
Mindenszentek és halottak napja közeledik. Ilyenkor már 
sokan látogatnak ki a temetőkbe az elhunyt hozzátartozók 
síremlékéhez, hogy rendbe tegyék a környezetet, eltakarítsák 
a száraz növényzetet, a fákról lehulló leveleket, és virágot he-
lyezzenek a sírokra. Tegnap két marosvásárhelyi temetőt, a 
reformátust és a Jeddi úti városi temetőt kerestük fel, körül-
néztünk, hogyan készülnek a temetőgondnokságok e töme-
geket vonzó, legforgalmasabb napra.  

Új bejárat fogadja az emlékezőket 
A református temető bejáratánál újdonsággal szembesültünk: új kerí-

tést építettek, és új vaskaput állítottak fel, folyt a térkövezés, gépkocsival 
be sem lehetett hajtani. Ezzel a beruházással egészen új arculatot kapott 
a bejárat. Miközben folyik a munka, egyre több a látogató, akik cserepes 
krizantémmal, szálas virággal érkeznek elhunyt szeretteik sírjához. A te-
mető bejáratánál is gazdag a kínálat cserepes és vágott virágból  
egyaránt.  

Amit megmenteni muszáj 
Emlékszem, amikor anyai nagyapám a tőle megszokott természe-

tességgel és kedvességgel mesélte a németországi báró barátja kas-
télyában töltött napokat. Szavai mögé rejtőzködő csodálat és 
szomorúság is vegyült: ő, mint mindkét részről régi, nemesi famíliák 
sarja, soha nem tudta kiheverni a kommunista diktatúra által elkö-
vetett szabadság-, jog- és birtokfosztást, kitelepítést és kényszerlak-
helyet. Olyannyira nem, hogy testvérével együtt legalább a 
szülőházát visszaszerezte. Monarchista múltjából eredően, a hazai 
és nyugati arisztokrácia sorsának eltérő alakulása miatt leplezett, 
de érezhető szomorúsággal mesélt a németországi napokról, ugyan-
akkor csodálta, hogy Nyugaton, ahol nem volt kommunizmus, a tör-
ténelmi famíliák legtöbbje mindmáig a családi kastélyokban, 
kúriákban él, és azok, akik válaszoltak a változó idők kihívásaira, 
ma is, az őseikhez hasonlóan, anyagi biztonságban, köztisztelet által 
övezve élnek. Csodálata azonban nem csak erre utalt: mint mesélte, 
báró barátja maga (is) műveli a saját földjeit, napi rutin számára, 
hogy a traktorjával odakint dolgozik, és miközben reprezentációs 
okokból ott a luxusautó a kastély garázsában, ő szinte mindig és 
mindenhova csak a szerény, fehér színű kettes Golfjával jár. A több 
évszázadnyi, megszakítatlan családtörténet, a huszadik századba 
evoluáló nyugati arisztokrácia példaképét látta az erdélyi magyar-
ságot bőkezűen segítő barátjában, aki kastélyban élő főnemes, de 
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Nincs előrelépés 
az autópálya  
kérdésében 
A szállításügyi miniszter jelenlétében 
zajló megbeszélésen Tóth Sándor 
ismét hangsúlyosan kérte, hogy a kis-
város által javasolt nyomvonalat fo-
gadják el, hiszen kérésüket alá tudják 
támasztani gazdasági, mezőgazda-
sági, turisztikai és környezetvédelmi 
szakvéleményekkel is.  

____________2. 
Teljes rehabilitáció 
szükséges 
Szeptemberben Pál D. Attilát nevezte 
ki a román kulturális minisztérium a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ide-
iglenes vezérigazgatójává, akivel je-
lenlegi munkájáról, terveiről 
beszélgettünk.  

____________7. 
Elődöntős a  
Szörnyek csapata 
Megnyerte idegenbeli mérkőzését a 
Temesvári 89-esek ellen a Marosvá-
sárhelyi Szörnyek az amerikaifutball-
bajnokság alapszakaszának negyedik 
fordulójában, ezzel pedig már biztos 
lehet abban, hogy bejutott az elődön-
tőbe, mi több, azt hazai pályán  
játssza. 

____________10.

Halottak napjára készülünk 

Virágözön várható a temetőkben

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Fotó: Nagy Tibor 



 

IDŐJÁRÁS 
Részben napos idő 
Hőmérséklet: 

max. 18 0C 
min.    5 0C

Ma DÖMÖTÖR,  
holnap SZABINA napja. 
SZABINA: a Szabin férfinév női 
párja, jelentése: a szabinok népé- 
hez tartozó nő.   

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. október 25.

1 EUR 4,9038
1 USD 4,9684

100 HUF 1,1890
1 g ARANY 262,0480

XXIV. Bernády Napok 
Folytatódik a marosvásárhelyi rendezvénysorozat. A múlt 
héten diákversenyekkel kezdődött Bernády Napok ünne-
pélyes megnyitójára október 27-én, csütörtökön 18 órától 
kerül sor a Bernády Házban. A Dr. Bernády György Köz-
művelődési Alapítvány elmúlt 30 évét rövidfilmmel elevení-
tik fel, majd könyvbemutató és tárlatnyitás teszi 
emlékezetesebbé az eseményt. Az alapítvány utóbbi évek-
ben gyarapodott műgyűjteményét a Galéria a Bernády Ház-
ban 3. című kötet mutatja be a közönségnek, a 
műalkotásokat és a fotókollekció újdonságait a földszinti 
galériában, illetve az emeleti kiállítóteremben ismerhetik 
meg a jelenlevők. Pénteken délelőtt 10 órakor a református 
temetőben, 10.15-kor a városépítő polgármester Bernády 
téri szobránál lesz koszorúzás. 12 órakor kezdődik a diák-
vetélkedők nyerteseinek díjazása a Bernády Házban. 18 
órakor a Kultúrpalota nagytermében zajlik a gálaelőadás, 
amelyen a Bernády-emlékplakett átadása után Mácsai Pál 
Kossuth-díjas színművész egyéni műsora zárja a XXIV. 
Bernády Napokat.  

Alkony sugárút –  
filmvetítés a G Caféban 

Az Édentől Keletre filmklub szervezésében október 26-án, 
ma 19.15-től Billy Wilder Alkony sugárút (Sunset Blvd.) 
című, 1950-ben készített, többszörösen díjazott filmklasszi-
kusát vetítik a marosvásárhelyi G kávézóban. A belépés in-
gyenes. 

Nyugdíjasok szüreti bálja 
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja szüreti bált 
szervez október 28-ára, péntekre 16 órai kezdettel. Érdek-
lődni a 0744-928-299-es telefonszámon lehet naponta 9–
14 óra között.  

Rendkívüli fesztiválzáró hangverseny 
Október 27-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli szimfoni-
kus hangversennyel zárul a XXXII. Constantin Silvestri 
nemzetközi zenei fesztivál. A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia szimfonikus zenekarát Tiberiu Soare vezényli, 
szólisták: Filip Papa (gordonka) és Barabás Boróka (mély-
hegedű). Műsoron: Gheorghe Stephănescu-, Ligeti 
György- és Richard Strauss-művek. 

László király öröksége –  
könyvbemutató 

Október 27-én, csütörtökön 18 órától mutatják be a Stu-
dium Hub közösségi központban (Bolyai tér 15.) Balla Ede-
Zsolt László király öröksége című kötetét. A sokrétű, Szent 
László királyhoz kapcsolódó szellemi-kulturális örökséget 
ismertető könyv több mint húsz középkori helyszínen ke-
resztül mutatja be a közel évezredes értékeket. A 120 ol-
dalas, színes fényképekkel gazdagon illusztrált kötetben a 
szerző lépésről lépésre tárja az olvasó elé a középkori 
ember világképének egy szeletét, és felkelti az érdeklődést 
az egyetemes értékek iránt is. László király öröksége a lát-
szat ellenére nem kötődik közvetlenül történelmi korhoz, 
időszakhoz sem, így régi idők számára éppoly aktuális, 
mint modern korszakunkban. A szerző előadást tart Szent 
Lászlóról. Közreműködik a Tűzvarázs együttes.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

26., szerda 
A Nap kel  

7 óra 54 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 18 perckor.  
Az év 299. napja,  
hátravan 66 nap.

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.

Nincs előrelépés az autópálya kérdésében 
Múlt kedden Bukarestben járt 
Nyárádszereda polgármestere, 
hogy ismét kifejtse álláspontját 
az A8-as autópálya tervezett 
vonala és a nyárádszeredaiak 
által kért módosítások kérdésé-
ben. 

Hamarosan helyszíni szemle lesz, 
ismét Nyárádszeredába érkezik Cătă-
lin Utroi, a szállításügyi miniszter ta-
nácsadója – tudtuk meg Tóth Sándor 
polgármestertől, aki kedden a képvise-
lőház infrastrukturális és szállításügyi 
bizottságának ülésén vett részt, ame-
lyen többek között a Marosvásárhely–
Németvásár között tervezett autópálya 
is terítéken volt. A meghívott elöljáró 
az autópálya Nyárádszeredát is érintő 
szakasza miatt utazott a fővárosba. 

A szállításügyi miniszter jelenlété-
ben zajló megbeszélésen Tóth Sándor 
ismét hangsúlyosan kérte, hogy a kis-
város által javasolt nyomvonalat fo-
gadják el, hiszen kérésüket alá tudják 
támasztani gazdasági, mezőgazdasági, 
turisztikai és környezetvédelmi szak-
véleményekkel is.  

