
A megye számos településéről érkező árusok kínálták házias 
termékeiket hétfőn Marosvásárhelyen, a virágóra környékén 
az őszi mezőgazdasági vásáron. A Maros Megyei Mezőgazda-
sági Igazgatóság által szervezett eseményen több mint fél-
száz termelő kínálta a portékáit, a tejtermékektől a friss 
zöldségeken át a mézig, lekvárokig, az idényvirágokig, a há-
zias süteményekig és savanyúságokig rendkívül bőséges volt 
a kínálat. A vásárlók sem maradtak távol, már a délelőtti 
órákban sokan igyekeztek megtölteni a kamrájuk polcait fi-
nomságokkal. 

Az október 10-én, a mezőgazdasági termelők napján megtartott ren-
dezvény célja lehetőséget adni a helyi termelőknek, hogy értékesítsék 
munkájuk gyümölcsét, ugyanakkor tudatosítani a vásárlókban, mennyire 
fontos, hogy helyi termékeket fogyasszanak, hiszen ezáltal nemcsak a 
termelőt segítik, hanem friss és megbízható forrásból származó termé-
keket vihetnek haza. 

Az eseményen Fazakas Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesü-
lete (RMGE) Maros megyei szervezetének elnöke lapunknak elmondta, 
nagyon fontos a termelőknek, de a vásárlóknak is, hogy szervezett kere-
tek között legyen egy felület, ahol találkozik a vásárló a termelővel, helyi 
kézművesekkel, és létrejöhet a bizalmi kapcsolat a két fél között.  

(Folytatás a 4. oldalon)Menyhárt Borbála
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Vállalkozók 
válságban 
A Nemzetpolitikai Államtitkárság, a 
Design Terminal és a Pro Economica 
Alapítvány közös szervezésében való-
sult meg október 8-án a II. Erdélyi 
Gazdasági Fórum, amelynek a maros-
vásárhelyi Studium Hub adott otthont. 
____________4. 
Üléseztek 
a demokrácia őrei  
Október 7-e és 9-e között a Gyergyó-
szárhegyi Kulturális és Művészeti Köz-
pontban szakmai tanácskozással 
egybekötve tartotta tisztújító közgyűlé-
sét a Magyar Újságírók Romániai 
Egyesülete (MÚRE). A szervezet sza-
bályzata szerint a vezetőtestületet  
négyéves mandátummal bízta meg a 
közgyűlés. 
____________5. 
Amikor 
az erdélyiek is 
segítenek 
Újra felkerestük a Kis-Küküllő menti 
községet, amelynek éppen feljavítás 
alatt álló polgármesteri hivatalában 
Vass Imre polgármesterrel beszélget-
tünk az elmúlt fél évben történt ese-
ményekről, megvalósításokról, 
aktuális gondokról és jövőbeli célokról 
egyaránt. 
____________6.

 Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

Több mint félszáz termelő Marosvásárhely főterén 

Mezőgazdasági vásár 
házias ízekkel 

Ne hagyja ki 

Ne hagyja ki   

az őszi 
az őszi   

szőnyegvásárt!

szőnyegvásárt!   

Október 12–16. között térjen be a  
SAMIRA üzletbe:  
Marosvásárhely,  

Bartók Béla utca 1–3. szám.  
Szerdától vasárnapig 9–19 óra között  

szőnyegek, futószőnyegek  
nagy választéka várja, kedvezményes 

áron vásárolhat!  
Ajándék vár minden vásárlóra!  

Telefon: 0265/269295; 0740187603.



Október 6-án C. Silvestri Három darab vonószenekarra 
című alkotása indította a rendezvényt – évek óta megszok-
hattuk, talán jegyezni is lehetne már, melyik karmester ho-
gyan prezentálja kötelező penzumként a művet –, most 
éppen Mihnea Ignat vezetésével. 

Csajkovszkij op. 44 G-dúr zongoraversenye következett 
Eva Garet zongoraművésznő előadásában – 16 esztendős 
a szólista –, az est második részében Csajkovszkij 4. f-moll 
szimfóniáját hallhattuk Mihnea Ignat karmester vezetésé-
vel. A műsor nem sokat árul el róla, ha nem tudnánk – és 
sokan nem tudják –, hogy Eva Garet 16 évesen éppen meg-
nyerte az Enescu fesztivál zongoristaversenyét, és Mihnea 
Ignat talán a legkeresettebb román karmester a világ hang-
versenytermeiben. 

Kétszer is megjegyeztem Eva Garet életkorát, és nem 
véletlenül. A román csodagyerekként említik a hírekben. 
Volt szerencsém felvételről végighallgatni a versenyműso-
rát, mely Bachtól Szkrjabinig ölelt fel szerzőket és műve-
ket az Enescu nemzetközi zongoraversenyen. Ennek 

zárófellépésén elhangzott Csajkovszkij 2. G-dúr, op. 44, 
zongorára és zenekarra írt versenyműve is. 

Csajkovszkij három zongoraversenyt írt, de ezek közül 
csak az első, a b-moll versenyműve tett szert igazi népsze-
rűségre. Szvjatoszlav Richter például a másik kettőt fel 
sem vette a repertoárjába. A G-dúr egyfajta mutatványkon-
cert, de nem azért, mert bravúros technikát kíván, hanem 
mert szerkezetileg az első tétel mintha egy véget nem érő 
kadencia lenne, a második a lassúban egy hegedű és egy 
cselló szólójával ragad magával, és a bravúros technikát 
kívánó elemek aránytalanságba forduló formai problémá-
kat okoznak. 

Eva Garet imponáló, fölényes virtuozitása, úgy tűnik, 
nagyon magas technikai képzettsége, arányban muzikali-
tásával, plasztikus dallamvezetésével nagyszerű zongorá-
zást eredményezett (a ráadásokkal együtt). 

Csodagyerek? Nem tudom. Richter véleményének van 
jelentősége? Szerintem van. Mint ahogy annak is, hogy a 
4. szimfónia kisugárzása Mihnea Ignat keze alatt a boldog-
ság csodájának ünnepi fényét hordozta. A közönség ová-
ciója is. 

Az Állami Székely Népi Gyermek-
együttesre emlékeznek 

Az egykori marosvásárhelyi Állami Székely Népi Gyer-
mekegyüttes megalakulásának 65. évfordulója tiszte-
letére gálaműsorra kerül sor október 15-én, 
szombaton 17 órakor a Kultúrpalota nagytermében. A 
gyermekegyüttes 1957 őszén jött létre, és 1969-ig az 
Állami Székely Népi Együttes keretében tevékenyke-
dett, 1975-ben végleg megszűnt. Száztíz-százhúsz 
tagú kórusával, hetven-nyolcvan táncosával és 12 
tagú gyermekzenekarával, hangszerszólistáival az 
együttes a maga nemében egyedülálló volt az ország-

ban. A gálaesten fellép a Csillagfény, a Napsugár és a 
Boróka gyermek-néptáncegyüttes. A belépés díjtalan. 
A rendezvény a Székelyföld Napok programjának 
része.  

Székely János 30 –  
irodalmi est és kiállítás 

A Látó szépirodalmi folyóirat kiállítással egybekötött iro-
dalmi esttel emlékezik a harminc éve elhunyt Székely 
János költőre, íróra és szerkesztőre október 12-én, 
szerdán 17 órától a marosvásárhelyi vár Kádárok bás-
tyájában. A Székely János harminc szerkesztői levelét 
bemutató kiállítást Markó Béla költő nyitja meg. Az 
esten versek hangzanak el a hátrahagyott gazdag költői 
életműből.  

 

IDŐJÁRÁS 
Felhős égbolt,  
ködképződés 
Hőmérséklet: 

max. 17 0C 
min.  5 0C

Ma BRIGITTA 
és GITTA, holnap MIKSA 
napja. 
MIKSA: a Miklós régi magyar 
becéző formájából önállósult, de 
lehet a Mikhál (ma: Mihály) név 
becézője is. Később, eredetétől 
függetlenül. a Maximilián ma-
gyarítására is alkalmazták. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. október 10.

1 EUR 4,9395
1 USD 5,0891

100 HUF 1,1583
1 g ARANY 274,6920

Elszállítják az elektronikai hulladékot 
Október végéig minden hétvégén lehetőségük lesz a ma-
rosvásárhelyi lakosoknak arra, hogy megszabaduljanak az 
elektromos és elektronikai hulladéktól. A háztartási készü-
lékeket – hűtőszekrényeket, számítógépeket, mosógépe-
ket, porszívókat, villanykörtéket, neonlámpákat, elemeket – 
az erre a célra kialakított konténerekbe lehet szállítani. Az 
50 kilogrammnál nehezebb tárgyak tulajdonosai, illetve az 
idős személyek a 0748-196-767-es telefonszámon kérhet-
nek segítséget munkanapokon 8–16 óra között. Ezen a te-
lefonszámon arról is lehet érdeklődni, hogy melyik 
városrész mikor kerül sorra. 

Állásbörze frissen végzett fiataloknak 
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal október 
14-én, pénteken délelőtt 9 órától állásbörzét szervez azok-
nak a fiataloknak, akik frissen végezték tanulmányaikat. Ma-
rosvásárhelyen a Művész moziban, Szászrégenben, 
Segesváron, Marosludason, Dicsőszentmártonban és Szo-
vátán a munkapontokon várják az álláskeresőket.  

Kirándulás Segesvárra 
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja kirándulást 
szervez október 15-én, szombaton – a Petőfi-év alkalmából 
– Segesvárra, az Ispánkúthoz és a fehéregyházi emlékmű-
höz. Érdeklődni, jelentkezni a 0744-928-299-es telefonszá-
mon lehet naponta 10 és 13 óra között. 

Azok a csodálatos nők – tárlatnyitó 
A Székelyföld Napok rendezvénysorozat részeként október 
12-én, szerdán 18 órakor az élet különböző területein ma-
radandót alkotó nőket bemutató kiállítás nyílik Azok a cso-
dálatos nők címmel a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A 
tárlatnyitó alkalmával öt különleges nő életéről szóló elő-
adásra is várja az érdeklődőket a rendezvény ötletgazdája 
és a kiállítás kurátora, Nagy Péter, valamint a Divers egye-
sület keretében működő Női Akadémia. Az előadáson köz-
reműködik Korpos Szabolcs (billentyűs hangszer) és 
György László (gitár, ének). A rendezvény támogatója a 
Hargita Megyei Kulturális Központ. 

Kamarazeneest és kiállítás 
Október 11-én, kedden (ma) 19 órától a Kultúrpalota kister-
mében Király Laura marosvásárhelyi szoprán énekesnő 
emlékére tartanak kiállítással egybekötött kamarazenees-
tet. Fellép Márton Katalin (mezzoszoprán), Szabó Levente 
(tenor), Stroia Réka (zongora), illetve a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia hangszeren játszó művészei. Műsoron: 
operett-, sanzon- és kamarazeneművek.  

Könyvbemutató a Teleki Tékában 
Október 13-án, csütörtökön 18 órától Fábri Anna új kötetét 
mutatják be a Teleki Téka olvasótermében. A kutató az 
Arany idők. Eszmék és emberek gróf Teleki László nevel-
tetésében című kötetben a tiszta jellemű, kiemelkedő ér-
telmű és tragikus sorsú politikus gyermekkori naplójából és 
apjának korábbi nevelési tanácsadásából kiindulva keresi, 
ismerteti és elemzi e kiváló református grófi család körülte-
kintő és áldozatos nevelési gyakorlatát. Kiadatlan levelek, 
iratok, emlékezések alapján ismerheti meg az olvasó a Te-
leki család vallási kultúráját, társas életét, otthonait: a sziráki 
kastélyt és a pesti palotát, olvasmányokat, beszélgetéseket 
és játékokat, magát a családot, a korán megözvegyült anyát 
és a gyámot, a jóval idősebb testvért, az Akadémia első el-
nökét. A szerzővel Lázok Klára, a Teleki Téka főkönyvtárosa 
beszélget. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

11., kedd 
A Nap kel  

7 óra 34 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 44 perckor.  
Az év 284. napja,  
hátravan 81 nap.

Csíky Csaba 

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

RENDEZVÉNYEK
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XXXII. Silvestri-fesztival  
Nyitókoncert 

Az Országos Katasztrófaelhárító Bizottság október 3-án 
– a verespataki eset kapcsán – született 42-es számú hatá-
rozata alapján a Maros vízgyűjtőjében is ellenőrzik a C és 
D kategóriájú gátakat. Ezek a tavak kevesebb vizet tárol-
nak, vagy nem állandó víztározók. A Maros Vízügyi Ha-
tóság szakértői biztonsági szempontból vizsgálják a 
létesítményeket, továbbá időben követik a beruházások ál-
lapotát, hogy milyen állapotban vannak a hidrotechnikai 
berendezések (zsilipek stb.), illetve hogy vannak-e és meg-
felelően működnek-e a vízszintet, a gátak állapotát figyelő 
mérőműszerek. Az elkövetkezendő időszakban a Maros 

vízgyűjtőjében 108 gátat ellenőriznek: 5 Hargita, 35 
Maros, 24 Szeben, egy Beszterce-Naszód, 14 Fehér, 18 
Kolozs, 7 Hunyad, 4 Arad megyében van, csupán 17 tar-
tozik a vízügyi igazgatósághoz, a többiek, amint Tánczos 
Barna környezetvédelmi, víz- és erdőgazdálkodási minisz-
ter is említette, a helyhatóságok, illetve magánemberek tu-
lajdonában vannak. Az eljárásnak megfelelően mindenik 
vízügyi létesítmény esetében jegyzőkönyvet állítanak ki, 
amelyben felvázolják a jelenlegi helyzetet és a szükséges 
intézkedéseket. A jelentéseket október 20-ig kell összesí-
teni. (vagy) 

Ellenőrzik a gátakat a Maros vízgyűjtőjében is  

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program ke-
retében a Marosvásárhelyi Református Kollégium 
elindítja a magyar nyelvű bölcsődei oktatást.  

A Református Kollégium keretében létrehozandó cso-
portok 2023 őszén indulnak az 1918. December 1. út 93. 
szám alatti korszerű épületben. Mivel a jóváhagyási eljá-
rást már most el kell kezdeni, arra kérik az érdekelt szülő-

ket, hogy beiratkozási kérelmeiket legkésőbb október 12-
éig, szerdáig juttassák el a Marosvásárhelyi Református 
Kollégium e-mail-címére – igazgato@refkoll.ro – vagy 
személyesen nyújtsák be a titkárságon. Az iratkozási for-
manyomtatványok megtalálhatók a helyszínen vagy letölt-
hetők a Református Kollégium honlapjáról:  
www.refkoll.ro.  

