 
pályafutásuk legnagyobb mérk zése. Senkit nem kell motiválni közülünk. 
Jó páran nem játszottak még ennyi néz  el tt, de erre is tudok mit mon-
dani: amikor el ször léptem pályára hatvanezer ember el tt a válogatottal, 
rögtön gólt tudtam szerezni... Ahogy akkor engem feldobott a sok néz , 
most szerdán ez az egész csapattal így lehet. Nagyon remélem, hogy a 
nagy érdekl dés senki számára sem lesz teher, sokkal inkább segítség. 

Otthon tartotta a három pontot a DVTK 
A Diósgy r hazai pályán legy zte a Soroksárt a magyar labdarúgó 

NB II 36. fordulójának hétf i zárómérk zésén, így két körrel a vége 
el tt három pont a hátránya a Kecskeméttel szemben, amely a feljutást 
ér  második helyen áll. A találkozót eldönt  egyetlen gólt Eppel Már-
ton szerezte a 28. percben. 

NB II, 36. forduló: Diósgy ri VTK – Soroksár SC 1-0. Az élcsoport: 
1. (és már bajnok) Vasas FC 81 pont, 2. Kecskemét 71, 3. Diósgy r 
68 

Bombameglepetés  
a n i 1. ligában 

A döntetlenre zárult, Borgóprundi 
Heniu – Kolozsvári Olimpia mérk -
zést követ en úgy t nt, eld lt a baj-
noki cím sorsa a n i labdarúgó 1. 
ligában, hiszen az élen álló kolozsvá-
riak számára könny nek számító el-
lenfelek maradtak a végéig. Senki sem 
számított arra, hogy az együttes, 
amely 2010 óta nem engedte ki a ke-
zéb l a bajnoki címet (utoljára az 
azóta már süllyeszt be került Maros-
vásárhelyi FCM nyert bajnokságot 
Kolozsvár el tt), botolhat. Csakhogy a 
Székelyudvarhelyi Femina nem adta 
meg magát, az 1-1-es döntetlenb l 
pedig Borgóprund profitált, és az 
Olimpiát megel zve, három forduló-
val a zárás el tt karnyújtásnyira került 
a bajnoki címt l. 

Az alsóházban a Ladies, miután egy 
hete biztossá vált a bennmaradása, bet-

lizett az utolsó helyen álló, biztos 
kies  Galac otthonában, és 2-1-es ve-
reséget szenvedett. A rájátszás 8. for-
dulója keretében a marosvásárhelyi 
együttes vasárnap Nagybányára láto-
gat. 

Vizsgálat indul  
a székely himnusz miatt 

 
A román jégkorong-szövetség vizsgálatot indít a székely himnusz eléneklése 

miatt. 
A föderáció elnöke, Alexandru H l uc  bejelentette: sürg sen összehívja a 

szervezet ügyvezet  testületét, hogy vizsgálja meg azokat a felvételeket, ame-
lyek szerint a román válogatott magyar nemzetiség  tagjai a magyar válogatott 
tagjaival és a magyar szurkolókkal együtt elénekelték a székely himnuszt va-
sárnap a ljubljanai divízió I/A világbajnokság zárónapján, a két csapat mérk -
zését követ en. 

A román sportsajtó „botrányosnak“ min sítette a történteket. Azt is kifogá-
solták, hogy a lelátó magyar szektorában ült Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter, a román hokiszövetség volt elnöke. Utóbbi a közösségi médiában 
úgy reagált, hogy más román szurkolók társaságában volt ott. 