Emellett felhívta a figyelmet arra is, 
hogy egy országos jelentőségű, több 
évtizedes kihatású beruházásból csak 
akkor lehet kihozni a lehető legtöbbet, 
ha minden kis helyi, közösségi érdeket 
számba vesznek. Mindemellett a pol-
gármester úgy véli, hogy közel állunk 
egy rossz döntéshez, amelyet a nyá-
rádszeredaiak már tíz éve jeleztek, már 
akkor, amikor a megyei tanács az első 
urbanisztikai bizonylat kiállításához 
kérte a véleményüket. Egy évtized el-
teltével Bukarestben képesek meg-
hozni egy rossz döntést csak azért, 
mert „szorít az idő”, és az előtanul-
mányt véglegesíteni kell. Sokat elárul 
az ütemtervről, hogy az előtanulmányt 
készítő cégtől tíz év után is még min-
dig kiegészítéseket kérnek – állítja 
Tóth Sándor, aki nem győzi hangsú-
lyozni, hogy számukra mindig a helyi 

emberek érdeke az első, csak utána kö-
vetkezik a medve és az egyéb állatok, 
harmadsorban pedig a pénz. Úgy 
tűnik, Bukarestben ez másképp van, 
ezért a polgármester ismét a helyes 
sorrendre hívta fel a figyelmet.  

Azt sem szabad elfogadni, hogy Ro-
mánia több pályázati tengelyen sem 
volt képes a kiírt összegeket lehívni, 
beruházásokra felhasználni, most 
pedig azt állítják a fővárosban, hogy 
nincs pénz az előtanulmány hiánypót-
lási fázisában, hogy a Nyárádszeredát 
elkerülő 10 kilométer autópályatöbblet 
földtani vizsgálatait és az előtanul-
mányt kifizessék. Emiatt inkább képe-
sek elfogadni egy rosszul elképzelt 
előtanulmányt, amely tervezői irodá-
ban készült, helyszíni ismerettel nem 
rendelkező tervezők munkájaként, 
amelyből egy rossz műszaki terv szü-
letik a jövőben, hiszen szakemberek 

állítása szerint több mint 40 éves tér-
képre rajzolták az elképzelt nyomvo-
nalat, miközben már a települések 
formája is megváltozott. Egy ilyen 
terv és utána egy ilyen kivitelezés 
hosszú távon meghatározza a kisváros 
teljes további élhetőségi stratégiáját – 
fejtette ki elégedetlenségét az elöljáró. 
Itt kellene nagyon figyelni a helyi ér-
dekekre, mert ha elmegyünk sok kis 
helyi érdek és közösségi hang mellett, 
az nagy, országos veszteséget eredmé-
nyezhet. Ideje lenne következetesen 
gondolkodni, tervezni és cselekedni – 
kongatja a vészharangot Nyárádsze-
reda polgármestere, aki a jelenlegi fő-
városi vélemények ellenére mégis 
reménykedik abban, hogy még meg 
tudják győzni az illetékeseket, hogy a 
nyárádszeredaiak nyomvonal-változ-
tatási kérését ebben a fázisban beépít-
sék az előtanulmányba.

Olajfestmény- 
restauráló műhely 

A Maros Megyei Múzeum mű-
tárgyvédelmi osztálya szervezésé-
ben október 23–29. között 
olajfestmény-restauráló műhelyte-
vékenységek zajlanak Marosvásár-
helyen hazai és magyarországi 
múzeumok szakembereinek rész-
vételével. A tevékenységekbe a Te-
mesvári Nemzeti Művészeti 
Múzeum, a Csíki Székely Mú-
zeum, valamint a következő egye-
temi intézmények képviselői 
kapcsolódnak be: jászvásári  

George Enescu Nemzeti Egyetem 
Vizuális Művészeti és Designkara, 
nagyszebeni Lucian Blaga Egye-
tem, Budapestről a Magyar Képző-
művészeti Egyetem Restaurá- 
torképző Intézet, valamint az Or-
szágos Múzeumi Restaurálási és 
Raktározási Központ. A műhely 
munkálatai a műtárgyak előzetes 
vizsgálatára, majd a konzerválási 
és restaurálási műveletekre össz-
pontosítanak, a restaurált festmé-
nyeket utólag kiállítják.
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Gligor Róbert László

Tóth Sándor (b.) ismét a nyárádszeredai érdekeket hangsúlyozta, ezúttal a képviselőházi bizottság 
ülésén           Fotó: Nyárádszereda önkormányzata 

A fejlesztési minisztérium javaslatára döntött keddi ülé-
sén a kormány, és a tartalékalapból 726 millió lejt utalt ki 
3.080 önkormányzatnak – jelentette be Cseke Attila 
RMDSZ-es fejlesztési miniszter. 

Cseke Attila elmondta: az összegből arányosan része-
sülnek az erdélyi, illetve a magyarlakta települések. 

Az összegeket a kormánybiztosok és megyei önkor-

mányzatok által a fejlesztési minisztériumnak továbbított 
kérések alapján ítélte oda a kormány. A támogatásból az 
önkormányzatok fedezhetik a pályázati pénzből épülő be-
ruházások önrészét, az iskolák és közintézmények fűtési 
számláit, illetve a folyó költségeket és működési költsége-
ket fizethetik ki. A támogatások listája a minisztérium hon-
lapján a https://bit.ly/3gDO73T linken érhető el. 

Támogatják az önkormányzatok működését,  
a települések fejlődését 



akit a környéken mégis mindenki csak a becenevén szó-
lít, aki porosan száll le a traktorjából, és akiről a kívül- 
álló számára csak a hibátlan neveltetése árulja el, hogy 
milyen körökből származik. 

A hazai nemesség és főnemesség története teljesen 
másként alakult – Erdély Európa egyik, kastélyokkal 
legsűrűbben beépített vidéke volt, de a történelmi örök-
séget veszni hagyta a szocialista diktatúra. A kommu-
nisták gyűlölték, az őket követő rendszert pedig nem 
érdekelte, mert nem volt az övé. És az sem számított, 
hogy milyen óriási idegenforgalmi értékkel bírhatná-
nak, ha valaki felújíthatná őket. Ám egy-egy ilyen fel-
újítás gyakran milliókra rúg – euróban. 

Ezért is rendkívül örvendetes a hír, amit Hegedűs 
Csilla, az Európai Beruházások és Projektek Miniszté-
riumának államtitkára osztott meg – amiről mi is hoz-
tunk le interjút –, és hogy rekordösszegű uniós 
támogatást szereztek az épített örökség védelmére és 
népszerűsítésére: az országos helyreállítási tervből 
megvalósuló Hívogató Románia – az országjáró című 
projekt keretében tizenkét kulturális útvonal mentén 
fekvő 19 kastély, 25 vár, 25 római castrum, közel 150 
hagyományos parasztház, közel 20 templom, fatemplom 
és kolostor újul meg, közöttük a gernyeszegi Teleki-kas-
tély is szerepel. A projekt alkalmat nyújt a hazai turiz-
mus gyökeres megváltoztatására (erre vállalkoztak 
megalkotói), és végre lehetőséget biztosít azoknak, akik 
ősi erdélyi famíliák tagjaiként visszaszerezték kastélya-
ikat, valamint azoknak a jogi és magánszemélyeknek, 
akik vásárlás útján jutottak kúriák birtokába (közös 
bennük, hogy minimális kivételtől eltekintve anyagi hát-
terüket jócskán meghaladja e feladat), hogy ezen épü-
leteket a projekt támogatásával felújítsák és azokat a 
nemzetközi turisztikai körforgás aktív részesévé tegyék 
– ahogyan tették ezt nyugati rokonaik is. És most, a 
rendszerváltás után először tényleg van erre lehetőség: 
a projekt összértéke 122 millió euró (!), a vállalás sze-
rint a felújítási munkálatok 2026-ig befejeződnek. 

Nagyapám ezt már nem érhette meg, a kúriánk res-
taurálását saját bevételeiből fedezte a család. Én pedig 
alig várom, hogy pár év múlva végigmotorozzak e tizen-
két útvonalon, és meglátogathassam a felújított épüle-
teket. Nagyon örvendek nekik, hiszen rajongok az épített 
örökségért, és első kézből tudom, hogy mennyi vesződ-
séggel, stresszel, kilátástalansággal jár, amikor erőn fe-
lüli vállalásokkal meg akarjuk menteni azt, amit 
megmenteni muszáj.

Pozitív a schengeni értékelő  
testület jelentése 

A schengeni csatlakozás feltételeit vizsgáló szakértői 
testület szerdán Brüsszelben bemutatásra kerülő je-
lentése „nagyon pozitív” Románia számára – közöl-
ték kedden kormányzati források. Ugyanezen 
források szerint Hollandia nem küldött szakértőket a 
testületbe, arra hivatkozva, hogy az ellenőrzés „nem 
volt elég széles körű”, bizonyos területekre nem ter-
jedt ki. Románia javasolta Hollandiának, hogy küldjön 
egy külön szakértői testületet az országba, ez idáig 
azonban nem válaszoltak a felkérésre. Ugyanakkor 
a román belügyminiszter megállapodott egy hágai lá-
togatásról holland hivatali kollégájával, ennek idő-
pontjáról később döntenek. Románia és Bulgária 
schengeni csatlakozásának kérdése szerepelhet az 
EU igazságügyi és belügyminisztereit tömörítő taná-
csa december 8-9-i ülésének napirendjén. A schen-
geni térség bővítéséről szóló végső döntést 
egyhangúlag hozzák meg a tagok. (Agerpres) 

A kormány több mint 2,7 millió 
lejt utalt ki a verespataki gyűjtőtó 
gátjának kijavítására 

A kormány 2.782.000 lejt utalt ki kedden tartalékalap-
jából a verespataki Tăul Mare gyűjtőtó gátjának kija-
vítására és biztonságossá tételére. A Fehér megyei 
településen található gáton október elsején keletke-
zett egy rés, ami sürgős hatósági intézkedéseket kö-
vetelt meg, a többi között a veszélyben lévő lakosság 
kilakoltatását és a víz kiszivattyúzását. A kormány tar-
talékalapjához azért kellett hozzányúlni, mert Veres-
patak önkormányzatának nem áll módjában kifizetni 
a gáton elvégzendő sürgős állagmegújítási munkála-
tok költségét. Ezért a kormány 2.782.000 lejt utal ki 
a verespataki önkormányzatnak a 2022-es évi tarta-
lékalapból – tájékoztatott a fejlesztési minisztérium. 
(Agerpres) 

Ország – világ 

Amit megmenteni  
muszáj

Bővültek az alkalmazottak jogai Romániában, miután 
szombaton hatályba lépett a munka törvénykönyvének módo-
sítása, amely több európai ajánlást ültetett át a romániai jog-
rendbe. 