Magyar nyelvű bölcsődei oktatást indít 
a Marosvásárhelyi Református Kollégium 

 Fotó: Maros Vízügyi Hatóság



Lesz nyugdíjemelés 
január 1-jétől  

Biztosan nőni fognak a nyugdíjak január elsejétől – 
jelentette ki hétfőn Marius Budăi munkaügyi minisz-
ter. A parlamentben az újságírók megkérdezték tőle, 
hogy milyen hatással van a jövő évi büdzsére a nyug-
díjemelés. Budăi szerint az általa javasolt, legalább 
10 százalékos emelés esetén 11 milliárd lejes több-
letköltséggel kell számolni a jövő évi büdzsében. 
Hozzátette, amikor a legalább 10 százalékos növe-
lést javasolták, precíz számadatokat figyelembe véve 
azonosították erre a költségvetési forrást is. Ezek az 
adatok megtalálhatók az Országos Stratégiai és Elő-
rejelzési Bizottság, az Országos Statisztikai Intézet, 
a pénzügyminisztérium honlapján – szögezte le a mi-
niszter. (Agerpres) 

Nőtt a külkereskedelmi mérleg 
hiánya 

Romániában 50 százalékkal, 22 milliárd euróra nőtt 
a külkereskedelmi mérleg hiánya az idei első nyolc 
hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten – 
közölte hétfőn az országos statisztikai intézet. A de-
ficit 7,381 milliárd euróval haladta meg a tavalyi első 
nyolchavit. Az export 25 százalékkal, 60,291 milliárd 
euróra nőtt, míg az import 31 százalékkal, 82,292 mil-
liárd euróra emelkedett. Augusztusban az export 34 
százalékkal, 7,618 milliárd euróra nőtt, míg az import 
46,5 százalékkal, 10,841 milliárd euróra. Románia a 
külkereskedelmének 72 százalékát az Európai Unió 
tagállamaival bonyolítja le. Az első nyolc hónapban 
a kivitel 41 százalékát és a behozatal 32 százalékát 
autók és szállítási eszközök tették ki, mindkét oldalon 
ezek képezték a legnagyobb arányt. Tavaly egész 
évben 5,301 milliárd euróval, csaknem 29 százalék-
kal, 23,698 milliárd euróra nőtt a deficit az előző 
évhez mérten. (MTI) 

Kevés eső várható 
Többnyire az ilyenkor megszokottnak megfelelő idő-
járásra számíthatunk a következő két hétben, helyen-
ként kiugróan magas, akár 22-23 Celsius-fokos 
nappali csúcsértékekkel és kevés esővel – derül ki 
az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október 
10-e és 23-a közötti időszakra vonatkozó előrejelzé-
séből. Erdélyben ezen a héten a sokéves átlagnak 
megfelelő 16-18 Celsius-fokos átlagos nappali csúcs-
hőmérsékletre és 8-9 fok körüli minimumokra számít-
hatunk. Október 16-ától felmelegedés várható, a 
nappali csúcsértékek elérik a 20-22 fokot, éjszaka 5-
7 fokig hűl a levegő. Gyenge esőzések 12-e és 14-e 
között várhatók. A hegyekben ezen a héten 8-10 
fokig, jövő hét végére 14 fokig nő a nappali csúcsér-
tékek átlaga, a minimumoké első héten 2-4 Celsius-
fok, a második héten 6-7 fok körül alakul. Eső október 
12-e és 14-e között várható, a többi napokon csak el-
szórtan eshet. (Agerpres) 

Válságkezelési értékjegy 
a fővárosiaknak 

Energiaválság-kezelési értékjegyet biztosítana Buka-
rest első kerületének polgármestere, Clotilde Armand 
a kerület lakói számára. Armand hétfőn ismertette ter-
vezetét, arra kérve a kerületi tanács tagjait, hogy te-
gyék félre választási számításaikat, és szavazzák 
meg a projektet. A terv szerint 1000 lejes, névre szóló 
válságkezelési értékjegyet kap a főváros első kerü-
letének minden 18. életévét betöltött lakosa, hogy 
energiatakarékossági beruházásba tudjon kezdeni. 
Az értékjegyre kizárólag az első kerületi hivatalos lak-
címmel rendelkező polgárok lennének jogosultak. Az 
ehhez szükséges 200 millió lejt a köztisztasági szol-
gáltatóval kötött szerződés újratárgyalásából szár-
mazó megtakarításokból teremtenék elő: 2021-ben 
és 2022-ben is száz-százmillió lejt spórolt ezzel az 
önkormányzat. (Agerpres) 

Ország – világ 
Az Ukrajnát ért hétfői orosz rakétatámadásoknak az 
eddigi adatok szerint legalább tíz halálos áldozatuk 
és mintegy hatvan sebesültjük lett – közölte Mar-
jana Reva, az ukrán országos rendőrség szóvivője 
egy tévéműsorban.  

A tisztségviselő elmondta, hogy a fővároson, Kijeven kívül 
14 megyét, azaz csaknem az ország felét támadás érte. Hoz-
zátette, hogy a helyszíneken rendőrök, törvényszéki szakértők 
és nyomozók dolgoznak, akik „rögzítik az Oroszországi Fö-
deráció bűncselekményeinek következményeit”.  

Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint Uk-
rajna egész területén több mint 5 és fél órán át tartott a légiri-
adó.  Az ukrán északi műveleti parancsnokság azt jelentette, 
hogy Oroszország, illetve Fehéroroszország felől csapatok 
nem nyomultak be Ukrajna területére az államhatáron keresz-
tül. Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban 
elmondta, hogy az orosz erők hétfőn nagy pontosságú rakétá-
kat lőttek ki az ukrán városokra. Pontosítva a korábban közölt 
adatokat, tájékoztatott arról, hogy helyi idő szerint 11 óra 40 
percig 83 rakétát lőttek ki, amelyek közül az ukrán légvédelem 
több mint 43-at semmisített meg a levegőben. Ezenfelül a lég-
védelem megsemmisített 12-ből kilenc iráni kamikaze drónt 
is. A szóvivő kifejtette, hogy az orosz erők nagy pontosságú 
H-101-es és H-555-ös rakétákat használnak, amelyeket a 
Kaszpi-tenger térségéből, stratégiai bombázókról indítanak, 
ezenfelül Kalibr rakétákat, amelyeket a Fekete-tengerről lőnek 
ki, valamint Iszkander, Sz-300-as és Tornado típusú lövedé-
keket.  

Ihnat szavai szerint az orosz gépek az oroszországi Asztra-
hán térségéből szállnak fel, a Kaszpi-tenger északi részére re-
pülnek, és onnan indítják a rakétákat. Emlékeztetett arra, hogy 
a H-101-es rakéták 5500 kilométeres távolságot képesek meg-
tenni. Ezért – mint mondta – nem az számít, hogy honnan in-
dulnak, hanem az, hogy hogyan, milyen útvonalon. 
Hangsúlyozta, hogy az ukrán légvédelem minden tőle telhetőt 
megtesz, hogy az ellenséges légi célpontokat azonosítsa.  

Denisz Smihal miniszterelnök a Facebookon közölte, hogy 
a hétfői rakétatámadások következtében nyolc megyében és a 
fővárosban 11 létfontosságú infrastrukturális létesítmény ron-

gálódott meg, emiatt egyes régiókban megszakadt az áramel-
látás. Hozzátette, hogy az oroszok elsődleges célpontjai között 
múzeumok, oktatási intézmények voltak és egy játszótér. Vé-
leménye szerint ezeknek a „háborús bűnösöknek” a fő célja 
az, hogy pánikot keltsenek a lakosság körében, áram és fűtés 
nélkül hagyják az ukránokat.  

Dmitro Kuleba külügyminiszter a hétfői rakétacsapások hí-
rére megszakította afrikai körútját, és sürgősen visszaindult 
Kijevbe. Szerhij Skarlet oktatási miniszter pedig arra szólította 
fel a régiók közigazgatási vezetőit, hogy minden iskolában tér-
jenek át távoktatásra a hét végéig. 

Az EU elítélte 
az Ukrajna elleni orosz rakétatámadásokat 

Az Európai Bizottság külügyi szóvivője, Peter Stano a tes-
tület hétfői sajtótájékoztatóján elítélte az ukrán városokra mért 
orosz rakétatámadásokat. „Az orosz rakétatámadások háborús 
bűncselekménynek minősülnek. Az orosz erők civileket vettek 
célba gyáva és förtelmes rakétazáporral, ez a háborús feszült-
ségek fokozását jelenti Oroszország részéről” – jelentette ki a 
szóvivő.  

Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főkép-
viselője Twitter-üzenetében azt írta, mélységesen megdöbben-
tették az orosz támadások a civilek ellen Kijevben és más 
ukrajnai városokban.  

„Az ilyen cselekményeknek nincs helyük a XXI. században. 
A lehető leghatározottabban elítélem őket. Ukrajna mellett ál-
lunk, az EU további katonai támogatást nyújt” – hangsúlyozta.  

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola szerint 
„visszataszító, ami Kijevben történik”. 

„Az orosz rakétatámadás ismét megmutatta, milyen rend-
szerrel állunk szemben; olyannal, amely válogatás nélkül 
támad, terrorral és halállal sújtja a gyermekeket” – írta Metsola 
Twitter-üzenetében.  

Alexander De Croo belga miniszterelnök is elítélte a csa-
pásokat. Véleménye szerint a történtek tovább fokozzák a há-
borús feszültséget, ami elfogadhatatlan. Hozzátette: a 
támadások megerősítik Belgium Ukrajna támogatása iránti el-
kötelezettségét – szögezte le. (MTI) 

Ukrajna csaknem felét megtámadta az orosz hadsereg 

Románia védelmi minisztere szerint a háborúnak 
csak béketárgyalások vethetnek véget, amelyeket 
Ukrajna helyett a „világ országainak, az Egyesült Ál-
lamoknak, a NATO-nak” kell lefolytatniuk Oroszor-
szággal, az ukrán elnök pártjának frakcióvezetője 
azonban úgy véli, hogy a Nyugatnak nem Moszkvá-
val, hanem Kijevvel kellene tárgyalnia Ukrajna 
NATO-felvételéről – írta hétfői számában az Adevă-
rul című lap. 

Az Adevărul Vasile Dincunak egy kereskedelmi tévében el-
hangzott interjúját idézte, amelyben a tárcavezető úgy véleke-
dett: azért kell a békefeltételeket és biztonsági garanciákat a 
Nyugatnak kialkudnia Oroszországgal Ukrajna számára, mert 
az ukrán politikusok nem engedhetik meg maguknak, hogy 
hozzájáruljanak „egy igazságtalan területvesztéshez, ez szá-
mukra túl nagy politikai vereség lenne”. A miniszter szerint a 
béketárgyalás mindenképpen jobb lenne, mint a jelenlegi – 
emberéleteket és anyagi javakat megsemmisítő – pusztítás, 

még akkor is, ha csupán egy befagyott konfliktust eredmé-
nyezne. Az Adevărul szerint válaszképpen David Arahamija, 
a kijevi Nép Szolgája párt frakcióvezetője, az oroszokkal ko-
rábban tárgyalásokat folytató ukrán küldöttség vezetője a 
Zn.ua hírportálnak azt mondta: Európa békéjét kizárólag a kol-
lektív biztonság és Ukrajna katonai ereje garantálhatja, úgy-
hogy Ukrajna a NATO-csatlakozásáról akar tárgyalni a 
Nyugattal, erre kell összpontosítani, és „felesleges” ebbe 
Oroszországot is bevonni. 

A román védelmi miniszter – egy esetleges ukrán terület-
vesztés árán is – békekötést sürgető megszólalása némiképp 
árnyalja Bukarest eddigi, Ukrajna területi épsége mellett kö-
vetkezetesen kiálló, Ukrajna mellett elkötelezett álláspontját. 
Dincu azonban ugyanabban az interjúban leszögezte: igazság-
talannak, Ukrajna elleni bűncselekménynek tartja az oroszok 
által indított háborút, amelyet a Szovjetunió „elvesztése”, a 
birodalmi ambícióik kudarca feletti frusztráció következmé-
nyének nevezett. (MTI) 

A NATO-nak kellene tárgyalásokat folytatnia Oroszországgal 

Augusztusban is negatív volt a természetes szaporulat Ro-
mániában, 4996 fővel csökkent a lakosság, a halálozások 
száma 1,3-szorosa volt az élve születések számának – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adata-
iból. Ezek szerint 2022 augusztusában 18.148 születést  
jegyeztek, 2.934-gyel többet, mint júliusban. A regisztrált ha-
lálozások száma 23.144 volt (12.163 férfi és 10.981 nő), 
2.957-gyel több (1.599 férfi és 1.358 nő), mint júliusban. 

Az INS közleménye szerint 2020-ban a halálozások száma 
októberben, novemberben és decemberben jelentősen megnőtt 
2019 azonos hónapjaihoz képest, 2021 januárjában és febru-
árjában pedig csökkent 2020 utolsó hónapjaihoz mérten, de 
továbbra is magasabb volt, mint az előző év azonos hónapja-
iban. 

A koronavírus-világjárvány idején 2021 októberében nőtt a 

legnagyobb mértékben a halálozások száma, ami november-
ben és decemberben csökkent; 2022 februárjában a halálozá-
sok száma növekedett, 2022 március-június között ismét 
csökkent, július-augusztusban pedig nőtt az előző hónapokhoz 
képest. 

Az INS adatai szerint idén augusztusban 19.258 házasságot 
jegyeztek be az anyakönyvi hivatalokban, 1.478-cal többet, 
mint 2022 júliusában. A válások száma 2.054 volt, 219-cel 
több, mint 2022 júliusában. 

Az idén augusztusban regisztrált élve születések száma 
2.590-nel több volt, mint 2021 azonos hónapjában. A termé-
szetes szaporulat 2022 augusztusában (-4.996 fő) és 2021 au-
gusztusában (-5.101 fő) egyaránt negatív volt. A 2022 
augusztusában elhunytak száma 2.485-tel több volt, mint 2021 
augusztusában. (Agerpres) 

4.996 fővel csökkent a lakosság augusztusban 
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Gyorsul az infláció növekedése, emelkednek a bankkama-
tok, az energiaárak, romlanak a gazdasági kilátások Romá-
niában és egész Európában. Az előrejelzések mind 
pesszimistábbak. Az ukrajnai háború és az Oroszország 
ellen bevezetett szankciók tovább rontják a helyzetet, a kor-
mány adóemelést emleget. Ráadásul a nyári szárazság miatt 
sorra apadnak ki az ország, sőt a földgolyó vízforrásai. 
Egyre nehezebbé válik az élet, a kormány meg azt akarja, 
hogy napi 11 lejből éljünk meg. 

A rendszerváltás utáni években emberek milliói hagyták 
itt Romániát, a nyugati fejlett országokban keresve a boldo-
gulást. Mára azonban a helyzet az úgynevezett konszolidált 
demokráciákban is megváltozott, az elvándorlásra készülők 

ott sem találják meg a keresett Kánaánt. Így már ide sem 
menekülhetnének. 

Szerencsére a Xinhua ügynökség a minap bejelentette, 
hogy a Szaturnusz Enceladus holdja lakható lehet. Nagy po-
tenciállal rendelkezik lakhatósági szempontból, mert óce-
ánja gazdag lehet az élet fontos elemét jelentő oldott 
foszforban. A tanulmány az USA-beli Nemzeti Tudományos 
Akadémia Proceedings tudományos folyóiratában jelent 
meg.  

A Szaturnusz körül felfedezett második hold, az Enceladus 
vastag jéghéjjal rendelkezik egy szubglaciális óceánban, 
amelyben a tudósok az élet öt alapvető elemét találták meg: 
szenet, hidrogént, nitrogént, oxigént és ként. A foszfort, az 
alapvető elemet, az emberek és állatok csontjainak, sejt-
membránjainak és DNS-ének nélkülözhetetlen összetevőjét 
még nem találták meg. Emiatt az Enceladust egy ideig lak-
hatatlannak tartotta a nemzetközi tudományos világ. 

A kínai tudósok által vezetett nemzetközi kutatócsoport 
azonban ellentmondott a korábbi következtetéseknek, és azt 
állítja, hogy ebben a hónapban foszfort fedeztek fel az óce-

ánban. A kutatók tengervíz-kőzet kölcsönhatási modellt ké-
szítettek az Enceladus sziklás óceánfenekének geokémiája 
szimulálására. 

„A bolygó óceánvizét erősen lúgosnak, erősen sósnak és 
oxigénmentesnek találták, hasonlóan ahhoz a gáznemű víz-
hez, amelyet az emberek a Földön isznak” – jelentette ki Hao 
Jihua, a kínai tudományos és technológiai egyetem kutatója. 
Ilyen gáznemű környezetben körülbelül 100.000 évbe telne, 
hogy a foszfor feloldódjon az Enceladus kőzeteiből az óce-
ánba.  

Hao szerint a folyékony vízből álló óceán több mint 100 
millió éve létezhet az Enceladuson. Tekintettel erre a poten-
ciálisan hosszú történelemre, a bolygó kőzetei jelentős 
mennyiségű foszfort bocsáthatnak ki az óceánba. A kutatók 
szerint a foszfor jelenléte egyelőre nem biztos, de ez a tanul-
mány tudományos referenciaként szolgál az élet Enceladu-
son való lehetséges létezésének jövőbeli feltárásához. 

