
Székely ruhák, mezőségi, vajdaszentiványi, kalotaszegi vise-
letek varázsolták örvénylő virágtengerré szombaton délben 
a marosvásárhelyi vár nagyszínpada előtti teret.  

Mintegy 500 gyermek és fiatal járta itt az I. Kárpát-medencei Csoóri 
Sándor népművészeti fesztivál résztvevőinek közös körtáncát, amellyel 
a Csoóri Sándor Alap támogatásában részesült együttesek mondtak egy-

szerre köszönetet a térség harminc településén Csíkszeredától Körmen-
dig, Budapesttől a vajdasági Szabadkáig és Palicsig. Erdélyben hat hely-
színen tartották meg az összetartozás és hála fesztiválját. 

Amint arról előzetesen június 9-i lapszámunkban is hírt adtunk, a Mar-
tin György Néptáncszövetség felkérésére a marosvásárhelyi táncünnepet 
a Maros Művészegyüttes és háttérintézménye, a Pro Folk Dance 

Csíkisör-sztori 
A hatóság leállíttatta a Csíki Sör és Csíki Csipsz gyártását Dan 

Tanasă, az AUR parlamenti képviselőjének feljelentése után. Azt ki-
fogásolták a termékeknél, hogy a csomagoláson a gyártás helyeként 
Székelyföld van megnevezve, nem Románia.  

A döntés ellen a székelyföldi cégek fellebbeznek, és sem a gyár-
tást, sem a forgalmazást nem állítják le. 

A notórius feljelentő, akit mintha ezért fizetnének, közösségi ol-
dalán vezette fel az esetet: „Hoppá! Mi van itt? Magyarországon 
gyártott termék, 100%-ban román felirattal? Nos, igen, mert ezek-
nek a fiúknak a legfontosabb az eladás. Nem számít, hogy ki vásárol, 
az a fontos, hogy jöjjön a pénz.” 

Ezek után arról értekezik, hogy a Hargita megyei „fiúk” tesznek 
(ennél sokkal alpáribb kifejezést használt) a román törvényekre és 
Romániára, persze nem a saját fejük szerint, hanem egy nagyobb, 
alaposan kidolgozott, hosszú távú projekt részeként, amely arra 
való, hogy Székelyföldet, a székely zászlót, Magyarországot, Erdélyt 
(amely nem Románia), a magyarok „kulturális felsőbbrendűségét” 
népszerűsítse. Ami szerinte megengedhetetlen, de ami még ennél is 
felháborítóbb, az az, hogy a hatóságok a kisujjukat sem mozdítják 
eme szörnyűség láttán. 

Azzal folytatja, hogy azok, akiknek „kevés az eszük” vagy akikben 
nincs identitástudat, könnyű prédák, ha nem egyenesen cinkosok 
ebben a mesében. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Nagy Székely Ildikó

Önkormányzati 
roncsautóprogram 
– A marosvásárhelyi tanács nemrég 
fogadta el az önkormányzati roncsau-
tóprogramot, amelynek keretében 
3000 lejt fizet azoknak a gépkocsi-tu-
lajdonosoknak, akik „leadják” a régi 
járművet. Milyen megfontolásból, 
kinek a kezdeményezésére döntöttek 
erről, és kik támogatták a tervezetet? 
– kérdeztük W. Szabó Péter  
RMDSZ-es közgyűlési képviselőt. 
____________4. 
A Fonó zenekar 
Marosvásárhelyen  
Különleges előadás lesz június 16-án 
19 órától a Maros Művészegyüttes 
székházában. A Spectrum Színház 
szervezésében, a Fonó zenekar ha-
gyományőrző vendégeivel, a Tanúhe-
gyek – az el nem feledett magyar 
népzene száz esztendeje című elő-
adást hozzák el.  
____________5. 
Fiatalok 
életkezdését 
támogatják 
Dózsa György község önkormányzata 
az infrastrukturális beruházások mel-
lett a fiatalok életkezdését is támo-
gatja, amivel a szülőföldön való 
boldogulást, gyerekvállalást ösztönzik. 
A Nagyteremiben épülő takaros és 
modern szociális lakások, valamint a 
napközi otthonok, játszóterek létesí-
tése, a sportbázis működtetése 
ugyanazt a célt szolgálná. 
____________6.

„De itt vagyunk, de megvagyunk…” (Csoóri Sándor) 

Kárpát-medencei táncünnep 
Marosvásárhelyen 

   Fotó: Nagy Tibor 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



A Gecse utcai református Kistemplomban újra elkezdő-
dött a barokk kórustalálkozók sorozata. Pünkösd második 
napján immáron kilencedik alkalommal köszönthettük az 
egyházi kórusok bizonyságtételét, a Lakatos lelkész házas-
pár jóvoltából, az európai zenét meghatározó korszakok 
legreprezentatívabb, 150 évig tartó alkotói pompájából. 
Igaz, hogy a két év kihagyás – a járvány miatt – az amatőr 
kórusmozgalomban nagyon érződik, hiszen az egymástól 
tanulás, a megméretkezés lehetősége, a találkozás nagy 
harmóniája most még hiányzik. De magunkhoz kell ölel-
nünk azokat a lelkes karvezetőket, akik nap mint nap fá-
radságot nem kímélve készítik elő kórusaikat, és ezzel a 
hangversennyel is maradandó szolgálatot tettek a magyar 
egyházi zenei életnek. 

 Márton Zsolt, Szakács Zoltán, Sikó Szidónia, Zoltáni 

Attila, Szatmári Ildikó nem ünnepelt hírességek, de mun-
kájukkal zenei népművelésünknek is nagy szolgálatot tesz-
nek. Persze, ha összeállnak a barátok közös muzsikálásra, 
az is egy megoldás lehet. Ám nincs értékmeghatározó je-
lentősége.  

 Az Evangélium vegyes kar fejlődési útvonala, karveze-
tőjének professzionális felkészültsége műsorának változa-
tossága és az előadás minőségének javulásában mérhető. 
A Musica Humana alapképzettsége sok mindenre lehető-
séget ad, Sikó Szidónia szakmai tudása sok mindenre ga-
rancia. Zoltáni Attila a mezőpanitiak nagy létszámú vegyes 
karát imponáló nyugalommal bízza meg komoly felada-
tokkal, míg Márton Zsolt a Bernády kamarakórust instru-
álja – nem középiskolás fokon. Szakács Zoltán pedig nem 
ismer más célt, mint kórusa, a Gaudette szellemének ki-
művelését a legnemesebb művészet hatalmával. 

Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van! 

Születés és halál 
az orvostudomány szemszögéből 

Június 15-én, szerdán 18 órakor kerül sor a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság kerekasztal-sorozata, a Tudo-
mányKöz második élettudományi beszélgetésére, 
amelynek témája: születés és halál az orvostudomány 
szemszögéből. A beszélgetőtársak dr. Brassai Attila és 
dr. Gáspárik Andrea Ildikó, a marosvásárhelyi orvosi és 
gyógyszerészeti egyetem oktatói, valamint dr. Kiss Jó-
zsef-Attila csíkszeredai szülész-nőgyógyász főorvos. 
Házigazda és moderátor dr. Ábrám Zoltán. A beszélge-
tés követhető és a későbbiekben újrahallgatható a KAB 
honlapján: www.kab.ro 

Nőszövetségi találkozó 
Sáromberkén 

„Vigyáz házanépe dolgára” mottóval nőszövetségi talál-
kozóra kerül sor a sáromberki református gyülekezet-
ben június 19-én, vasárnap délután 4 órától. A program 
Kovács Tibor mezőpaniti lelkipásztor igehirdetésével 
kezdődik, majd Kádár Annamária pszichológus, egye-
temi oktató tart előadást. Az együttlét, amelyre minden 
érdeklődőt várnak, szeretetvendégséggel zárul 

Szucher Ervin könyvbemutatója 
Szucher Ervin Végvárak omladozó falai című sorozatá-
nak harmadik, Élő lelkek holt vidéke című kötetét mu-
tatják be június 16-án, csütörtökön délután 6 órától a 
szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház kiállítóter-

mében. A könyvet Ötvös József nyugalmazott reformá-
tus esperes ismerteti. A rendezvényt Géczi Jánosnak, 
a Titán együttes tagjának zenés előadása színesíti. 
Szervező a Humana Regun Egyesület. 

Sütő András-emlékest 
Sütő András születésének 95. évfordulója alkalmából a 
Sütő András Baráti Egyesület június 17-én, pénteken 
17 órakor megemlékezést tart a református temetőben, 
ahol koszorút helyez el az író sírján. 18 órától Sütő And-
rás, az ember címmel ünnepi est lesz a Bernády Ház-
ban. Az íróról, a közéleti emberről, a barátról, az 
ismerősről, a rokonról mesélnek: Soós Zoltán, Kincses 
Elemér, dr. Sütő András, Cselényi László, Székely Fe-
renc. Szemelvényeket olvas fel Kilyén László és Nagy 
István. Hegedűn közreműködnek Bartha Ákos és Ko-
vács Zsolt, a Művészeti Szaklíceum diákjai, felkészítő 
tanár Szőnyi Zsuzsánna. Műsorvezető Nagy István. 
Minden érdeklődőt várnak, a rendezvényre a belépés 
díjtalan. Az est a magyar kormány, a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával 
valósul meg. 

Sorsunk – 
Gál Mihály pódiumműsora 

Június 22-én, szerdán 18 órakor a marosvásárhelyi 
Bernády Házban, 23-án, csütörtökön 19 órakor pedig a 
marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácster-
mében hallgatható meg Gál Mihály gyergyóalfalui vers-
mondó Sorsunk című egyórás pódiumműsora. Az 
előadó Dsida Jenő, Hajdó István, Juhász Gyula, Kós 
Károly, Márton Áron, Sütő András és Tamási Áron gon-
dolatait tolmácsolja. A belépés díjtalan.  

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
Hőmérséklet: 

max. 26 0C 
min.  16 0C

Ma VAZUL, holnap JOLÁN 
és VID napja. 
JOLÁN: a felvilágosodás korá-
ban született, Dugonics András 
író alkotása.  
VID: a délszláv megfelelője a 
német Guidónak, amely a germán 
Widoból keletkezett, jelentése: 
erdőből származó.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. június 10.

1 EUR 4,9432
1 USD 4,6665

100 HUF 1,2420
1 g ARANY 276,5061

Mától kisérettségi 
Június 14-én, kedden (ma) a román nyelv és irodalom írás-
belivel megkezdődik az általános iskolát elvégzett diákok 
országos képességvizsgája. 16-án, csütörtökön matemati-
kából, 17-én, pénteken anyanyelvből adnak számot tudá- 
sukról a nyolcadik osztályt végzettek. Az óvások előtti ered-
ményeket 23-án, csütörtökön 14 óráig teszik közzé, felleb-
bezni aznap 16 órától 19 óráig, illetve 24-én, pénteken 8–12 
óra között lehet. A végső vizsgajegyekről június 30-án, csü-
törtökön szereznek tudomást a diákok.  

Régi cserkészeket keresnek 
Idén október 8-án lesz 30 éves a marosvásárhelyi 30-as 
számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat, amely 1992-ben 
ezen a napon kezdte el hivatalosan működését. A jubileumi 
évfordulóra keresik a cserkészcsapat régi tagjait. Arra kérik 
az érintetteket, hogy június 30-ig jelentkezzenek be a Tele-
kis cserkészek Facebook-csoportba, amely azért jött létre, 
hogy összefogja a csapat egykori és jelenlegi tagjait. Aki 
Facebookon nem elérhető, jelentkezzen a 30groftelekisa-
muel@rmcssz.ro e-mail-címen vagy a 0746-799-057-es te-
lefonszámon.  

A szászrégeni Mini Csim-Bumm 
első fellépése 

Június 15-én, szerdán délután 6 órától Három morzsa meg 
egy fél című verses-zenés előadásával először lép közön-
ség elé a szászrégeni Mini Csim-Bumm gyermekszínjátszó 
csoport a régeni Eugen Nicoară művelődési ház kistermé-
ben. 

Orvvadász lőtt lábon egy nőt 
Június 10-én, pénteken a Maros Megyei Rendőrség fegy-
verekkel, robbanószerekkel és veszélyes anyagokkal fog-
lalkozó osztályának munkatársai orvvadászat, illegális 
fegyvertartás és testi sértés miatt tartóztattak le egy fiatal-
korú és egy középkorú férfit. Aznap délben a 112-es sür-
gősségi hívószámról értesítették a makfalvi rendőrőrsöt, 
hogy Fületelkén egy 40 éves nőt sörétes puskával lábon 
lőttek. A helyszínen kiderült, hogy egy 16 éves fiatal az ud-
varon madarakra lövöldözött, és a szétszóródó lövedék az 
úton szekérrel közlekedő nőt is eltalálta. A fegyver egy 40 
éves, fegyverviselési engedéllyel nem rendelkező férfié 
volt. Őt és a lövöldöző fiatalt 24 órára előzetes fogságba 
helyezte a rendőrség, ellenük illegális fegyvertartás, tör-
vénytelen fegyverhasználat, orvvadászat és testi sértés 
miatt indult törvényszéki kivizsgálás.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

14., kedd 
A Nap kel  

5 óra 29 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 16 perckor.  
Az év 165. napja,  

hátravan 200 nap.

Megyei hírek 

Csíky Csaba

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.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
 34, 43, 25, 23, 31 +19 NOROC PLUS: 2 8 3 9 2 8

12, 26, 5, 7, 29, 14 SUPER NOROC: 3 7 7 4 9 4

36, 13, 19, 37, 27, 38 NOROC: 5 3 4 6 1 6 0
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Pünkösdi kórusok 

A lapszám kiindulópontja szerint az identi-
táspolitikák kortárs térhódítása közepette sem 
szabad megfeledkeznünk a talán „unalmasabb”, 
esetleg kevésbé „trendi” és divatos témának 
tűnő „őshonos”, illetve az etnikai kisebbségek 
jogvédelméről sem. Még a romániai magyar ér-
telmiségi közbeszédben sem feltétlenül ele-
gendő hangsúllyal jelenik meg a nemzetiségi 
jogok, nyelvi jogok kérdése, miközben sokszor 
az egyéb kisebbségek jogi problémái irányában 
történő nyitás foglalja le a figyelmet. Anélkül, 
hogy ezt a két irányt szembeállítanák, az össze-
állítás a nemzeti kisebbségi lét kérdéseire össz-
pontosít. 