Az Agerpres hírügynökség összefoglalója szerint a romá-
niai munkavállalóknak ezentúl lehetőségük lesz gondozási 
szabadságot kivenni, váratlan, sürgősségi helyzetekben elké-
redzkedni, és kérhetik áthelyezésüket egy kedvezőbb munka-
körülményeket kínáló megüresedett állásba. 

A munkáltató – írásbeli kérésre – köteles egy naptári évben 
öt munkanap gondozási szabadságot kiadni az alkalmazott sú-
lyos egészségi állapotban lévő hozzátartozója vagy vele közös 
háztartásban élő személy gondozása érdekében. A kollektív 
szerződéssel meghosszabbítható gondozási szabadság nem 
számít bele a pihenőszabadságba, a munkavállalók társada-
lombiztosítása pedig erre az időszakra is kiterjed, járulékbe-
fizetési kötelezettség nélkül. 

Azok a munkáltatók, akik megtagadják ezt a jogot a gon-
dozási szabadságra jogosult munkavállalótól, 8000 lejig ter-
jedő bírsággal büntethetők. 

Az alkalmazott mostantól legfeljebb tíz napot hiányozhat a 
munkahelyéről valamely előre nem látott sürgősségi helyzet, 
betegség, baleset esetén, amelyek elengedhetetlenné teszik je-
lenlétét, de utólag – a munkáltatóval történő egyeztetés alap-
ján – be kell pótolnia a hiányzást. 

Az alkalmazottat írásbeli kérésére a munkáltató köteles apa-
sági szabadságra engedni. Augusztusban valamennyi gyermek 
(nem csak az első) születésére kiterjesztették az apasági pót-
szabadság igénylésének jogát, időtartamát pedig az eddigi 
ötről tíz napra növelték. 

Tilos elbocsátani a munkavállalót amiatt, hogy él törvényes 
jogaival. Nem bocsátható el az alkalmazott az apasági szabad-
ság vagy a gondozási szabadság ideje alatt, és abban az idő-
szakban sem, amikor váratlan, sürgősségi helyzet, családon 
belül bekövetkezett betegség vagy baleset miatt hiányzik a 
munkahelyéről. Az alkalmazottak kérésére a munkáltató – 
meghatározott időszakra – egyéni munkarendet szabhat meg 
minden alkalmazottjának, beleértve azt is, aki gondozási sza-
badságon van. 

A hétfőn kihirdetett jogszabály a közigazgatási törvény-
könyvön is módosított. Az egyik előírás értelmében a köz-
tisztviselők is dolgozhatnak havonta maximum öt napot 
távmunkában, amennyiben 11 évesnél kisebb gyerekük van, 
valamely hozzátartozójukat gondozzák, egészségi állapotuk 
nem teszi lehetővé, hogy bemenjenek munkahelyükre, vagy 
olyan feladatot látnak el, amelyet az intézmény vezetőjének 
megítélése szerint távmunkában is lehet végezni.  
A közintézmények vezetői ezenkívül írásban  
rendelkezhetnek a rugalmas munkaidő további formáiról. 
(MTI) 

Bővültek az alkalmazottak jogai

Rishi Sunak az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, mi-
után III. Károly király kedden hivatalosan megbízta a kor-
mányalakítással. Miniszterelnökként tartott első beszédében 
kijelentette, hogy elődje, Liz Truss „hibákat követett el” a gaz-
daság kezelésében. 

Sunakot előző nap választotta meg nagy többséggel a kor-
mányzó brit Konzervatív Párt vezetőjévé az alsóházi tory frak-
ció. 

A tisztségről Liz Truss volt miniszterelnök múlt csütörtökön 
mondott le, miután szeptember végén előterjesztett, a költség-
vetés bevételi oldalán jórészt fedezetlenül hagyott adócsök-
kentési programja hatalmas piaci felfordulást kavart, és ezután 
a konzervatív frakció részéről egyre intenzívebb nyomás ne-
hezedett rá távozása érdekében. 

Truss – akit III. Károly király édesanyja, II. Erzsébet ki-
rálynő szeptember 6-án, halála előtt mindössze két nappal ne-
vezett ki miniszterelnökké – alig 45 napig állt a Konzervatív 
Párt élén, és a brit politikatörténetben ő töltötte a legrövidebb 
időt a miniszterelnöki poszton. 

A 42 esztendős Rishi Sunak az Egyesült Királyság 57., egy-
ben 1812 óta a legfiatalabb miniszterelnöke: abban az évben 
Lord Liverpool, vagyis Robert Banks Jenkinson szintén 42 
évesen lett miniszterelnök. Rishi Sunak nem egészen két hó-
napon belül az Egyesült Királyság harmadik kormányfője. 

III. Károlynak – aki édesanyja szeptember 8-án bekövetke-
zett halála óta az Egyesült Királyság uralkodója – a trónon el-
töltött eddigi másfél hónapja alatt Rishi Sunak a második 
miniszterelnöke Liz Truss után. 

II. Erzsébet királynőnek – aki hetven évet töltött a brit tró-
non – tizenöt miniszterelnöke volt, az első közülük Sir Wins-
ton Churchill. 

Rishi Sunak a brit politikatörténet első hindu kormányfője. 
Az új miniszterelnök a dél-angliai Southamptonban született 
1980-ban, szülei azonban indiai gyökerű családokból szár-
maznak. 

Rishi Sunak a Buckingham-palotában tartott audiencia 
után, Downing Street-i hivatala előtt tartott első miniszterel-
nöki beszédében kijelentette, hogy az ország mély gazdasági 
válsággal kénytelen szembenézni. 

Az új brit kormányfő kijelentette azt is, hogy elődje, Liz 
Truss hibákat követett el. Sunak szerint nem az volt a baj, 
hogy Truss a piac által rendkívül rosszul fogadott – néhány 
nap után szinte teljes egészében visszavont – adócsökkentési 
programmal élénkíteni akarta a brit gazdaság növekedését, 
mivel ez „nemes cél”, de eközben „történtek bizonyos hibák”. 
Ezeket „nem rosszakarat okozta, de ettől függetlenül ezek 
hibák voltak” – fogalmazott a brit miniszterelnök. 

Hozzátette: részben azért választották meg őt a Konzervatív 
Párt vezetőjévé és miniszterelnökké, hogy ezeket a hibákat ki-
küszöbölje. 

Sunak magasan képzett, tapasztalt gazdasági-pénzügyi 
szakértőként került a brit kormány élére: az oxfordi, illetve a 
kaliforniai Stanford egyetemen szerzett gazdasági diplomákat, 
politikai karrierje előtt a pénzügyi szolgáltatási szektorban – 
egyebek mellett a Goldman Sachs globális bankcsoportnál, 
majd különböző alapkezelő társaságoknál – dolgozott. (MTI) 

Rishi Sunak az Egyesült Királyság új miniszterelnöke 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szerint még mindig 
aktuális az elmúlt harminc év kiemelkedő RMDSZ-dokumen-
tuma, a Kolozsvári nyilatkozat, amely elsőként fogalmazta 
meg az erdélyi magyarság önrendelkezési igényét. 

Szili Katalin az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében 
kiemelte, a nemzeti kérdés témakörében 1992. október 25-én 
született nyilatkozat szinte hitvallása az erdélyi magyarság-
nak, de a benne megfogalmazott univerzális nemzeti  
és kisebbségi értékek miatt ugyanígy lehet kiáltványa  
bármely más Kárpát-medencei külhoni magyar közösségnek 
is. 

Ugyanis „keserves nemzeti kisebbségi tapasztalatokat, tra-
gikus eseményeket, sajnos, a közelmúltból is említhetünk a 
világban és térségünkben egyaránt. A nemzeti kisebbségek 
kérdése tehát nemcsak az 1990-es években, és nem csak Ro-
mániában, de még ma is súlyos politikai és társadalmi felada-
tokat állít elénk” – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott. 

Szili Katalin idézett a nyilatkozatból, amelyben – egyebek 
mellett – ez áll: a romániai magyarság nem akar sem elsza-
kadni, sem elvándorolni szülőföldjéről, de a román nemzetbe 

sem akar beolvadni, ugyanis a romániai magyarság politikai 
alanyként államalkotó tényező, a román nemzet egyenjogú 
társa, ezért épp olyan felelősséggel tartozik jövőjéért, mint 
bármely más állampolgár. 

A miniszterelnöki megbízott szerint ezen mondatok mélyen 
egybevágnak a mai európai polgári értékekkel, az általános 
emberi jogokkal, és reméli, hogy az Európai Unió prioritása-
ival is. 

Ezek az alapvető feltételei az erdélyi magyarság megmara-
dásának, csorbulásuk esetén azonban elvándorlás, demográfiai 
deficit vagy asszimiláció kezdődhet – hívta fel a figyelmet 
Szili Katalin. 

Közleményében kitért végül arra is, hogy három évtizeddel 
a Kolozsvári nyilatkozatot követően az erdélyi együttműködés 
eredményeként mindhárom magyar pártból felelős képviselet 
van a bukaresti parlamentben, és már előkészületben a romá-
niai kisebbségi törvénycsomag, amely új keretet adhat a nem-
zeti kérdésnek Erdélyben. Emellett a magyar közösségek 
támogatása még a terhelt időszakban is magyar kormány ab-
szolút prioritása közé tartozik – fűzte hozzá. (MTI) 

Szili Katalin: harminc év távlatában is aktuális  
a Kolozsvári nyilatkozat
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Oroszország megsemmisítette az ukrajnai energetikai inf-
rastruktúra több mint egyharmadát – mondta Volodomir Ze-
lenszkij ukrán államfő kedden egy berlini konferencián, 
amelyet az ország újjáépítéséről rendeztek. Az Európai Bi-
zottság és a világ legfejlettebb iparú demokráciáit összefogó 
G7 csoport közös szervezésű nemzetközi konferenciájára vi-
deón bekapcsolódó ukrán államfő kiemelte, hogy nem lehet 
megvárni a háború végét az újjáépítéssel, hanem minél hama-

rabb hozzá kell fogni mindannak helyreállításához, amit 
Oroszország „szisztematikusan lerombolt”. Mint mondta, az 
Ukrajnát támogató országok katonai segítségnyújtása már ola-
jozottan működik, de az újjáépítést szolgáló erőfeszítéseket is 
szervezett mederbe kell terelni. Az együttműködés megszer-
vezésére ki kell alakítani egy „platformot”, és az átláthatóság 
érdekében az adományozó országok képviselőire kell bízni a 
helyreállítási alapok felügyeletét. (MTI) 

Megsemmisült az ukrán energetikai infrastruktúra 
több mint egyharmada 
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Évfordulós ünnepséget tartottak október 20-án a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, arra emlé-
kezve, hogy hat évtizeddel ezelőtt kezdődött el az 
Azomureş vegyi kombinát építése, illetve ekkor ala-
kult meg a Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Társu-
lata.  