Megvan tehát a megoldás. Csupán százezer évet kell 
várni, és mehetünk az Enceladusra! Remek, nemde? 

Megvan a megoldás? 
Mózes Edith 



– Fontos, hogy közelebb hozzuk 
a termelőt a vásárlóhoz, hogy kiala-
kuljon az a bizalom és az a tudatos 
vásárlói magatartás, ami ahhoz 
szükséges, hogy tudjuk, mit vásáro-
lunk, mit fogyasztunk, és mi az a 
plusz, amit azáltal kapunk, hogy 
helyi termelőktől szerezzük be az 
élelmiszert – hangsúlyozta. Hozzá-
tette: a Maros megyei termelők 
keze alól számos minőségi, külföl-
dön is elismert termék kerül ki, pél-
dául a gyümölcspárlatok európai 
szinten is elismertek, de büszkén je-
lenthetjük ki, hogy a mézterméke-
ink világhírűek, a dzsemek, szörpök 
pedig Kárpát-medence-, de akár eu-
rópai viszonylatban is elismertek, 
vannak olyan termelőink, akik a 
legjobb minőségben állítják elő eze-
ket.  

Ottjártunkkor jókora sor volt a 
mezőkölpényi pincészet asztala 
előtt, ahol különféle borokat lehe-
tett vásárolni, a backamadarasi 
Makkai Eszter zöldségeket, a ha-
rasztkeréki Ferenczi család házias 
savanyúságokat kínált. Az édesszá-
júak örömére két asztal is roskado-
zott a finom székelyvajai házi 
süteményektől, de lehetett kapni bá-
tosi almát, alsó-nyárádmenti zöld-
séget, ákosfalvi házikenyeret, 
kibédi pálinkát, hodosi szörpöket és 
édességeket, illetve több asztalnál 

mézet. Tejtermékből is bőséges volt 
a választék, mind a Nyárád-, mind 
a Maros mentéről több termelő so-
rakoztatta fel a finomabbnál fino-
mabb sajtokat, túrót. A 
nyárádszentmártoni Szőke Tímea 
asztalánál a grillsajttól a gyerekek-
nek szánt csemegén át a különféle 
ízesítésű füstölt sajtokig gazdag 
volt a felhozatal, ugyanakkor a 
Maros megyei termelők kínálatában 
évek óta izgalmas ízvilágot képvi-
selnek a kundi sajtmanufaktúra kü-
lönlegességei, Varga István 
sajtkészítő ezúttal sem hiányzott a 
vásárról az ízletes, hosszasan érlelt 
ínyencségeivel. 

Balázs Emese mezőmadarasi 
fokhagymatermesztő asztala is ros-
kadozott a sajátos készítményektől, 
mint mondta, a vetőmag és az étke-
zési fokhagyma mellett számos fel-
dolgozott terméket állítanak elő: 
natúr fokhagymapasztát, piros pap-
rikás fokhagymakrémet, fok-
hagyma savanyúságot, 
fokhagymával töltött szilvát vörös-
borban, fokhagymalekvárt, a piz-
zára és tésztákra kiváló sült 
fokhagymás paradicsomszószt, 
mangalicazsírt sült fokhagymával 
ízesítve, illetve hidegen préselt nap-
raforgóolajat fokhagymával és kü-
lönböző fűszerekkel megbolondítva 
– sorolt fel az asztalán sorakozó kü-
lönlegességek közül néhányat a ter-
melő. 

A szervezésnél igyekeztek szem 
előtt tartani az első kiadás után 
megfogalmazódott észrevételeket, 
éppen ezért idén nagyobb hangsúlyt 
fektettek a kerekasztal-beszélgeté-
sekre és a különféle workshopokra. 
Kozma Mónika a visszajelzések 
kapcsán úgy fogalmazott, hogy az 
első és egyben legfontosabb vissza-
jelzés maga a jelenlét: mind a ta-
valy, mind az idén Románia 15 
megyéjéből érkeztek magyar vállal-
kozók az eseményre, ez pedig már 
önmagában pozitív visszajelzésnek 
tekinthető. Az az általános vélemé-
nyük a résztvevőknek, hogy nagy 
szükség van az ehhez hasonló be-
szélgetésekre, konferenciákra. 

Bár alig járt le a II. Erdélyi Gaz-
dasági Fórum, a szervezők már ter-
vezik az esemény harmadik 
kiadását. Az idei témája a válság-
helyzet volt, jövőre pedig abban 

bíznak, hogy a konferenciát a vál-
ság utáni pozitív tapasztalatokra 
tudják alapozni. Kozma Mónika 
úgy vélekedett, hogy tudatosággal, 
tervezéssel, információcserével 
könnyebb lesz a vállalatok számára 
átvészelni a következő időszakot. 

Az esemény megnyitóján jelen 
volt Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke, miniszterelnök-helyettes. A 
politikus aláhúzta, hogy a jelenleg 
dúló háború és az energiaválság 
miatt nincs olyan ember, aki hosszú 
távon előre tudna tervezni. Ez a je-
lenség Európa-szerte megfigyel-
hető. Éppen ezért a kormányzat 
azzal próbálja segíteni a magánsze-
mélyeket és a vállalkozókat, hogy 
beavatkozik az energiaárakba. Ter-
mészetesen ennek a segítségnek is 
megvan a határa, hiszen jövő év 
márciusáig az árkompenzáció 40 
milliárd lejbe kerül az államnak. Az 
RMDSZ elnöke hozzátette, hogy az 
energetikai piacon nem állja meg a 

helyét az az általános igazság, hogy 
a kereslet-kínálat függvényében a 
piac beszabályozza magát, az ener-
giaárak tekintetében elengedhetet-
len a kormányzati beavatkozás. 

A miniszterelnök-helyettes arról 
is beszélt, hogy a háború globális 
szinten mindenkit érint, nemcsak 
egy régiót vagy egy kontinensnyi 
országot. A mostani helyzet ezért 
azt fogja eredményezni, hogy ismét 
fel fog értékelődni a regionális 
együttműködés mind a gazdaság, 
mind a tudástranszfer tekintetében.  

Potápi Árpád János, Magyaror-
szág nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkára is részt vett az 
eseményen. Megnyitóbeszédében 
elmondta, hogy a gazdaságfejlesz-
tést mint nemzetpolitikai eszközt 
2016-ban vezették be a nemzetpoli-
tikába, mert úgy értékelték, hogy a 
magyar emberek szülőföldön mara-
dását és elhelyezkedését is támo-
gatni kell.  

A Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság egyik célja, hogy a támogatá-
sok, pályázatok és különböző 
megsegítési formák révén erős kö-
zösséget hozzanak létre, illetve egy 
hálózatot alakítsanak ki Erdélyben, 
Felvidéken, Kárpátalján és Délvidé-
ken. Potápi Árpád János aláhúzta, 
hogy 2022 a cselekvő nemzet éve, 
aminek az a célja, hogy a magyar 
emberek reagálni tudjanak a meg-

változott világ kihívásaira. Senki 
nem gondolta volna, hogy ennyit 
változik a világ az idén, de fontos, 
hogy közösen próbáljunk meg vála-
szokat találni az újonnan felmerült 
kérdésekre is, nyomatékosította az 
államtitkár. Hozzátette, hogy a ma-
gyar vállalkozóknak mind Magyar-
országon, mind a határokon túl 
elsősorban tőkére van szükségük, 
azonban az is legalább ennyire fon-
tos, hogy megerősítsék a kapcsolat-
rendszerüket, és képesek legyenek 
közösségben gondolkozni, mert 
hosszú távon ez biztosítja a fennma-
radást. 

A II. Erdélyi Gazdasági Fórum-
nak a Studium Hub adott otthont. 
Ezzel kapcsolatban dr. Vass  
Levente, a Studium Prospero Ala-
pítvány ügyvezető elnöke úgy nyi-
latkozott, hogy megtisztelő 
számukra, hogy a szervezők ezt a 

helyszínt választották. Egészség-
ügyi szakpolitikusként úgy véli, 
hogy az egészségügy is szerves 
része a gazdaságnak. Ezért örült 
annak, hogy a gazdaság és az egész-
ségügy kapcsolata is tetten érhető 
volt a fórumon.  

A szakpolitikus szerint az ilyen 
és ehhez hasonló rendezvények fon-
tosak az erdélyi gazdaság számára, 
hiszen egy világbanki kimutatás 
szerint az 50 év fölötti férfiak több 
mint fele kockázatnak kitett munka-
vállaló, hiszen amennyiben nem 
tudják tartani a lépést a technikai 
fejlesztésekkel, el fogják veszíteni 
a munkahelyüket. Ezért van szük-
ség azokra a képzésekre, akár a vál-
lalatokon belül, akár azokon kívül, 
amelyek képesek ezeket a szemé-
lyeket felzárkóztatni, hogy ne le-
gyen még nagyobb a 
munkaerőhiány. 

Fotó: Nagy Tibor

II. Erdélyi Gazdasági Fórum 
Vállalkozók válságban 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Design Terminal és a Pro 
Economica Alapítvány közös szervezésében valósult meg ok-
tóber 8-án a II. Erdélyi Gazdasági Fórum, amelynek a maros-
vásárhelyi Studium Hub adott otthont. 
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke elmondta, 
sikerként könyvelik el, hogy az első kiadás után tető alá tud-
ták hozni a második fórumot is, a válságos idők ellenére. Hoz-
zátette, nem véletlenül választották a fórum megnevezést, 
hiszen párbeszédet szeretnének folytatni a megjelent vállal-
kozókkal. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Kelemen Hunor a fórumon    Forrás: Potápi Árpád János Facebook-oldala 

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

Járd ki lábam, járd ki most! 
mottóval szervezték meg a 
magyar nap első kiadását 
Nagysármáson. A kisváros 
Maros, Kolozs és Beszterce-
Naszód megye határán fek-
szik, és mintegy 7000 lakosa 
van. A lakosság hozzávetőleg 
22%-a magyar, ami azt je-
lenti, hogy szórványmagyar-
ságról beszélünk. Ennek 
ellenére az önkormányzat, az 
alpolgármester asszonnyal 
az élen, kiharcolta, hogy amit 
lehet az egyik nemzetnek, le-
hessen a másiknak is. Így jö-
hetett létre az első 
nagysármási magyar nap. 

Az eseményről Trombitás Jolán, 
Nagysármás alpolgármestere, helyi 
RMDSZ-elnök elmondta, hogy a 
magyar nap ünnepi istentisztelettel 
kezdődött, amit az aradi vértanúk 
emlékére koszorúzás követett. Dél-
után 4 órakor kezdődött a néptánc-
találkozó, este 8 órától szüreti bálra 
került sor. Az alpolgármester el-
mondta, hogy a rendezvény a várt-
nál is jobban sikerült, jövőben 
pedig még többet kellene nyújtani. 
Mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy 2023-ban is legyen ma-
gyar nap Nagysármáson. Arra a 

kérdésre, hogy van-e arra lehető-
ség, hogy idővel a napból napok le-
gyenek, Trombitás Jolán azt 
válaszolta, hogy véleménye szerint 
szórványvidéken egy nap is elég-
séges, fontosabb, hogy az anyagia-
kat inkább a városban élő gyerekek 
oktatására és az öregek megsegíté-
sére fordítsák. 

Az eseményen részt vett Kele-
men Hunor, az RMDSZ elnöke, 
miniszterelnök-helyettes, aki el-
mondta, az RMDSZ-nek van egy 
régi szórványprogramja, amely 
szerint a szövetség fontosnak tart 
minden magyar embert, függetle-
nül attól, hogy tömbben vagy szór-
ványban él. Aláhúzta, azok, akik 
szórványban élnek, nehezebb hely-
zetben vannak, többet kell harcol-
janak azért, hogy megőrizzék 
identitásukat. Kelemen Hunor 
egyebek mellett azért is látogatott 
el Nagysármásra, hogy a támoga-
tásáról biztosítsa a helyi magyar 
közösséget. 

A miniszterelnök-helyettes sze-
rint a legnagyobb kihívást szór-
ványvidéken az oktatás jelenti, 
hiszen kevés a gyerek, de szá-
mukra is biztosítani kell a magyar 
nyelvű oktatást. Erre az RMDSZ 
külön hangsúlyt fektet, erre példa, 
hogy Nagysármáson is működik a 
szórványkollégiumi rendszer. A to-

vábbi, mindennapi problémákat 
közösen meg lehet oldani, ha hi-
szünk benne, hogy sikerül megol-
dást találni, fogalmazott Kelemen 
Hunor. 

Az első nagysármási magyar 
napon jelen volt Péter Ferenc, 
Maros Megye Tanácsának elnöke 
is, aki lapunknak elmondta, hogy a 
Maros megyei RMDSZ egy nagy 
család, ahol mindenki számít. A 
megyei önkormányzat mindent 
megtesz annak érdekében, hogy se-
gítse a szórványban élőket mind 
kulturális, mind oktatási progra-
mokkal. Kiemelte, fontos, hogy a 
szórványban élő magyar közösség 
úgy érezze, hogy otthon van a saját 
városában, ezért támogatják min-
den esetben a magyar napok meg-
szervezését. A tanácselnök kitért az 
oktatás kérdésére is. Véleménye 
szerint fontos támogatni ebben a 
tekintetben is a szórványban élő-
ket, hiszen ez szavatolja, hogy a 
mostani fiatalok a térségben ma-
radnak, és ott alapítanak családot, 
tovább éltetve a helyi magyar kö-
zösséget. Péter Ferenc úgy véleke-
dett, a magyar nap a helyi magyar 
kisebbségről szól, és a megyei ön-
kormányzat mindig partner az 
ilyen események megszervezésé-
ben mind Nagysármáson, mind 
más településeken. 

Első nagysármási magyar nap 
Járd ki lábam, járd ki most! 
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Nagy-Bodó Szilárd

Nagy-Bodó Szilárd

Mezőgazdasági vásár házias 
ízekkel



A szakmai tanácskozás első moz-
zanataként a jelenlevők az elődök 
munkájába tekintettek be a H. 
Szabó Gyula által moderált konfe-
renciamodulon, ahol a Spectator 
Alapítvánnyal közösen szervezett 
beszélgetésen Puskel Péter, id. 
Cseke Péter, L. Balogh Béni, 
Győrffy Gábor szakdolgozatain ke-
resztül az erdélyi magyar újságírás 
múltját elevenítették fel. A rendez-
vény következő mozzanata a gyer-
gyószárhegyi kultúrotthonban 
berendezett Képekbe zárt pillanatok 
című fotókiállítás megnyitója volt. 
A tárlat anyagát korábban a maros-
vásárhelyi érdeklődők a Bernády 
Házban láthatták. Ugyancsak a ha-
gyomány jegyében az – immár so-
kadik visszavágó – kispályás 
teremlabdarúgó-mérkőzés sem ma-
radt el a gyönyörű sportteremben, 
ahol a MÚRE Pressing csapatát a 
helybéliek fogadták. Ezúttal, az 
eredménytábla szerint, az újságírók 
veszítettek, de annál többet nyertek 
a kapcsolatépítésben, a barátságban, 
amit ezúttal a sporton keresztül is 
erősítettek.  