Az ügyben megszólalt Sorin Grindeanu közlekedési miniszter, volt minisz-
terelnök is, aki „gyalázatosnak“ nevezte a román válogatott magyar nemzeti-
ség  tagjainak cselekedetét. Szerinte ez Románia és a románok iránti 
tiszteletlenség jele. Azt kérte a sportági szövetségt l és Novák Eduárd sport-
minisztert l, hogy büntesse meg a játékosokat. Fotó: FRF

Eredményjelz  
N i labdarúgó 1. liga, fels házi 

6. forduló: Temesvári Politehnica – 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina 6-
0; 7. forduló: Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina – Kolozsvári Olimpia 
1-1, Bukaresti Fair Play – Borgó- 
prundi Heniu 0-3 (orvos hiánya), 
CSM Alexandria – Temesvári Poli-
tehnica 1-4; alsóházi 7. forduló:  
Galaci Universitatea – Marosvásár-
helyi Ladies 2-1, Aradi Piros Secu-
rity – Resicabányai Banat Girls  
2-2. 

Egykoron csapattársak, ma riválisok: az FTC kapusa, Dibusz Dénes (b) és a Paks tá-
madója, Böde Dániel 
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A szép tavaszi idő mind több 
embert csalogat ki a termé-
szetbe, de sok esetben ahe-
lyett, hogy a környezetünk 
megújulásának örülhetnénk, 
egyre-másra szemétkupa-
cokba botlunk. Ezek felszá-
molása érdekében az 
önkormányzatok megmozdu-
lásra bíztatják a közössége-
ket, és örvendetes módon ez 
meghallgatásra talál, hos-
szabb-rövidebb időre meg-
tisztul a közvetlen életterünk. 

Az elmúlt hét végén több helyen 
takarítottak a természetben, szom-
baton a nyárádszeredai általános és 
középiskolás diákok is kesztyűvel, 
zsákokkal felszerelkezve vágtak 
neki a szemétgyűjtésnek. Az önkor-
mányzat által szervezett akcióban 
több mint 80 diák és 10 pedagógus 
vett részt, akik a reggeli eligazítást 
követően a települések közötti terü-
leteken gyűjtötték össze az eldobált 
hulladékot, így a demeterfalvi híd 
környékén, a Kerekerdő felé vezető 
útszakaszon, a gát körül, a Jobbágy-
falva felé vezető úton, az andrás-
falvi kijárat és Székelybere között, 
a szentannai kijárat és a Rigmányi-
tető közötti részen, a Nyárádsze-
reda–Székelytompa útvonalon, 
illetve a Nyomáti-tetőn.  

„Ezúttal is bebizonyosodott, 
hogy nagyon sokan vannak, akik 
nem vigyáznak a környezet tiszta-
ságára, a lakott települések közötti 
részeken is felelőtlenül eldobják a 
szemetet. A diákok ezúttal is több-
tucatnyi zsák szemetet (és nem 
csak) gyűjtöttek össze” – összegzett 
az önkormányzat. 

A munka befejeztével a diákok 
között értékes nyereményeket sor-
soltak ki: a három akciókamerát 
Moldován Brigitta, Veress Mátyás 
és Marton Tamás vehette át, Hajdú 
Adrienn és Incze Botond egy-egy 
vadonatúj kerékpárnak örülhetnek. 
Az önkormányzat köszönetét fe-
jezte ki a tanulóknak, hogy részesei 
voltak a kezdeményezésnek, az in-
tézményvezetőknek, a pedagógu-
soknak és mindenkinek, aki 
közvetlen vagy közvetett módon 
részt vett a szervezésben és a lebo-
nyolításban. 

Magyaró községben is hagyomá-
nya van a környezet megtisztításá-
nak közösségi szinten, ilyenkor a 
jóérzésű polgárok segítenek, hogy 
tisztább, szebb, rendezettebb legyen 
a község és környéke. Múlt pénte-
ken több mint százötven résztvevő 
– a Palkó Attila általános iskola ta-
nulói, tanárai és önkéntesek – hú-
zott kesztyűt, ragadott zsákot, és 
gyűjtötte a hulladékot a község fő-
utcáján, a Maros partján és a mellék-
utak mentén. Bő három óra alatt 
közel 100 darab 240 literes zsák telt 

meg szeméttel. A község polgár-
mestere, Kristóf József nemcsak 
szavakkal köszönte meg mindenki-
nek a részvételt, hanem egy-egy 
megérdemelt ebéddel is. 