A tartalomból: Horváth István: Nemzetiségi 
jogok és személyes emancipáció; Ádám Bí-
borka: Kettős mérce? Az Európai Bizottság és 
a kisebbségek; Fosztó László: A romák kultu-
rális és emberi jogainak védelme és elismerése 
az Európai Unióban. A recens fejlemények át-
tekintése; Plainer Zsuzsa: „Be akartam bizonyí-
tani, hogy létezik egyetemet végzett cigány” – 
a romániai közpolitikák hatása a roma oktatási 
mobilitásra; Veress Ilka: Örmények a 21. szá-
zadi Romániában; Csapody Miklós: Kisebbségi 
nyelvi jogok a kommunikatívvá váló tervezés-
ben; Fábián Gyula: Különleges jogi megoldá-
sok az európai államokban működő kisebbségi 
területi autonómiák esetében; Bethlendi And-
rás: Informális érdekérvényesítés a jogérvénye-
sítéssel szemben. 

Kisebbségi (lét)kérdések a júniusi Korunkban 

RENDEZVÉNYEK



Ha Oroszország megtámadja Lengyelországot, 40 
millió lengyel kész fegyverrel védeni hazáját – je-
lentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő 
hétfői sajtóértekezletén. 

Morawiecki a sziléziai Myszkówban vett részt egy sportlő-
tér megnyitóján. Felidézte: a nemrég elindított kormányprog-
ram keretében minden járásban létesítenek a helyi lakosok 
által használható lőteret. 

Reményét fejezte ki, hogy az ott elsajátított készségek „ki-
zárólag a lőtereken maradnak, és soha nem kell majd a harc-
téren használni őket”, ahogyan az ma Ukrajnában történik. 

Kiemelte egyúttal az ország elrettentő képességeinek sze-
repét. „A hadseregünk legyen olyan erős, hogy lehetőleg soha 
ne kelljen bevetni” – fogalmazott, felidézve az ókori mondást: 
ha békét akarsz, készülj a háborúra. Hangsúlyozta emellett a 
civil társadalom kiképzésének szerepét, amire – mint rámuta-
tott – lehetőséget nyújtanak a myszkówihoz hasonló lőterek 
is. 

Aláhúzta: a fegyverekhez való hozzáférést szabályozni kell. 
Kilátásba helyezte az erről szóló új törvény kidolgozását. „Kü-
lönösen a fiatal fiúk, a férfiak számára nyomatékosítani kell, 
hogy a fegyverekhez való hozzáférés célja elsősorban az, hogy 
államként (...) erősebbek és jobban kiképzettek legyünk a 
fegyverhasználatban” – fogalmazott. 

Az ukrajnai háború kapcsán elmondta: az arra emlékeztet, 
hogy „a szabadság nem adatik meg végérvényesen”. Ahogyan 
a korábbi nemzedékeknek fegyverrel a kezükben kellett har-
colniuk érte, „úgy nekünk is ébernek kell lennünk” – jelentette 
ki, utalva a történelem azon időszakaira, amikor a lengyelek 
„Oroszország igájában, rabságában sínylődtek”. 

„Nem akarjuk újból azt a rabságot, elutasítjuk az orosz 
gyarmatosítást, a birodalmi törekvésüket” – hangoztatta. „Sza-
bad országban élünk, és a szabadságunkat őrizni fogjuk, har-
colni fogunk érte” – jelentette ki a miniszterelnök. 

Aláhúzta: amennyiben Oroszországnak „valaha is eszébe 
jutna megtámadni Lengyelországot, akkor a Kremlnek tudnia 
kell, hogy Lengyelországban 40 millió lengyel kész fegyverrel 
a kézben kiállni, hogy megvédje hazáját”. 

A lengyel parlament márciusban elfogadta a védelmi kia-
dások és a hadsereg létszámának növeléséről szóló törvényt. 
Ennek értelmében bevezették az önkéntes katonai alapszolgá-
latot, amely a civilek kiképzésének újabb formája a lengyel 
hadsereg struktúráiban 2016 óta már működő területvédelmi 
erők (WOT) mellett.  

Az ukrajnai háború miatt Varsó állandó és megnövelt lét-
számú szövetséges bázisok létesítését is szeretné a NATO ke-
leti szárnyán a jelenleg úgynevezett állandó rotációs 
rendszerben működő NATO-jelenlét helyett. (MTI) 

Francia választások  
Macron pártja az élen  

Rekordalacsony részvétel mellett Emmanuel Mac-
ron államfő és centrista szövetségesei Ensemble! 
(Együtt!) elnevezésű koalíciója a szavazatok 25,75 
százalékával az élen végzett a francia nemzetgyű-
lési választások első fordulójában, de alig 21 442 
vokssal előzte meg a Jean-Luc Mélenchon által ve-
zetett baloldali összefogást (NUPES), amely 25,66 
százalékos támogatottságot szerzett – derül ki a 
francia belügyminisztérium által hétfőn közzétett 
hivatalos végeredményből. 

A mintegy 48 millió francia állampolgár közül 23,3 millióan 
járultak az urnákhoz, ami 47 százalékos részvétel. 

Az csak a második fordulóban fog eldőlni, hogy az elnöki 
koalíció meg tudja-e tartani az abszolút többségét a parlament 
alsóházában, és Emmanuel Macron szabadon végre tudja-e 
hajtani a programját, vagy relatív többség mellett alkalmi szö-
vetségesekre lesz szüksége a jobboldalról a kormányzáshoz. 

Az előző nemzetgyűlés összetételéhez képest 18,67 száza-
lékos támogatottsággal a szuverenista jobboldali Marine Le 
Pen pártja tudta a leginkább növelni a képviselői számát, s a 
Nemzeti Tömörülés 1986 után először ismét önálló frakciót 
alakíthat 20 és 45 közötti képviselővel, miközben a hagyomá-
nyos jobboldal, a 10 százalékot elérő Köztársaságiak frakciója 
viszont a felére csökkenhet a korábbi száz képviselőről. 

A mandátumbecslések alapján a kormánypárt 222 és 295 
közötti helyre számíthat az 577 fős nemzetgyűlésben, míg a 
baloldali összefogás (NUPES) 150-210 képviselőt küldhet a 
nemzetgyűlésbe. Az abszolút többséghez 289 szavazat szük-
séges. 

Az elnöki többség jelöltjei közül egy, a baloldali összefo-
gásból pedig négy jelölt megszerezte a képviselői helyet az 
első fordulóban, s 272 körzetben ennek a két formációnak a 

jelöltjei fognak megmérkőzni egymással a második forduló-
ban, nyolc körzetben három továbbjutó van. 

Macron pártjának jelöltjei 417 helyen jutottak tovább (ezek 
felében az első helyen), de ez százzal kevesebb, mint 2017-
ben.  

A baloldal 380 körzetben lesz jelen a második fordulóban 
az öt évvel ezelőtti 146-hoz képest. 

Marine Le Pen pártja 208 körzetben maradt versenyben, el-
sősorban az ország északi részén, ami kétszer annyi, mint 
2017-ben, de csak húsz helyen nyerte meg az első fordulót. 

A konzervatív Köztársaságiak viszont csak alig 91 körzet-
ben lesznek jelen a második fordulóban az öt évvel ezelőtti 
háromszázhoz képest. 

A választás vesztese Eric Zemmour jobboldali publicista, 
volt elnökjelölt, aki nem jutott be a második fordulóba, s párt-
jának jelöltjei is mindenhol kiestek, így a Visszahódítás nevű 
új formációnak nem lesznek nemzetgyűlési képviselői. 

„Az az igazság, hogy az elnöki párt vereséget szenvedett” 
– mondta vasárnap este Jean-Luc Mélenchon, a baloldali ösz-
szefogás vezetője, arra kérve a választóit, hogy „rohamozzák 
meg” az urnákat a második fordulóban. A másfél hónappal ez-
előtti elnökválasztás harmadik helyén végzett radikális balol-
dali Mélenchon vezetésével húsz év után a szocialisták, a 
zöldek, a kommunisták és a radikális baloldaliak részvételével 
megalakult baloldali összefogásnak (NUPES) azonban kevés 
a tartaléka a második fordulóra, a távolmaradás elsősorban az 
Emmanuel Macron szavazóbázisát jelentő fiatalokat és a kö-
zéposztályt érintette az első fordulóban. 

Franciaországban nincsen pártlistás szavazás, az állampol-
gárok egyéni jelöltekre szavazhatnak, akiknek viszont csak 
akkor van igazán esélyük bejutni a parlamentbe, ha valamelyik 
nagyobb párt színeiben indulnak. (MTI) 

Azt gondolják, hogy nem Romániában gyártják a 
sört, hanem egy olyan zónában, amely gazdasági, poli-
tikai és adminisztratív szempontból is Magyarország el-
lenőrzése alatt áll.  

Itt ér el a lényeghez, illetve a vesszőparipájához,  
vagyis, hogy immár több mint 30 éve Románia kormá-
nyai az RMDSZ „szolgái” voltak. Magyarország gya-
korlatilag két kormányt vezet, egyet Budapesten és 
egyet Bukarestben. És ő maga meg a pártja az egyetlen 
ebben az országban, amely „nem tűri el, hogy lábbal 
tiporják a románok méltóságát”.  

Azzal teszi fel az i-re a pontot, hogy ha valaki a tör-
vények betartását kéri Hargita és Kovászna megyében, 
halálosan megfenyegetik.  

De a halálos fenyegetések és a sok inzultus ellenére, 
ami a magyarok részéről érte, mégis boldog: a hatósá-
gok a feljelentése nyomán léptek, és a „törvénytelen, ki-
zárólag magyar nyelven írt” Székelyföld felirat helyett 
Románia feliratot követelnek a termékek csomagolásán 
feltüntetni. Elvégre elfogadhatatlan – mondja –, hogy 
egy Romániában működő cég, még akkor is, ha Hargita 
megyében van, semmibe vegye az ország törvényeit.  

Lám, lám, milyen kevés kell egyeseknek a boldogság-
hoz! 

A bányászjárás 32. évfordulója  
A romániai társadalom soha többé nem válhat a di-
verzió és hamis propaganda áldozatává – hangsú-
lyozta Nicolae Ciucă miniszterelnök az 1990-es 
bányászjárás 32. évfordulója alkalmából kiadott üze-
netében. Mint kiemelte, a civil társadalomnak a neo-
kommunizmus elleni demonstrációját a románok 
egymás ellen uszításával fojtották el. A történtekről 
beszélni kell, hogy a romániai társadalom soha többé 
ne váljon a diverzió és hamis propaganda áldozatává 
– nyomatékosította. „Gondolataink ma a manipuláció 
és a brutális megtorlások áldozatai és családjuk felé 
szállnak. Tartozunk nekik azzal, hogy tovább erősít-
jük a demokratikus értékeket, és integráljuk Romániát 
a nyugati partnereinkkel közösen létrehozott intéz-
ményi struktúrába, amely – különösen ilyen időkben 
– a biztonság és a jólét garanciáját nyújtja” – fogal-
mazott Nicolae Ciucă. (Agerpres) 

Üzemanyagárstopot követelnek 
a közúti fuvarozók 

A benzin és a gázolaj árának maximálását kéri a kor-
mánytól hétfői közleményében a Romániai Fuvaro-
zók Szövetsége (FORT). A szervezet úgy véli, a 
jelenlegi helyzetben rövid távon az árstop jelenti az 
egyetlen megoldást a fogyasztók számára, ugyanak-
kor arra buzdítanak mindenkit, hogy támogassák a 
magas üzemanyagárak elleni tiltakozó megmozdulá-
sokat. A FORT üdvözli a személyszállítási szolgálta-
tások héájának 5 százalékra csökkentésére irányuló 
kezdeményezést, de kéri a kormánytól, hogy ezt ne 
törvénnyel, hanem sürgősségi rendelettel vezesse 
be, ebben a formában ugyanis azonnal hatályba lép-
het, a parlament pedig utólag elfogadhatja az erről 
szóló törvényt – érvelnek. (Agerpres) 

Kórházban „felejtett” gyermekek  
2021-ben 388 gyermeket hagytak a szülészeteken 
és más egészségügyi létesítményekben; ez 43-mal 
kevesebb, mint 2020-ban – derül ki a fogyatékkal 
élőkkel, a gyermekek jogaival és örökbefogadással 
foglalkozó országos hatóság (ANDPDCA) statisztikai 
adataiból. Az elhagyott gyermekek közül 295-öt a 
szülészeten hagytak, 84-et gyermekkórházban, kilen-
cet más klinikai osztályokon. (Agerpres) 

Kábítószer-razziák  
Péntektől 170 kábítószerrel kapcsolatos bűncselek-
ményt észlelt a rendőrség országszerte, 960 sze-
mélyt vizsgáltak át, és 82 gépkocsivezetőnek lett 
pozitív a drogtesztje – számolt be hétfőn a belügymi-
nisztérium szóvivője. Lucian Bode tárcavezető ren-
delkezésének megfelelően fokozták a 
kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás megelőzé-
sére és visszaszorítására irányuló ellenőrzéseket. 
Ezen a területen több mint 4800 belügyi alkalmazot-
tat vetettek be naponta. Több mint 1400 helyszínen 
(nyilvános eseményeken, szórakozóhelyeken, bárok-
ban, klubokban) végeztek ellenőrzést. (Agerpres) 

Százezer villám egy hét alatt 
Új-Zélandon  

A legsúlyosabb károkat a fővárostól, Wellingtontól 50 
kilométerre északra, Waikanae városban okozta az 
ítéletidő: itt két tornádó is végigsöpört, amely tetőket 
rongált meg, fákat csavart ki és hatalmas áradásokat 
idézett elő. A Déli-óceán és a Tasman-tenger felől ér-
kező hidegfrontok napok óta változékony időt hoznak 
Új-Zélandra. A meteorológiai szolgálat június 6. és 
13. között 111.621 villámcsapást jegyzett fel szerte 
Új-Zéland szigetein és a környező vizeken. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Csíkisör-sztori 
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A McDonald’s helyén megnyíló orosz hamburgerlánc 
elnevezése Vkuszno – i tocska  

A Vkuszno – i tocska (Finom – és pont) elnevezést 
kapta az Oroszországot elhagyó McDonald’s helyén 
megnyíló gyorsétteremlánc – közölte Oleg Parojev, 
a cég vezérigazgatója a sajtóval vasárnap Moszkvá-
ban. 

Az első 15 gyorsétterem vasárnap fogadta az első vendége-
ket, hétfőn pedig további félszáz étterem nyit ki újra ott, ahol 
korábban az „arany” M betűs cégér alatt árulták a kólát, a hús-
pogácsát és az orosz piacról az ukrajnai invázió miatt eltávo-
zott amerikai cég jellegzetes desszertjeit.  

A vállalat hetente 50-100 üzlet megnyitását tervezi. Az új 
lánc logóját, amely zöld alapon két, hasábburgonyát jelképező 
sárga vonást és egy hamburgert szimbolizáló narancsszínű ko-
rongot ábrázol, csütörtökön hozták nyilvánosságra. 