Szombaton délelőtt tartották meg 
a tisztújító közgyűlést, ahol megvá-
lasztották az egyesület vezetőtestü-
letét. Az elnöki tisztséget Szűcs 
László, az Újvárad című folyóirat 
főszerkesztője töltötte be, aki nem 
rejtette véka alá, hogy folytatná 
munkáját. Leköszönő elnöki minő-
ségében tartott beszámolójában töb-
bek között elmondta, a bizalom, 
csapatmunka, szolidaritás jegyében 
vállalta fel a munkáját és végezte a 
dolgát. Hosszas előkészítést és lob-
bizást követően sikerült közhasz-
núvá nyilvánítani az egyesületet, 
ami új feladatok elé állítja majd az 
új vezetőséget. Tulajdonképpen 
ennek a kormányhatározatnak kö-
szönhetően a MÚRE-tagok alkotó-
tevékenységükért nyugdíj- 
kiegészítést kaphatnak. Természete-
sen meg kell teremteni ennek a jog-
szabály adta lehetőségeit. Az 
egyesület a további eredmények kö-

zött megemlítette a romániai ma-
gyar online sajtólexikon megterve-
zését, programozását és az 
adatgyűjtést. Rendszeres sajtófotó- 
és riportpályázatot hirdettek és tar-
tottak. Újjáalakult a MÚRE sajtófo-
tós és videó-újságíró szakosztálya. 
Erősítették a külhoni magyar újság- 
írókkal (KMÚEK) való kapcsolato-
kat. Nem sikerült azonban szerve-
zetten összefogni az EU-n belül, 
illetve kívül eső országokban tevé-
kenykedő kollégák szervezeteit. Si-
került több riporttábort szervezni, 
amelyeknek eredménye egy-egy 
kistérséget bemutató riportkötet 
volt. Ezeket az érintett térségek 
központjában bemutatták. Az Ady 
Endre Sajtókollégium egykori záró-
vizsga-dolgozatait digitalizálta az 
Arcanum, amely több erdélyi ma-
gyar kiadványt is rögzített elektro-
nikusan, így most már szélesebb 
körben elérhetőek az erdélyi ma-
gyar sajtósok munkái is. Készül egy 
felmérés a romániai magyar lappi-
acról, illetve arról, hogy miként 
foghatnak össze a romániai magyar 
kulturális és réteglapok. Indult egy 
mentorprogram, és a MÚRE azon is 
dolgozik, hogy összekapcsolja a 
hazai magyar könyvkiadókat a fel-
sőoktatási intézményekkel. Ezt a 
munkát szeretné folytatni – zárta 
beszámolóját az elnök.  

A választásokat követően a kö-
vetkező vezetőtestület irányítja 
majd az elkövetkezendő négy 
évben az újságíró-szervezetet: 
elnök Szűcs László, az Újvárad kul-
turális folyóirat főszerkesztője, al-
elnökök Simonffy Katalin és Forró 
László. Az igazgatótanács tagjai ré-
giónként: Sarány Orsolya (Székely-
föld), Győrffy Gábor (Belső-Erdély 
és Partium) és Bartha Csaba (szór-
vány). Az oktatási szakbizottság ve-
zetője Rácz Éva. A MÚRE etikai 
testületének elnöke Újvári Ildikó, 
alelnöke Kulcsár Andrea, tagok: 
Bögözi Attila, Karácsonyi Zsig-
mond, Lukács Orsolya, Tomcsányi 
Mária, Vajda György. 

A közgyűlés után szervezett szak-
mai tanácskozáson Kovács Szabolcs, 

az Arcanum digitális sajtóadatbázis 
romániai képviselője arról számolt be 
a jelenlevőknek, hogy mit kínál az 
Arcanum digitális tudásbázis. To-
vábbá bemutatták azokat a könyve-
ket, amelyeket újságírók adtak ki. 
Végül arról vitatkoztak a média kép-
viselői, hogy miként tudják túlélni 
ezt a nagyon nehéz gazdasági hely-
zetet, hogyan szembesül az írott sajtó 
az online felületen megjelenő média-
termékekkel, a közösségi hálón kö-
zölt információáradattal. Továbbá 
arról is szó esett, hogy a jelenlegi 
gazdasági válságban miként erősíthe-
tik az erdélyi magyar média gazda-
sági helyzetét, ugyanis abban 
mindannyian egyetértettek, hogy az 
erdélyi magyar sajtónak is igen fon-
tos szerepe van a demokrácia egyen-
súlyának megőrzésében.  

A tanácskozás kiemelt rendezvé-
nye a 2022. évi szakmai díjak át-
adása volt, amire szintén a 
művelődési otthonban került sor. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlété-
vel Borboly Csaba, a Hargita Me-
gyei Tanács elnöke is. A MÚRE 
szakmai díjainak átadását megelő-
zően kézbesítették a Gyergyószár-
hegyi Kulturális és Művészeti 
Központ által meghirdetett Pro Cul-
tura et Arte pályázati felhívására je-
lentkezett, kulturális témájú cikkek, 
írások, kritikák, rádiós és televíziós 
műfajban készült riportok szerzői-
nek a díjakat is. A díjakat Kolcsár 
Béla igazgató és Kántor Boglárka, 
a Hargita Megyei Tanács művelő-
dési és oktatási bizottságának tagja 
adta át. A megyei önkormányzati 
képviselő beszédében hangsú-
lyozta, „a médiában dolgozók érté-
ket teremtenek, szavaikkal alkotnak 
és művészekként lavíroznak az 
egyre nehezebbé váló szakmájuk 
világában. A gyors információáram-
lás mögött lelkiismeretes csapatok 
vannak, amelyek az igazság szolgá-
latában állnak. Olyan emberek ők, 
akik tudósításaikkal, munkájukkal 
megláttatják velünk a körülöttünk 
levő dolgokat, történéseket, szépsé-
geket, akik a magyarok hangját hal-
latják a nagyvilágban”. Hozzátette: 
„a sajtóban, médiában dolgozók 
fontos és felelősségteljes közösségi 
munkát végeznek, amely olyan, 
mint amikor elültetünk egy fama-
got, amely gyökeret ver és lombot 
ereszt.”  

Az idén a szakmai zsűri a díjat 
megosztva ítélte oda Szuszámi Zsu-
zsának, a Marosvásárhelyi Rádió, 
és Antal Joós Erikának, az Erdélyi 
Televízió munkatársának. A pályá-
zatra jelentkezett többek között la-
punk két munkatársa is: Nagy 
Székely Ildikó és Vajda György.  

A MÚRE igazgatótanácsának ne-
vében a szakmai díjakat Szűcs 
László elnök adta át, miután a szak-
mai elismerésben részesítetteket 
kollégáik méltatták. A kiemelkedő 
rádiós teljesítményért a Tomcsányi-
emlékdíjat Bíró István, a Bukaresti 
Rádió fiatal – sokrétű sajtótevé-
kenységet kifejtett – munkatársa 
vette át. A televíziós újságírásért 
járó Csép Sándor-díjat Antal Joós 
Erikának, az Erdély TV riporteré-
nek ítélték oda. Az írott sajtóbeli 
munkát elismerő Szilágyi Aladár-
díjat Gazda Árpád, a Magyar Táv-
irati Iroda erdélyi tudósítója vehette 
át, a Balló Áron pályakezdő díjat 
Lőrincz Anna, a Maszol fiatal újság- 
írója. Az idén volt két különlege-
sebb díj is, a korrektoroknak 
(nyelvőröknek) odaítélt Benkő J. 
Zoltán-díj, amelyet Benedek-Szé-
kedy Sándor, a Hargita Népe kor-
rektora érdemelt ki. Illetve a 
Médiamenedzsment díj, amelyet a 
nehéz gazdasági helyzetben helyt- 
álló két lap, a kolozsvári Szabadság 
és a marosvásárhelyi Népújság ka-
pott. Végül, de nem utolsósorban 
két igazán elismert médiamunka-
társnak életműdíjat kézbesítettek. A 
Román Televízió magyar adása 
egykori munkatársának és az 1985-
ös emigrációt követően a sydney-i 
magyar média sokrétű alkotójának 
(írott, televíziós műfajban, zene-
szerzésben, filmzeneírásban stb.), 
Józsa Erikának járt e megtisztelő 
elismerés. És külön kiemeljük Nagy 
Miklós Kundot, a Népújság, koráb-
ban a Marosvásárhelyi Rádió mun-
katársát, művészeti írót, aki szintén 
szerteágazó, a kultúra szolgálatában 
végzett tevékenységéért kapta meg 
az átvételt követően általa is a leg-
értékesebbnek tartott szakmai elis-
merést. A rendezvény álló- 
fogadással ért véget. 
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Erdélyi György 

Üléseztek a demokrácia őrei  
Közhasznú szervezet lett a MÚRE 

Október 7-e és 9-e között a Gyergyószárhegyi Kulturális és 
Művészeti Központban szakmai tanácskozással egybekötve 
tartotta tisztújító közgyűlését a Magyar Újságírók Romániai 
Egyesülete (MÚRE). A szervezet szabályzata szerint a vezető-
testületet négyéves mandátummal bízta meg a közgyűlés. A 
világjárvány, a háború, a gazdasági válság és az online tér-
nyerés miatt nehéz helyzetbe került az erdélyi magyar sajtó, 
így új kihívások elé kell nézzen az új vezetőség. A grémium 
talán legnehezebb feladata az lesz, hogy a nemrég közhasz-
núvá nyilvánított szakmai szervezet struktúráját – az új stá-
tusnak megfelelően – miként alakítsa át és működtesse az 
egyesületet. A közgyűlésen a tapasztalatcsere mellett kiosz-
tották a szakmai elismeréseket is.  

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Egy életmű stációja  
Szárhegynél méltóbb helyszínt nem is ta-

lálhattunk volna Nagy Miklós Kund újságíró, 
szerkesztő, művészeti író díjazására. Nem 
túlzok, ha azt mondom, Miklós ezer szállal 
kötődik a kezdetekkor még beszakadt tetejű 
ferences kolostor és a romos Lázár-kastély 
termékeny közegében létrejött művészeti böl-
csőhöz. Még ma is nosztalgiával mesélt a rá-
diós éveiben mikrofonvégre kapott 
képzőművészekről. Az akkor kialakult ripor-
ter és alany barátsággá szelídült kapcsolatait 
mi sem bizonyítja jobban, mint az évtizedek-
kel később megjelent interjúkötetei. Ezekben 
olyan korképet vázol fel az erdélyi és kitán-
torgott kortárs művészek alkotói vívódásai-
ról, ami a korszak dokumentumértékű 
lenyomata. 

Nagy Miklós Kundra soha nem volt jel-
lemző a száguldó riporterek felületessége, bár 
mozgékonyságát és szerteágazó érdeklődését 
megőrizte a mai napig. Egy lépésre a nyolcva-
nadik életévétől és 54 évnyi újságírói tapasz-
talattal talán még több benne a kíváncsiság, 
mint amennyi 1968-ban, kezdő rádiósként volt. Ezért is fogadták be maguk közé egyenlő partnerként a képző-
művészek. Hívják, óhajtják, hogy munka közben vagy kiállításaik megnyitóján ő értékelje alkotásaikat.  

De ez csak az egyik arca Miklósnak. Rádiósként cipelte a gerincferdítő súlyú riportermagnót, bejárta az 
adáskörzet, tehát a Székelyföld majd’ minden faluját, amíg 1985-ben némaságra nem ítélték a marosvásár-
helyi stúdiót, és munkatársait szélnek nem eresztették. Elvették tőle a mikrofont, de újságírói megszállottsá-
gától nem tudták megfosztani az átkos kor urai. A nyomtatott sajtóra nyergelt át, és a nagyenyedi kollégiumból 
hozott igényességével briliánsan művelte a sorok közé rejtett valóság kötéltáncát a Vörös Zászló megyei 
lapnál.  

Az 1989-es változás után nehéz döntést kellett hoznia. Merre tovább? Vissza a felszabadított stúdióba, 
vagy marad a forradalmi órákban létrehozott, mai napig független Népújság napilap taposómalmában? Nem 
tudhatom, döntését mennyire befolyásolta a szó elszáll, de az írás marad axiómája, de az utóbbi harmincva-
lahány év termését látva, úgy vélem, nem bánta meg választását. Szerkesztette, vezette is egy időben a lapot.  

A legkedvesebb gyermekként dédelgette, dédelgeti a mai napig az általa létrehozott Múzsát. Természetesen 
gondja volt, hogy kineveljen egy olyan szerkesztőt, akinek átadhatja Erdély legnagyobb példányszámú, több 
mint három évtizede, megszakítás nélkül, hetente megjelenő kulturális mellékletének stafétáját. A sajtótör-
ténetben is súlya van a közel hat és fél ezer újságoldalnyi Múzsa-lapoknak.  

Immár a nyolcvanadik életév ajtajában Nagy Miklós Kund ma is a Népújság egyik legaktívabb munkatársa. 
Reméljük, ez az életműdíj nem jelenti pályája lezárását is. Amint őt ismerem, tudom, a héten is megkapjuk 
a jegyzetét és a Múzsa melléklet anyagait.  

A laudációt még sokáig lehetne folytatni az érdemek felsorolásával, de úgy vélem, ismerősei, olvasói is 
úgy értékelik, hogy soha ilyen jó kezekbe nem került a MÚRE életműdíja.  

Karácsonyi Zsigmond  

Szűcs László, Nagy Miklós Kund és Karácsonyi Zsigmond   Fotó: Bodolai Gyöngyi



Noha úgy tűnt, hogy vidéki ol-
dalunkat elkészítendő, csak a 
minap jártunk Makfalván, a 
cikk újraolvasásakor szembe-
sültünk azzal a ténnyel, hogy 
akkor még bizony hullt a hó. 
Így újra felkerestük a Kis-Kü-
küllő menti községet, amely-
nek éppen feljavítás alatt álló 
polgármesteri hivatalában 
Vass Imre polgármesterrel 
beszélgettünk az elmúlt fél 
évben történt eseményekről, 
megvalósításokról, aktuális 
gondokról és jövőbeli célokról 
egyaránt.  

Gondok és megvalósítások 
– A mandátum közepén vagyunk, 

az elmúlt két év a tervezések és 
megvalósítások ideje is volt, ilyen-
kor nem árt mérleget készíteni – 
minderről nemsokára beszámolunk 
a Facebook-oldalunkon is. Sikerült 
befejeznünk az új óvoda épületét és 
a megkezdett aszfaltozási munkála-

tokat, hamarosan elkészülünk a hár-
masfalui iskola teljes felújításával – 
ez 3.000.000 lejbe került –, de nagy 
gondot jelent a községi szennyvíz-
csatorna-hálózat: rengeteg benne a 
hiba, a Makfalvát és Hármasfalut 
ellátó szennyvíztisztító állomásunk 
pedig nagyon rossz állapotban van. 
Annyira rossz állapotban, hogy az 
adalékanyagok hozzáadása után 
rosszabb lesz a víz minősége, mint 
azelőtt. Egy céggel készíttettünk 
szakvéleményezést arról, hogy hol 
vannak a gondok, mostanra már el-
készült az előtanulmány is. Úgy 
tűnik, hogy az idén nyílik erre pá-
lyázati lehetőség, amivel természe-
tesen élni is fogunk, hiszen hiába 
van csatornahálózat, ha a szennyvíz-
tisztító nem működik megfelelően. 
A gondot az jelenti, hogy nem meg-
felelően végezték el a munkálatokat, 
így a szivattyúházakba és a vezeté-
kekbe is rengeteg esővíz befolyik, 
teljes felújításra van szükség. Erre 
készen állunk, amint alkalom adó-
dik, leadjuk a pályázatot. Szolokmá-
ban három-négy éve fúrtunk két 50 
méter mély kutat, a tavalyi és idei 
szárazság idején napi 5-6000 liter 
vízzel láttak el bennünket. 

Három további pályázatot adtunk 
le a CNI-hez, ezek esetében jelen-
leg az eredményre várunk. Egy új 
orvosi rendelő, egy új sportterem és 
egy új kultúrotthon építésére pá-
lyáztunk, nagyon reméljük, hogy 
legalább egy-kettőt e három pályá-
zatból megnyerünk.  