Ovidiu Maior, az Azomureş szóvivője és Liviu Pancu szí-
nész érdekes időutazáson keresztül elevenítette fel a vegyi 
kombinát és a színházi társulat létrejöttének körülményeit. Az 
1962-es kezdetet a fejlődés évei követték. A világ meghatározó 
politikai, kulturális eseményei közepette épült a nagyüzem Ma-
rosvásárhelyen, és játszották az első darabokat a Liviu Reb- 
reanu Társulat színészei. Harri Kiiski, aki 2020–2022 között 
volt vezérigazgatója az Ameropa cégcsoport tulajdonát képező 
Azomureşnek, elmondta, hogy születése évében, akárcsak nap-
jainkban is, nukleáris fenyegetettség volt, ugyanakkor Romá-
niában a ’60-as években elkezdődött iparosítással szemben ma 
az ipar leépülését tapasztaljuk. „Milyen keveset tanult a 
világ…” – állapította meg a volt vezérigazgató.  

A kezdetekről, majd az 1978-as évben történtekről, amikor 
a fontos részlegek megalakulnak, és épülni kezd a fotógyár 
is, Alexandru Achim, az Azomureş mérnöke beszélt, míg a 
rendszerváltás évében bekövetkezett eseményekről, ezek je-
lentőségéről a vegyi kombinát életében, a privatizációról 
Aurel Botezan, az energiamenedzsmentért felelős igazgató 
szólt. William Dujardin, az Ameropa Group vezérigazgatója 

az Azomureş új arculatát ismertette, és hangsúlyozta Romá-
nia vezető szerepét a mezőgazdaságban, amihez az Azomu-
reş, az Ameropa is hozzátesz. A Harri Kiiskit váltó új 
vezérigazgató, Josh Zacharias a vállalat életében várható új 
korszakról beszélt ezekben a kihívásokkal teli időkben, Mihai 

Macovei, a gazdasági tárca államtitkára pedig azt hangsú-
lyozta, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy a ter-
meléskiesést megakadályozzák.  

A felszólalások között a Liviu Rebreanu Társulat színészei 
léptek színpadra, egy-egy előadásból játszva részleteket.

60 éve Marosvásárhelyen 
Az Azomureş vegyi kombinát és a Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Társulata

Virágözön várható a temetőkben

– Az egész temetőben takarítunk, a sétá-
nyokról, járdákról eltávolítjuk a szemetet. 
Eddig több mint tíz tonnát szállítottunk el. 
Igyekszünk megfelelő körülményeket terem-
teni, hogy egy kicsit európaibb színvonalra 
emeljük a temetőgondozást, s ehhez megfe-
lelő eszközöket biztosítsunk. Meg szerettük 
volna könnyíteni a látogatók dolgát azzal, 
hogy viráglocsoláshoz ne flakonokat kelljen 
hordozzanak. A szemétlerakó elé építettünk 

egy falat, ami részben eltakarja azt, elébe 
kutat létesítettünk, s öntözőket helyeztünk ki. 
Fent is van egy kút, ott is vannak öntözők. 
Ezeket több mint három hónapja ingyenesen 
használhatják a látogatók. Megjegyzem: Né-
metországban két euróért vihető el egy ön-
töző. A víz itt sem teljesen ingyenes, mert van 
egy évi fenntartási díj, amit a legtöbben víz-
díjnak neveznek, de nem teljesen az, hiszen 
a temetőgondnokságnak a legnagyobb költ-
séget a hulladék elszállítása jelenti. Ezt a 

költséget az évi díjból fedezzük – mondta 
Nemes István, a református temető gond-
noka. 

Az öntözőkkel kapcsolatban sok kétely 
volt, azt mondták, mind eltűnnek, elviszik, 
megrongálják őket, de három hónap alatt csu-
pán egy öntöző tűnt el! Tehát nem igaz, hogy 
nálunk nem lehet civilizált szolgáltatást nyúj-
tani. 
Nem korlátozzák a koszorúk számát, 
de fizetni kell a hulladék  
elszállításáért 

A marosvásárhelyi református egyházak 
kuratóriuma július elsejétől kezdeményezte, 
hogy az elhunytak hozzátartozói minél keve-
sebb koszorút helyezzenek el a sírokon. Arról 
volt szó, hogy nyolc koszorú elhelyezése en-
gedélyezett. A döntés lényege, hogy elkerül-
jék a nagy mennyiségű hulladék 
felhalmozódását, aminek elszállíttatása igen 
költséges. Kérdésünkre, hogy hogyan fogad-
ták ezt a határozatot a hozzátartozók, Nemes 
István tájékoztatott: 

– Nem tilthatjuk meg, hogy több koszorút 
hozzanak az elhunyt sírjára, nem korlátozzuk 
a koszorúk számát, viszont, ha több a ko-
szorú, a családok hozzá kell járuljanak a sze-
mét elszállításához. Vannak olyan személyek, 
személyiségek, akik temetésére legalább 200 
koszorút hoznak a hozzátartozók. Tudni kell, 
hogy ha a sírra legtöbb nyolc koszorút he-
lyeznek el, akkor ezek eltakarításáért semmit 
sem kell fizetni. Ha a síron 8-20 között van 
az elhelyezett koszorúk száma, akkor százle-

jes díjat, ha 20-30 közötti a koszorúk száma, 
akkor 200 lejes, míg 30 koszorú fölött 300 
lejes díjat kell kifizetnie a családnak a teme-
tőgondnokságon. Szerintünk fölösleges a sok 
koszorú, mert amikor az ötvenediket felteszik 
a sírra, az alsókból semmi sem látszik, gya-
korlatilag megsemmisülnek. Ehelyett inkább 
a koszorúmegváltást szorgalmazzuk, az ösz-
szeget tetszőlegesen lehet felajánlani a csa-
ládnak, az egyháznak, jótékonysági célra 
vagy a sír rendbetételére – mondta.  
Örökös problémát jelentenek  
a szemetelők  

A Jeddi úti városi temetőben is sokan 
rendbe tették már a sírokat. Nagyon sok a 
virág. A ravatalozóhoz vezető utat, a járdákat 
folyamatosan seperni kell, hogy ne gyűljenek 
fel a falevelek. Ebben a temetőben is nagy 
problémát jelent a szemét, mert a hozzátarto-
zók nem viszik a hulladéktárolóba a síron 
vagy a sír környékén felgyűlt szemetet, in-
kább eldobálják, a takarítás pedig a temető 
két alkalmazottjára hárul. Jelenleg csak egyi-
kük dolgozik, munkatársa pihenőszabadságát 
tölti.  

A temetőgondnokságon nagy a forgalom, 
hiszen azok, akik a napokban megfordulnak 
a temetőben, egyúttal az évi 25 lejes bérleti 
díjat is kifizetik.  

A temetőgondnok nem kívánt a sajtónak 
nyilatkozni, viszont elmondta, hogy a teme-
tőben 6220 sírhelyet váltottak meg, s a város 
további parcellát vásárolt, hogy újabb temet-
kezési helyeket biztosítson. 

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Antalfi Imola

Antalfi Imola 
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Igazi vagány – elsőre ez ugrik be Kiss 
Zoltánról, ha múlt hét végi beszélgeté-
sünkre gondolok a marosvásárhelyi 

Sportcsarnok enyhén visszafogott nyüzsgé-
sében. A 45 éves, óriási életörömmel meg-
ajándékozott és rendkívül talpraesett férfi – 
aki csak centiméterekben marad alul a vele 
egykorúaktól, de sok másban sokukat köny-
nyedén túlszárnyal – eddig egyszer sem hi-
ányzott a sérülteknek szervezett 
sportversenyről, az Olympikus-kupáról, az 
idei megmérettetésen így 16. alkalommal in-
dult. 

– Táblézni fogok – tudatta érdeklődé-
semre, majd további faggatózásomra hozzá-
tette, hogy korábban célba dobásra is 
benevezett, de most fáj a keze, így lemondott 
erről a versenyszámról. Különös ritmusban 
pergetjük vissza az időt: én kérdezek, ő pedig 
kimondottan a kérdésre válaszol vékony, 
tiszta hangján, minden korábbi és későbbi 
esemény felvillantása nélkül, a jelen megélé-
sének nyugalmával. 

– Anyagcserezavar – határozza meg a di-
agnózist, amit családi örökségként anyai 
ágon hozott magával a fizikai létezés előtti 
ismeretlenből. – Van egy bátyám, ő ép, 
egészséges, családos. 

– Miben nyilvánul meg ez a betegség? – 
szólalok meg újra. 

– Azt én is most fedezem fel. Eddig nem 
érdekelt különösebben, de az évek múlásával 
egyre nehezebb lesz a mozgás, a légzés.  

– Korábban mi volt a legfőbb tünet? Az 
alacsony testméret? 

– A magasságom most is egy 6–7 éves 
gyermekének felel meg. De ez engem sosem 
zavart. Rengeteget kirándultam külföldön és 
belföldön, négyszer jártam Párizsban, két-
szer Monte-Carlóban. 1999 és 2007 között 
fél Európát beutaztam a barátokkal. 