„Környezetünk tisztasága, ép-
sége, egészsége és szépsége, vala-
mint a fenntartható jövőért való 
küzdelem közös felelősségünk. 

Változtatnunk kell szokásainkon, 
életmódunkon, gondolkodásunkon 
és tetteinken mind egyéni, mind 
társadalmi szinten. Földünk vé-
delme érdekében utódaink környe-
zettudatosságra való nevelése 
elengedhetetlen, hiszen a jövőt ők 
írják.”  

Ennek a gondolatnak a jegyében 
hirdetett szemétgyűjtést Szováta 
város önkormányzata is, a felhí-
vásra válaszul múlt hétfőn a Domo-
kos Kázmér és az S. Illyés Lajos 

iskola diákjai megtisztították a vá-
rost, amiért az önkormányzat min-
den pedagógusnak és diáknak 
köszönetet mondott. Múlt kedden 
a város vezetői, helyi tanácsosok 
és az önkormányzat munkatársai 
járták be és tisztították meg a 
„kicsi vonat” nyomvonalát a szo-
vátai szakaszon. Akadt tennivaló 
bőven, és volt is mit szállítania az 
öreg gőzösnek, amelynek működ-
tetője vállalta, hogy az ősszegyűj-
tött hulladékot beviszi a városba.

2019-hez képest nagymérték-
ben nőtt a privát orvosi szol-
gáltatást nyújtó vállalkozások 
száma és bevétele is. Ennek 
az egyik oka a koronavírus-
járvány, aminek következté-
ben az állami egészségügyi 
ellátás megbénult, hiszen 
nem volt felkészülve akkora 
beteghullámra. László Attila 
RMDSZ-es szenátor elmondta, 
hogy a magánszektor egyik 
nagy előnye, hogy betartja a 
programálási időt. Ugyanak-
kor az állami intézmények 
számára hátrány, hogy egyes 
orvosok mindkét helyen dol-
goznak, ez pedig nem mindig 
eredményez tiszta versenyt. 
Az alábbiakban a szenátor vá-
laszol a kérdéseinkre. 

– Miért tudott növekedni a magán 
egészségügyi szektor? 

– Több oka van annak, hogy a 
magán egészségügyi szolgáltatókat 
részesítik előnyben a páciensek. El-

sősorban ki kell emelni, hogy 
amennyiben nem létezett volna a 
magánegészségügy, a koronavírus-
járvány ideje alatt nem lett volna 
elegendő kapacitás, és számos rá-
szoruló maradt volna ellátás nélkül. 
Mivel Románia nem rendelkezett 
megfelelő tartalékokkal, nem vol-
tunk felkészülve a koronavírushoz 
hasonló krízishelyzetekre, át kellett 
alakítani bizonyos intézményeket, 
amelyek addig nem fertőző betege-
ket kezeltek. Ezekben az egységek-
ben az alaptevékenységet le kellett 
csökkenti, vagy bizonyos esetben 
teljesen fel kellett függeszteni. 
Ilyenkor a magán egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó egységek pótol-
ták a kiesést. Az elmúlt két évben 
bekövetkezett forgalomnövekedés 
nagyon látványos. Például 2020-
ban 18 százalékkal növekedett a 
magánegészségügy. Ez nagymér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy 
minél kevesebb ember maradjon el-
látás nélkül. 

– Miért bíznak jobban a páciensek 
a magánkórházakban? Hiszen köz-
tudott, hogy többnyire ott is azok az 

orvosok rendelnek, akik az állami 
kórházakban. 

– Az egyik legfontosabb, hogy a 
magánkórházak betartják a progra-
málási időt. Ez nem mindig jel-
lemző az állami intézményekre, 
nagyon sokszor előfordul, hogy reg-
gel 8 órára odarendelnek mindenkit: 
és ezután rengeteg ember hosszú 
órákon keresztül várakozik, mire 
valahogy bejut az orvoshoz. To-
vábbá a körülmények is nagyon el-
térőek, vagyis szinte minden 
esetben magasabb a színvonal a ma-
gánkórházakban. A harmadik ok 
pedig nem más, mint hogy az elmúlt 
években megnyílt egy kiskapu: a 
magánkórházak szerződést köthet-
nek az állami egészségbiztosító 
pénztárral. Ez a magánszférában is 
sok helyen csökkentette az árakat. 