Az Anghel Saligny-programon 
keresztül aszfaltozási pályázatot ad-
tunk le, és nyertünk is vele, úgy 
döntöttünk, hogy a Szolokmában 
már elkezdett aszfaltozást fejezzük 
be. Innen minden kedden kisbu-
szokkal hozzuk be az időseket, be-
tegeket az orvosi rendelőbe. E 
pályázat esetében megkaptuk az 

építkezési engedélyt, elindítottuk a 
további engedélyeztetést, a terve-
zési és kivitelezési pályázatot egy-
ben írjuk ki, és ha lesz cég, amely 
elvégezze, már a tavasz folyamán 

neki lehet fogni a munkálatoknak.  
Ezeken kívül van két további pá-

lyázatunk, amelyek a szolokmai is-
kola és a makfalvi polgármesteri 
hivatal energetikai felújítását céloz-
zák. Az abodi út esetében elkészül-
tünk a fúrásokkal, jelenleg az 
előtanulmány készül, és ismerete-
ink szerint a jövő év elején nyílik 
meg egy pályázati lehetőség, 
amellyel élni szeretnénk, hogy azt 
az útszakaszt is felújíthassuk. Ön-
részből szeretnénk továbbá egy sza-
kasznyi, nagyon rossz állapotban 
lévő járdát felújítani Hármasfalu-
ban, Csokfalván. Reméljük, hogy 
szép lesz az idő, és még idén októ-
ber-novemberben ezt megvalósít-
hatjuk. A mezőgazdasági utak 
felújításának is nekifogunk, saját 
erőből, a saját gépeinkkel. 

370.000 lejjel kellett 
megpótolni az iskola költség-
vetését a gázszámla miatt 

Amiről feltétlenül szeretnék be-
szélni: tavaly novemberig a HarGaz 
nevű, Hargita megyei gázszolgálta-
tóval álltunk szerződéses viszony-
ban, de ők idénre nem kaptak 
engedélyt, így hivatalból áttettek 
minket az Electricához. Amikor 
idén tavasszal elkezdtek érkezni a 
számlák, észrevettük, hogy az elő-
zőhöz képest több mint tízszeres 
áron számláztak. A mi számlánkat 
ugyan ki tudtuk fizetni, de az isko-
lának nem volt ennyi pénze. Én ezt 
rablógazdálkodásnak vélem, a kor-
mánynak meg kellene védenie a 
saját intézményeit. Peres eljárást in-
dítottunk, az ügyvédünk véleménye 
az volt, hogy ne fizessük ki, mert 
nem hiszi, hogy leállítják a gázszol-
gáltatást. De ezek nem gondolkod-
tak sokat, amikor eljött az ideje, az 
óvodánál, iskolánál elzárták a gáz-
csapot, nem foglalkoztak azzal, 
hogy a gyerekek kell tanuljanak. 
Összehívtunk egy rendkívüli gyű-
lést, majd kifizettük a számlát, 
370.000 lejjel kellett megpótolnunk 
az iskola költségvetését. Szeren-
csére volt miből: az egyik pályáza-
tunkból vettünk el erre pénzt, 
nagyon reméljük, hogy a kormány 
ki fogja pótolni. A kialakult helyze-
tért sem az iskola vezetősége, sem 
a polgármesteri hivatal nem volt 

hibás. A per jelenleg is folyik, azóta 
elkészültek további tanulmányok is, 
amelyek szintén azt támasztják alá, 
hogy nem lett volna szabad ekkora 
árakkal számlázzanak. 

Egy további pályázati lehetőség-
gel is éltünk – szeretnénk szemétle-

rakó központot létrehozni Makfal-
ván. Ez egy 770-780.000 eurós be-
fektetés lenne, megvan rá az 
előírások szerinti helyen fekvő 25 
ár telekelt terület is. Olyan szemét 
lerakóhelye lenne, amelyet szelek-
tíven nem visznek el: építkezési tör-
melék, gumi, akkumulátor, 
ilyesmik. Ez nagyon kellene a köz-
ségnek, mert akkor az említett kate-
gória szerinti hulladék nem kerülne 
ki a mezőre.  

Kárpátaljai iskolát segítettek 
az első jótékonysági bálon 

– Legutóbb több mint fél éve jár-
tunk itt. Akkor még a Covid-járvány 
végén jártunk, és arról is szó esett, 
hogy mennyire bezárkóztak az em-
berek. Történt-e változás a közös-
ségi életben, helyrerázódtak-e a 
dolgok? 

– A Covid miatt nem tudtuk az 
idei székely majálist megtartani, de 
átváltottunk egy jótékonysági szé-
kely bálra, a befolyó összeget egy 
kárpátaljai iskolának ajánlottuk fel. 

Augusztus 20-án mi hoztuk el őket 
ide, nálunk vendégeskedett négy 
napig 16 gyerek és három felnőtt. 
Kirándulni vittük őket, mindent mi 
fizettünk. A tiszacsomafalvi polgár-
mester asszonnyal régóta ismerjük 
egymást, régebben karácsonykor 

vittünk nekik csomagot, és úgy 
gondoltuk, hogy mivel most a kár-
pátaljaiak vannak a legnehezebb 
helyzetben, rajtuk kell segítenünk. 
A gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat, előadást tartottak augusztus 
20-án a hármasfalui ünnepségen. A 
bál után megtartottuk Hármasfalu-
ban a Szent István-napokat, szep-
tember 3-án pedig, idén másodjára, 
egy újabb utcabált szerveztünk, 
amire ismét nagyon sokan eljöttek. 
Hamarosan szüreti bált tartunk, 
kezd újjáéledni a közösség, aminek 
nagyon örvendünk, mert a szemé-
lyes találkozásokat nem pótolja 
semmi. Reméljük, hogy jövőre 
ismét megszervezhetjük a székely 
majálist is, hiszen ez a környék leg-
nagyobb rendezvénye, amelyen Er-
dély minden részéről, 
Magyarország több településéről is 
részt vesznek, és amely tizenegy ki-
adást ért meg. Ismét vannak lako-
dalmak, keresztelők, ismét van 
közösségi élet a községben. 

Újabb kisbusz ajándékba  
Gondok mindig vannak, de ki-

rívó problémáink nincsenek, sőt. 
Kaptunk még egy kisbuszt az anya-
országból, így már kettővel ajándé-
koztak meg bennünket egy magyar 
faluprogram keretében, amelynek 
az a lényege, hogy a használt jár-
műveket a magyarországi önkor-
mányzatok ajándékba adhatják 
egy-egy határon túli településnek. A 
2007-es piros Loganunkat így oda-
adhattuk a kistérségi társulás kere-
tében munkálkodó beteg- 
gondozóknak, akik az idősekkel 
foglalkoznak, bevásárolnak nekik. 
A VW kisbuszt az Egyházasharaszti 
nevű kis település adományozta, 
köszönet érte a kőteleki ismerősök-
nek, a Szolnok megyei körzet kép-
viselő asszonyának, dr. Kállai 
Máriának, aki segített abban, hogy 
megkaphassuk a nagyon jó állapot-
ban lévő járművet. 

Egri színművész lett Makfalva 
díszpolgára 

Több testvértelepülési találkozón 
is részt vettünk, szerintünk ez na-
gyon fontos. Eddig egyetlen telepü-
lésünknek – Szolokmának – nem 
volt testvértelepülése, de a székely 
bál alkalmával megismerkedtek a 
Mezőkövesd melletti Tard vezető-
ségével, és megkötöttük a testvérte-
lepülési szerződést. Ugyanekkor 
egy régi jó ismerősünket, Szíki Ká-
roly egri színművészt Makfalva 
díszpolgárává avattuk. Ő szinte 
minden majálisunkon itt volt, ha az 
anyaországban közel járunk hozzá, 
felkeres minket, fellép a rendezvé-
nyeinken, szoros kapcsolatot ápo-
lunk vele. Tizenvalahány éve 
ismerkedtünk meg Segesváron, 
ekkor alakult ki a barátság, és neki 
köszönhetően jöttek el több ma-
gyarországi pincészetből a székely 
bálra az ottani borászok – név sze-
rint Dusza Bertalan, Daragó Károly 
és Sebe Imre –, akik borbemutatót 
tartottak, és a boraikból befolyt ösz-
szeget szintén a kárpátaljai gyere-
kek támogatására ajánlották fel. 

Szerkesztette:  
Kaáli Nagy Botond

Vass Imre polgármester

Elkészül  az új járda is

Az ajándékba kapott kisbusz

Felújítják a hármasfalusi iskolát

Őszi összeállítás a polgármesteri hivatal előtt            Fotók: Nagy Tibor
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A marosszentgyörgyi magyar kö-
zösségek napja rendezvénysorozat 
szombaton reggel ökumenikus is-
tentisztelettel vette kezdetét, majd 
koszorúzással egybekötött megem-
lékezésre várták a római katolikus 
templomkertben felállított emlék-
műnél mindazokat, akik fejet sze-
rettek volna hajtani a 13 aradi 

vértanú áldozata és hősiessége előtt. 
A rendezvény idei védnöke a ma-
gyar Országgyűlés elnökének tit-
kára, dr. Virág András volt, aki igen 
különleges meglepetéssel kedves-
kedett a marosszentgyörgyi magyar 
közösségnek, Kövér László elnök 
ajándékaként az Országgyűlés szék-
helyén kitűzött magyar zászlót adta 
át ünnepélyes keretek között. 

Az emlékműnél Sófalvi Szabolcs, 
Marosszentgyörgy polgármestere 
mellett dr. Virág András, valamint 
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának a képviseletében 
Gyombolai Péter konzul emlékez-
tek. 

– Az Aradon kivégzett hőseink 
emléke nagy erővel figyelmeztet 
bennünket arra, hogy a szabadság 
milyen becses kincsünk. Hatalmas 
érték ez, melyet óvni és védeni kell, 
mert a szabadság nem magától érte-
tődő és örökös ajándék, ezért a kin-

csért bizony 1850-et követően is 
időről időre újra és újra megharcol-
tak elődeink, de nekünk is gondo-
san ügyelnünk kell rá, ápolnunk 
kell, hogy velünk maradhasson. Kü-
lönösen aktuális ez most, amikor a 
világban oly sok bizonytalanság üti 
fel a fejét, most, amikor éppen csak 
tán túljutunk a kegyetlen járvány 
okozta megrázkódtatásokon, ami-
kor a szomszédunkban háború zaj-

lik, amikor az energiahordozók 
elérése komoly kérdéseket vet fel 
Európa-szerte. Most különösen ébe-
ren kell őrködnünk fölötte, ápol-
nunk, gondoznunk kell őt – 
hangsúlyozta a konzul. Dr. Virág 
András anyaországi cserkészvezető 
a cserkészet jelentőségéről, nevelés-
ben betöltött szerepéről szólt, mint 
mondta, a magyar cserkészet célja 
a gyakorlati keresztény életre neve-
lés – a mindennapi élet gyakorlatá-
val, a cselekedve tanulás 
módszerével. A lényege egyetlen 
mondatban: „A cserkésznek nem az 
a feladata, hogy jó legyen, hanem 
hogy jót tegyen” – világított rá. 

A megemlékezést követően a 
plébániakertben a magyar népi kul-
túra és hagyományok vették át a fő-
szerepet, a gyerekeknek számtalan 
érdekesebbnél érdekesebb prog-
rammal kedveskedtek a szervezők, 
kézműves-foglalkozásokon és 

ügyességi játékokon vehettek részt, 
megismerkedhettek a régi hagyo-
mányos mesterségekkel, kipróbál-
hatták többek között a szövést, a 
kosárfonást, a fafaragást, a mézes-
kalács-díszítést, a lovaglást, de 
olyan tevékenységeket is, ame-
lyekbe lehet, hogy eddig nem nyer-
tek bepillantást, például 
végignézhették, hogyan zajlik a 
szőlőpréselés, miként készül a ha-
gyományos marosjárai szilvaíz, a 
kotyó, és ők maguk gyúrhatták és 
szaggathatták a tésztát, amiből pil-
lanatokon belül kisült a pánkó. 

„Orvosságbőrbe” bújt 
finomságok 

 A Gyulafehérvári Caritas mun-
katársai a plébánia udvarán lévő fi-
lagóriában várták az aprónépet 
Lélekpatika című játékukkal, meg-
hallgatták a gyerekek gondjait, 
majd ezekre „orvosságot” javasol-
tak, a felcímkézett üvegekben a lé-
leksimitől az álomhozóig, a nyugi 
falatig és a hisztizúzó ziziig igen 
széles volt a finomságok tárháza. 
Népszerű volt a Keresd meg és rakd 
ki játék is, egy, a Szuperár kórus re-
pertoárjában lévő dal refrénjének a 
szótagjaiból kellett kirakni az ere-
deti szöveget – tudtuk meg Récsei 
Máriától, a Caritas munkatársától. 

Hogyan éltek,  
milyen eszközöket  
használtak őseink? 
Őseink életmódjával ismerked-

hettek meg a látogatók a plébánia 
udvarán felállított, Mongóliában 
készült jurtában. A Torockói Íjász 

Szer Egyesület képviselője, Bárdos 
Zoltán elmondta, bemutatták az ér-
deklődőknek őseink életmódját, az 
eszközöket, amelyeket használtak. 
Az autentikusan berendezett jurtá-
ban az oltártól a nemezterítőkig és 

az összmagyarságra jellemző szim-
bólumokig mindeniknek megvan a 
története, ki lehetett próbálni a ha-
gyományőrző eszközöket a szaru-
kürtöktől a palatábláig, és azt is, 
hogy hogyan gyújtottak tüzet az 
őseink. A jurta szomszédságában a 
gyerekek sorban álltak, hogy kipró-
bálják az íjászkodást, az ostorhasz-
nálat csínját-bínját is megmutatták 
nekik. A gyerekek a fából készült 
játékokkal is szívesen játszottak, az 
idősebbek pedig a színpadon fel-
lépő néptánccsoportok, citerások 
műsorának tapsolhattak. 
Addig főzik, amíg megáll 
benne a kanál 

Bizonyára sok gyereknek fo-
galma sincs, hogy miként készül a 
hagyományos szilvaíz, a maros-
szentgyörgyi rendezvényen saját 
szemükkel láthatták, amint a maros-

járai Péntek Emese órákon keresztül 
kavargatta a negyven kiló gyü-
mölcsből készülő, és hordóból rög-
tönzött üstben rotyogó finomságot. 
Érdeklődésünkre azt is elárulta, a 
hagyományos szilvaíz titka, hogy 

cukor nélkül készül, és 12 órát 
szokták főzni, addig, amíg olyan 
sűrű nem lesz, hogy felfordítva is 
megáll benne a kanál.  
Összekapcsolták a múltat 
a jelennel és a jövővel 

Székely Szilárd, a szombati ren-
dezvény egyik szervezője lapunk-
nak elmondta, az ötletet az adta, 
hogy Marosszentgyörgyön nagyon 
sok civil, karitatív, kulturális és egy-
házi szervezet van, amelyek a 
maguk terén különféle feladatokat 
látnak el, tevékenységeket végez-
nek, és úgy gondolták, ha már ennyi 
értékkel rendelkeznek, legyen egy 
nap, amikor ezek a közösségek ta-
lálkoznak, bemutatkoznak egymás-
nak és a nagyközönségnek. 
Hozzátette, a plébánián kialakult 
egy kis kulturális központ, ugyan-
akkor a református, unitárius egy-
házközség is próbál közösséget 
építeni, ezért úgy gondolták, jó 
lenne, ha ezek a közösségek, illetve 
a civil szervezetek, cserkészcsapat 
jobban megismernék egymást a 
családias hangulatú, színes progra-
mokkal tarkított eseményen.  

Emellett a közösségi alkalmat 
össze szerették volna kapcsolni az 
október 6-i megemlékezéssel, 
amely a magyar közösség számára 
nagy jelentőségű.  

– Úgy gondoltuk, összekapcsol-
juk a múltat a jelennel és jövővel, 
hiszen, bár október 6-a gyásznap, 
arra is fel kellene hívni a figyelmet, 
hogy a hősöknek az áldozata nem 
volt hiábavaló, hiszen ma is van élő, 
aktív magyar közösség – mutatott rá 
a szervező. Mint mondta, tavaly 
nem tudták megszervezni a rendez-
vényt, ugyanis vörös zónává nyilvá-
nították a községet, azonban 
2019-ben, az ötödik magyar közös-
ségi napon több mint ezer-ezeröt-
százan fordultak meg. 