– És korábban, kisiskolásként milyenek 
voltak a mindennapjaid? Könnyen befogad-
tak maguk közé a veled egykorúak?  

– A legelején voltak nehézségek, de két hét 
alatt megértettem a többiekkel, hogy „Zoli-
val kicsit s jót”. Volt egy kemény őszi bakan-
csom, azzal lábszáron vagy hasba rúgtam 
azt, aki rosszat mondott rám. Így elértem, 
hogy szót fogadjanak nekem az iskolatár-
saim.  

– Hogyan folytató-
dott fiatal felnőttként az 
életed? 

– Két keréken érez-
tem igazán jól magam, 
és ezzel kapcsolatban minden érdekelt, így 
megtanultam biciklit javítani. Inkább a ha-
verok kerékpárját szereltem, úgyhogy ez még 
annyira nem jelentett megélhetési forrást, de 
nem is ez volt a lényeg. A „galerivel” renge-
teg nagyszerű élményben volt részem, gyak-
ran eltekertünk Vásárhelytől Szovátáig. Ezek 
az ismeretségek a diákévek alatt alakultak ki, 
de közben folyamatosan nőtt a csapat, és 
olyan is volt, hogy 35-en bicikliztünk Szová-
táig pizzázni egyet. Aztán lassan felbomlott 
a társaság, sokuknak továbbtanulás, illetve 
családalapítás miatt vett más irányt az élete. 
Persze, továbbra is tartjuk a kapcsolatot, de 
ez már nem olyan, mint régen. Nálam is jött 
egy fordulat, 1996-ban ugyanis Krón Ernő 
könyvkötőmester műhelyébe kerültem.  

– Mi vezetett oda? 
– A Bethlen Alapítvány küldött egy sérül-

teknek szóló levelet, amelyben többféle 
szakma – masszőr, könyvkötő, kefekötő – el-
sajátítási lehetőségéről tájékoztattak, éppen 
csak lókötő nem volt – csillan derű Zoltán 

hangjában, aztán újra komolyabban foly-
tatja. – Nekem a könyves világ tetszett meg. 
Ez ülőmunka, és ha az ember odafigyel, 
három hónap alatt beletanulhat. Ernő bácsi 
kiváló tanító volt, olyan, mint egy igazi nagy-
tata. Sok egyéb mellett türelemből is leckét 
adott, ez pedig nélkülözhetetlen a könyvkö-
tészet lépéseinek helyes követéséhez a régi 
könyvek minél kíméletesebb szétszedésétől a 
ragasztáson és szárításon át a varrásig, kör-

bevágásig, borítékolá-
sig. 

– Emlékszel olyan 
könyvritkaságokra, 
amelyeket bevittek hoz-

zátok újraköttetni? 
– Rengeteg kötet került a műhelybe, közöt-

tük olyan régi történelmi könyvek, amelyeket 
a tulajdonosuk egy időben elásva őrzött egy 
ládában. De kaptunk bekötésre váró új alko-
tásokat, például egyetemi diplomamunkákat 
is. Tíz napig dolgoztunk egy könyvvel. Össze-
sen tíz évet töltöttem el ebben a különleges 
környezetben. 

– Mi indokolta a váltást? 
– 2007-ben törvénybe jött, hogy a sérülte-

ket munkakönyvvel lehet alkalmazni. Egy 
fogorvosi eszközöket kiszállító futárcéghez 
kerültem telefonos munkaszervezőként. Ott-
honról dolgoztam egy éven át, amíg meg 
nem szűnt a cég. Azután öt év pihenő követ-
kezett, majd rám kérdeztek, hogy szeretnék-
e újra dolgozni. Persze, hogy igent 
mondtam. A „fináncokhoz” vettek fel, az ar-
chívumba, az iratcsomókat rendezni. Három 
és fél évig dolgoztam ott, de már nem bírták 
a kezeim a megerőltetést, így 2015-től beteg-
nyugdíjba mentem. 

– Azóta mivel foglalod le magad? 
– Jövök-megyek, részt veszek az Olympi-

kus Sportegyesület életében, felvállalok ad-
minisztrációs feladatokat, akinek tudok, 
segítek. Édesanyámmal élek, otthon én inté-
zem a bevásárlást, ő meg főz. 

– Örökmozgó természetűként, gondolom, 
nem volt könnyű számodra sem a világjár-
vány két éve. 

– Valóban leginkább a bezártság viselt 
meg. Rossz volt látni, mennyire kihűltek az 
emberi kapcsolatok a pandémia időszaká-
ban.  

– Régi hobbidtól, a biciklizéstől mikor kel-
lett búcsút venned? 

– 2003–2004 körül tettem le a kerékpárt 
egy ortopéd orvos javaslatára, aki azt 
mondta, ha leesem, és összetöröm magam, 
nem biztos, hogy összeforrnak a csontjaim. 
Azóta is bánom, hogy hallgattam rá, mert hi-
ányzik ez a sport. Ami a járást illeti, otthon, 
ha fogózva is, de jövök-megyek. Segédjár-
művet inkább csak házon kívül használok. 

Beszélgetésünk félórájában mindegyre 
odalépnek hozzánk Zoltán ismerősei, kedves, 
viccelődő emberek, akiknek a korlátaik elle-
nére – vagy talán éppen azért, egyféle bölcs 
lázadásként – minden bizonnyal sikerült 
megtalálni a külvilág hatásaitól érintetlen 
belső derűt, szabadságot.  

– Egyetlen ellenfeled lesz csak – jelenti 
valaki Zoltánnak. 

– De ugye nem te? – replikázik ő azonnal. 
Elköszönés előtt társalgásunk kiindulópont-
jára, a korábbi Olympikus-kupákra terelődik 
újra a szó.  

– Gyakran voltál első? – kérdezem. 
– Többször is, de nekem nem ez számít. Az 

én nyereségem az, hogy együtt van a csapat 
– szögezi le Zoltán jellegzetes, finom moso-
lyával, amit magammal viszek.
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A legkisebb óriás 
Yvonne, Burgundia hercegnője  Fotó: Barabás Zsolt

Erről jut eszembe 
 
Vásárhelyiek Rómában? Nem nagy kunszt. Elég felülnünk a 

repülőre, máris oda röpít. Némi pénz persze kell hozzá, de ha 
nagyon akarjuk, az is előkerül valahogy. Marosvásárhelyi kép-
zőművészet az örök városban? Na, erre már felfigyelhetünk. 
Nem mindennapi fegyvertény egy ilyen kaliberű romániai tele-
pülés számára, hogy ennyire átfogó, teljes keresztmetszetet 
nyújtó kiállításon mutathatja fel jelenkori művészi törekvéseit a 
világ egyik legjelentősebb kulturális fővárosában, ahogy a Ro-
mániai Képzőművészek Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja 
rövidesen teszi. A művészeti alakulat 45 különböző korú, más-
más műfajú és irányulású tagjának alkotásaiból láthatnak vá-
logatást az érdeklődők a Diverse/ Simili (Különbözők/Hasonlók) 
című tárlaton egy hónapon át a Római Román Akadémia, illetve 
a Római Magyar Akadémia székhelyén. Gondolom, sokan örül-
nek a lehetőségnek, sokan talán nem, vagy inkább közömbösen 
veszik tudomásul. Legalábbis erre lehet következtetni abból, 
ahogy az eltelt hónapokban a kezdeményezéshez hozzáálltak. A 
marosvásárhelyi, illetve a Maros Megyei Fiók elnöke, Mana 
Bucur keramikus mindegyre jelezte, milyen nehézségekbe ütköz-
nek a szervezés során, sokáig úgy nézett ki, hogy anyagi támo-
gatás hiányában kudarcot vall az egész elképzelés. A két nagy 
tekintélyű vendéglátó intézmény nyitott volt a javaslatra, felka-
rolta az együttműködés jegyében tervezett projektet, azokban vi-
szont, akiktől a vásárhelyi művészek leginkább várták volna a 
konkrét segítséget, csalódniuk kellett. Támogatás helyett ma-
gyarázatokat kaptak, miért nem tudnak segíteni. Az elnöknő tá-
jékoztatása szerint a szövetség országos vezetősége átutalt nekik 
erre a célra egy bizonyos összeget, ami inkább jelképesnek tűnt, 
mint a költségek valós fedezetének, a megyei, illetve városi ön-
kormányzatnak ilyesmire sem futotta. Végül mégis akadt néhány 
nagylelkű szponzor, és önerőre is alapozva sikerül összehozni a 
rendezvényt. Néhányan a kiállítók közül ott lesznek a november 
11-i vernisszázson a Római Román Akadémia épületében és a 
december 6-i finisszázson a római Collegium Hungaricum 
Fraknói Szalonjában. Biztos felemelő és emlékezetes lesz a meg-
nyitó- és a záróünnepség is. Én ma is friss, szép élményként 
tudom feleleveníteni magamban azt a hasonló eseményt, amit 
tizenöt évvel ezelőtt, 2007 októberében éltünk meg Szicíliában 
ugyancsak marosvásárhelyi művészek lelkes csoportjával. Akkor 
a Bolyai alkotótábor vezetői, működtetői neveztek be egy euró-
paiságunkat hangsúlyozó, nagyvonalú országos pályázatra, és 
nyertek el tisztes költségvetésű támogatást. Művészeink méltó-
képpen képviselték a várost, az országot, a fogadtatás vissz-
hangja is ehhez mérhető volt. Magam nyilván azért sem felejtem 
azt az alkalmat, mert akkor olvastam fel először és bizonyára 
utoljára olaszul a méltató nyitószövegemet. Kis település volt a 
vendégfogadó, Avola, nem Róma, de a rangban kisebb, szívé-
lyességben aligha hiányosabb fogadtatásnak is tudtunk örülni. 
Azt hiszem, hogy a mostani itáliai „kiszállás” is méltóképpen 
öregbíti majd városunk, megyénk hírnevét, egyben remélem azt 
is, hogy az illetékesek előbb-utóbb belátják, képzőművészeink, 
akik közül többen nemzetközileg is számontartott alkotók, leg-
alább annyi támogatást megérdemelnek ilyen akcióikban, mint 
mondjuk, a fesztiválokra utaztatott furulya- vagy más hasonló 
amatőr együttesek. (N.M.K.)  