– Az említetteken kívül még mire 
lenne szükség, hogy az emberek job-
ban bízzanak az állami egészségügyi 
rendszerben? 

– Véleményem szerint a legfonto-
sabb az lenne, hogy az orvosok 
döntsenek: állami vagy privát? Jelen 
pillanatban ugyanaz az ember dol-

gozik az állami intézményben, mint 
a magánintézményben. Nem va-
gyok meggyőződve arról, hogy így 
mindig tisztességes versenyhelyzet 
alakul ki. Meglátásom szerint az 
lenne a legtisztább, ha mindenki el-
döntené, hogy hol szeretne dol-
gozni.  

2017 óta nem olyan jelentős a jö-
vedelemkülönbség a két forma kö-
zött, sőt volt olyan idő, amikor az 
állami szférában magasabbak voltak 
a jövedelmek. Továbbá még van két 
dolog, ami előkészületben van, eze-
ket is minél hamarabb életbe kellene 
léptetni. Az egyik az, hogy tulajdon-
jogtól függetlenül társulhassanak az 
egészségügyi intézmények. Ez azért 
lenne fontos, mert így mindenki 
mentesülne a befektetési összegek 
felhasználása alól, hiszen, ha az 
egyik intézményben már megvan 
valami, akkor azt a másik is használ-
hatná.  

Úgy vélem, hogy ez lenne az 
egyik leghatékonyabb módja, hogy 
a települések vagy a megyék szint-
jén kialakítsanak egy olyan hálóza-
tot, amely helyben képes megoldani 
a betegek gondjait, és így senki nem 
lenne rákényszerülve, hogy küldöz-
gesse a pácienseket. A másik dolog: 
a mai napig sincs megoldva, hogy 
az állami egészségügyi intézmények 

szerződést kössenek a magánbizto-
sítókkal.  

Vannak olyan intézmények, ame-
lyeknél az állami biztosító nem fedezi 
teljesen a kiadásokat, a fennmaradt 
részre pedig nincs keretszerződése az 
intézménynek. Ezért is lenne jó, ha 
megnyitnánk a kaput a magánbizto-
sítások előtt, már csak azért is, mert 
ez egy plusz finanszírozási módot 
hozna be az egészségügyi rendszerbe. 
Másrészt, nagy valószínűséggel, szá-
mos olyan területen, ahol most vita-
tott a helyzet, hozzá tudna járulni 
ahhoz, hogy a szolgáltatási díjak a 
valós kifizetésekhez igazodjanak. 
Lehet, hogy ez egy kicsit nehézkes-
nek hangzik, de jelen pillanatban, 32 
év után, eljutottunk oda, hogy kö-
szönő viszonyban sincs az az összeg, 
amit az állami egészségügyi biztosító 
kifizet, a kórház valós kiadásaival. 
Ezért szinte minden intézmény arra 
kényszerül, hogy „szépítse” a statisz-
tikai adatokat, hogy ilyen vagy olyan 
módon többletfinanszírozáshoz jus-
son. 2022-ben eljutottunk oda, hogy 
a hivatalos egészségügyi statisztika, 
ami az elszámolásokból indul ki, nem 
igazán felel meg a reális helyzetnek. 
Ezért – véleményem szerint – sürgő-
sen be kellene vonni olyan finanszí-
rozókat is, akik szeretik tudni, hogy 
mire ment el a pénz.

Magán- vagy állami berkek?  
Választás elé állítanák az orvosokat? 