Marosszentgyörgyi magyar közösségek napja 
Családias hangulat, színes programkavalkád 

Bensőséges hangulat, hagyományos ízek, érdekes gyerek-
programok és kulturális műsor várta a szép számban érkező 
látogatókat szombaton a katolikus plébánia udvarán a maros-
szentgyörgyi magyar közösségek napjára. A hagyományos 
mesterségektől, kézműves-tevékenységektől az ügyességi já-
tékokon át a lovaglásig, íjászatig, harci bemutatókig és nép-
táncig a családok apraja-nagyja talált kedvére való 
tevékenységet, ráadásul számtalan hagyományos finomságot 
meg lehetett kóstolni: a mezőpaniti Therézia cég különféle 
sajtjait, egyéb tejtermékeit, frissen préselt szőlőlevet, egy 
üstben marosjárai szilvaíz rotyogott, a másikban pedig finom 
pánkót sütöttek.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor 



Az online reklámok mostanra szinte min-
den felületen megtalálhatók, és számos eset-
ben képesek megkönnyíteni az életünket. 
Hiszen az online keresési előzményeink alap-
ján olyan termékeket vagy szolgáltatásokat 
mutatnak, amelyek számunkra érdekesek, re-
levánsak lehetnek. Például egy térképszolgál-
tatás esetében hasznos lehet, hogy 
megjelennek rajta a benzinkutak, autószervi-
zek vagy az éttermek hirdetései, hiszen ez se-
gíthet azoknak, akik úton vannak. 
Természetesen a reklámok idegesítőek is tud-
nak lenni, mert félbeszakítanak bennünket. 
Gondoljunk csak például a YouTube-videók 
között és közben megjelenő reklámokra vagy 
a különböző – általában ingyenes – progra-
mok esetén felugró reklámablakokra. Ezek-
ben az esetekben a hirdetések negatív 
hatásaival szembesülünk. 

Viszont amikor egy terméket vagy szolgál-
tatást keresünk, ugyanezek a segítségünkre 
lehetnek, hiszen egyből megkapjuk a választ, 
hogy az adott dolog hol van készleten és 
mennyibe kerül, akár rögtön meg is tudjuk 
rendelni. Tehát összességében a reklámok, 
bár sokszor azt gondoljuk, hogy idegesítőek 
és fölöslegesek, segítenek abban, hogy meg-
találjunk egy számunkra kedvező terméket 
vagy szolgáltatást. 

Az online hirdetések egyre célozottabban 
jutnak el a felhasználókhoz. Például, ha va-
laki érdeklődik a technikai újdonságok iránt, 
különféle elektronikai cikkek jelennek meg 
neki a hirdetésekben, és nem egyebek. Ter-
mészetesen a hirdetések sem 100%-os pon-

tossággal találják meg a felhasználókat, de 
egyre jobb az elérés. Ez főként a mesterséges 
intelligenciának és a fejlődő technológiának 
köszönhető. 

A jövőben nem kizárt, hogy – éppen a 
mesterséges intelligenciának köszönhetően – 
megjelennek a just-in-time típusú hirdetések. 
Azaz pont akkor jelenik meg egy reklám, 
amikor nagy szükségünk van rá. Marketing-
szakemberek már nem tartják elképzelhetet-
lennek, hogy egy-két évtizeden belül az 
okosóránk érzékelni fogja, hogy leesett a vér-
cukorszintünk, amiből következik, hogy éhe-
sek vagyunk. A következő pillanatban pedig 
megjelenik egy közeli étterem hirdetése, és 
esetleg mellette egy 10%-os kedvezmény. 
Vagy egy kicsit földhözragadtabb példa az, 
hogy ha leesik a telefonunk, és betörik a  
képernyője, az első értesítés egy telefonszer-
vizé lesz. Ha most úgy is gondoljuk, hogy a 
reklámok megzavarnak minket a tevékenysé-
günkben, akkor a just-in-time típusú reklá-
mokkal ez megváltozhat. 

Most éppen ennek az irányába történt 
lépés, hiszen a közeljövőben az Amazon 
Alexa virtuális asszisztens hirdetésekkel is 
fog tudni válaszolni a felhasználók kérdése-
ire. Ezt a funkciót egyelőre csak az Egyesült 
Államokban vezetik be 2023 közepétől, de a 
vállalat nem zárja ki annak a lehetőségét, 
hogy a jövőben más országokban is elérhető 
legyen. 

Az Amazon Alexa esetében persze kicsit 
konfúz érzést vált ki a döntés, hiszen mögötte 
ott van az Amazon, amely éppen abból él, 

hogy termékeket ad el. Tehát a hirdetések az 
Amazon webáruház felé terelik majd a fel-
használókat, nem pedig egy szélesebb piac 
irányába. Persze az is az igazsághoz tartozik, 
hogy az Amazon webáruházában számos cég 
termékei megtalálhatók.  

Az új funkció alapján az Amazon Alexa 
például arra a kérdésre, hogy hogyan lehet el-
távolítani a macskaszőrt a szőnyegről, egy 
termékkel fog válaszolni, nem pedig egy ál-
talános tippet mond. Az Amazon ígérete sze-

rint az így elhangzó reklámokat moderálni 
fogja, és első körben csak azok a szervezetek 
próbálhatják ki, amelyeket az Amazon meg-
hív. Szélesebb körben csak 2023-tól lesz el-
érhető ez a hirdetési mód. 

Jelenleg az a nagy kérdés, hogy mekkora 
felháborodást fog kiváltani az új funkció a 
felhasználók körében, hiszen, bár hasznosak 
tudnak lenni a reklámok, egészen biztos, 
hogy nem mindenki örvend ennek az új funk-
ciónak.

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

 Amazon Alexa virtuális asszisztens illusztráció                 Forrás: hvg.hu 

Mark Zuckerberg, a Meta vezére a közös-
ségi oldalán bejelentette, hogy hamarosan 
egy új funkciót vezetnek be Community 
Chats néven. Ennek magyarul minden bi-
zonnyal közösségi csevegések lesz a neve. 
Az új funkció a Facebook-csoportokhoz fog 
kapcsolódni. 

Az újdonságot egyelőre tesztelik. Ebből 
kiderül a lényege: a beszélgetésben egy adott 
csoport tagjai vehetnek részt, a beszélgetés 
felülete pedig – nem meglepő módon – a  
Facebook Messenger lesz. A Meta-vezér el-
mondása szerint nemcsak írott üzenetekben 
lehet majd kommunikálni, hanem hang- és 
videóhívásokon keresztül is. A csoportok ad-
minisztrátorainak lehetőségük lesz egy bizo-
nyos témában beszélgetést indítani, így 
sokkal gyorsabban érkezhetnek a válaszok a 

tagoktól, mintha azt kommentben kellene 
megtegyék. 

Ezzel együtt a Facebook több olyan esz-
közt is ad a csoportok kezelőinek, amivel 
moderálni tudják a csevegést. A vállalat 
célja, hogy egyfajta élő kapcsolatot alakítson 
ki a tagok között, és ne legyen rossz a közös-
ségi élmény. 

Természetesen csoportos beszélgetéseket 
eddig is létre lehetett hozni Facebook Mes-
sengeren, azonban arra nem volt lehetőség, 
hogy egy Facebook-csoportot egy az egyben 
áttegyünk Messengerre is. Tehát külön cso-
portokat kellett létrehozni a két felületen. Ez 
az új funkció elháríthatja ezt a nehézséget. 
Ugyanakkor esély van arra, hogy a Meta 
teret hódítson a fizikai találkozásokkal szem-
ben, ez pedig már nem olyan jó hír. 

Újdonságok 
a Facebook-csoportok terén 

Nem is olyan régen jelent meg az 5G tech-
nológia, a világ nagy részén még nincs is el-
terjedve, és az emberek egy része még 
mindig nem barátkozott meg vele, annak el-
lenére, hogy számtalan független teszt bebi-
zonyította, hogy veszélytelen. Ezzel 
szemben szép lassan lehet készülni, mert 
2029-ben megérkezhet a 6G. 

Minderre onnan lehet következtetni, hogy 
az LG sikeres ilyen irányú tesztet hajtott 
végre. A cég 320 méter távolságra tudott 
jelet továbbítani a 155-175 GHz-es frekven-
ciatartományban. 

Az LG és partnerei egy 20 dBm-es (deci-
belmilliwattos), többcsatornás erősítőt hasz-
náltak a jel továbbítására, a tesztben volt egy 

alacsony teljesítményű zajszűrő erősítő is. 
Utóbbi arra szolgált, hogy javítsa a jel minő-
ségét. Az LG elmondása szerint az, hogy si-
keres volt a teszt, nagy előrelépés a 6G-s 
városi hálózatok kiépítésében. Véleményük 
szerint egy lépéssel ismét közelebb kerültek 
az 1 terabites adatátviteli sebességhez. 

A 6G az 5G-hez képest akár 50-szer na-
gyobb adatsebességet biztosíthat, a jel kés-
leltetése pedig a tizedére csökken. A 6G 
szabványosítása 2025-ben kezdődhet meg, 
az évtized utolsó évében pedig bevezethetik 
a kereskedelembe. Az már más kérdés, hogy 
az okostelefon-gyártók mikor kezdenek el 
olyan készülékeket gyártani, amelyek képe-
sek a 6G fogadására. 

Az évtized végére megérkezhet 
a 6G 

Az online hirdetések és a virtuális asszisztensek 
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Facebook Messenger illusztráció Forrás: Meta

6G-illusztráció              Forrás: LG



Ismét nemzetközi teremlabdarúgó-
mérk zést rendeztek Marosvásárhe-
lyen, miután néhány évig máshol 
játszotta a válogatott a hazai találko-
zóit. Ebben a legnagyobb szerepe 
annak van, hogy a válogatottat a 
City’us egykori játékosa, majd edz je, 
jelenleg a CSM szakmai igazgatója, 
Kacsó Endre irányítja. 

A válogatott keret teljesen megújult, 
és nem kevesebb, mint öt magyar nem-
zetiség  játékossal állt ki a Dánia elleni 
vb-selejtez n, amely az els  mérk -
zése volt Románia csapatának a soro-
zatban, és egyben az els  a 8. 
csoportban. Az el selejtez b l érkezett 
Dánia ellen Románia esélyesnek szá-
mított, ám ez a pályán – az er viszo-
nyok tekintetében eltúlzottnak t n  
végeredmény ellenére – nehezen érvé-
nyesült. Mi több, a vezet  gólt a 7. 
percben a dánok szerezték meg. A 10. 
percben azonban megfordult a játék, el bb Had-
nagy egyenlített, majd Felipe értékesített egy hat-
méterest, amelyet kezezésért ítéltek a játékvezet k. 
Ezután hosszú ideig kiegyensúlyozott maradt a 
meccs, míg Hadnagy egy újabb góllal kett re nem 
növelte az el nyt. Az utolsó percekben a dánok le-
hozták a kapust, ám ezt Hadnagy kétszer is bün-
tette, így alakult ki a szigorú végeredmény. 

A háromcsapatos csoportban ma a Finnország – 
Románia találkozó következik, míg a visszavágó-
kat március elején játsszák, nagy eséllyel a már-
cius 1-jei Románia – Finnország is Marosvásár- 
helyen lesz. A selejtez  elitkörébe a csoportgy z-
tes jut tovább, valamint a 12 csoport négy legjobb 
csoportmásodikja. A maradék nyolc csoportmá- 
sodik pótselejtez t játszik a további négy kiadó 
helyért.

Visszatért a nemzetközi teremlabdarúgás  
Marosvásárhelyre 

A címvéd  Ferencváros magabiztos játékkal 2-0-ra legy zte 
a vendég Debrecent a magyar labdarúgó NB I tizedik forduló-
jának vasárnapi zárómérk zésén, és visszavette a vezetést a ta-
bellán. 

A jó iramú, szórakoztató els  félid ben a vendégek mozgé-
kony középpályájukra alapozva bátor, nyílt játékot vállaltak fel 
mind a letámadásoknál, mind a kontráknál. Amíg azonban a 
vendégek el tt nem adódott ziccer – kétszer szabálytalanság 
után azért a kapuba találtak –, addig a hazaiak Vécsei góljával 
a 11. percben el nyhöz jutottak (1-0), majd lehet ségeiket ké-
s bb már helyzetek is követték. A Ferencvárosban Civic vezér-
letével különösen a bal oldal volt aktív, míg elöl Zachariassen 
és Ryan Mmaee tett hozzá a legtöbbet a játékhoz. 

Az 56. percben megduplázta el nyét a házigazda: labdaszer-
zés után az els  hazai próbálkozást még védte Gróf, az ismét-
léssel szemben már tehetetlen volt (2-0). A gólt Zachariassen 
szerezte. A kétgólos különbség után kicsit visszaesett az iram, 
a felek a mez nyben küzdöttek. A Ferencváros a hajrához érve 
azonban ismét veszélyeztetett, Grófnak védenivalója is akadt. 
A DVSC nem zuhant össze, nem adta fel, de akcióit nem tudta 
befejezni, azokban a lefújásig nem volt gólveszély.

A Ferencváros visszaállt  
a tabella élére 

Ma nyolc mérk zéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Li-
gája: a negyedik forduló els  játéknapján a három magyar vá-
logatott játékost foglalkoztató RB Lipcse a Celtic Glasgow 
vendége lesz. 

Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló: 
* 19.45 óra: 

G csoport: FC Koppenhága – Manchester City (TV: DigiSport 
2, Orange Sport 2, Prima Sport 1) 
H csoport: Makkabi Haifa – Juventus (DigiSport 1, Orange 
Sport 3, Prima Sport 2) 

* 22.00 óra: 
E csoport: Dinamo Zágráb – Salzburg, AC Milan – Chelsea 
(DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1); 
F csoport: Sahtar Donyeck – Real Madrid (DigiSport 2, Orange 
Sport 2, Prima Sport 2), Celtic Glasgow – RB Lipcse; 
G csoport: Borussia Dortmund – Sevilla (DigiSport 4, Orange 
Sport 4, Prima Sport 4); 
H csoport: Paris Saint-Germain – Benfica (DigiSport 3, Orange 
Sport 3, Prima Sport 3). 

Bajnokok Ligája:  
a mai program 

Ha egyszer  matematikai feladat-
ként tekintünk a címbeli kérdésre, 
akkor el kell távolodnunk a természe-
tes számok birodalmától, mert valójá-
ban akárhány – sem. A Sepsi OSK – 
FCV Farul találkozó pedig remekül 
szemlélteti ezt. Hiába hagyta ki 
ugyanis az OSK helyzetek garmadá-
ját, ezzel nem tudta ellensúlyozni a 
konstancai együttes egyetlen helyzet-
b l (meg a hazai játékosok sorozatos 
hibájából) született találatát. A listave-
zet  a pozíciójához méltatlan módon 
játszott a Sepsi Arénában, mégis meg-
szerezte a három pontot. És ezúttal a 
videóbíró sem volt  az OSK barátja... 

Hatalmas lendülettel kezdte a mér-

k zést a házigazda együttes, és öt perc 
alatt három nagy lehet ség is kimaradt 
Aioani kapuja el tt. A 2. percben Šaf-
ranko fordulásból a fels  kapufára 
küldte a labdát, aztán Varga fejesét 
fogta Aioani, majd Šafranko fejese ke-
véssel mellé szállt egy szöglet után. 
Utóbb a mez nyben valamivel többet 
kezdte birtokolni a labdát a FCV 
Farul, azonban helyzetet nem tudott 
kialakítani. Viszont kinyílt a védelem-
ben, és  Šafranko a 18. percben remek 
hosszú labdával lódulhatott meg egye-
dül, ám Aioani lábbal mentett. A 32. 
percben derült égb l villámcsapás: 
hathatós szentgyörgyi segítséggel 
megszületett a meccs egyetlen gólja. 