Parojev szerint az első időszakban az egész megszokott kí-
nálat még nem elérhető, amit logisztikai problémák és a cso-
magolással kapcsolatos nehézségek számlájára írt. Elmondta, 
hogy az étlapról lekerült a BigMac hamburger és a McFlurry 
fagylalt, mert ezeket a termékeket a fogyasztó a McDonald’s 
márkához köti. 

Megígérte azonban, hogy a cég a közeljövőben „méltó” 
módon fogja helyettesíteni ezeket a termékeket. A vállalat az 
ízeket a régiókhoz fogja igazítani, de az orosz McDonald’s-
utód kínálatában sem szerepel az alkohol. 

A vezér elmondta, hogy a lánc „megváltoztatta” árait, hogy 
„megfizethetően maradjon finom”. Tájékoztatása szerint a cég 
igyekszik megőrizni a korábbi megszokott hangulatot, ugyan-
akkor eltávolít mindent, ami a McDonald’sra utal. 

A McDonald’s március 14-én függesztette fel tevékenységét 
Oroszországban az ukrajnai „különleges hadművelet” miatt, 
két nappal később pedig bejelentette, hogy elhagyja az orosz 

piacot és eladja az országban lévő eszközeit. Az orosz lánc tu-
lajdonosa Alekszandr Govor üzletember, aki korábban 25 szi-
bériai franchise-éttermet vezetett. A vállalat pénzügyi jelentése 
szerint a McDonald’s az orosz piacról való kivonulása miatt 
127 millió dollár veszteséget szenvedett. 

A McDonald’s első üzlete 1990 januárjában nyitott meg a 
Szovjetunióban, a moszkvai Puskin téren, azon a helyen mos-
tantól egy Vkuszno – i tocska üzemel. (MTI)  



– A marosvásárhelyi tanács 
nemrég fogadta el az önkor-
mányzati roncsautóprogra-
mot, amelynek keretében 
3000 lejt fizet azoknak a gép-
kocsi-tulajdonosoknak, akik 
„leadják” a régi járművet. Mi-
lyen megfontolásból, kinek a 
kezdeményezésére döntöttek 
erről, és kik támogatták a ter-
vezetet? – kérdeztük W. Szabó 
Péter (fotó) RMDSZ-es közgyű-
lési képviselőt. 

– 2021 májusában közel hetvene-
zer autó volt Marosvásárhely adó-
nyilvántartásában (egészen 
pontosan 67.777). Ha ehhez hozzá-
vesszük a környező településeken 
lakók tulajdonában lévő, de Maros-
vásárhelyre naponta bejáró autókat, 
illetve az egyetemisták máshol be-
jegyzett járműveit, akkor könnyű 
megérteni, hogy miért probléma a 
parkolóhely a városban. Az 
RMDSZ-frakció és a polgármester 
is több projekten dolgozik ennek 
megoldására. Az egyik ilyen, hogy 
a roncsok eltűnjenek a parkolóhe-
lyekről. Rozsdás, már használhatat-
lan autókat is találhatunk a 
tömbházak körüli parkolókban, ese-
tenként a zöldövezetben is, ott-
hagyva. Sok esetben a tulajdonos 
nem akar vagy nem tud új autót vá-
sárolni az országos roncsprogram 
keretében, de nem is motiválta 
semmi, hogy a régitől megszaba-
duljon. Ráadásul pont ezek az autók 
szennyeznek a leginkább. Éppen 
ezért Portik Vilmos alpolgármester-
rel és dr. Berecki Sándor tanácsos-
kollégámmal egy olyan 
határozattervezetet kezdeményez-

tünk, aminek keretében a marosvá-
sárhelyi lakosok és itt bejegyzett 
jogi személyek a tíz évnél régebbi 
személyautóikat bontóban leadva 
háromezer lej egyszeri összeget 
kaphatnak értük.  

– Milyen feltételek mellett igé-
nyelhetik a támogatást az autó-
sok?  
– A támogatást azon autók után 

lehet igényelni, amelyek legalább öt 
éve Marosvásárhelyen vannak beje-
gyezve, és legalább három éve az 
igénylő tulajdonában vannak. Az is 
fontos, hogy az igénylőnek ne le-
gyen tartozása a hivatal iránt. Az or-
szágos roncsprogramban való 
részvétel kizárja az illető autót 
ebből a programból, tehát el kell 
dönteni, hogy melyiket szeretnénk 
igénybe venni. Ez viszonylag egy-
szerű: ha valaki új autót szeretne 
vásárolni, akkor az országos prog-
ramot ajánlanám, ellenkező esetben 
a helyit. Végezetül: az autónak ren-
delkeznie kell az összes fontos tar-
tozékkal, mint például a motor, 
alváz, váltó, elektronikai rendsze-
rek. Fontos megjegyezni, hogy 
akkor is igényelhető a támogatás, 
ha az autót valamilyen meghibáso-
dás miatt nem lehet elindítani.  

Amennyiben valaki felveszi a tá-
mogatást, a következő három évben 
nem vásárolhat ötévesnél régebbi 
autót, ellenkező esetben vissza kell 
fizetni a háromezer lejt.  

– Milyen pénzkerettel rendelkezik 
a program? Korlátozott-e a ked-
vezményezettek száma?  
– Idénre maximálisan másfél 

millió lej szerepel a tanácsi határo-
zatban. Ez valószínűleg több mint 
elegendő háromezer lejes autón-
kénti támogatással számolva.  

– Konkrétan: hogyan folyik a tá-
mogatás igénylése? Mi a teendője 
annak a gépkocsi-tulajdonosnak, 
aki megfelel a követelményeknek? 
Milyen dokumentumokat hova 
kell benyújtania, melyek a kifize-
tési határidők?  

– Egy típusnyomtatványt kell ki-
tölteni, ami tartalmaz egy nyilatko-
zatot is, hogy az illető nem 
igényelte az autóra az országos 
roncsprogram nyújtotta támogatást. 
Ez letölthető a város honlapjáról 
.doc (https://www.tirgumures.ro/at-
tachments/article/8939/Cerere.doc) 
vagy .pdf formátumban 
(https://www.tirgumures.ro/attach-
ments/article/8939/Cerere.pdf) is.  

Ezenfelül a személyazonossági 
igazolvány másolata szükséges. 
Amennyiben egy elhunyt hozzátar-
tozónk után örökölt autóra szeret-
nénk igényelni a támogatást, az 
erről szóló igazolást is mellékelni 
kell (ez az ún. Certificatul de moş-
tenitor). Az autó törzskönyvét vagy 
más, a tulajdonlást igazoló papírt is 
csatolni kell. Amennyiben nem a 
saját nevünkben járunk el, egy fel-
hatalmazás is szükséges. Ezeket  
legegyszerűbb emailben elküldeni 
az infopublic@tirgumures.ro címre, 

de természetesen személyesen a 
polgármesteri hivatalban is benyújt-
hatók.  

– Melyek azok a járműbegyűjtő 
cégek, amelyeknél leadható a régi 
gépkocsi?  
– Bármelyik autóbontóban lead-

ható, még csak nem is kell Maros-
vásárhely területén lennie a 
bontónak.  

– Eddig hányan nyújtottak be kér-
vényt?  
– A 2022. április 29-i 120-as 

számú határozattal fogadtuk el az 
önkormányzati roncsautóprogra-
mot, de nyilván kellett néhány nap 
az adminisztrációnak, hogy a hatá-
rozatot gyakorlatba ültesse. A ma-
rosvásárhelyiek körében népszerű 
ez a határozat, hiszen kevesebb 
mint egy hónap alatt hatvannál is 
több kérelem érkezett, amiből már 
több mint negyvenet jóvá is hagy-
tak. Remélem, a nyáron még többen 
élnek majd ezzel a lehetőséggel.  

Mielőtt az ötödik Áloméj kaland-
jaira megnyíltak volna az állatkert 
kapui, a résztvevőket a vendéglátók 
fogadták, akik rövid megnyitó után 
két nyelven ismertették a progra-
mot. A vendéglátók nevében 
Szánthó János igazgató köszöntötte 
a vendégeket. Igen sokan érdeklőd-

tek a marosvásárhelyi Ati Team eb-
gondozó és idomár csapat bemuta-
tója iránt. Szebbnél szebb kutyák 
vonultak fel. A bemutató után a 
gyerekek közelebbről is megismer-
kedhettek az állatokkal.  

A kapunyitásnál jelen volt Soós 
Zoltán polgármester is, aki fogadta a 
vendégeket. Az állatkert gondozói és 
a rendezvény szervezői, valamint a 

cserkészönkéntesek segítségével egy 
előre kijelölt útvonalon lehetett be-
járni az állatkertet. Volt állatsimo-
gató karám, ezután a Zöld ház 
következett, közben az oroszlánház 
mellett a Máltai Szeretetszolgálat 
önkéntesei arcfestéssel várták az ér-
deklődőket. A majomház mellett dr. 
Borka Levente állatorvosi bemutatót 
tartott, ezzel szemben ki lehetett pró-
bálni a tűzoltósisakot és a gázálarcot, 
az állatkert bejáratánál pedig szuve-
nírfotózás volt, bárkinek ingyen ké-
szítettek egy Dream Night 2022-es 
feliratú díszes keretű emlékképet. 
Közben a Pickup Kft. csapata több 
terepjáróval várta az állatkert-látoga-
tókat. A monstrumokat nemcsak be-
lülről lehetett megnézni, egy kört is 
tehettek velük a gyerekek, természe-
tesen utasként. A Kulhuni Kft. és a 
Multidecor Kft. is hozzájárult ahhoz, 

hogy emlékezetesebb legyen az ese-
mény, amelyet egy rövid záporeső 
megzavart ugyan, de ez csak fokozta 
a jó hangulatot. A rendezvény jellege 
miatt mindenki önkéntesen és díj-
mentesen vett részt rajta.  

A programok fél kilencig tartot-
tak, a kaput 10 órakor zárták be. A 
távozók arcán a mosoly és a köszö-

net igazolta, hogy sikerült örömöt 
szerezni azoknak, akik köztünk 
vannak ugyan, de sokszor, hátrá-
nyos helyzetük miatt, kevéssé fi-
gyelünk rájuk. Az állatkert 
számukra néhány órára lehetőséget 
adott arra, hogy szüleikkel, kísérő-
ikkel együtt kizökkenjenek a min-
dennapok rutinjából.  

Antalfi Imola

Dream Night 
Mosolygós „áloméjszaka” az állatkertben  

A Marosvásárhelyi Állatkert kapujában pénteken délután  
mintegy kétszáz, fogyatékkal élő és krónikus beteg gyerek 
gyűlt össze családjával, kísérőivel, hogy részt vegyen az  
Áloméj az állatkertben elnevezésű eseményen. A rendezvényt 
(Dreamnight at Zoo) a Rotterdami Állatkertben tartották meg 
először 1996-ban, azóta 292 állatkert csatlakozott a kezde-
ményezéshez a világ minden tájáról. Romániában egyedülál-
lóként a marosvásárhelyi a 281., 2016-ban csatlakozott 
hivatalosan a Dream Night Alapítványhoz. A vásárhelyi állat-
park a világjárvány miatti kihagyás előtt négyszer rendezte 
meg az eseményt. 
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Önkormányzati roncsautóprogram Marosvásárhelyen 
Eddig hatvanan igényelték a támogatást 

Vajda György

 Fotó: Nagy Tibor (archív) 

 Fotó: Nagy Tibor 



– Mielőtt a Diáknapokról beszél-
nénk, térjünk ki az MDT-nél lezaj-
lott rendkívüli elnökváltásra. 
Mikor és miért következett be? 
– Május 10-én volt egy választ-

mányi gyűlés az MDT-nél, amelyen 
az összes tagszervezetünk részt vett. 
Az előző elnök, Fogarasi Szabolcs 
szubjektív okok miatt nem tudta 
folytatni a munkát, és ezt nekem 
mint alelnöknek át kellett vennem. 
Május 10-től én lettem az MDT el-
nöke. Több eseménnyel is készü-
lünk a nyárra, amelyek közül az 
első és egyben legnagyobb a Diák-
napok, amely idén érkezett el a har-
madik kiadásához. 

– Mire lehet számítani a Diákna-
pokon, és mitől lesz más az idei 
kiadás? 
– Az előző évek Diáknapjaihoz 

képest programbeli változások lesz-
nek. Minden évben az a célunk, 
hogy más, különlegesebb progra-

mokkal keltsük fel a diákok érdek-
lődését. Az idén más megyékből is 
érkeznek csapatok. Továbbá, mint 
újdonsült elnök, életre szóló él-
ményt szeretnék szerezni a diákok-
nak. Arra buzdítom őket, hogy 
jelentkezzenek, hiszen a nyár egyik 
legnagyobb rendezvénye ez lesz, 
legalábbis középiskolai szinten. A 
tavalyi kiadáshoz képest óriási 
előny, hogy minden korlátozást be-
szüntettek, és most már igazán jól 
érezhetjük magunkat! 

– Milyen programok lesznek? 
– Ez még a résztvevők számára 

is titkos információ. Azt viszont el-
árulhatom, hogy vannak olyan 
programok, amelyeket átemeltünk 
a tavalyi kiadásból mint szimboli-
kus mozzanatok. Azonban számos 
új programponttal is készülünk. 

– Újdonság a tavalyihoz képest, 
hogy nem az érettségi után, 
hanem az írásbeli próbák előtt 
lesz a rendezvény. Így azok, akik 
a középiskola legkomolyabb meg-

mérettetése előtt állnak, nem fog-
nak tudni részt venni. Miért az 
érettségi előtt lesz az esemény? 
– Több gyűlést is tartottunk a dá-

tumot illetően. Végül két dátum 
közül kellett választani. Mivel nem 
tudtunk dönteni, arra a következte-
tésre jutottunk, hogy május 10-én a 

tagszervezetek szavazzák meg a 
végleges időpontot. Ez így is volt, 
és a szavazás eredményeként esett 
a választás a június 16–19. idő-
szakra. 

– Nem volt negatív visszajelzés a 
végzős osztályok diákjai részé-
ről? Hiszen közülük páran még az 
idén is aktív tagjai voltak a Maros 
Megyei Magyar Diáktanácsnak. 
– Nem volt ilyen tapasztalatunk, 

viszont több ízben hallottuk, sokan 
sajnálják, hogy nem tudnak részt 
venni rajta. Ez nekünk is fájó pont, 
azonban nem tudtuk volna más-
korra időzíteni az eseményt. Az 
előbbi két opció közül a második az 
érettségi után és a Vibe fesztivál 
után lett volna. Nagyon sok 9–11.-
es diáknak a Vibe fesztivál után 
nem lenne megfelelő, hiszen akkor 
már elkezdődik a nyaralás és a ki-
rándulások időszaka. 