Fesztiválokon a Művészeti Egyetem hallgatói 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatói 
októberben számos fesztiválon vettek részt, no-
vemberben pedig saját nemzetközi fesztivált 
szerveznek a színin. 

Zsúfolt időszakon vannak túl a Művészeti Egyetemen 
tanulók. Alig kezdődött meg a tanév, a színész, rendező, 
látványtervező, bábszínész, valamint film-média szakos 
diákok októberben máris öt fesztiválra utaztak, ahol szá-
mos filmmel, előadással szerepeltek, és műhelymunkákon 
vettek részt.  

Az audiovizuális kommunikáció: forgatókönyv- és rek-
lámírás, média szak több évfolyamának hallgatói a ma-
gyarországi Primanima animációs filmfesztiválon kezdték 
a maratont október 5-8. között, ahol nem csupán animá-
ciós filmek voltak láthatók, hanem érdekes és tanulságos 
workshopokon is részt vettek a fesztiválozók. Az október 
9-16. között Nagyszebenben megrendezett Astra doku-
mentumfilm-fesztiválon részt vevő film-média szakos 
hallgatók színvonalas dokumentumfilmek megtekintésén 
túl Nagyszeben városának kulturális pezsgésében is meg-
mártózhattak. A film-médiás fesztiválsorozat Szolnokon 
ért véget, ahol az Alexandre Trauner Art/Film Fesztiválon 
– amelyen Emir Kusturica is mesterkurzust tartott – vettek 
részt a Művészeti Egyetem diákjai. Az eseményen közel 
200 filmes képzésben részt vevő egyetemista hallgató for-
dult meg, filmes alkotók érkeztek az Egyesült Államok-
ból, Angliából, Ausztriából, Lengyelországból, 
Csehországból többek között, a rendezvény résztvevőit 
több filmszakmai programmal várta, ahol diákfilmek vol-
tak fókuszban október 11–16. között. 

Marosvásárhelyen október 10–15. között Gil Conti, je-
lenleg Prágában élő brazil bábművész tartott workshopot 

a hallgatóknak, majd ezt követően, október 17–21. között 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem harmadéves báb-
színész osztálya a kolozsvári Puck Nemzetközi Fesztivá-
lon vett részt, ahol a Pulcinella Again (rendező: Bonczidai 
Dezső) című előadásuk volt látható.  

Október 20–26. között kerül sor Sepsiszentgyörgyön a 
Tamási Áron Színház szervezésében a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem rendező szakos hallgatóinak minié-
vadára. A Fiatal rendezők miniévada keretében látható 7 
előadás közül – amelyeket a Bocsárdi László által vezetett 
rendezőosztály, a magiszteri képzés végzős évfolyamának 
tagjai állítottak színpadra – ötöt a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetemen hoztak létre. Dobrovszki Dóra rende-
zése, a kortárs szövegen alapuló Földrengés Londonban; 
Szilvay Máté két rendezése, az Yvonne, Burgundia her-
cegnője és az Ahogy tetszik; Becsey-Imreh Noémi vizs-
gaelőadása, az Othello; valamint Demeter 
Mark-Cristopher Macbeth előadása a marosvásárhelyi 
Stúdió Színházban készült, a Köteles utcai intézmény 
hallgatóinak közös munkájaként. A rendezők mellett szí-
nész, teatrológia, látványtervező, koreográfia szakos hall-
gatókat tömörítő ötvenszemélyes stáb egy hetet töltött 
Sepsiszentgyörgyön, ahol minden este telt házas közön-
ségnek játszott. 

Az intenzív fesztiválsorozat után Marosvásárhelyen 
október 28-án Mácsai Pál tart mesterkurzust a Művészeti 
Egyetem hallgatói számára, novemberben pedig a nem-
zetközi Stúdió Fesztiválon látnak vendégül a Köteles ut-
cában számos külföldi egyetemről érkező diákot és 
oktatót, ahol meghívott előadásokon túl a vendégekkel 
közös műhelymunkák várják a művészetis egyetemi hall-
gatókat. (közlemény) 



A Richter Gedeon Nyrt. eladja a romániai nagy- és 
kiskereskedelmi üzletágát – jelentette be a gyógy- 
szeripari vállalat pénteken. 

Az MTI-nek küldött közlemény szerint a Richter 
és a Dr. Max BDC, s.r.o. bejelentették, hogy a Richter 
romániai leányvállalata, az Armedica Trading S.R.L., 
amelyben a Richter közvetett tulajdonrészesedéssel 
bír, részvény-adásvételi szerződést írt alá a Mediplus 
Exim S.R.L. vállalattal, az A&D Pharma leányválla-
latával (mindkét vállalat a Dr.Max Csoport tagválla-
lata) a Richter Csoport romániai nagy- és 
kiskereskedelmi tevékenységet lebonyolító üzleti ér-
dekeltségeinek, a Pharmafarm S.A., illetve Gedeon 
Richter Farmacia S.A. vállalatok adásvételéről. A vé-
telár kiegyenlítése a román versenyhatóság döntésé-
nek függvényében a tranzakció zárásakor esedékes – 
írták. 

Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója a közle-
ményben kiemelte: azzal, hogy a Richter nem fő te-
vékenységi körébe tartozó üzletrészektől megválik, 
lehetővé válik, hogy azokra a tevékenységekre fóku-
száljon, amelyek kiemelten fontosak a vállalatnak. 

A Richter Csoport romániai kis- és nagykereske-
delmi üzleti érdekeltségeinek felvásárlása újabb je-
lentős lépés abba az irányba, hogy a Dr. Max Csoport 
román piacon végzett tevékenységét kiszélesítse, és 
tovább erősítse helyét Európa vezető patikai láncai 
körében – mondta Leonardo Ferrandino, a Dr. Max 
Csoport vezérigazgatója. 

A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. az 
egyik legnagyobb közép-kelet-európai gyógyszeripari 
vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, Latin-
Amerikában, valamint Auszráliában is közvetlen piaci 
jelenlétet épített ki. A 2021 végén a 4,4 milliárd euró 
tőzsdei értékű vállalat ugyanebben az évben mintegy 
1,8 milliárd euró konszolidált árbevételt ért el. A cég 
termékpalettája számos fontos terápiás területet – nő-
gyógyászati, központi idegrendszeri, szív- és érrend-
szeri – ölel fel. 

Több mint 25 éves piaci jelenlétével az A&D 
Pharma a Dr. Max Csoport tagjaként az egyik legna-
gyobb és legdinamikusabb gyógyszeripari vállalat-
csoport Romániában, ami a gyógyszeripari 
készítmények integrált import-, disztribúciós és kis-
kereskedelmi szolgáltatásait illeti. Több mint 5 ezer 
munkavállalójával 1,2 milliárd eurót meghaladó ár-
bevételt ért el tavaly. A csoport a kiskereskedelmi 
szegmensben Dr. Max és Sensiblu márkanevek alatt 
több mint 760 gyógyszertárral vesz részt, ugyanakkor 
az egyik legmeghatározóbb szereplője az import- és 
disztibúciós tevékenységek piacának is, Mediplus vál-
lalatán keresztül több mint 3 ezer gyógyszertárnak 
szállítva árut. 

A Dr. Max Csoport árbevétele meghaladja a 3 mil-
liárd eurót, 2300 gyógyszertárat működtet 16 ezer al-
kalmazottjával, és mintegy 8 millió csehországi, 
szlovákiai, lengyelországi, szerbiai, romániai és olasz-
országi vásárlót szolgál ki. (MTI) 

Vállaljanak már az egyiptomi ENSZ-
klímakonferencia előtt bátrabb éghaj-
lati célokat 2030-ra! – szólította  
fel az EP a világ országait a globális 
felmelegedés visszafogása érdeké- 
ben. 

A múlt héten a képviselők elfogadták az 
ENSZ november 6–18-i egyiptomi éghajlat-
változási konferenciáján (COP27) képvise-
lendő álláspontot. Véleményük szerint az 
éghajlat változása és a biológiai sokféleség 
csökkenése miatti válság az emberiség előtt 
álló legfőbb kihívások egyike.  

Aggasztónak tartják, hogy a kibocsátási 
szakadékról szóló 2021. évi UNEP-jelentés 
arra a következtetésre jutott, hogy a világ 
még az egyes országok legambiciózusabb 
2030-as vállalásainak teljesítésével sem ke-
rülheti el az átlaghőmérséklet 2,7°C-os növe-
kedését. Így nem sikerülhet a globális 
felmelegedés mértékét az iparosodást meg-
előző szinthez képest jóval 2°C-on belül tar-
tani, illetve az 1,5°C-os cél felé közelíteni – 
amely célokat a párizsi megállapodásban fek-
tették le. 

Az Oroszország által Ukrajna ellen indított 
háború és annak következményei miatt a kép-
viselők még sürgetőbb feladatnak tartják a 
globális energiarendszer átalakítását. Ugyan 
egyre több ország kötelezi el magát a klíma-
semlegesség (azaz a zéró nettó kibocsátás) 
mellett hosszú távon, a képviselők arra fi-
gyelmeztetnek, hogy a konkrét lépésekre már 
ebben az évtizedben szükség van. Annál is in-
kább, mert ezek a kötelezettségvállalások 
gyakran túl sokat ígérnek, és azt sem átlátható 
módon. 
A G20-csoportnak és az EU-nak  
többet kellene vállalnia 2030-ra 

Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagról 
és a RePowerEU tervről alkotott parlamenti 
pozíció elfogadásával az Európai Unió 2030-
ra 55 százaléknál is többel tudná csökkenteni 
az üvegházhatású gázok kibocsátását, jelentik 
ki a képviselők. Felszólítják ugyanakkor az 
uniót, hogy a G20-csoporttal együtt példát 
mutatva már a 27. éghajlatvédelmi konferen-
cia előtt nagyobb mértékű kibocsátáscsök-
kentés mellett kötelezze el magát. Az uniónak 
és a többi országnak ehhez igazodva a nem-
zetileg meghatározott hozzájárulásokat is fel-
felé kellene módosítani. 