Aganovi  a középpá-
lyán az ellenfélnek 
passzolt, Grameni 
azonnal indította Mun-
teanut, aki könnyedén 
lehagyta inajt, majd 
észrevette, hogy Ni- 
czuly rosszul zárja a 
szöget, így a kapus és 
a kapufa között tá-
tongó résen laposan a 
hálóba küldte a labdát 
(0-1). Ez volt a Farul 
els  és végeredmény-
ben egyetlen helyzete 

a mérk zésen (a hosszabbításban  
Niczuly még „megkínálta” ket egy-
gyel, de az már gyakorlatilag nem szá-
mított). A 43. percben három-négy 
szentgyörgyi játékos is a löv helyzetet 
kereste a tizenhatoson belül, végül Di-
mitrov éles beadása Morar mellér l a 
hosszú kapufát súrolta. 

A sok kimaradt lehet ség után a 
második félid ben a FCV Farul beállt 
tíz emberrel védekezni, mint a kiscsa-
patok, így kevesebb lehet sége volt az 
OSK-nak, de a 49. percben Aganovi  
lövését a sarokból tornászta ki Aioani. 
A cserék sem hozták meg a várt letisz-
tulást az egyre görcsösebb támadójá-
tékban, a 78. percben egymás után 
három lövés is lepattant a véd kr l, 
Varga kétszeri próbálkozása pedig 
pontatlan volt. És a videóbíró sem a 
házigazdák javára döntött, amikor Tu-
dorie a 85. percben végre a hálóba 
küldte a labdát. Öt-hat percnyi ele-
mezgetés és vonalhúzogatás után úgy 
döntöttek: lesr l indult a Sepsi OSK 
támadója. 

Lehet azt mondani, egy elcsépelt 
közhely ellentéteként, hogy igazságta-
lan eredmény született, ám mióta van 
igazság a fociban? 

A Sepsi OSK számára most egy 
újabb komoly er próba következik, 
hétf n este 9 órától a Kolozsvári  
CFR 1907 vendégeként lép pályára. 
(B. Zs.) 

Hány helyzet ér egy gólt? 
A tabella 

1. Ferencváros          8          7         0        1        20-3         21 
2. Kecskemét            10        5         4        1        14-7         19 
3. Kisvárda               10        5         2        3        18-16       17 
4. Puskás AFC          10        4         5        1        13-8         17 
5. Paks                      9          4         2        3        16-17       14 
6. ZTE                      9          3         3        3        16-13       12 
7. Fehérvár FC          9          3         2        4        11-14       11 
8. Debrecen              10        2         4        4        14-19       10 
9. Honvéd                 10        2         4        4        12-18       10 
10. Újpest                 9          2         3        4        11-16       9 
11. Mez kövesd       10        1         3        6        12-21       6 
12. Vasas                   10        0         6        4        8-13         6 

A bajnokság állása 
1. Konstanca             13        9         3        1        25-10       30 
2. Rapid 1923           13        8         1        4        14-9         25 
3. Nagyszeben          12        6         4        2        16-10       22 
4. CFR 1907             10        7         0        3        17-9         21 
5. Sepsi OSK            13        5         4        4        20-10       19 
6. CSU Craiova        12        5         3        4        14-14       18 
7. Ploie ti                  13        5         2        6        11-15       17 
8. Voluntari               13        4         4        5        12-13       16 
9. Pite ti                    13        5         1        7        12-18       16 
10. U 1948 Craiova  12        4         3        5        14-13       15 
11. Arad                    12        4         3        5        11-15       15 
12. FCSB                  11        3         5        3        16-17       14 
13. Kolozsvári FCU 13        3         5        5        9-12         14 
14. Botosán               12        3         5        4        11-18       14 
15. Mioveni              13        1         4        8        9-21         7 
16. Târgovi te           11        1         3        7        12-19       6 

Bálint Zsombor

Jegyz könyv 
NB I, 10. forduló: Ferencvárosi TC – Debreceni VSC 2-0  
(1-0) 
Budapest, Groupama Aréna, 10.857 néz , vezette: Berke. 
Gólszerz k:  Vécsei (11.), Zachariassen (56.). 
Sárga lap: S. Mmaee (42.), Esiti (51.), Knoester (84.), illetve 
Deslandes (4.), Varga J. (52.), Dzsudzsák (73.). 
Ferencváros: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Civic 
(88. Pászka) – Esiti (56. Besic), Vécsei (88. Mercier) – A. 
Traore (82. Marquinhos), Zachariassen, Gojak (82. Sigér) – 
R. Mmaee. 
Debrecen: Gróf – Bévárdi (62. Kusnyír), Lagator, Deslandes 
(7. Dos Santos), Ferenczi – Varga J. (78. Major) – Szécsi, 
Dzsudzsák,  Baráth P., Bódi (62. Kiziridisz) – Do. Babunszki 
(78. Sós).  

Jegyz könyv 
Teremlabdarúgó vb-selejtez : Románia – Dánia 5-1 (2-1) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1400 néz . Vezette: Hikmat 
Kafarli, Knyaz Amiraszlanov. Tartalék: Ali Dzsabrajilov (aze-
riek). 
Gólszerz k: Hadnagy (10., 30., 37., 39.), Felipe (10. – büntet -
b l), illetve Falck (8.). 
Sárga lap: Araujo (14.), illetve Lucht (10.), Hansen (18.), So-
rensen (25.), Rasmussen (31.). 
Kiállítva: Andersen (40.). 
Románia: Toni a (Dinicu ) – Cire , Felipe, Sasse, Paulo Ferre-
ira (Bálint, Iszlai, Gavril , Araujo, Hadnagy, Mánya, Miklós). 
Dánia: Andersen (Rams) – El-Ouaz, Hansen, Falck, Badran 
(Kasumovi , Johansson, Laursen, Lucht, Jørgensen, Fogt, So-
rensen, Rasmussen).

Eredményjelz  
* NB I, 10. forduló: Paksi FC – Puskás Akadémia FC 1-3, 
Ferencvárosi TC – Debreceni VSC 2-0. 
* NB II, 11. forduló: MTK Budapest – ETO FC Gy r 1-1, 
Pécsi MFC – Soroksár SC 2-1, Kolorcity Kazincbarcika SC 
– BFC Siófok 2-3, FC Ajka – Tiszakécskei LC 1-1, Békés-
csaba 1912 El re – Diósgy ri VTK 1-2, Gyirmót FC Gy r 
– Szombathelyi Haladás 1-2, Budafoki MTE – HR-Rent Ko-
zármisleny 3-0, Dorogi FC – Aqvital FC Csákvár 1-1, Szent-
l rinc – Nyíregyháza Spartacus FC 2-1, Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia – Credobus Mosonmagyaróvár 0-1. Az 
élcsoport: 1. Pécs 23 pont, 2. Diósgy r 21, 3. MTK 20. 
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Fotó: Futsal Romania 

Jegyz könyv 
Szuperliga, 13. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK – Konstancai FCV Farul 0-1 (0-1) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK stadion. Vezette: And-
rei Chivulete (Bukarest) – Vladimir Urzic  (Kará-
csonk ), Mircea Orbule  (Bukarest). Tartalék: 
Bogdan Dumitrache (Bukarest). Ellen r: Marcel Sa-
vaniu (Szatmárnémeti). Videóbíró: Sorin Costreie 
(Buftea). Segéd-videóbíró: Marius Marchidanu 
(Br ila). 
Gólszerz : Munteanu (32.). Sárga lap: Aganovi  
(65.), inaj (90+5.), illetve Kiki (37.), Morar (41.), 
Aioani (82.), Torje (84.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, inaj, Ciobotariu, 
Dumitrescu (87. Ispas), Matei (72. Golofca), P un, 
Aganovi  (72. Rodriguez), Varga, Šafranko (60. 
Rondón), tef nescu (60. Tudorie). 
Farul: Aioani – Sîrbu, Larie, Popescu, Kiki (54. Ne-
delcu, 70. Banu), Doukouré, Artean, Grameni (63. 
Casap), Morar (46. Borza), Munteanu, Pitu (63. 
Torje). 

Eredményjelz  
Szuperliga, 13. forduló: FC Voluntari – CS Mioveni 
3-1, Campionii FC Arge  Pite ti – CSU Craiova 1-0, 
Kolozsvári FCU – Nagyszebeni Hermannstadt 1-0, 
Bukaresti Rapid 1923 – Botosáni FC 1-1, Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK – Konstancai FCV Farul 0-1, Pet-
rolul 52 Ploie ti – Bukaresti FCSB 0-2. 



Azt már az elején leszögezhetem, 
hogy a város gazdái nemcsak most, 
hanem 150 évvel ezelőtt is roppant 
megfontoltan végezték a munkáju-
kat. Talán helyesebb lenne a lassan 
melléknévvel illetnem a hivatalos-
ságok munkatempóját, mert a meg-
fontoltságban a gondolkodás is 
benne van, de az néha messzire el-
kerüli a városházát (meg az alá- 
vagy mellérendelt hivatalokat). No, 
lapozzuk csak föl a korabeli lapo-
kat, hadd lám, mit írtak akkoriban a 
magamfajta írástudók. Zsummog-
tak ők is…  

„A városi kocsiutak botrányos ál-
lapotban vannak. Nem egy utcában, 
de lehet mondani, hogy mindenik-
ben, le egészen a vasúti állomásig, 
pedig ez a vonal a tavaly makadá-
mirozva is volt. [Értsd: zúzott kővel 
leszórva és megdöngölve.] Ha egy 
beteg ember orvoshoz akarja vitetni 
magát, vagy friss levegőre akar ki-
kocsizni, előzetesen el kell készítse 
a végrendeletét, mert a zökkenős ut-

cákon könnyen kiadhatja a lelkét. 
Csupa lyuk, csupa gübbenő, kátyú 
és feneketlen sártenger, például a 
vasút felé. De a Kossuth Lajos utca, 
az Arany János, a Jókai Mór, az 
Eötvös utca, a Széchenyi tér, a Deák 
Ferenc utca, a Baross Gábor utca, 
Szent Miklós utca és az ég tudja 
hány, mind olyan állapotban van, 
hogy a közlekedés már lehetetlen, 
és a tanács kiváló türelemmel nézi 
és hallgatja a bérkocsik elpattant ru-
góinak brekegését. Ha nem téve-
dünk, a kövezetvám 60.000 forintot 
jövedelmez a város pénztárának, és 
így a vidékről bejáró közönségnek 
is jogos követelménye az, hogy 
tisztességes jó úton járjon a város-
ban, ha már a vámpénzt tőle meg-
követelik. Gőzfürdő, állandó 
színház, városháza, közvágóhíd stb. 
mind a jövőbe vetett szép remé-
nyek, melyek örömeit a mai em-
berek csak a másvilágon fogják 
élvezni. Vajha az odavezető úton is 
ne kellene úgy döcögnünk, hogy a 

síron túl is fájjon…” (Közérdek, 
1896. júl. 12.)  

A vasútépítés meglepően gyorsan 
haladt, de a városházi döntések csak 
hosszú vajúdással születtek meg. A 
városi képviselőtestület a „vasúti 
indóház helyéül az ún. Houchard-
kert melletti tért ajánlja, mint leg-
célszerűbbet”. (Székely Hírlap, 
1869. aug. 4.) – Röpke három 
hónap után egy vegyes bizottság rá-
bólintott arra, hogy „a kolozsvári út 
szélén fekvő Houchard-kert végére” 
építsék föl az állomás épületét. 
(Székely Hírlap, 1869. nov. 27.) 

A Gyulafehérvár–Marosvásár-
hely vasútvonalat két év múlva 
avatták föl, írta az Erdély című hír-
lap 1871. november 23-án. Az 
északkelet felé történő hosszabbí-
tásra 13 évet kellett várni; a Maros-
vásárhely–Szászrégen vasútvonal 
közigazgatási bejárása tova 1884 
novemberében volt, csak ezután kö-
vetkezhetett az építkezés. A har-
minc kilométernyi vaspályát 15 

(tizenöt!) hónap után: 1886. január 
16-án avatták föl. Erőgépek és vál-
ságmenedzserek még nem voltak, 
csak kubikosok (plusz: csákány, 
lapát, talicska) és lovas kocsik. A 
Szászrégen–Csíkszereda vonal két 
év alatt készült el – írta egy vissza-
tekintő cikkében az 1897-ben indí-
tott Székely Lapok (1898. márc. 
31.). 

Egy korábbi cikkből is idéznék: 
„Naponta 300 munkás dolgozik a 
vasútépítésen, a vonal már majd-
nem Meggyesfalváig ér.” (Székely 
Hírlap, 1870. márc. 30.) – Ja, ha a 
„munkások dolgoznak”, akkor 
könnyű haladni! A mai állapotokat 
nagyjából ismeri a kedves olvasó 
(ha nem, akkor felidézném Kele-
men Árpád írásait, aki az idén nyá-
ron elemezte e hasábokon a 
Vízművek munkastílusát), de 
nekem is van egy aprócska sztorim; 
Tamás bátyát idézem (szóltam már 
róla, itt lakik a szomszédban, ő is 
ingyen tesz-vesz a köz érdekében): 
„Amikor – néhány éve – a közüze-
mektől idejött négy darab egészsé-
gesnek látszó, de kissé túlsúlyos 
dolgozó, hogy a játszótéren gödröt 
ássanak az új hinták lábazatának, 
azért sírtak, hogy kézi szerszámok-
kal kell dolgozniuk…” Képzeld el, 
Hermina, micsoda megaláztatás: 
kézzel dolgozni, a 21. században! 

A munkamorálról is lenne mon-

danivalóm, hirtelenjében csak né-
hány példát mondok.  

1994 decemberében egy német-
országi kisvárosban jártam. Na-
ponta sétáltam, s megfigyelhettem, 
miként is dolgoznak a híresen pon-
tos német szakik. Egy nap az egyik 
belvárosi utcában széles és mély 
munkagödör éktelenkedett, más-
napra betömték és a törmeléket is 
elhordták, harmadnapra friss aszfalt 
takarta a munka helyét. Nos, ez már 
nálunk is kezdett megszokottá 
válni, az egyszerűbb csőtöréseket 
példás gyorsasággal oldják meg, s 
már az is előfordult, hogy hajnaltól 
délutánig befejezték a harmadik fá-
zist is. Dicséret érte!  

A módszer még nem általános, 
csupán egyetlen cég dolgozik ilyen 
gyorsan és ’tisztán’. Az ellenpélda: 
az Eminescu utca páros oldalán – 
kb. a harmadik telken – új házat épí-
tettek, befejezték, a járdát is leasz-
faltozták, ám az erősáramú földelés 
laposvas szalagja még ott botlasztja 
az arra járókat.  

Más. A régi bőrgyári óvoda mel-
lett – a nyár folyamán – megjavítot-
ták a Kornisára vezető lépcsősor 
szélesebb szakaszát, s a zsaluzás ce-
mentes deszkái valami három hétig 
hevertek félrelökve. – Lesz-e csend, 
rend és tisztaság Vásárhelyen? 
Talán, de én azt már nem érem meg.  

Kuszálik Péter  
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Szerkeszti: Mezey Sarolta

Valamit a munkatempóról is  

Ímé, mily jó és mily gyönyörűsé-
ges, amikor együtt lakoznak az 
atyafiak! (…) Csak oda küld áldást 
az Úr és életet örökké!  

Zsolt. 133.1-3. 
Ezt az áldást tapasztaltuk meg 

október első vasárnapján a Székely-
tompai Református Missziói Egy-
házközség által megszervezett 
gyülekezeti napon. Meghívást kap-
tak erre az alkalomra a székelybői, 
székelymosoni, székelysárdi, nyá-
rádgálfalvi, kisszentlőrinci hívek, a 
székelytompai egyháztagok voltak 
a vendégfogadók. A Nyárádszeredai 
Önkormányzatot Novák Vilmos al-
polgármester képviselte. 