– A Diáknapok után még milyen 
eseményekre lehet számítani az 
MDT-től a nyár folyamán? 
– Augusztus környékén sportnap-

pal készülünk, valamint szeptember 
első hetére tervezünk egy bukaresti 
tanulmányi utat, amit ezúttal is 
megköszönök Novák Csaba Zoltán 
szenátornak. A tanulmányi kirándu-
lást úgy kell elképzelni, hogy az 
MDT elnöksége pár emberrel el-
megy a fővárosba, ahol körbejárják 
a parlamentet, ellátogatnak Buka-
rest legfőbb látnivalóihoz. Ezenkí-
vül még számos kisebb programmal 
készülünk a nyárra, mint például 
kvízestek, filmestek és ezekhez ha-
sonló rendezvények. 

– A Fonó zenekar ezt a műsorát a 
trianoni békediktátum századik 
évfordulójára készítette. Az elő-
adás azt hangsúlyozza, hogy az 
elcsatolt területen levő magyar-
lakta régiókban a magyar népdal, 
a hangszeres magyar népzene 
Trianon után száz évvel is az élő 
hagyomány részét képezik, és ez 
jól elhatárolható a többi nép ha-
gyományos kultúrájától. Azonban 
Bartók Béla, Kodály Zoltán gyűj-
tései és más szakértők is igazol-
ják, hogy a többi néppel való 
együttélés évszázadai során volt 
átjárás a kultúrák között, ezért az 
előadás a magyar népzene értékei 
mellett egy-egy ponton a szlovák, 
a horvát, az erdélyi román, illetve 
a ruszin hagyományos zenei kul-
túrát is megjeleníti Bartók Kár-
pát-medence-koncepciójának 
megfelelően. Miben különbözik a 
magyar népzene másokétól, és 
hol vannak áthallások a szomszé-
dos népek dallamvilágával?  
– A magyar olyan közép-európai 

nép, amelynek hagyományos kul-
túrája legtöbb területén a kívülállók 
számára alig észrevehetőek a kü-
lönbségek a szomszéd népekétől. 
Van két jelentős terület, ahol egyér-
telmű a különbség. Az egyik a 
nyelv, hiszen évezredek óta nem ol-
vadtunk be a germán–szláv–latin 
nyelvtengerbe, megmaradt a keleti 
hangzású anyanyelvünk, amely 
nem hasonlít egyikhez sem, ezért is 
telik egy „örökkévalóságba” elsajá-
títani mások számára a magyar 

nyelvet. A másik jelentős terület a 
hagyományos zenekultúránk, ami 
egyértelműen megkülönböztethető 
a szomszéd népekétől, annak elle-
nére, hogy vannak közös nevezők, 
interetnikus kapcsolatok e téren is. 
Van egy biztos, jól körülhatárolható 
zenei, dallamhagyomány, amely 
egyértelműen nem a szomszéd né-
pektől származik. Mert ugyanazo-
kat a dallamtípusokat megtaláljuk a 
gyimesi csángóknál, a zobori ma-
gyaroknál, a szerémségieknél, a 
szatmáriaknál és sorolhatnám a 
tájegységeket, ugyanakkor hiányoz-
nak a szomszédos román, szlovák, 
horvát tájegységek népzenéjéből. 
Persze vannak átjárások, áthallások. 
Például a magyar népzene új stílu-
sát szinte teljesen átvették a szlová-
kok, ám a régi, veretes magyar 
dallamtípusok alig hatottak rájuk. 
Itt is találunk olyan különbségeket, 
amelyek mentén ki tudjuk rajzolni 
a magyar jelleget a zenében. Ami-
kor a trianoni békediktátum törté-
nelmi eseményeire emlékezünk, 
nem hallgathatjuk el, hogy nem 
csak a magyarokat szakították el 
egymástól, az anyaországtól, hanem 
a magyaroktól a Kárpát-medencei 
szomszéd népeket is. Az erdélyi ro-
mánokat, a felvidéki szlovákokat, a 
ruszinokat, a horvátokat senki nem 
kérdezte meg, hogy hova akarnak 
tartozni. Nekünk, magyaroknak van 
egy évezredes kapcsolatunk a 
szomszéd népekkel, és ezért is a Ta-
núhegyek című produkció koncert-
jein egy-egy villanás erejéig román, 
ruszin, szlovák és horvát népzenét 
is játszunk.  

– Az előbb említette azokat a sa-
játos jegyeket, amelyek jól körül-
határolhatóan megkülönböztetik 
a magyar népzenét a más nemze-
tekétől, ugyanakkor a magyar 
kultúrterületen élők hozzátették a 
maguk tájegységeinek sajátossá-
gait is, ezért olyan sokszínű a 
népi kultúránk.  
– A dallambeli sajátosságok, a 

pentaton hangsorok, a zenei témák, 
a dallamtípusok alapján körülraj-
zolható ez a kultúrkör. A magyar 
népzenének van egy olyan törzs-
anyaga, amely az összes magyar 
népzenei dialektusban, mindegyik 
tájegységben jelen volt és van. Ezt 
dokumentálták a népzenekutatók 
is. Ez a dallamanyag jelenti félreis-
merhetetlenül a magyar jelleget, 
dallamvonalat. A ritmusok nagyon 
sokfélék lehetnek, hiszen a külön-
féle táncdivatok különféle ritmu-
sokba rendezték át ezeket a 
dallamokat, viszont a dallamvona-
lak, a dallamtípusok tájegységtől 
függetlenül annyira régiek, hogy 
egyikét, másikát különféle közép-
ázsiai vagy észak-kaukázusi türk 
népcsoportok zenefolklórjában is 
megtaláljuk. Marosvásárhelyen ko-
rábban bemutattuk az Atyai ág című 
produkciónkat, amelyben pont 
ezekre a keleti párhuzamokra hív-
tuk fel a figyelmet. Ez annak a bi-
zonyítéka, hogy a magyar népzene 
olyan értékeket őrzött meg a 21. 
századig, amelyek adott esetben 
másfél, kétezer éves múltra tekinte-
nek vissza. És azt, hogy ezek élő ér-
tékek, nemcsak valamiféle 
archívumok dokumentumai őrzik a 
zenét, a Tanúhegyek című produk-
ció segítségével igazoljuk. A falun 
élő, hagyományőrző mestereinket 
magunkkal visszük a színpadra, 
mivel ezeket az értékeket a leghite-
lesebben ők tudják közvetíteni. Ma-
gyarországon 50 évvel ezelőtt 
elindult az a táncházmozgalom, 
amely bebizonyította, hogy a ha-
gyományos kultúrában, a népművé-
szetben, a népzenében kialakult 

értékek mindenféle előemésztés, 
feldolgozás nélkül elegendő eszté-
tikai töltettel rendelkeznek, ahhoz, 
hogy megállják a helyüket változta-
tás nélkül akár a nagy koncertek pó-
diumain is. Falun élő 
parasztasszonyok, pásztorok velünk 
együtt ezt fogják képviselni a 
Maros Művészegyüttes színpadán 
is, hogy mi, magyarok ezt a kultú-
ránkat helyesen értelmezzük, és 
változatlan formában, eredeti alak-
változatában, értékei szerint képe-
sek vagyunk színpadra állítani, 
továbbvinni és megőrizni.  

* 
A marosvásárhelyi előadás június 

16-án 19 órától a Maros Művész-
együttes székházában lesz.  

A Fonó zenekar tagjai: Navratil 
Andrea – ének, Gombai Tamás – 
hegedű, hegedűkontra, Pál István 
„Szalonna” – hegedű, hegedű-
kontra, Pusko Márton (vendégmű-
vész) – hegedű, hegedűkontra, 
Agócs Gergely – ének, furulyák, 
duda, tárogató, Kerékgyártó Ger-

gely (vendégművész) – brácsa, ütő-
gardony, tamburabrácsa, Tárkány 
Kovács Bálint – cimbalom, Kürtösi 
Zsolt – bőgő, cselló.  

A produkció hagyományőrző 
vendégei: Felvidékről Bastyúr Ist-
ván – ének (Szilice – Gömör), 
Holec Istvánné Lauro Ilona, Mikle 
Zsuzsanna – ének (Alsóbodok – 
Zoboralja), Kárpátaljáról Kokas 
Károly, Kokas László, Kokas József 
– ének (Nagypalád, Szatmár), Er-
délyből Dezsőné Kádár Erzsébet – 
ének (Magyarszovát – Mezőség), 
Tankó Dezső – ének, furulya, Tankó 
Eszter – ének (Gyimesközéplok, 
Gyimesfelsőlok – Gyimes), Újvári 
Sámuel – ének (Szucság – Kalota-
szeg), Burján Tibor – ének, furulya 
(Nyárádszentbenedek – Maros-
szék), Délvidékről Szilovics Rozá-
lia, Deme Hajnalka.  

Jegyek a helyszínen kaphatók, 
előzetes regisztráció szükséges a 
0757-059-594-es vagy a 0744-301-
875-ös telefonszámon. A belépő ára 
25, illetve 20 lej.  

Forrás: az MDT Facebook-oldala

Nagy-Bodó Szilárd 

Különleges előadás lesz június 16-án 19 órától a Maros Mű-
vészegyüttes székházában. A Spectrum Színház szervezésé-
ben, a Fonó zenekar hagyományőrző vendégeivel, a 
Tanúhegyek – az el nem feledett magyar népzene száz esztendeje 
című előadást hozzák el. A társulat és vendégei közös kon-
certje arra a felismerésre épül, hogy a Magyarország határain 
kívüli magyarlakta régiókban a magyar népdal, illetve a hang-
szeres népzene Trianon után száz évvel is az élő hagyomány 
részét képezi. Az előadásról Agócs Gergellyel, az együttes éne-
kesével, zenészével beszélgettünk.  

III. MDT-diáknapok 
Feltöltődés a tanév után 

Június 16. és 19. között harmadik alkalommal szervezi meg 
a Maros Megyei Magyar Diáktanács a középiskolásoknak 
szóló Diáknapokat. Az eseménynek a Liget és a Víkendtelep 
ad otthont. A diákok 12 fős csapatokban különböző próbákon 
mérhetik össze ügyességüket. Az idei esemény különleges-
sége, hogy minden járványügyi intézkedést feloldottak, így 
korlátozások nélkül, önfeledten tudnak szórakozni a diákok 
a tanévet követően. 
A részletekről Baki Arnoldot, az MDT elnökét kérdeztük.

Vajda György 
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A Fonó zenekar Marosvásárhelyen  
Összetartanak a magyar kultúra gyöngyszemei  



Dózsa György község önkor-
mányzata az infrastrukturális 
beruházások mellett a fiata-
lok életkezdését is támo-
gatja, amivel a szülőföldön 
való boldogulást, gyerekvál-
lalást ösztönzik. A Nagytere-
miben épülő takaros és 
modern szociális lakások, va-
lamint a napközi otthonok, 
játszóterek létesítése, a 
sportbázis működtetése 
ugyanazt a célt szolgálná – 
hangsúlyozta beszélgetésünk 
során az Alsó-Nyárád menti 
község polgármestere, Iszlai 
Tibor és alpolgármestere, 
Dombi Ferenc.  

A több mint hetven százalékban 
elkészült lakások építését a fejlesz-
tési minisztérium finanszírozta, az 
összérték 1.853.691 lej, ebből az 
önkormányzat önrésze 374.975 lej. 
A Bethlen család udvarházához tar-
tozó gazdasági melléképületek 
helyére épített sorházban a lakások 
odaítélési kritériumának egyik fel-
tétele a stabil állás, biztos jövede-

lem lesz. A fiatal családok lakhatá-
sát a házasságkötést követően két-
három évig támogatná az 
önkormányzat ezzel a lehetőség-
gel. A minőségi kivitelezésű két-
szintes lakásokban nappali, 

konyha, fürdőszoba, az emeleti ré-
szen hálószobák kialakítására al-
kalmas helyiségek vannak. A belső 
simítások, a bejáratok előtti térren-
dezés, a parkolók kialakítása még 
hátravan. 

Fotó: Nagy Tibor

Iszlai Tibor polgármester és Dombi Ferenc alpolgármester

Szerkeszti:Szer Pálosy Piroska
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Településfejlesztés Dózsa György községben 
Fiatalok életkezdését támogatják 

Dózsa György község minden 
települését kiszolgálja a több 
mint öt éve működő szenny-
víztisztító állomás. Mivel a 
környezetvédelmi alap 
egyetlen kiírásából nem lehe-
tett kiépíteni a község teljes 
szennyvízhálózatát, két sza-
kaszban sikerült kivitelezni 
és üzembe helyezni. 

Az első fázisban a környezetvé-
delmi minisztérium finanszírozásá-
val 2017-ig kellett lefektetni a 13 
km-es fővezetéket az öt faluban, 
ugyanakkor saját költségvetésből 
megoldották a családok rácsatlako-
zását. Amint a polgármester hang-
súlyozta, céljuk az volt, hogy 
biztonságosan és előírásszerűen 
működjön a rendszer, a hiányossá-

gokat időben orvosolják, a kivite-
lező pedig vállaljon garanciát az el-
végzett munkára. A hálózatot 
sikerült a teljes községre kiterjesz-
teni, néhány távol eső ingatlan rá-
csatlakozásával adódtak gondok, 
de arra is megtalálták a megfelelő 
műszaki megoldást. Így egy-két 
családi ház kivételével a község 
majd’ minden ingatlanja rá van 
csatlakoztatva a működő szenny-
vízhálózatra, a cél a környezetvé-
delmi és közegészségügyi 
előírások betartása. A második sza-
kaszban a 12 kilométernyi csator-
nahálózat és öt szivattyúállomás 
mellett a szennyvíztisztító állomás 
kapacitásának a bővítését tervezik. 
Az 1.500 ingatlant kiszolgáló bio-
lógiai tartály mellé egy hasonló 

méretűt helyeznek el, ezáltal a köz-
ség szennyvíztisztító állomásának 
kapacitását duplájára növelik. A 
kormányfinanszírozásból kivitele-
zett 12.149.593 lej értékű beruhá-
zásból az önkormányzat önrésze 
138.824 lej – fűzte hozzá Dombi 
Ferenc alpolgármester. 

Azokon a településeken, ahol a 
csatornahálózat kiépítésének első 
fázisát befejezték, aszfaltoztak, a 
második fázis lezárultával újabb 
utcákat aszfaltoznának le. Az útinf-
rastruktúra felújításának második 
szakaszát, amennyiben sikerül fi-
nanszírozást nyerni rá, az Anghel 
Saligny program keretében terve-
zik. Az 5+7 km-es útinfrastruktúra 
a települések öt hídjával együtt 
1,6+1,6 millió euróba kerül. 