Önkéntesek takarítanak vidéken

Gligor Róbert László

Két szerencsés diák számára egy-egy kerékpár volt a jutalom  
Fotó: Nyárádszereda önkormányzata

Jó munkát végeztek a diákok Nyárádszereda környékén Fotó: Nyárádszereda önkormányzata

Szovátán a kisvasút környékét tisztították meg a felnőttek, a szemetet a gőzös szállította el Fotó: Ábrahám Szilárd

Nagy-Bodó Tibor



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ sírhely a katolikus temető-
ben, ára 5000 lej. Az egyházi sza-
bályzat értelmében csak katolikus 
felekezeti tag vásárolhatja meg, és 
az adásvételi folyamat kb. két hó-
napba telik. Tel. 0745-233-532. 
(15916-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALOK szobafestést, mázolást, 
lépcsőházfestést, csempe-, padló-
csempe-, lamináltparkett-lerakást ga-
ranciával. Tel. 0746-552-473. (15815) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15859) 

KERTI MUNKÁT, permetezést, favá-
gást vállalok. Tel. 0770-621-920. 
(15831) 

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) 

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) 

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel 
tetőkészítést A-tól Z-ig, tetőszigete-
lést, tetőjavítást, manzárdkészítést 
mindenféle anyagból, ácsmunkát. 
Tel. 0712-288-635. (15810-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746- 
972-003, Fülöp Hunor. (15853-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) 

FESTÉST, csempézést, gipszkarton-, 
ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-393-
848, 0749-564-921. (15920) 

KŐMŰVESMUNKÁT, festést válla-
lok. Tel. 0756-384-120. (15919) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső 
szigetelést, meszelést, bármilyen ki-
sebb javítást és mindenféle más 
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi. 
(15925-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Hosszú az út, mely sírodhoz 
vezet, sokszor odavisz az emlé-
kezet. Ha nyugszol is a nehéz 
föld alatt, nem vagy feledve, szí-
vünkben örökre megmaradsz. 
Fájó szívvel emlékezünk KURON 
IRÉNRE eltávozásának 5. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi férje, lá-
nyai, családjukkal együtt. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des! (15904-I) 

 
„Mindenki addig él, amíg emlé-
keznek rá.”  
Szomorú szívvel emlékezünk 
május 11-én a holtmarosi BAKOS 
P. JÓZSEFRE halálának 3. évfor-
dulóján. Emlékét örökké őrzik 
szerettei. (-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szomorú szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, 
hogy szeretett nagybátyánk, 
barát, szomszéd és jó ismerős,  

DOMOKOS MIHÁLY  
életének 91. évében, türelemmel 
viselt betegség után csendesen 
megpihent. Virrasztása május 11-
én, szerdán 18-19 óra között lesz 
a marosvásárhelyi református te-
mető ravatalozójában. Temetése 
május 12-én, csütörtökön 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben.  
Emlékét soha el nem múló szere-
tettel őrzi Nagy László és csa-
ládja. (15931-I) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Sajnálattal és fájdalommal a 
lelkünkben veszünk búcsút 
gyógyszerész-kolléganőnktől, 
PAPP BEÁTÁTÓL, aki túl korán 
távozott közülünk. A 
csillagokhoz vezető útja legyen 
békés! Őszinte részvétünk a 
gyászoló családnak. Isten 
nyugtassa békében és 
fényességben! A Maros Megyei 
Gyógyszerészkamara. (15921) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás köszönetemet fejezem ki a 
Hadsereg tér 45. szám alatti 
egészségügyi központ reuma-
tológiai és fizioterápai osztályá- 
nak. Végtelenül hálás vagyok a 
teljes munkaközösségnek a 
kedvességükért, szaktudásukért 
és az ingyenes kezelésért. Isten 
áldása legyen rajtuk! Tisztelettel, 
Ciff Traian. (15924) 
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

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)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

EBRD: az ukrajnai háború egy százalék közelébe 
lassítja a tevékenységi terület idei növekedését 

Az ukrajnai háború következményeként vár-
hatóan alig haladja meg az egy százalékot az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) tevékenységi területének idei átla-
gos gazdasági növekedése – áll a pénzinté-
zet kedden Londonban bemutatott, 
jelentősen rontott térségi előrejelzésében. 