 Nagy örömünkre szép számmal 
vettek részt az eseményen, amely a 
református templomban tartott is-
tentisztelettel kezdődött. Gáspár Ist-
ván, az egyházközség lelkipásztora 
a János 14, 6a szerint tolmácsolta 
Isten üzenetét. Jézus kijelentése: 
„Én vagyok az Út!” A prédikáció-
ban a lelkész rámutatott, hogy mi 
vagyunk az eltévedt és elveszett 

gyermekek, akiknek szükségük van 
arra, hogy Isten fia szívünkbe ki-
áltsa az örömüzenetet, hogy ebben 
az úttalan útban, a „ködös sötét élet-
erdőben” van világos, tiszta utunk, 
mert Ő az út. Ezen az úton meg 
lehet gyógyulni, meg lehet találni 
egymást, ki lehet békülni. Ha ezt az 
utat megtalálod, nem vagy elve-
szett, mert Jézus jár veled, Ő fogja 
a kezed, hiszen az Ő tulajdona vagy. 
Kiemelte továbbá, hogy minden út 
összeköt valamit valamivel. Jézus 
Krisztus összeköt emberi szíveket 
és életeket. Jelen esetben az öt gyü-
lekezet tagjait. Hangzik a biztatás: 
Induljunk és járjunk ezen az áldott, 
megtartásra vivő, célba vezető úton. 
Megtalálni a helyes utat maga az 
élet. 

Igehirdetés után gyülekezeteink 
fiataljai, gyerekei verssel köszöntöt-
ték az egybegyűlteket. Ezt követően 
képek vetítésével ismertettük a va-
kációs bibliahét témáját, tevékeny-
ségeit. A találkozó az úgynevezett 
közösségi házban folytatódott. Itt 

először Szente Kinga, a Székelybő-
ért Egyesület elnöke ismertette tör-
ténetüket, példaértékű akti- 
vitásukat. 2005 óta segítik a falu, a 
katolikus és református közösség 
munkáját, nagymértékben hozzájá-
rulnak a kis közösség kulturális 
életének szervezéséhez, Székelybő 
arculatának megváltoztatásához 
(emlékmű, falumúzeum, könyvtár 
létesítése stb.). 

Teret kaptak a bemutatkozásra a 
gyülekezeteinkben élő kézműve-
sek: Pataki Beáta természetes alap-
anyagokból készített kézműves 
szappanokat és sampont hozott, Ke-
lemen Karola gyurma ékszereket, 
György Judit pedig bemutatta, mi-
lyen kötött kiegészítőkkel gazda-
gítja óvodapedagógusi munkáját, 
valamint zoknikat és házi papucso-
kat állított ki. Természetesen a ter-
mékek megvásárlására is lehetőség 
nyílt. 

Ezzel párhuzamosan a kisterem-
ben pedagógusok vezetésével a 
jelen lévő gyerekek kézműves-fog-
lalkozásokon alkothattak különböző 
„csodákat”. 

Október eleje lévén, az idősek 
nemzetközi napja alkalmából kö-
szöntöttük a velünk ünneplő idő-
sebb embereket is. Tudjuk, hogy 
„önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomásul 
veszi: a világ nem vele kezdődött”. 
(Sütő András) A mi világunk szüle-
ink, nagyszüleink életével, munkás-
ságával kezdődött. Ők építették 
számunkra azt a jelent, amelyben 
mi egy újabb nemzedék jövőjét ala-
pozhatjuk meg. Mindennapi mun-
kánkhoz az elődök példáiból 
meríthetünk erőt, hitet és bátorsá-
got. Köszönjük a példamutatást! 
Köszönjük az emberi értékeket, me-
lyeket belénk csepegtettek.  

A találkozó szeretetvendégséggel 
zárult. A főszakácsi tisztet Szilágyi 
Sándor töltötte be. 

Köszönetünket fejezzük ki az 
esemény előkészítésében és lebo-
nyolításában részt vevő egyházta-
goknak, a pedagógusoknak. 
Rendezvényünket a nyárádgálfalvi 
Tóth pékség, Kovács Enikő és a 
Maros Megyei Tanács támogatta. 

Gáspár Ildikó 

Gyülekezeti nap 
Székelytompán 



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (17079-I) 

ELADÓ 10 ha szántóföld Szentpál 
községben. Tel. 0740-527-205. 
(17408-I) 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0752-030-
394. (17453) 

TURKÁLÓ bezárása miatt sok min-
den eladó nagyon-nagyon olcsón. 
Tel. 0770-591-200. (17462-I) 

LAKÁS 

ELADÓ kertes ház Havadtőn 8 ár 
telekkel (2 szoba, konyha, kamra, pince, 
gáz, villany, víz), aszfaltozott utcában. 
Irányár 27.000 euró. Tel. 0744-131-927. 
(p.) 

36 m2-es, MÁSFÉL SZOBÁS, 
bútorozatlan garzonlakás kiadó hosszú 
távra a Kárpátok sétányon. Tel. 0749-
425-152. (17366) 

KIADÓ 2 szobás, I. emeleti lakás lá-
nyoknak a Dózsa György utcában, a 
Mokka mellett. Tel. 0745-560-824, 
0742-146-671. (17445-I) 

MINDENFÉLE 

DAJKÁT keresünk egy másfél éves 
gyermek mellé. Cím: Marosvásárhely, 
Kövesdomb lakónegyed, Koós Ferenc 
utca. Munkaidő: 8 óra. Tel. 0745-791-
281. (17428) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17440-I) 

VÁLLALUNK tetőfedést, cserép-
forgatást, tetőjavítást, tetőkészítést 
Lindab lemezzel, meszelést, bármilyen 
munkát. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel. 0742-879-426, István. 
(17350) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Fülöp Hunor. 
 (17385-I) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (17306-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17202) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Tel. 
0758-639-258, Csaba. (17386-I) 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
tetőjavítást, cserépforgatást, vakolást, 
meszelést. Raktáron van anyagunk. 
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-737, Zoli. (17193) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek, hiába 
szállnak árnyak, álmok, évek.” 
Kegyelettel emlékezünk októ-
ber 11-én FARKAS JÓZSEF 
nyugalmazott mozdony-
vezetőre halálának 2. 
évfordulóján. Emlékét örökre 
őrizzük szívünkben. 
Bánatos felesége, lánya, veje 
és unokái. (17443-I) 

A halállal a létnek nem szakad 
vége, emlékezz Rá, s veled 
marad örökre.  
Emléke él, és élni fog, amíg az 
én szívem e földön él és 
dobog. 
Szomorúan, kegyelettel, 
fájdalommal emlékezem 
drága jó férjemre, MEZEI 
JÓZSEFRE halálának 12. 
évfordulóján.  
Könnyes szemmel, fájó 
szívvel tekintek az égre, és 
kérem a drága Jóistent, 
nyugatasson békében. 
Pihenésed legyen nyugodt, 
emléked áldott!  
Feleséged, Éva. (17451) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesapa, nagyapa, 
testvér és rokon, a nyárád- 
szentimrei születésű  

BENEDEKFI TIBOR 
életének 78. évében csendesen 
megpihent. 
Temetése október 12-én, szerdán 
14 órakor lesz a meggyesfalvi te-
metőben, református szertartás 
szerint. Nyugodjon békében!  

A gyászoló család. (17463) 
 

 
Fájdalomtól megtört szívvel   
tudatjuk, hogy a szeretett 

HORVÁTH LENUŢA 
október 9-én, 69 éves korában 
megszűnt élni. 
Búcsút veszünk tőle folyó hónap 
12-én, szerdán 13 órakor a ma-
rosszentgyörgyi ortodox temető 
kápolnájában, földi maradványait 
a marosszentgyörgyi ortodox te-
metőben helyezzük örök nyuga-
lomra. 
Emléke legyen áldott és nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család: testvére, 
Mária és unokái,  

Fekete Szabolcs és családja. 
(17452-I) 

 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető férj, édesapa, testvér, rokon, 
jó barát, 

CSEKE MÁRTON 
életének 83. évében, hosszas, de 
türelmesen viselt szenvedés 
után visszaadta lelkét a Teremtő-
nek. 
A temetési szertartás október 12-
én, szerdán 13 órakor lesz a re-
formátus temetőben. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család. (17465-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  

FÜLÖP KÁROLY 
szerető férj, édesapa, nagyapa, 
após, testvér 2022. október 5. 
napján, életének 83. évében el-
hunyt. 
Felejthetetlen halottunktól 2022. 
októben 13. napján 15 órakor ve-
szünk búcsút a csákvári katoli-
kus temető ravatalozójában. 
Nyugodjék békében! 

A gyászoló család. (17468-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
testvér és anyós, 

özv. MARTON MARGIT 
életének 88. évében, hosszú be-
tegség után csendesen elaludt. 
Drága halottunkat október 12-én 
12 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi római 
katolikus temető felső kápolnájá-
tól. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (17467) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki 
Cseke Gizella kolléganőnknek 
ÉDESAPJA elvesztése okozta 
mély fájdalmában.  
Az 1-es gyógyszertár munka-
közössége. (p.-I) 

A marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum 
munkaközössége meg-
rendülten értesült volt 
munkatársuk, LÁDAY ZOLTÁN 
tanár úr haláláról. Őszinte 
részvétünket fejezzük ki, és 
vigasztalódást kívánunk a 
gyászoló családnak. Emlékét 
szeretettel őrizzük. Nyugodjon 
békében! (-I) 

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-I) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289-I) 
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-I) 
A VETA KFT. fröccsöntő gépekre alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT három váltásba. Vonzó 
bérezést és ételjegyeket ajánlunk. Tel. 0788-481-753. (23259-I) 
SZAKMUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazunk LAKATOS- és ASZTALOSMŰ-
HELYBE. Érdeklődni hétköznap 9-16 óra között a 0744-544-336-os telefonszámon. (66796-I) 
GYÓGYPEDIKŰR. Tel. 0756-680-226. www.sanuspedis.com (17432) 
Az OLIGRAF NYOMDAIPARI KISGÉPKEZELŐKET és KÉZI PAPÍRMEGMUNKÁLÓ, HAJTO-
GATÓ, RAGASZTÓ, VARRÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (66801-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Semmisségi folyamodványt 
nyújtott be Elena Udrea a 
legfelsőbb bírósághoz a 
Bute-gála ügyben, amelyben 
jogerősen hat év letöltendő 
börtönbüntetésre ítélték. A 
volt turisztikai miniszter hét-
főn néhány órára elhagy-
hatta a târgşori börtönt, 
hogy részt vegyen a folya-
modványról szóló meghall-
gatáson. 

Elena Udrea június óta van a 
târgşori börtönben, miután Bulgá-
riába menekülése után a bolgár ha-
tóságok kiadták a román államnak. 

A semmisségi folyamodvány az 
utolsó esélye, hogy megszabadul-
jon a 6 éves szabadságvesztésről 
szóló ítélettől, miután már minden 
más jogi utat végigjárt a szabadu-
lása érdekében. 

Elena Udrea hétfő reggel krém-
színű kosztümben és rózsaszín ci-
pőben, női börtönőröktől kísérve 
jelent meg a tárgyalóteremben. En-
gedélyt kapott, hogy beszéljen 
ügyvédeivel és köszöntse férjét, 
Adrian Alexandrovot. 

Ügyvédei három órán át próbál-
ták meggyőzni a legfelsőbb bíró-
ság öttagú testületét, hogy 
nyilvánítsák semmissé az ellene 
hozott ítéletet, és rendeljék el a 
perújrafelvételt. 

Érveik szerint a volt turisztikai 
minisztert törvényellenesen ítélték 
el, mert a pert alapfokon és a fel-
lebbviteli szakaszban tárgyaló 
bírák nem tartották tiszteletben az 
alkotmánybíróság döntéseit a hiva-
tali visszaéléssel kapcsolatban, a 
legfelsőbb bíróság ítélőtestületét 
pedig jogellenesen állították össze. 

Elena Udrea kijelentette, hogy 
hat hónapja illegálisan ül börtön-
ben, és nem volt része méltányos 
igazságszolgáltatási eljárásban Ro-
mániában. „Akik megtagadták, 
hogy feljelentéseket tegyenek, 
azok börtönbe kerültek. Akiknek 
minisztériumi tisztségük volt, azok 
megúszták” – mondta a bíráknak a 
volt miniszter. 

A bíróság október 24-ére ha-
lasztotta a döntést Udrea folya-
modványának ügyében. (Agerpres) 

Perújrafelvételt kér 
Elena Udrea

Eddig összesen 17 nyomkö-
vető lábbilincset szereltek fel 
családon belüli erőszakot el-
követő személyekre, és 10 
bűncselekményt állapítottak 
meg a használatukkal kap-
csolatban – tájékoztatott 
hétfőn Mihai Venea, az or-
szágos rendőr-felügyelőség 
közrendvédelmi osztályának 
vezetője.  

Október 1-jétől Bukarestben, 
valamint Iaşi, Maros és Vrancea 
megyében használják a családon 
belüli erőszak megelőzésére és le-
küzdésére szolgáló elektronikus 
megfigyelőrendszert. 

Eddig 17 személyre szereltek 
fel nyomkövető lábbilincset, ötük 
esetében fel is oldották már az in-
tézkedést. A rendőrök ugyanakkor 
10 bűncselekményt állapítottak 
meg a használatukkal kapcsolat-
ban: egy esetben a megfigyelt sze-
mély megrongálta a lábbilincset, 
egy esetben az agresszor meg-
szegte a távoltartási végzést, nyolc 
esetben pedig az ideiglenes távol-
tartási végzést szegték meg – nyi-
latkozta Venea.  

Két személyt őrizetbe vettek, 
egyiküket előzetes letartóztatásba 
helyezték.  

Venea hangsúlyozta, hogy az 
elektronikus nyomkövető rendszer 
használata lehetővé teszi a véde-
lem alá helyezett személyek joga-
inak biztosítását úgy, hogy 
monitorozza a bírósági eljárások-
ból eredő intézkedések betartását.  

A monitorozás emberi beavat-
kozás nélkül, automatikusan mű-
ködik Románia területén az 
elektronikus nyomkövető rendsze-
ren keresztül. Az elektronikus 
nyomkövetőt viselő személyek – 
mind az agresszor, mind a védel-
mezett személy – identitása szigo-
rúan bizalmas. Csupán riasztás – 
pl. a távoltartási végzés megsze-
gése – esetén válik lehetővé a sze-
mélyes adatok összekapcsolása a 
lábbilincs azonosító adataival, 
hogy a rendvédelmi erők intéz-
kedni tudjanak – magyarázta 
Mihai Venea. 

Az idei év első nyolc hónapjá-
ban 36.921 bűncselekmény történt 
a családon belüli erőszak terén, 
ami 13,3 százalékos növekedést 
jelent 2021 hasonló időszakához 
képest.  

A rendőrségi osztályvezető sze-
rint egyre nő azon áldozatok 
száma, akik merik jelenteni az 
őket ért bántalmazásokat. Idén 
7331 távoltartási végzést adtak 
már ki a bíróságok, ezek áthágása 
miatt pedig már több mint 2000 
bűnvádi eljárást indítottak – szá-
molt még be Venea.  

A rendőrök az első nyolc hónap-
ban ugyanakkor 8765 ideiglenes 
távoltartási parancsot bocsátottak 
ki, 1644-gyel többet, mint tavaly. 
Ezek közül 3469-et erősített meg a 
bíróság távoltartási végzéssel. Az 
ideiglenes végzések megszegése 
miatt 579 eljárást indítottak – fűzte 
hozzá a rendőrtiszt. (Agerpres) 

Elektronikus megfigyelőrendszer

Roncsautóprogram 2022 
Eladná régi autóját?  

Most lehetősége van LEADNI akkor is,  
ha NEM kíván új autót vásárolni.  
Szállítást, forgalomból kiíratást  
és helyben fizetést vállalunk!  

Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon. 
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• 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 - 0800-500-929 
  - 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 