 Növelik 
a szennyvíztisztító állomás kapacitását 

Napközi otthonok létesítése 

A tanügyi intézmények felújí-
tása, bővítése a község diák-
jainak versenyképes felkészí- 
tését is szolgálja. Négy regio-
nális operatív program meg-
valósításán dolgoznak, a 
finanszírozási szerződéseket 
több mint három éve írták alá, 
a bürokratikus ügyintézések 
azonban késleltették a mun-
kálatok elkezdését. 

A községközpont óvodaépületé-
nek bővítésével és napközi otthonná 
alakításával a szülők régi óhaját tel-
jesítik, így az is munkát vállalhat, 
aki gyermekfelügyelet okán ezt ko-
rábban nem tehette meg. A község-
központ óvodájának a felújítása és 
kibővítése, napközi otthonná alakí-
tása, valamint felszerelése több 
mint 870 ezer lejből valósul meg, 
ebből a hivatal önrésze 521 ezer lej.  

Lőrincfalván új óvodát építenek 
a jelenlegi helyett, mely az egyház 
épületében működik, és a tervek 
szerint iskolaépülettel bővítik. A lő-
rincfalvi napközi otthon 1.047.920 
lejbe kerül, igaz, ezt a finanszírozási 
szerződést is 2019 decemberében 
írták alá, az önkormányzat saját 
hozzájárulása az összeg fele. Tere-
miújfaluban kétszintes épületben 
alakítanak ki napközis óvodát. Az 
ugyancsak 2019-ben aláírt finanszí-
rozási szerződés 1.353.602 lejbe 
kerül, az önkormányzat önrésze 130 
ezer lej. Az elkezdett építkezést az 
építő- és üzemanyag drágulására hi-
vatkozva a vállalkozó nem tudta 
folytatni, így új közbeszerzési ver-
senytárgyalást kell meghirdetni, de 
remélhetőleg hamarosan ott is újra 
elkezdődhetnek a munkálatok.  

A vízhálózat kiépítését 
sürgetnék 

Dózsa György községben a 
vízhálózat kiépítése régóta 
esedékes és sürgős beruházás 
volna, mivel nyáron, aszály 
idején vízhiánnyal küzd a la-
kosság, esetenként a kutak 
kiszáradnak.  

A községi önkormányzat által 
megrendelt vízellátási előtanul-
mányt már évekkel ezelőtt átadták 
a Maros megyei Aqua Invest beru-
házónak, mivel az ígéretek szerint 
az a Nyárádmentén is menedzselte 
volna a vízhálózat kiépítését. A 
mesterterv szerint Nyárádszereda 
látta volna el vezetékes vízzel a 
községet, annak ellenére, hogy a 
nyárádtői fővezetékre is csatlakoz-
hatna a község. Nyárádszeredától 

Ilencfalváig lefektették ugyan a fő-
vezetéket, de egyelőre abban víz 
még nincs – hangsúlyozták az elöl-
járók. A környezetvédelmi előírá-
sok értelmében vízhálózatot azokon 
a településeken lehet kiépíteni, ahol 
működő szennyvízhálózat van. 
Ennek a kritériumnak a község már 
évek óta eleget tesz – 2017 óta mű-
ködik a csatornahálózat – ennek el-
lenére a megyei vízszolgáltató nem 
foglalta bele az Alsó-Nyárád menti 
községet a legutóbb közzétett víz-
hálózat-kiépítési programjába. Re-
mélhetőleg szakmai tévedésről van 
szó, amit mielőbb kiigazítanak, és a 
községet is bevonják a vízhálózat-
kiépítési tervbe, illetve elkezdődnek 
a tényleges munkálatok. 



Egyesület szervezte meg. A déli is-
tentisztelet előtt a rendezvény szak-
mai irányítói – Kásler Magda és 
Farkas Sándor – gyakorolták a je-
lenlevőkkel a csoportoknak hetek-
kel korábban videófelvételen 
elküldött moldvai táncot és a több 
magyar nyelvterületen élő népdal 
mezőségi változatát, Csoóri Sándor 
kedvencét.  
Lángőrző tekintetek 

A népművészeti fesztivál vala-
mennyi településen istentisztelettel 
kezdődött, a marosvásárhelyi Vár-
templomban Henter György refor-
mátus lelkipásztor hirdette az igét. 
Az együttlét első perceiben Csoóri 
Sándor Virágvasárnap című verse 
töltötte be a boltíves teret, majd a 
Tégy, Uram, engem áldássá című 
egyházi ének csendült fel. Ezt kö-
vetően a lelkész Pál apostolnak a 
korinthusbeliekhez írt leveléből idé-
zett: „Vigyázzatok, álljatok meg a 
hitben. (…) Minden dolgotok sze-
retetben menjen végbe” (16, 13-14). 
Erre a szentírási igerészre, illetve 
egy somostetői kopjafaavatás még 
friss emlékére épült az igehirdetés, 
amelynek alapüzenete az emberi 
élet őrfalszerepére, a fény, tudás, 
hagyomány őrzésére, a Reményik-
féle láng továbbadására mutatott rá.  

– Szeretném, ha ez a templom 
mindig ilyen színekben pompázna 
– mondta a lelkipásztor a gyönyörű 
viseletek mellett az izzó tekinte-
tekre is utalva, majd hozzátette: – 
Adja a Jóisten, hogy mindig ebben 
az izzásban, dobogásban őrizzétek 
a fényt, a kultúrát.  

Henter György Kányádi Sándor 

Valaki jár a fák hegyén című versé-
nek kezdősoraival emelte ki még 
hangsúlyosabban a lánggyújtás mo-
tívumát – a feladatot, amelyet a fia-
tal táncosok oktatóik nyomdokain 
haladva maguk is átvehetnek –, 
majd Csoóri Sándor életének első 
időszakából idézett fel egy villanás-
nyit, a Szentírást az újszülött pár-
nája alá helyező nagymama szavait, 
aki azt kívánta, hogy a kisunokája 
„könyves ember” legyen. A lelki-
pásztor arra biztatta a táncos gyüle-
kezet tagjait, hogy lefekvéskor ők is 
tegyék a fejük alá a Bibliát és a szép 
lájbikat, hiszen ezeknek a tárgyak-
nak lelkük van.  

– Harminc helyen ünnepelnek 
ma hozzátok hasonló fénnyel. Kívá-
nom, hogy ezek a fények az égig ér-
jenek, hogy lent és fent áthasson 
mindent az öröm és a békesség – 
zárta gondolatmenetét a lelkész, 
majd a Miatyánk és nemzeti imánk 
következett.  
Szebben, tisztábban… 

Az egyházi szolgálat után a tán-
cosok a Vártemplomtól a nagyszín-
padig vonultak, ahol Lengyel Gábor 
színművész újra előadta a Csoóri-
költeményt: „De itt vagyunk, de 
megvagyunk,/ nézzük, hogy nő a 
völgyi búza/s a szőlővirág hogy kí-
gyózik/fölrepedt, égő homlo-
kunkra…” 

A szavalat után Barabási Attila 
Csaba, a Maros Művészegyüttes 
igazgatója a Csoóri Sándor Alapból 
2017-től nyújtott támogatás jelentő-
ségéről szólt, amely néptáncegyüt-
tesek, népzenészek, illetve a 
népművészet ágazatain belül mű-
ködő más csoportok megvalósítha-

tatlannak hitt álmait tette valósággá.  
– Azt tapasztalom a különböző 

rendezvényeken, hogy az együtte-
sek szebben, tisztábban táncolnak, 
szebb viseletekben, szakszerűbben 
– hangsúlyozta az intézményvezető, 
majd hozzátette, hogy a rendszer-
váltás óta hatalmas változáson ment 
át a néphagyományok ápolása – a 
motiváló erejű Gyöngykoszorú 
néptáncmozgalomnak köszönhe-
tően is –, öt esztendeje pedig még 
nagyobb az előrelépés. A Csoóri-tá-
mogatásból viseleteket csináltattak 
az együttesek, néptáncoktatókat 
kértek fel a táncosok tanítására, 
népzenészeket a próbák és a rendez-
vények alatti kíséretre, ugyanakkor 
a színpadi felszerelést is korszerű-
síteni tudták – sorolta a fejlődés 
mérföldköveit a Maros Művész-
együttes igazgatója, majd arra kérte 
a táncosokat, oktatókat, csoportve-
zetőket, hogy tisztán, őszintén vi-
gyék tovább az elkezdett munkát, 
erdélyi magyarként, székelyként, 
hiszen ez a megmaradás biztosí-
téka. 
Szirmok és bimbó 

Az ünnepi beszéd után felcsen-
dültek a közös próbáról már szá-
munkra is ismerős dallamok, és a 
több száz fiatal a találkozás öröm-
teli, ösztönösen szép gesztusaival 
köszöntötte egymást, majd többszö-
rös kört formálva járta el a sodró 
erejű, gyönyörűséges moldvai kör-
táncot – Fitos Dezső és Kocsis 
Enikő koreográfiája szerint, ifj.  
Csoóri Sándor autentikus moldvai 
elemeket is beépítő zenéjére. A Ta-
vasszal a réten sok csikók nyerítnek 
kezdetű népdal végére virágszir-

mokként hajoltak össze a táncosok, 
hogy a középen feltartott pár bim-
bóként pompázzon. A táncot a 
közös éneklés követte. Magyaror-
szág, az én kedves, szép hazám, 
hangzott fel a költő kedvenc dala a 
nagyszínpad előtti téren, miközben 
a magasból apró esőcseppek hulltak 
a körből kifelé, a közönség irányába 
fordulók gyűrűjére. 

A népművészeti fesztivál har-
minc településének közös prog-
ramja után a Maros megyei 
néptáncegyüttesek sorra mutatták 
be gálaműsorukat. A táncok előtt a 
marosvásárhelyi Fagyöngy citera-
zenekar muzsikált, majd a megye-
székhelyi Borsika, a körtvélyfáji 
Bokréta, a maroskeresztúri Tipegők 
lépett színpadra, ezután a székely-
káli néptáncegyüttes, a mezőmada-
rasi Árvalányhaj néptánccsoport, a 
magyarói Csurgó, a búzásbesenyői 
Búzakalász, a mezőbándi Csipke-
bogyó, a segesvári Kökényes, a 
gyulakuti Szivárvány, a maroslu-
dasi Hajdina, a marosvásárhelyi 
Csillagfény és Boróka néptánc-
együttesek ajándékozták meg elő-
adásukkal a jelenlevőket. A 

táncünnepet a Maros Művészegyüt-
tes műsora zárta. 

A mezőbándi Csipkebogyó mérai 
táncokat vitt színpadra. Szabó Éva 
csoportvezetőtől megtudtuk, hogy 
az együttes hatvan táncosa számára 
több rend népviseletet szereztek be 
a Csoóri-támogatásból, emellett 
táncoktatásra, valamint Gyöngyko-
szorú néptánctalálkozókon és tánc-
táborokban való részvételre is telt 
az összegből, amiért nagyon hálá-
sak. A három korcsoporttal működő 
együttes hetente kétszer szokott 
próbálni, mezőségi, vajdaszentivá-
nyi és széki táncokat is tudnak, a 
kalotaszegit újonnan sajátították el. 

Az éppen színpadra készülő bor-
sikásokat a Csoóri Sándor nevével 
fémjelzett táncünnepre tanult kore-
ográfiáról és az énekről kérdeztük.  

– Könnyű, érdekes és örömteli 
volt – foglalta össze az elmúlt pár 
hét próbáit Balázs Júlia Lenke, mi-
közben Törzsök Zsuzsánna oktató 
hozzátette, hogy a felkészülés alatt 
a megadott videófelvétel mellett 
adatközlőktől is használtak forrás-
anyagot. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor
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Kárpát-medencei táncünnep 
Marosvásárhelyen



A csalódást keltő eredményei miatt a 
csoport utolsó helyén álló Európa-baj-
noki ezüstérmes Anglia vendégeként ér 
véget ma a Marco Rossi szövetségi ka-
pitány által irányított magyar labdarúgó-
válogatott júniusi erőltetett menete a 
Nemzetek Ligája A divíziójában. 

Az 57 éves olasz szakvezető játékosai 
remek produkciókkal örvendeztették 
meg az értük szorítókat az elmúlt másfél 
hétben. Előbb a június 4-ei első körben 
nagy meglepetést okozva 1-0-ra legyőz-
ték az angolokat a Puskás Arénában a hi-
vatalosan zárt kapus, de több mint 30 
ezer gyerek előtt rendezett találkozón, 
majd összességében jó játékkal 2-1-es 
vereséget szenvedtek az Eb-címvédő 
olaszok vendégeként. Ezután szombaton 
1-1-es döntetlent játszottak a majdnem 
telt házas Puskás Arénában a németek-
kel, ennek köszönhetően pedig az előze-
tes várakozásokat felülmúlva, négy 
ponttal a 3. csoport második helyén áll-
nak féltávnál. 

A legnagyobb kérdés változatlanul az, 

hogy a magyar futballisták milyen álla-
potban vannak azután, hogy egy hét le-
forgása alatt három ilyen magas 
színvonalú meccset kellett lejátszaniuk a 
világ élvonalába tartozó együttesekkel. 
Az angolok ráadásul vélhetően nagyon 
motiváltan készülnek a Wolverhampton-
ban sorra kerülő mai ütközetre, mivel 
minden bizonnyal szeretnének azonnal 
visszavágni a budapesti vereségért, va-
lamint első győzelmüket szerezhetik 
ebben a Nemzetek Ligája-kiírásban. A 
magyarországi meccs után ugyanis csak 

két döntetlenre volt képes Gareth South-
gate szövetségi kapitány csapata, előbb 
Münchenben a németek (1-1), majd 
szintén Wolverhamptonban az olaszok 
(0-0) ellen. 

A magyar válogatott ma 21.45-től 
mérkőzik meg Angliával a Molineux 
Stadionban (TV: DigiSport 2). A magyar 
szövetség szerint a sárga lapjai miatt egy 
meccsről eltiltott kapus, Gulácsi Péter 
nem utazott el a válogatottal a szigetor-
szágba, míg Sallói Dániel visszatért az 
egyesült államokbeli klubcsapatához, a 

Sporting Kansas City-
hez, így ő sem lesz ott 
Wolverhamptonban. 

A csoport másik 
keddi meccsén a néme-
tek szintén első sike-
rükre hajtanak, ehhez 
Mönchengladbachban 
az újjáépítés alatt álló, 
és a csoportban veretle-
nül éllovas, Eb-cím-
védő olaszokat kell 
legyőzniük. Németor-
szág az első három kör-
ben egyetlen meccset 
sem veszített el, három 
1-1-es döntetlent köve-
tően három ponttal áll a 
csoport harmadik he-
lyén. 