Finanszírozzák a fejlődő országok  
éghajlatváltozás elleni küzdelmét! 

A Parlament állásfoglalásában emlékeztet 
arra, hogy jelenleg az EU nyújtja a legtöbb 
pénzügyi támogatást a fejlődő országok klí-
mavédelmi lépéseihez. Arra kéri a fejlett or-
szágokat, hogy 2022-ben végre teljesítsék a 
fejlődő országoknak a 2020 és 2025 közötti 
időszakra megígért évi átlagosan 100 milli-
árd dollár kifizetését, amelyet aztán a mara-
dék három évben is folyósítsanak. Az 
importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmussal (CBAM) kapcsolatos par-
lamenti álláspont egyértelmű: az uniónak 
legalább a CBAM-tanúsítványok értékesíté-
séből származó bevételeknek megfelelő mér-
tékben kell pénzügyileg támogatnia a 
legkevésbé fejlett országok dekarbonizációs 
törekvéseit. 

A képviselők üdvözlik a veszteségekről és 
károkról indított glasgow-i párbeszédet, 
amelynek során a Parlament szerint a fejlődő 
országok finanszírozását kellene a közép-
pontba állítani. Kölcsönök helyett egyértel-
műen a támogatásra kellene helyezni a 
hangsúlyt, hogy a fejlődő országok kivédhes-
sék vagy minimálisra csökkenthessék és ke-

zelhessék az éghajlatváltozás kedvezőtlen ha-
tásaiból eredő káraikat és veszteségeiket. 
Az EU csak az EP hozzájárulásával 
írhat alá nemzetközi megállapodást  

Az ENSZ 27. éghajlatvédelmi konferenci-
áján november 14. és 18. között egy európai 
parlamenti küldöttség is részt vesz majd. 

A Parlament társjogalkotóként vesz részt a 
párizsi megállapodás végrehajtását szolgáló 
uniós energia- és éghajlatpolitikai szabályok 
kidolgozásában. Az Európai Unió csak akkor 
írhat alá nemzetközi megállapodást, ha ahhoz 
a Parlament hozzájárulását adja. 

A Parlament régóta szorgalmazza, hogy az 
EU szabályozási eszközökkel is tegyen töb-
bet az éghajlat és a biodiverzitás védelméért. 
2019. november 28-án klímavészhelyzetet 
hirdetett. 2021 júniusában elfogadta az euró-
pai klímarendeletet, amely az európai zöld-
megállapodásban 2050-re előirányzott 
klímasemlegességből jogi kötelezettséget for-
mált az Európai Unió és tagállamai számára. 
A Parlamenten belül jelenleg is folyik az 
egyeztetés a tagállamokkal az „Irány az 
55%!” klímavédelmi csomagról, hogy az Eu-
rópai Unió teljesíteni tudja a 2030-ra kitűzött 
ambiciózus célokat. (Forrás: Európai Parla-
ment honlapja – hírek)

Szerkesztette: Benedek István

Bátrabb vállalásokat vár az EP a G20-aktól  
Sürgető feladat a globális energiarendszer átalakítása 

Az Európai Unió Tanácsa végle-
gesen jóváhagyta az egységes töl-
tőkről szóló irányelvet, amely 
szerint számos elektronikus esz-
közt, köztük a mobiltelefonokat, 
táblagépeket és digitális fényképe-
zőgépeket C típusú USB-porttal 
kell ellátni 2024 végétől – erről tá-
jékoztatott az uniós tanács  
hétfőn. 

A jogszabály célja, hogy keve-
sebb hulladék keletkezzen az elekt-
romos és elektronikus 
berendezésekből, a fogyasztók 
pedig a fenntarthatóságra figye-
lemmel választhassanak terméke-
ket a kínálatból. 

A jogszabály biztosítja, hogy ne 
kelljen majd minden készülékhez 
másik töltőt használni. A jogszabá-
lyi kötelezettség 2026 őszére a lap-
topokra is kiterjed majd. 

Gyártótól függetlenül ugyanaz-
zal a C típusú USB-porttal lesznek 
ellátva a legfeljebb 100 W teljesít-
ményű, vezetékesen tölthető új 
mobiltelefonok, táblagépek, digitá-
lis fényképezőgépek, fej- és fül-
hallgatók, hordozható 
játékkonzolok, hangszórók, e-
könyv-olvasók, billentyűzetek, 
egerek, hordozható navigációs 
rendszerek és laptopok. 

A gyorstöltést támogató összes 
készülék esetében azonos lesz a 
töltési sebesség, a felhasználók így 

bármilyen kompatibilis töltővel 
ugyanolyan gyorsan fogják tudni 
feltölteni eszközeiket. Külön ter-
mékcímkén kell majd jelezni a töl-
tési jellemzőket, hogy könnyebben 
meg lehessen állapítani, a fogyasz-
tók meglévő töltői kompatibilisek-
e az új eszközzel. A megadott 
információk birtokában az is el-
dönthető lesz majd, hogy kell-e 
egy adott termékhez új töltőt vásá-
rolni vagy sem. A meglévő töltőket 
így többen tovább használják 
majd. 

Annak érdekében, hogy a fo-
gyasztók pontosan tudják, mit vá-
sárolnak, az irányelv piktogramot 
vezet be, amely mutatja, hogy az új 
eszközhöz tartozik-e töltő, illetve 
iránymutatást ad a töltési teljesít-
ményre vonatkozóan. 

Noha egyre népszerűbb, a veze-
ték nélküli töltést még nem harmo-
nizálták az eszközök között. Annak 
érdekében, hogy ez a technológia 
is a legtöbb eszköz számára elérhe-
tővé váljon, az Európai Bizottság a 
technológiai fejlődés alapján az 
elektronikus eszközök vezeték nél-
küli töltésének harmonizálásán fog 
dolgozni – tették hozzá. 

A jogszabály a kihirdetését kö-
vető 20. napon lép hatályba. Az új 
szabályokat a hatályba lépésük 
után 24 hónappal kell alkalmazni. 
(MTI) 

Jöhetnek az egységes  
mobiltöltők 

A Richter eladja a romániai  
nagy- és kiskereskedelmi üzletágát

Hárommilliárd euróig terjedő pénzügyi támogatást 
nyújt Ukrajnának a következő egy évben az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). 

A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az 
egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 
1991-ben életre hívott londoni pénzintézet hétfői be-
jelentése szerint a támogatási csomag az ukrán gaz-
daság és az ukrajnai üzleti vállalkozások 
működésének fenntartását segíti elő. 

Az EBRD londoni központjának beszámolója sze-
rint a bank elnöke, Odile Renaud-Basso Kijevben ál-
lapodott meg a támogatási programról Vologyimir 
Zelenszkij ukrán elnökkel. 

Az Ukrajna elleni orosz invázió februári kezdete 
óta az EBRD több mint egymilliárd euró támogatásra 
vállalt kötelezettséget Ukrajna számára, és a 2023 vé-
géig terjedő időszakban ezt az összeget szeretné a há-
romszorosára növelni. A program elsődleges célja a 
reálgazdaság támogatása, ezen belül az energia- és az 
élelmiszer-ellátási biztonság fenntartása, a vasúti inf-
rastruktúra helyreállítása és a gyógyszeripar támoga-
tása – közölte hétfői ismertetésében a bank. 

Az EBRD beszámolója szerint a kijevi találkozón 
Zelenszkij tájékoztatta a bank elnökét az ukrajnai inf-

rastruktúrát ért károkról, és elmondta, hogy hevesebbé 
váltak az áramtermelő és áramelosztó létesítmények 
elleni orosz támadások. 

Az EBRD már végrehajtott befektetéseket az uk-
rajnai áramágazat vállalataiban, és 500 millió euróig 
terjedő likviditási támogatást nyújt Ukrajna legfőbb 
földgázszolgáltató cégének – áll a bank hétfői londoni 
tájékoztatásában. 

Közölték azt is: megbeszélések folynak az elektro-
mos hálózat sürgős helyreállítási munkáihoz nyújtott 
finanszírozás növeléséről, valamint a kijevi, a lvivi és 
a dnyiprói helyhatóságoknak folyósítandó támogatá-
sokról. 

Az EBRD befektetéseit donorok vagy garantáló in-
tézmények támogatják az Egyesült Államokból, va-
lamint az Európai Unió és a G7-csoport országaiból, 
Norvégia pedig nemrégiben 200 millió euró támoga-
tásra tett ígéretet – áll a londoni bank hétfői tájékoz-
tatásában. 

A bank tevékenységi területéhez tartozó országok 
növekedési kilátásairól összeállított, szeptember 
végén kiadott idei őszi jelentésében azt valószínűsí-
tette, hogy az ukrán hazai össztermék (GDP) 2022 
egészében 30 százalékkal zuhan. (MTI) 

Hárommilliárd euróval segíti Ukrajnát az EBRD 

Mózes Edith 
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Szeptemberben Pál D. Attilát ne-
vezte ki a román kulturális mi-
nisztérium a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház ideiglenes vezér-
igazgatójává, miután Gáspárik  
Attila, a korábbi igazgató lemon-
dott. Pál D. Attila 2011 óta dolgo-
zik a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színháznál, 2013-tól produkciós 
igazgatói pozíciót töltött be. Ko-
rábban a sepsiszentgyörgyi Ta-
mási Áron Színház és a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház menedzs- 
mentjében dolgozott, valamint 
számos nemzetközi fesztivál szer-
vezésében vett részt, egyebek 
mellett a szarajevói Winterfest, a 
sepsiszentgyörgyi Reflex vagy a 
kolozsvári Interferenciák feszti-
válokén. 2019-től óraadó tanár-
ként dolgozik a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemen. Az ideigle-
nes vezérigazgatóval jelenlegi 
munkájáról, terveiről beszélget-
tünk.  