A bank ugyanakkor a régió EU-gazdaságaiban  az 
átlagnál számottevően jobb teljesítményt vár, sőt a 
magyar és a lengyel hazai össztermék (GDP) idei nö-
vekedésére szóló prognózisát nem rontotta tovább a 
márciusban kiadott soron kívüli előrejelzéséhez ké-
pest. 

A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az 
egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 
1991-ben életre hívott londoni pénzintézet a marok-
kói Marrakesben kezdődő idei éves közgyűlésének 
keddi nyitónapjára időzítette 39 oldalas prognózis-
csomagját, amelyben azt valószínűsíti, hogy teljes 
működési térségének átlagos gazdasági növekedése 
az idén mindössze 1,1 százalékos lesz a tavaly elért 
6,7 százalékos bővülés után. Ez azt jelenti, hogy az 
EBRD a novemberben kiadott előrejelzéséhez képest 
3,1 százalékponttal, az ukrajnai háború kitörése miatt 
márciusban összeállított soron kívüli prognózisához 
képest 0,6 százalékponttal rontotta a tevékenységi ré-
giójára szóló idei egész éves növekedési becslését. 

Az EBRD hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az elő-
rejelzési átlagra – mindenekelőtt Kelet-Európában és 
a kaukázusi térségben – a korábban vártnál is na-
gyobb mértékű ukrán gazdasági visszaesés gyakorol 
nyomást. 

A bank várakozása szerint az ukrán hazai összter-
mék az idén 30 százalékkal zuhan, és ez a szűkebb 
kelet-európai és kaukázusi régióban is átlagosan 18,4 
százalékos GDP-zuhanást okoz 2022 egészében. 

Az EBRD Ukrajnán kívül Örményországot, Azer-
bajdzsánt, Georgiát és Moldovát sorolja ebbe a cso-
portba. A londoni pénzintézet a soron kívüli márciusi 
előrejelzésben 20 százalékos ukrán gazdasági vissza-
esést jósolt 2022-re, vagyis azóta 10 százalékponttal 
rontotta tovább ezt a prognózist.  

A bank ugyanakkor a közép-európai és balti EU-
gazdaságokban így is 3,2 százalékos – a teljes műkö-
dési térség átlagát csaknem háromszorosan 
meghaladó – növekedést valószínűsít 2022-re, bár ez 
is 1,5 százalékponttal rontott prognózis a novemberi 
becsléshez képest, és 0,2 százalékponttal gyengébb 
előrejelzés a soron kívüli márciusi prognózishoz 
mérve. 

Az EBRD keddi előrejelzése szerint a magyar 
hazai össztermék az idén és jövőre is 3,5 százalékkal 
növekedhet. 

A magyar gazdaság idei növekedésére adott 
EBRD-előrejelzés a novemberi prognózisban sze-
replő ütemnél 1,3 százalékponttal lassúbb,  
de az EBRD a márciusi jelentéshez képest nem ron-
totta tovább az idei magyar GDP-bővülésre szóló 
becslését. 

A közép-európai és a balti EU-térségen belül a ma-
gyar mellett csak a lengyel gazdaságra adott új 
EBRD-előrejelzés maradt változatlan a márciusihoz 
mérve: a bank Lengyelországban továbbra is 4 szá-
zalékos GDP-bővülést vár az idén. (MTI) 

Szünetel  
a vízszolgáltatás 

Az AQUASERV értesíti a fogyasztókat, hogy 
az (1000 köbméteres) ivóvíztartályok tisztítása miatt 2022. május 12-
én 20:00–24:00 óra között (becsült időpont) szünetel az ivóvízellátás 
a következő övezetben: 

* Marosvásárhelyen – a Nyár, Nagyerdő, Erdőalja, Negoiu, Papiu 
Ilarian, Kelemenhavas, Borzeşti, Vulkán, Mogyorós, Ana Ipătescu, 
Fenyő, Somos, Nagy Pál, Gábor Áron, Henri Coandă, Fülemüle, Şte-
fan Rusu pap, Ioan Bob püspök, Kikelet, Dimitrie Cantemir, Teleki 
Sámuel utcákban.  