Nagy Zsolt gólja, jobbra Manuel Neuer (j) német kapus, balra csapattársa, Nico Schlotterbeck          Fotó: MTI/Kovács Tamás 
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Szoboszlai Dominik (j) büntetőből szerzett gólja az Anglia elleni, budapesti mérkőzésen Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt 

A magyar labdarúgó-váloga-
tott 1-1-es döntetlent játszott 
szombaton a német csapattal 
a Nemzetek Ligája A divíziójá-
nak harmadik fordulójában, a 
Puskás Arénában, és ezzel 
megőrizte csoportjában a má-
sodik helyet. 

Mindkét együttes kissé kap-
kodva, feszült hangulatban kezdte a 
meccset, az első pontos akciót aztán 
a magyaroknak sikerült végigvin-
niük, és Nagy Zsolt első válogatott-
beli góljával a 6. percben meg is 
szerezték a vezetést: Fiola elfutott a 
jobb oldalon, remekül centerezett 
Sallaihoz, akinek közeli fejesét 
Neuer éppen az érkező Nagy Zsolt 
elé ütötte, a Puskás Akadémia szél-
sője pedig átvette a labdát, és nyolc 
méterről a léc alá bombázott (1-0). 
Azonban nem sokáig tartott a haza-

iak öröme, három perccel később 
ugyanis szinte a semmiből egyenlí-
tettek a németek: a középen mély-
ségből beinduló Hofmann kiváló 
indítást kapott, át tudta venni a lab-
dát a kapujából kimozduló Gulácsi 
mellett, majd senkitől sem zavar-
tatva bal belsővel az üres kapuba 
gurított 11 méterről (1-1). 

A gyors gólváltás után mindkét 
együttes igyekezett megnyugodni, 
megfontoltabbá váltak a passzok és 
a támadásépítések, valamint több 
kisebb-nagyobb szabálytalanságot 
is elkövettek a játékosok. A néme-
tek egy szabadrúgás után, a magya-
rok pedig egy szépen felépített 
akció végén kerültek veszélyes szi-
tuációba, de a befejezésbe mindkét 
oldalon hiba csúszott. A folytatás-
ban is lendületes, lüktető és a szur-
kolók számára élvezetes mérkőzést 

vívtak a csapatok. A németek kidol-
goztak ugyan néhány lehetőséget, 
ám az utolsó passzban, érintésben 
vagy kapura lövésben rendre elhal-
tak ezek a helyzetek. A másik olda-
lon szintén alakultak ki veszélyes 
szituációk, Fiola nagyszerű, közeli 
jobb lábas lövésénél például Neuer 
mentette meg a góltól a csapatát, 
mivel lábbal hárított bravúrosan. 

Fordulás után eleinte nem válto-
zott jelentősen a játék képe, aztán a 
magyar válogatott valamelyest 
visszaállt a saját térfelére, a 
német együttes pedig tartotta a 
labdát, és megfontolt támadás-
építéssel próbálkozott. Amikor a 
hazaiaknak sikerült megszerez-
niük a labdát, akkor rövid pasz-
szokkal és nagy lendülettel 
igyekeztek ellenakciót vezetni, 
de a rivális hátsó alakzata a 

meccsnek ebben a szakaszában sta-
bil volt. 

Húsz perccel a lefújás előtt a 
megélénkült német gárda nagy 
helyzetet dolgozott ki, ám Hofmann 
ziccerben a lövés helyett a passz 
mellett döntött, Orbán pedig így 
tisztázni tudott. Percekkel később 
Szoboszlai beadása nyomán a cse-
reként beállt Ádám Martin fejelhe-
tett tisztán hat méterről, de a labda 
Neuer kezében kötött ki. A hajrá 

kezdetén előbb a szintén csereként 
pályára küldött Gazdag lövését kel-
lett védenie Neuernek, majd Ádám 
bólinthatott ismét közelről, azonban 
a fejes nem volt pontos, éppen a 
német kapushoz pattant a labda. 

A lefújás előtti percekben már 
csak a vendégek erőltették a táma-
dásokat, a magyarok a védekezésre 
rendezkedtek be, és a szurkolók tá-
mogatásától kísérve végül megőriz-
ték a döntetlent. 

Döntetlennel csoportmásodik maradt a magyar válogatott  

Az első román siker 
a Nemzetek Ligájában 
Megszerezte első győzelmét a román labdarúgó-válo-

gatott a Nemzetek Ligája mostani kiírásában szombat este 
Bukarestben: Bancu 30. percben szerzett góljával az ala-
kulat 1-0-ra felülmúlta Finnországot. 

A román játékos Puşcaş jobb oldali beadásából, finn já-
tékosok gyűrűjéből fejelt a hálóba, kihasználva, hogy köz-
vetlen riválisa éppen a labda érkezésének pillanataiban 
megcsúszott és elesett. 

Előzőleg George Puşcaş kihagyott egy büntetőt (a 16. 
percben), amelyet a videóbíró döntése alapján ítéltek meg. 

A 24. percben a mérkőzés mintegy két percre félbesza-
kadt a román szurkolók petárdázása miatt. 

Játszottak:  
Románia: Niţă – Raţiu, Chiricheş, Burcă, Bancu – Olaru 

(68. Creţu), M. Marin, Cicâldău (69. R. Marin) – Sorescu 
(79. Mihăilă), Puşcaş, Oct. Popescu (54. Hanca). 

Finnország: Joronen – Alho (68. Soisalo), L. Väisänen 
(80. Källman), Ivanov, O’Shaughnessy (15. Jensen), Uro-
nen – Lod, Kamara, Schüller – Pukki (68. Nissilä), Poh-
janpalo. 

Vezette: Harald Lechner (osztrák). 

Angliában újrázhatnak a magyarok 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 3. forduló: Magyar-

ország – Németország 1-1 (1-1) 
Budapest, Puskás Aréna, 55.926 néző, vezette: José María Sánchez 

(spanyol). 
Gólszerzők: Nagy Zs. (6.), illetve Hofmann (9.). 
Sárga lap: Sallai (17.), Gulácsi (86.), Ádám (90.), illetve Schlotterbeck 

(36.). 
Magyarország: Gulácsi – Lang, Orbán, Szalai Attila – Fiola, Nagy 

Ádám, Styles (87. Vécsei), Nagy Zsolt (70. Nego) – Sallai (76. Gazdag), 
Szoboszlai – Szalai Ádám (69. Ádám). 

Németország: Neuer – Schlotterbeck, Süle, Kehrer – Hofmann (85. 
Nmecha), Goretzka (69. Gündogan), Kimmich, Raum – Havertz (85. 
Adeyemi), Musiala (78. Brandt) – Werner (78. Müller). 

A csoport állása 
 
1. Olaszország 3 1 2 0 3-2 5 
2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 3-3 4 
3. Németország 3 0 3 0 3-3 3 
4. Anglia 3 0 2 1 1-2 2 

Románia kiköszörülné a csorbát 
A román labdarúgó-válogatott Montenegró csapatát fogadja ugyancsak ma 

21.45 órai kezdettel, a bukaresti Giuleşti-stadionban. A Finnország elleni egy-
gólos sikert követően újabb győzelemre pályázik az alakulat, amelynek edzője, 
Edward Iordănescu úgy véli: ha sikerül újabb három pontot begyűjteni, egészen 
más hangulatban készíthetik elő a sorozat szeptemberi zárómérkőzéseit. „Mon-
tenegró ellen nagy küzdelemre és nehéz játékra készülünk, de mindent meg kell 
tennünk azért, hogy bebizonyítsuk: az ellenfelünktől elszenvedett 1-0-s vereség 
egyszerű kisiklás volt“ – fogalmazott. A mérkőzést a Prima TV közvetítésében 
tekinthetjük meg. 

Ma a televízióban 
 

* 19.00 óra, DigiSport 2: Örményország – Skócia 
* 19.00 óra, DigiSport 3: Moldova – Andorra 
* 21.45 óra, DigiSport 1: Németország – Olaszország 
* 21.45 óra, DigiSport 2: Anglia – MAGYARORSZÁG 
* 21.45 óra, DigiSport 3: Lengyelország – Belgium 
* 21.45 óra, DigiSport 4: Hollandia – Wales 
* 21.45 óra, Prima TV: ROMÁNIA – Montenegró 

A B divízió 3. csoportjának állása 
 

1. Bosznia-Hercegov. 3     1     2      0      3-2      5 
2. Finnország              3     1     1      1      3-2      4 
3. Montenegró             3     1     1      1      3-3      4 
4. ROMÁNIA                3     1     0      2      1-3      3 

Mestermérleg 
* Marco Rossi (Magyarország): „Ismét bizonyítottuk, hogy nem enge-

dünk, játékosaim mindent beleadtak, és mindent kiadtak magukból. Min-
denki a tőle telhető legtöbbet tette meg, taktikailag keveset hibáztunk. 
Számítottunk rá, hogy a németeknél lesz többet a labda, erre készültünk, 
ezért tartottuk magasan a védekezést, ebből sajnos kaptunk egy gólt. Na-
gyon büszke vagyok minden egyes játékosomra, valamint a szakmai stáb 
tagjaira is, és mindenkinek hálával tartozom, mert május 23. óta mind- 
annyian éjjel-nappal dolgoznak.“ 

* Hansi Flick (Németország): „Nem sikerült végrehajtanunk mindazt, 
amit előzetesen elterveztünk. A magyarok jól végezték, amit elterveztek, 
nekünk az Anglia elleni meccs után ez a találkozó nem jött jól a kemény, 
nehezen legyőzhető, jól szervezett ellenfelünk vendégeként.“ 



A Sepsi OSK leigazolta a Med-
gyesi Gaz Metan korábbi fut-
ballistáját, Francisco Júniort, 
jelentette be múlt héten a 
székelyföldi klub, amely a Pro 
Sport értesülése alapján meg-
szerezte Denis Ciobotariut is. 

Utóbbi az előző idényben az FC 
Voluntari-nál szerepelt kölcsönben, 
ahol az édesapjával, az egykori vá-
logatott Liviu Ciobotariuval dol-
gozhatott együtt. Egyébként a 
Kolozsvári CFR 1907 játékosa volt, 
de a bajnokcsapatnál kevés játékle-
hetőségre számíthatott, ezért döntött 
úgy korábban, hogy a főváros mel-
letti település csapatában folytatja. 
Átigazolása hírét a klub még nem 
erősítette meg. Kiemelendő azon-
ban, hogy a bukaresti sportlap nem 
lehetséges igazolásról, hanem kész 
tényről beszélt, az OSK ugyanakkor 
csakis akkor szokott bejelenteni 

egy-egy új játékost, ha már minden 
részletről megegyeztek, az iratokat 
pedig aláírták. Így tettek a guinea-
bissaui Francisco Júniort illetően is, 
akinek az érkezését már minden saj-
tóorgánum hetekkel korábban kész 
tényként közölte. 

Ciobotariu érkezése amúgy logi-
kus döntésnek tekinthető, hiszen 
jobbhátvédként és középső védő-
ként is bevethető, és korábban Dió-
szegi László klubtulajdonos egy 
jobbhátvéd érkezéséről beszélt. 
Tincu távozása után ugyanakkor a 
védelem belső része egyik tartaléka 
nélkül maradt. 

A Sepsi OSK bejelentette ugyan-
akkor, hogy szerződést hosszabbí-
tottak a jobbhátvéd Radoszlav 
Dimitrovval. Most már csak a 
régóta ígért középcsatár igazolása 
késik, ez a poszt egyébként a legne-
hezebben betölthető egy csapatban, 
és nagy hiány mutatkozik belőle a 
nemzetközi játékospiacon is. 

Tisztújító közgyűlést tartott 
szombaton a Maros megyei 
labdarúgó-egyesület, miután 
az előző vezetőség négyéves 
mandátuma végéhez érke-
zett. 

Mircea Bucur elnöknek több ki-
hívója is volt idén, közülük Călin 
Flanja vezette a legszélesebb körű 
kampányt, nemcsak a szavazók kö-
rében, de a nyilvánosság előtt is, a 
közösségi médiában, illetve a helyi 
televíziókban. Eduard Bota, aki 
maga is az elnöki tisztségért nyúj-
tott be pályázatot, Flanja javára 
visszalépett. A negyedik jelölt 
Toma János Attila volt. 

Az ülés után maga Călin Flanja 
volt az első, aki, vereségét elis-
merve, bejelentette, hogy Mircea 
Bucurt újraválasztották a tiszt-
ségre. „Gratulálok Mircea Bucur-
nak az újraválasztásához a Maros 
megyei labdarúgó-egyesület élére. 
Noha a kampány során megpróbál-
tam hangsúlyozni azokat a hiá-
nyosságokat, amelyek a mi 
szemszögünkből a vezetése alatt 
fennállnak, a szavazás eredményé-
nek alávetem magam, ugyanolyan 
odaadással folytatom a tevékeny-
ségemet, mint eddig, és a jelzett 

problémák megoldásán dolgozom 
tovább. A szavazás eredménye azt 
mutatja, hogy többségben vannak, 

akik úgy látják, hogy jól működ-
nek a dolgok, és így kell ennek ma-
radnia” – írta a közösségi hálón. 

Bálint Zsombor

A régi-új elnök (j2) Toth Iosifot (j1) nevesítette a főtitkári tisztségre, utóbbi megkapta a szavazati joggal rendelkező tagok egyöntetű támo-
gatását 

Verstappen győzött az Azeri Nagydíjon, 
mindkét Ferrari kiesett 

A címvédő és éllovas Max Verstappen nyerte a 
Forma–1-es Azeri Nagydíjat Bakuban. 

A rajtnál a tavalyi győztes Sergio Pérez (Red Bull) 
az élről induló monacói Charles Leclerc elé vágva át-
vette a vezetést. A negyedik helyen haladó spanyol 
Carlos Sainz Jr. kilenc kör elteltével fékhiba miatt fel-
adta a versenyt, ferraris márkatársa, Leclerc azonnal 
ki is állt a bokszba, a rövid virtuális biztonsági autós 
fázis alatt a Red Bull két pilótája, Pérez és a címvédő 
holland Max Verstappen viszont nem jött ki. Az élen 
nem sokkal később Verstappen megelőzte csapattár-
sát, aki kijött a bokszba, majd kicsivel később, a 19. 
körben a holland is új abroncsokat kapott. Leclerc, 

Verstappen, Pérez volt ekkor a sorrend az élen, de 
nem élvezhette sokáig a vezetést a Ferrari: a 21. kör-
ben elfüstölt a motor a monacói autójában, így a ma-
ranellói istálló mindkét pilótája műszaki hiba miatt 
volt kénytelen kiszállni. 

Ezzel a kettős győzelem szinte a Red Bull ölébe 
hullott, újabb virtuális biztonsági autós szakasz alatt 
mindkét autót kihozták gumicserére, a verseny foly-
tatásában pedig zavartalanul közlekedve aratott kettős 
sikert a csapat. Az ötödször megrendezett Azeri 
Nagydíjon az ötödik különböző győztest avatták.  

A világbajnokság a hétvégén a montreali Kanadai 
Nagydíjjal folytatódik. 

Mircea Bucur maradt 
a megyei labdarúgó-egyesület elnöke 

Kosárlabda helyett 
nyilatkozatokkal csatáztak 

Nyilatkozatváltással folytatódott 
a múlt heti marosvásárhelyi felju-
tási kosárlabdatorna, amelynek az 
utolsó mérkőzésén a Știința nem állt 
ki a helyi CSM ellen, noha esetle-
ges győzelme  esetén még lett volna 
esélye a feljutásra. Igaz, erre igen-
csak minimális kilátása volt, hiszen 
több alapembere nélkül jött Maros-
vásárhelyre. Háttérinformációk sze-
rint a bukaresti klubnak nyűg lett 
volna – anyagi háttér híján – az él-
vonalba jutás, ugyanakkor nem 
sokat kockáztattak volna, ha pá-
lyára lépnek az utolsó meccsen, hi-
szen ellenfelük volt a toronymagas 
esélyes. 

A sportszerűtlen gesztust közle-
ményben próbálta kimagyarázni a 
fővárosi sportszervezet. Eszerint a 
játékosok többségére másnap érett-
ségi várt, és túl későn értek volna 
haza, ha vasárnap este pályára lép-
nek. Ezek után megvádolták a La-
gunát, hogy megóvta a torna 
korábbi dátumra költöztetését, 
illetve a marosvásárhelyi klubot is, 
amiért nem egy nappal korábban 
tűzte műsorra a mérkőzéseket, il-
letve hogy nem volt hajlandó ko-
rábbi időpontban játszani az utolsó 
meccset. 

A nyilakozatra a közösségi médi-
ában érkezett válaszok közül több 
megjegyezte, hogy az érettségiről 

való lemaradás nem állja meg a he-
lyét, hiszen a szóbeli vizsgát, amely 
amúgy is inkább formaság, meg le-
hetett volna úgy szervezni, hogy a 
játékosokat későbbi időpontban 
vizsgáztassák. 

A marosvásárhelyi klub közle-
ményben reagált. Leszögezték, 
hogy a torna időpontját nem ők, 
hanem a szövetség határozta meg, 
ezen nem módosíthattak. Továbbá 
fizettek, hogy házigazdái lehesse-
nek a tornának, ezért fontos volt, 
hogy a mérkőzéseket olyan idő-
pontban játsszák, amikor a szurko-
lóknak is megfelel. Továbbá hamis 
az az információ, miszerint a Știința 
kérte volna a mérkőzés kezdési órá-
jának a módosítását, ilyen kérés 
nem hangzott el – mondják. 

A közlemény a következő sorok-
kal zárul: „Az egész tornára érvé-
nyes bérleteket és az utolsó 
mérkőzésre is érvényes jegyeket ad-
tunk el. Több mint 1000 néző jött 
el, hogy együtt ünnepelje a csapattal 
a feljutást, amit már a második for-
dulóban, a Laguna Bukarest elleni 
győzelem után biztosítottunk. A 
Marosvásárhelyi CSM vezetősége 
úgy véli, hogy a Știința Bukarest tá-
volmaradása az utolsó mérkőzésről 
sportszerűtlen, minősíthetetlen 
gesztus, amely semmibe veszi az el-
lenfelet, a szurkolókat, a kosárlab-
dát és általában a sportot”. 

Újabb érkezők a Sepsi OSK-nál 

Francisco Júnior szerződtetését június 9-én jelentette be a háromszéki alakulat 
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 
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Duplázott az ACS 
A megyei szintű labdarúgóidény a kupadöntővel zárult. A 4. liga 

megnyerését követően az ACS Marosvásárhely megszerezte győzel-
met a Románia-kupa megyei szakaszában is, miután a döntőben 6-
1-re nyert az ugyancsak marosvásárhelyi Atletic ellen. A csapatnak 
így nem ért véget a szezon, hiszen július 18-án és 25-én a Gyergyó-
szentmiklósi VSK ellen játszik oda-vissza osztályozót a 3. ligába ju-
tásért. 

Nem jutott fel a 2. ligába 
az FC Székelyudvarhely 

Elvesztette a 2. ligás feljutásért kiírt selejtező párharcot az FC Szé-
kelyudvarhely, a 0-0-s idegenbeli döntetlent követően ugyanis hazai 
pályán is ikszelt (1-1) a CSM Slatinával, az ezt követő büntetőpár-
bajban pedig 4-3-ra alulmaradt riválisával szemben. De nem sikerült 
egy osztállyal fennebb lépnie a Nyárádtői Unirea 2018-cal és a 
Szászrégeni CSM Avântullal azonos csoportban szerepelt és végig 
menetelő CS Vajdahunyadnak sem, a 2-1-es hazai sikert ugyanis a 
Nagybányai Minaur hazai környezetben 4-1-es diadallal überelte, és 
ezzel elütötte ellenfelét a feljutás lehetőségétől. 

További eredmények: Botosáni Dante – Galaci Suporter Club Oţe-
lul 1-1 és 0-3, feljutott a Galac; CS Tunari – Bukaresti Progresul 
Spartak 0-4 és 1-3, feljutott a Progresul Spartak; Újszentesi CSC – 
Resicabányai CSM 0-0 és 1-1, 4-2 a büntetőpárbajban, feljutott az 
Újszentes. 

A vb-pontversenyek állása 
* versenyzők: 1. Verstappen 150 pont, 2. Pérez 129, 3. Leclerc 116, 4. Russell 99, 5. Carlos Sainz 

Jr. (spanyol, Ferrari) 83, 6. Hamilton 62, 7. Norris 50, 8. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 40, 9. Ocon 
31, 10-11. Gasly 16, Alonso 16, 12-13. Kevin Magnussen (dán, Haas) 15, Ricciardo 15, 14. Vettel 13, 
15. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 11, 16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 3, 17. Lance Stroll 
(kanadai, Aston Martin) 2, 18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1;  

* csapatok: 1. Red Bull 279 pont, 2. Ferrari 199, 3. Mercedes 161, 4. McLaren 65, 5. Alpine 47, 6. 
Alfa Romeo 41, 7. Alpha Tauri 27, 8-9. Haas 15, Aston Martin 15, 10. Williams 3. 

Eredményjelző 
Forma–1-es Azeri Nagydíj, Baku (51 kör, 306,049 km): 
* pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:34:05.941 óra, 2. Sergio Pérez (mexikói, 

Red Bull) 20.823 másodperc hátrány, 3. George Russell (brit, Mercedes) 45.995 mp h., 4. Lewis Ha-
milton (brit, Mercedes) 1:11.679 p h., 5. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:17.299 p h., 6. Sebastian 
Vettel (német, Aston Martin) 1:24.099 p h., 7. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:28.596 p h., 8. Da-
niel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 1:32.207 p h., 9. Lando Norris (brit, McLaren) 1:32.556 p h. 

10. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:48.184 p h. 
* leggyorsabb kör: Pérez (1:46.046 perc, 36. kör) 
* pole pozíció: Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 

Bálint Zsombor



Egyesek már használják, de a Microsoft 
csak most jelentette be, hogy készen áll a tö-
meges bevezetésre a Windows 11. Az új ope-
rációs rendszer nemcsak ráncfelvarrást jelent, 
hanem valódi változást az előző rendszerhez, 
a Windows 10-hez képest. A techóriás még 
tavaly júniusban jelentette be a Windows 11-
et, majd október 5-én hivatalosan is utat nyi-
tottak neki. Azonban mostanáig csak kevesen 
ismerhették meg közelebbről, aminek az 
egyik oka az, hogy nagyon szigorú rendszer-
követelményeknek kellett megfelelnie a szá-
mítógépnek. A másik ok, amiért sokan nem 
telepítették eddig, az volt, hogy egyes illesz-
tőprogramoknál gondok voltak, így a felhasz-
nálók egy része úgy döntött, hogy vár vele. 

A napokban viszont a Microsoft bejelen-
tette, hogy a rendszer készen áll a tömeges 
bevezetésre, ami azt jelenti, hogy bárki tele-
pítheti, aki rendelkezik megfelelő számító-
géppel. 

Jó hír, hogy az elmúlt hónapokban a Mic-
rosoft sorra javította ki a Windows 11 hibáit. 
Azokat, amelyek korlátozták, hogy az operá-
ciós rendszer megfelelően működjön azokon 
a számítógépeken, amelyeknek a hardverje 
képes kell legyen futtatni azt. Több ízben ta-

pasztalták, hogy bár a számítógép rendszer-
teljesítménye megfelelő volt, a Windows 11 
kék képernyőt mutatott vagy meghibásodott. 

Most viszont a cég a hivatalos oldalán je-
lentette be, hogy az összes ismert problémát 
megoldották, vagy legalább enyhítették. Ez 
azt jelenti, hogy a rendszer készen áll az ösz-
szes támogatott számítógépen való műkö-
désre. A Windows Update-en (Windows 
Frissítés) keresztül pedig telepíthető is azok 
számára, akik a Windows 10 2004-es verzió-
ját vagy annál újabbat használnak. Jelenleg 
minden jel arra utal, hogy a Windows 11 első 
éves frissítése a következő hetekben megje-
lenik, ami a hibajavítások mellett újdonságo-
kat is hoz. 
Whatsapp nélkül maradnak 
a régi iPhone-felhasználók 

A technológia folyamatosan fejlődik, és 
ehhez nemcsak szoftverre, hanem hardverre 
is szükség van. A régi eszközök tulajdonosait 
egyes esetekben azzal próbálják a gyártók 
váltásra ösztönözni, hogy elvesznek külön-
féle támogatásokat és szolgáltatásokat. Ma-
napság elmondható, hogy az összes piacon 
levő gyártó élt ezzel a lehetőséggel. Az Apple 
néhány év után nem adja meg a lehetőséget a 

szoftverfrissítésre egyes eszközöknél, de a 
Windows is komolyabb rendszerteljesítményt 
igényel annak érdekében, hogy az új operá-
ciós rendszer működhessen az adott számító-
gépen. Az Android esetében sokszor lehetett 
már hallani a szándékos belassításról vagy 
arról, hogy egy kötelező szoftverfrissítésnél 
elvesznek bizonyos funkciókat. Azonban arra 
is van példa, hogy ezektől a vállalatoktól tel-
jesen független cég kénytelen megkövetelni 
az újabb rendszert. Ez pedig azzal jár, hogy 
bizonyos régebbi eszközökön már nem lesz 
elérhető az adott program. 

Hasonló helyzetbe került a Whatsapp is, 
amely, bár megpróbál annyi eszközt támo-
gatni, amennyit csak tud, valahol ő is meg 
kell húzza a határt. Ebből kifolyólag október-
ben nagy változások lesznek az egyik legnép-
szerűbb üzenetküldő alkalmazásnál. A fő ok, 
hogy folyamatosan fejlesztik a funkciókat, 
valamint ott van a végpontok közötti titkosí-
tás, amihez szükség van egy új és biztonságos 
rendszerre. Ezért számos iPhone esetében 
meg kell húzni a határt, azaz a régi iPhone-
felhasználók el fogják veszíteni az alkalma-
zást, ha nem cserélik le a készüléket. 
Természetesen informatikai szempontból 
meg lehetne oldani, hogy a régebbi készülé-
keken is fusson az alkalmazás, viszont ez azt 

feltételezné, hogy nagyon meg kell hosszab-
bítani a háttérben álló kódláncot, a program 
kevésbé lenne hatékony. Továbbá egyes új 
funkciók sem működnek a régebbi IOS-ver-
ziókkal. 

A WAbetaInfo értesülései szerint a  
Whatsapp azt tervezi, hogy megszünteti az 
IOS 10 és 11 támogatását, vagyis legalább 
IOS 12-et kell futtasson az az iPhone, ame-
lyen a Whatsappot szeretnénk használni. A 
változás október 24-én fog életbe lépni, addig 
az érintetteknek van idejük készüléket cse-
rélni vagy frissíteni az operációs rendszert, 
hiszen egyes felhasználók elmulasztják ezt, 
és bár a készülék frissíthető, a régi rendszert 
használják. 

A döntés azokat az iPhone-okat érinti, 
amelyeket 2012-ben és 2013-ban dobtak pi-
acra. Azonban az Apple nagyon sokáig támo-
gatja szoftveresen az egyes készülékeket, így 
az iPhone 5s, 6 és 6s továbbra is használhat-
ják a népszerű alkalmazást. Nem ennyire jó 
a helyzet az iPhone 5 és 5c esetében, ezeket 
ugyanis már nem lehet frissíteni az IOS 12-
re. Amennyiben ezen készülékek tulajdonosai 
ragaszkodnak a Whatsapphoz, kénytelenek 
lesznek eszközt cserélni, viszont az új készü-
lék már nem kell feltétlenül iPhone legyen, 

mert a Whatsapp-csevegések már platformra 
is átmenthetők. 
A mobiltelefon-gyártóknak sem kedvez 
az idei év 

A Trendforce piackutató vállalat szakem-
berei úgy vélik, hogy az idén várhatóan ke-
vesebb okostelefont adnak el a gyártók, mint 
tavaly. Már az első negyedévben tapasztal-
ható volt a negatív tendencia, ami a második 
negyedévben is folytatódik. Ennek elsősor-
ban az az oka, hogy rengeteg gyártósor üze-
mel Kínában, ahol a koronavírus-járvány 
miatt lényegében megállt az élet. Másodsor-
ban az is fontos, hogy Kínában egyre keve-
sebben vásárolnak új okostelefont, ennek 
hatására 13%-kal is zuhanhatnak az eladások 
a hatalmas népességet számláló országban. 

A Trendforce vállalat elemzői úgy vélik, 
hogy 2022-ben 1,333 milliárd okostelefon ta-
lálhat gazdára, de az sem kizárt, hogy ennél 
is kevesebb, hiszen a kínai Covid-helyzeten 
kívül világszerte hatalmas problémákat okoz 
az infláció, a félvezetőhiány és nem utolsó-
sorban az orosz–ukrán háború. Érdekesség, 

hogy India kiemelkedő számokat produkál, 
viszont hosszú távon ott sem lehet tartani a 
dinamikus növekedést, valamint a becslések 
szerint továbbra is Kína marad a világ legna-
gyobb okostelefon-felvevő piaca, azonban a 
részesedése várhatóan 24,2%-ról 21,1%-ra 
esik vissza. Jelenleg a második helyen van 
India 13,1%-kal, míg az Egyesült Államok 
kapja a bronzérmet 11%-kal. 