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a vízszolgáltatás újraindítá-
sakor előfordulhat, hogy a csapból – a vezetékekben lévő lerakódás 
felkavarodása miatt – rövid ideig zavaros víz folyik. Javasoljuk, hogy 
a letisztulásáig csak háztartási célokra használják.  

Elnézést kérünk a kellemetlenségért. Köszönjük a megértést. 
 

AQUASERV RT., 
Marosvásárhely

Szolidaritási nyilatkozat
A Romániai Magyar Pedagógu-

sok Szövetségének Országos Elnök-
sége és teljes tagsága rendkívüli 
módon aggasztónak tartja, hogy a 
bukaresti Legfelsőbb Bíróság április 
6-i ítéletében érvénytelenítette a 
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Teológiai Líceum 
alapításáról szóló miniszteri rende-
letet. Határozottan kijelentjük, hogy 
a jogerőre emelt bírósági döntés el-
lentmond az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 14. cikkelye rendelkezése-
inek, amely előírja az oktatási intéz-
mények demokratikus elvek 
figyelembevételével történő alapítá-
sának szabadságát, valamint a szü-
lők azon jogát, hogy gyermekeik 
számára vallási, világnézeti vagy 
pedagógiai meggyőződésüknek 
megfelelő nevelést biztosítsanak. 
Mindezek szellemében úgy gondol-
juk, hogy az iskola alapításáról 
szóló rendelet tanév közben történő 
érvénytelenítésével helyrehozhatat-
lan hátrányos megkülönböztetés éri 
mindazon magyar pedagógusokat, 
tanítványaikat és azok családját, 
akik jelenleg a II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Teológiai Líceum 

közösségét alkotják. Ugyanakkor 
sajnálatos módon emlékeztet azokra 
– az utóbbi időben újra előtérbe ke-
rült – magyarellenes lépésekre, 
amelyek a romániai magyar nem-
zetközösség egészét érintik. 

A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége együttérzéséről és 
feltétel nélküli támogatásáról bizto-
sítja a II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Teológiai Líceum vezető-
ségét, pedagógusi és diákközössé-
gét, illetve a római katolikus egyház 
képviselőit, és továbbra is arra a 
konok és Istentől megáldott kitar-
tásra bátorítja őket, amiről a tanin-
tézmény alapítása óta tanúságot 
tettek, hisz együtt, hittel valljuk Re-
ményik Sándor szavait:  

Ti nem akartok semmi rosszat,/ 
Isten a tanútok reá./ De nincsen, aki 
köztetek/ E szent harcot ne állaná./ 
Ehhez Isten mindannyitoknak/ Vitat-
hatatlan jogot ád:/ Ne hagyjátok a 
templomot,/ A templomot s az isko-
lát!  

 
Az RMPSZ  

Országos Elnöksége 
2022. május 5. 

Aranylakodalom 
A június 23–26. közötti időszak-

ban 25. alkalommal kerül sor a Ma-
rosvásárhelyi Napok rendezvénysorozatra, amelynek keretében 
június 24-én megrendezik az aranylakodalmat.  

A rendezvényen megünneplik azokat a marosvásárhelyi lakhely-
lyel rendelkező párokat, akiknek 2020-ban vagy 2021-ben volt, 
vagy az idén ünneplik 50. házassági évfordulójukat.  

A rendkívüli eseményen részt venni szándékozó párok jelentke-
zését 2022. június 10-ig várjuk a Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal kulturális, sport-, ifjúsági és lakásügyi tevékenységek osz-
tályán, a 77-es irodában, ahol fel kell mutatni a személyazonossági 
iratok, illetve a házasságlevél másolatát, és ezek eredetijét hitelesí-
tés céljából.  

Soós Zoltán  
polgármester 
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