Az okostelefonok piacán jelenleg a Sam-
sung dominál, melynek a globális piaci része-
sedése egy év alatt 22%-ról 24%-ra nőtt. A 
dobogó második fokán az Apple áll, az almás 
vállalat piaci részesedése egy év alatt 3%-kal, 
15-ről 18%-ra nőtt. Harmadik helyen a Xia-
omi van, amely az utóbbi évben egy százalé-
kot veszített, jelenleg a globális piac 13%-a 
az övé. A csökkenésnek az lehet az oka, hogy 
a gyártó telefonjai az utóbbi években mind 
drágábbak lettek, ezért nem tudnak annyi vá-
sárlót elérni, mint 1-2 évvel korábban. Az 
Egyesült Államok és Kína között dúló  
kereskedelmi háború miatt került le a Huawei 
a Top3-as listáról. 

 

Nagy-Bodó Szilárd 
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

   Forrás: Microsoft

Telepíthető a Windows 11

Forrás: használtalma.hu

           Forrás: Wikipédia



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (16170-I) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16142) 

SÜRGŐSEN eladó egyszoba-össz-
komfortos lakás a Dózsa György utca 
189. szám alatt, földszinten, a  
Meggyesfalvi negyedben. Tel. 0773-
381-254, 8-20 óra között. (16242-I) 

MINDENFÉLE 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (16236-I) 

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

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205. 
(16201) 

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cse-
répből, Lindab lemezből, kisebb javí-
tást, kerítéskészítést, meszelést, 
szigetelést. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel. 0754-634-559, 
Csaba. (16177-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Fülöp Hunor. 
(16176-I) 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, te-
tőkészítést, tetőjavítást, belső javí-
tást, szigetelést polisztirénnel, 
elszállítunk törmeléket és egyéb 
anyagot, készítünk kerítést. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0750-678-803. (16151-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, 
garázsfelújítást, külső-belső szigetelést, 
meszelést, bármilyen kisebb javítást és 
mindenféle más munkát. Tel. 0747-508-
707, Misi. (16221) 

VÁLLALUNK bármilyen kerítésjaví-
tást és kerítéskészítést, kerítés- 
pucolást, kerítésfestést mindenféle 
színre, lambériázást, víkendházké-
szítést, bármilyen tetőjavítást és bár-
milyen szigetelést. Tel. 
0712-294-471. (16222-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatorna- 
javítást, bármilyen kisebb javítást és 
mindenféle más munkát, kerítéské-
szítést is. Tel. 0740-756-103.  
(16122-I) 

CÉG vállal 10% kedvezménnyel ház-
tetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, 
cserépforgatást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást. Tel. 0774-574-527. 
(15831-I) 

KERTI munkát, favágást, kaszálást 
vállalok. Tel. 0770-621-920. (16136) 

TETŐFEDÉS, tetőjavítás, tetőfelújítás. 
Tetőfedés cserepes lemezzel, 
trapézlemezzel, palatetők (síkpala vagy 
hullámpala, zsindelytető) bontás nélküli 
átfedése a meglévő tetőhéjazatra 
lécezéssel. Cseréptetők kivitelezése, 
meglévő cseréptető, palatető, lemeztető, 
zsindelytető, lapos tető javítása, 
beázások gyors, szakszerű elhárítása, 
ácsmunkák, kúpcserepek malterozása, 
cserépforgatás, bármilyen tető javítása. 
Belső munkálatok: színezés, glettolás, 
parkettezés. 15% kedvezményt adunk! A 
kedvezmény a munka teljes összegéből 
kerül kiszámításra. Ne maradjon le a 
kedvezményről! Keressen! Tel. 0712-
288-635. (16241) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Mély fájdalommal emlékezem 
drága feleségemre, KILYÉN 
ERZSÉBETRE halálának 3. 
évfordulóján.  
Szerető férje, István. (16224-I) 

Fájó szívvel emlékezünk 
drága édesanyánkra, KILYÉN 
ERZSÉBETRE eltávozásának 
3. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! Leányai: Enikő és 
családja, Gabriella és 
családja. (16224-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Szomorúan, fájó szívvel 
búcsúzunk volt kolléganőnktől, 
DÉVAY PIROSKÁTÓL. Őszinte 
részvétünket fejezzük ki a 
gyászoló családnak.  
Volt kollégái az egykori 4-es 
számú általános iskolából. 
(16248-I) 

Fájó szívvel búcsúzunk DÉVAY 
PIROSKA tanárnőtől, volt 
lakótársunktól. Nyugodjon 
békében! Őszinte részvétünket 
fejezzük ki a családnak.  
A Tusnád utca 1. szám 
lakóközössége. (16250-I) 

Őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki 
Varga Balázsnak Marosszent-
györgyre FELESÉGE elhunyta 
miatt érzett fájdalmában. 
Csatlós Attila és felesége, Kati 
Zsámbékról. (16253-I)

A fiskális ellenőrzések eredményei 
az év első öt hónapjában 

Az állam megfelelő működéséhez szükséges források biztosítása érdekében az ANAF (Adó- és Pénzügyi 
Hivatal) célja az önkéntes kötelezettségvállalás mértékének növelése mind az adóbevallást, mind az adófi-
zetést illetően, az adófizetők állampolgári felelősségvállalására, de a bevallási eljárásokról szóló tájékoztató 
kampányokra is támaszkodva.  
A fiskális ellenőrzés az adóbevallás jogszerűségének, valamint az adófizetés pontosságának ellenőrzésére 
irányul. 
A jogi és természetes személyek fiskális ellenőrzését követően a 2022. január–május időszakban az adóhivatal 
a következőket rögzítette: 
 – 10.484 adóellenőrzést végeztek adófizetőknél: jogi és magánszemélyeknél; 
 – összesen 1.322,21 millió lej értékű pluszösszeget állapítottak meg; 
 – 5350 okmányellenőrzést végeztek adófizetőknél, jogi és magánszemélyeknél; 
 – az iratok ellenőrzését követően összesen 153,34 millió lej értékben pluszösszegeket találtak; 
 – 163 óvintézkedést hoztak, 131,70 millió lej értékben; 
 – 959 bírságot róttak ki, összesen 2,70 millió lej értékben; 
 – 104 bejelentést nyújtottak be a nyomozó szerveknek, összesen 135,90 millió lej károkozás miatt; 
 – a költségvetés veszteségét 1.025,20 millió lejjel csökkentették. 
2022 január–februárjában két előzetes egyedi megoldást hagytak jóvá. 2022 februárjától az egyedi fiskális 
megoldások kiadása a pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik. 
2022. január–május folyamán két előzetes ármegállapodás született és három peren kívüli megállapodást 
kezdeményeztek. 
A csatolt vállalkozással ügyletet lebonyolító adófizetőknél lefolytatott ellenőrzéseknél, amelyek során a 
transzferárakat is ellenőrizték, az igazolt ügyletek értéke 7.369,14 millió lej volt, aminél 464,08 millió lej 
összegű eltérés mutatkozott az adóalapban.  

A kommunikációs, közszolgálati és sajtóosztály 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (66289) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Angol- és románnyelv-tudás kötelező. Érdek-
lődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 
A PC HOUSE csapatába ELADÁSI TANÁCSADÓT felveszünk. Elvárások: román- és magyarnyelv-is-
meret, számítástechnikai ismeretek, jó kommunikációs készség, rugalmasság, türelem, precizitás. Amit kí-
nálunk: versenyképes bérezés, dinamikus csapat, modern munkakörnyezet. Az  önéletrajzokat (CV) 
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen kérjük leadni a Mureşului/Maros utca 17. szám 
alatti székhelyen. (66595-I) 
Alkalmazunk FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon:  0744-163-329, délelőtt 8 órától 15 óráig. (66563-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 

•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

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

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

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 

• Delgaz Grid - 0265/200-928 
- 0800/800 928 

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

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

- 0265/262-907 
 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
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„Ama nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam.” 
(2. Tim. 4,7) 
Szomorú alkalommal, fájó szívvel tudatjuk, hogy a magyar 
kortárs művészet egyik nagy koloristája, a színek bűvös 
világában élő művészetszervező, az erdélyi Székesen született 

SIMON ENDRE 
(1936.10.19., Székes – 2022.06.07., Budapest) 

Szolnay-díjas képzőművész 
földi életének 86. évében a festőecsetjét palettájára letette, és 
csendesen elszenderülve csatlakozott az égi festőművész 
mesterek társaságához. 
Tiszta lélekkel búcsúzunk tőle a törökbálinti új temető 
ravatalozójában 2022. június 16-án, csütörtökön 9.45 órakor. 
A kegyelet jeléül, kérem, hogy csak egy szál virággal adózzanak. 
Megrendülten és az örök életben híve kísérjük utolsó útjára, a 
marosvásárhelyi római katolikus temetőbe, 2022. június 21-én, 
kedden 13 órakor. 
Gyászolja özvegye, fia, leánya, menye, veje, unokái, közeli és 
távoli rokonsága, barátai, kollégái és minden, művészetét és 
egyéniségét szerető, tisztelő ismerőse, mindazok, akiknek példát 
tudott mutatni, hogy az élet huzatosabb oldalán is mindig derűs 
optimizmussal lehet és kell az élet által ránk mért penzumainkat 
meg-, át- és lehetőleg túlélni. Alakja és művészete bennünk és 
velünk tovább él. (-I) 

Isten akaratába belenyugodva, fájó szívvel tudatjuk, hogy drága 
édesanyánk, nagymamánk, dédink, 

özv. DÉVAY PIROSKA (Pincsike) 
életének 94. évében, 2022. június 10-én 13 órakor visszaadta 
lelkét a Teremtőnek. 
Búcsúzunk most Tőle, tőle, akinek a puszta jelenlététől megtelt 
az ember lelke szeretettel. Vidámsága, önzetlen segítőkészsége 
és jóakarása páratlan volt. Kicsattanó életszeretete feledhetetlen 
és példaértékű.  
Az együtt töltött boldog perceket, a szép, feledhetetlen emlékeket 
szívünkben őrizzük, és mindig szeretettel gondolunk rá.  
Nyugodj békében, pihenj csendesen, angyalok őrizzék álmodat!  
Isten nyugtassa békében! 

A gyászoló család. (-I)

ELHALÁLOZÁS
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A Szeléna szalon  
varrónőt alkalmaz. 

Feladatai: esküvői ruhák méretre igazítása; uszályfelgombolás kialakítása (nem ruha 
készítése, csak módosítások a ruhákon); menyasszonyok kiszolgálásában való segítség-
nyújtás. 

Munkaprogram: hétfőtől péntekig, napi 8 óra. 
Kérjük, hogy önéletrajzzal jelentkezzenek szalonunkban Marosvásárhelyen, az 1918. 
December 1. sugárút 124-126. szám alatt, a következő  időtartamokban: hétfőn 14-19, 
illetve keddtől péntekig 10-18 óra között, vagy beküldhetik a következő e-mail-címre: 

office@szelena.ro; messengeren: https://www.facebook.com/salon.szelena/ . 

A CETATE PRODUCTION KFT.  
újonnan nyíló SEGESVÁRI VARRODÁJÁBA munkatár-
sakat keres a következő beosztásba: 
varrónő – 10 szabad hely 
Kezdés: 2022. szeptember 1. 
Elvárások: pontos munkavégzés, rugalmasság, varrási ta-
pasztalat 
Amit kínálunk:  
• Próbaidőben 1.800 lej fix alapfizetés 
• 20 lejes ételjegy minden ledolgozott munkanapra 
• A próbaidő letelte után versenyképes bérezés teljesít-
ményarányosan (alapfizetés + prémium) 
• Modern munkakörülmények 
Érdeklődni munkanapokon 8-15 óra között a 0752-243-
584-es telefonon, illetve az önéletrajz elküldhető a  
csa@cetateproduction.ro e-mail-címre. 

Az Azomureş fennállásának 
60. évfordulója alkalmából 
meghívjuk önöket, hogy  
látogassák meg cégünk  
telepét, platformját.  
A nyílt nap lehetőséget nyújt 
a cégvezetéssel való  
párbeszédre, illetve arra, 
hogy betekintést nyerjenek  
a mintegy 2500 alkalmazott 
munkájába, feladatkörébe.  

 
A látogatókat szeretettel várjuk 2022. június 
18-án, szombaton 10.00–15.00 óra között a 
Cinema City moziba (4-es szoba, Promenada 
Mall) a tevékenységünkről szóló rövid bemu-
tatóra, majd az ezt követő beszélgetésre, ahol 
lehetőség nyílik kérdéseket feltenni és vála-
szokat kapni.  
A látogatók belépését a telepre tömegközleke-
déssel biztosítjuk, a buszok a Promenada Mall 
parkolójából indulnak. A belépés 7 éven felü-
liek számára engedélyezett. Hogy a szervezés 
gördülékenyen történjen, kérjük, jelezze rész-
vételi szándékát és látogatásának pontos idejét 
az office@azomures.com e-mail-címre vagy a 
0372-482-205 telefonszámon. 

Keressen pénzt, 
jelentkezzen 

népszámlálónak! 
 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala még várja azok jelentke-
zését, akik július 17-ig számlálóbiztosként tevékenykednének terepen, 
ugyanis vannak még lefedetlen övezetei a városnak. A munkaprogram 
rugalmas, a fizetés teljesítményalapú. Amennyiben rendelkezik táb-
lagépkezelési ismeretekkel és szeretne pluszpénzt keresni, jelentkez-
zen, küldje be személyazonossági igazolványa másolatát, a 
tanulmányokat igazoló diplomáját (legalább középiskolai végzettség), 
tiszta erkölcsi bizonyítványát a polgármesteri hivatal iktatójába, vagy 
a következő e-mail-címek valamelyikére: primaria@tirgumures.ro,   
infopublic@tirgumures.ro. 

 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

kül- és belföldi kapcsolatok osztálya

Gyere hozzánk 
népszámlálónak! 
 

Meddig tart? Július 17. 
Mennyi pénz? Kitöltött kérdőív alapján 7 lej/személy, 3,5 lej/ lakás. 
Feltétel: legalább középiskolai végzettség, számítógépes ismeretek. 
Nem kötelező: marosvásárhelyi lakcím. 
Szükséges: 
 Kérdőív – amit a hivatal honlapjáról tölthetnek le.  

       A személyazonossági igazolvány másolata. 
       Tanulmányokat igazoló oklevél. 
       Tiszta erkölcsi bizonyítvány (cazier). 
Jelentkezés: a polgármesteri hivatal iktatójában vagy e-mailben: 

primaria@tirgumures.ro,  infopublic@tirgumures.ro. 
 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
kül- és belföldi kapcsolatok osztálya