– Meglepett a kinevezés? 
– Egyáltalán, hiszen a munkakör nem 

volt idegen számomra. 1999-től foglal-
kozom színházmenedzsmenttel. Kineve-
zésem pillanatáig úgy éreztem, mintha egy 
próbafolyamaton lettem volna, most pedig 
színpadra kerültem. Ha egy színésznek sike-
res próbafolyamata volt, akkor biztonságban 
érzi magát a színpadon. Úgy érzem, szá-
momra mennyiségben és minőségben is oda-
értem, hogy színpadra álljak. Nem volt 
meglepő a kinevezésem, mert amikor előállt 
ez a helyzet, akkor szakmai kihívásnak tekin-
tettem. Eddig a második vonalból, nem ak-
kora felelősséggel, mint egy vezérigazgató, 
végeztem a munkám. Eljött az idő, hogy na-
gyobb felelősséggel vállaljam a kihívást.  

– Mi a legnehezebb feladat ebben az új 
szerepkörben?  

– Az igazi szakmai kihívás az volt, hogy a 
magyar társulat művészeti vezető nélkül ma-
radt, és úgy kezdtük el a 2021/2022-es évad 
második félévét. Ezért is kértem fel Berek-
méri Katus színművésznőt, hogy legyen a 
művészeti kérdésekben munkatársam. Jelen-
leg azt tartom a legfontosabbnak, hogy egy-
ben tartsuk és megerősítsük a társulatot. A 
színész hitét, szakmai önbizalmát a színpa-
don lehet megerősíteni, ezért kegyetlen pró-
baperiódusba futottunk be, ami azt jelenti, 
hogy párhuzamosan, több helyszínen több 
darab előkészítésén dolgozunk. Az év végig 
elő volt készítve mindkét társulat programja, 
ezen még igazítottunk.  

– Az előző időszakhoz viszonyítva érez-
hető-e valamilyen változás?  

– Az ideiglenesen kinevezett igazgató leg-
fontosabb feladatköre, hogy biztosítsa az in-
tézmény működését az átmeneti időszakban, 
ezért nem is várható el látványos változás. 
Természetesen némi célokat kitűztem ma-
gamnak a 120 napra, ami már jóval kevesebb. 
Egyrészt az említett színházi évad véglegesí-
tése volt, ami megtörtént. A marketing- és 
kommunikációs osztályt szeretném erősíteni, 
és ami a legfontosabb, sínre tenni az épület 
rehabilitációját. Úgy gondolom, hogy ideig-
lenes időszakban nem kell olyan döntést hoz-
zak, amely befolyásolja a Tompa Miklós 
Társulat életét, hosszú távú jövőjét.  

– Öntsünk itt is tiszta vizet a pohárba. Mi-
lyen fázisban van az épületfelújítás? 

– Azt tudom, hogy a 2024-ig terjedő kor-
mányprogramban elkülönítettek 75 millió lejt 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felújítá-
sára. Van egy dokumentáció, amely felleltá-
rozta a konkrét teendőket, és létezik egy 
árkalkuláció is, amelyet a jelenlegi gazdasági 
helyzetre való tekintettel fel kell újítani. Még 
nem jutottunk el az előtanulmányig, amelyet 
hatástanulmány, gazdasági-műszaki és kivi-
telezési terv követ, ezekhez természetesen be 
kell szerezni a szükséges engedélyeket. Első 
fázisban a színházi szakembereknek kell 
megjelölniük azt, hogy mire van szüksége az 
épületnek ahhoz, hogy megfeleljen a kor-
szerű rendeltetésnek, ugyanakkor erősíteni 

kell a mikrokörnyezetben betöltött szerepét. 
Konkrétan a Színház tér majdani átalakítására 
is gondolok, hiszen a tér egységet kell képez-
zen a színházzal. Azt szeretnénk, hogy olyan 
központ alakuljon ki, ahol minél többen meg-
fordulnak, hiszen reményeink szerint ez is 
hozzájárulna majd a színházi látogatottság 
növeléséhez. Hogy csak egyszerű példát em-
lítsek: ha a színház épületében egy olyan ká-
véházat működtetnénk, amelynek a terasza a 
téren van, akkor ez már vonzerőt jelentene. 
De a Színház téren lehetne több koncertet, ki-
állításokat és sok más, rendszeres kulturális 
eseményt szervezni.  

– Ez egyelőre csak álom, hiszen a jogsza-
bályok szerint, ismerve a középítkezések fo-
lyamatát, évekbe telhet, ameddig a kivitelező 
cég alkalmazottai megjelennek a színházban.  

– Ezzel tisztában vagyunk, hiszen csak ez-
után kell elkészíteni a különböző tanulmá-
nyokat. Valószínű, hogy a tervezés és a 
kivitelezés az Országos Beruházási Alap 
(CNI) feladata lesz, amely erre az időszakra 
átveszi az épületet, és ha elkészült a munká-
lat, akkor ismét visszaadja. Reméljük, mind 
az épület, mind a környezetének a kialakítá-
sában figyelembe veszik javaslatainkat, hi-
szen – akár a színház mögött építendő 
parkolóház esetében – arra is oda kell fi-
gyelni, hogy egy több mint 20 tonnás teher-
autónak is biztosítani kell majd a bejárást az 
udvarunkra, nem beszélve majd a belső terek 
kialakításáról.  

– Nem titok, hiszen már nyilvánosan is ki-
jelentetted, hogy az ideiglenes megbízatást 
követően jelentkezel a végleges állást meg-
hirdető versenyvizsgára. Van-e elképzelésed 
arról, hogy milyen színházat szeretnél csi-
nálni, hiszen ezek a gondolatok benne kell le-
gyenek a benyújtandó menedzseri tervben is?  

– Természetesen vállalom a megmérette-
tést. Egyelőre nem tudom, hogy lesz-e más 
jelentkező. Nem vagyok alkotó, kulturális 
menedzserként jelentkeznék, ami részben 
azért jó, mert objektíven tudom kezelni azo-
kat a szakmai kérdéseket, amelyekre egy al-
kotó elkerülhetetlenül szubjektíven tekintene. 
Nyilván a majdani munka nagyon sokat függ 
attól, hogy olyan megbízható művészeti ve-
zetővel tudok-e dolgozni, akinek ezen a téren 
kialakult koncepciója van. Tudom, mi a szín-
ház. A „színházcsinálás” egy olyan folyamat, 
amelynek a lényege az alkotás. A számomra 
legszimpatikusabb meghatározást Tompa 
Gábor rendezőtől hallottam: „a színház az a 
teljesen hiábavaló valami, ami nélkül nem 
tudjuk, hogy a világ hova jutott volna”. A 
színháznak elsősorban gondolatébresztőnek 
kell lennie. A szórakoztatáshoz nem kell köz-
pénz, mivel a show-biznisz kitermeli a maga 
fenntarthatóságát. A közpénzen elkészített 
produkció lényege az, hogy olyan hatással le-
gyen az emberekre, amitől sokkal jobban 

érzik magukat utána. Ez a ka-
tarzis, amelyet kiválthat a mi-
nőségi szórakozás is, de olyan 
érzéseket, gondolatokat is ki 
kell váltson, amik tartósabbak, 
amiktől a néző másként látja 
saját helyzetét a környezetében 
és a világot. Ez nem azt jelenti, 
hogy lemondanánk a köny-
nyebb, szórakoztató jellegű elő-
adásokról. Egyik álmom, hogy 
olyan zenés produkciókat ké-
szítsünk, amelyek a mi erdélyi 
történetünkből – múltból, jelen-
ben megtörtént eseményekből 
fakadóan – születnek. Nagyon 
jó drámaíróink, zeneszerzőink, 
dramaturgjaink vannak, és gaz-
dag a történelmünk is. Konkré-
tan: szívesen látnék egy erdélyi 
történetet feldolgozó musicalt a 
színpadon. Továbbá egy nem-
zeti színház olyan alkotómű-
hely is egyben, ahol helye kell 
legyen az útkeresésnek. Ezért is 
támogatom a többi között az 
ennek helyet adó, ilyen jellegű 
kistermi előadásokat.  

– Marosvásárhely más erdé-
lyi városokhoz viszonyítva 
abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy több színházi műhe-
lye van. Évszázados hagyomá-
nya van a diákszínjátszásnak, a 
színművészeti intézet (Művé-
szeti Egyetem) Stúdió színháza 
több évtizede egyfajta kísérleti 
színháznak tekinthető, és az 

1989-es változás után több magánstúdió, 
színház is létrejött, mint pl. a Yorick Stúdió, 
vagy a Spectrum Színház, hogy csak a legis-
mertebbeket említsem. Van-e valamilyen 
hosszú távú elképzelés arról, hogy miként 
lehet együttműködni ezekkel a műhelyekkel, 
vagy akár más, hivatásos és civil kulturális 
intézménnyel?  

– Nehéz bizonyos színházművészeti profilt 
meghatározni egy olyan nagyvárosban, ahol 
több színház működik. Ezek kiegészítik mun-
kánkat, és természetesen együttműködünk 
minden kulturális intézménnyel, mint ahogy 
már volt erre példa. Nem konkurenciaként 
kell tekintsünk ezekre a műhelyekre. Értéke-
lem a Spectrum Színházat létrehozók, mű-
ködtetők bátorságát, elkötelezettségét, hiszen 
azt hiszem, Romániában az egyetlen magán-
tőkéjű és állandó társulattal rendelkező szín-
házról van szó. Már megegyeztünk abban, 
hogy a Spectrum Színház számíthat színésze-
inkre, két kikötéssel: a fellépés a színész dön-
tése legyen, és úgy egyeztessük a 
próbafolyamatot, hogy az ne zavarja a mi 
munkánkat. A Yorick Stúdióval együttmű-
ködtünk. Számos értékes előadás készült Se-
bestyén Aba irányításával, rendezésével, így 
bármikor teret adunk az ott készült produkci-
óknak, és természetesen színészekkel is se-
gítjük az ottani munkát. Ami a Művészeti 
Egyetemmel történő együttműködést illeti, 
elmondhatom, hogy december 18-án a Stúdió 
színházban lesz Anton Pavlovics Csehov 
Meggyeskert című darabjának a bemutatója, 
hosszú ideje az első koprodukció a két intéz-
mény közt.  

– A korábbi évekhez viszonyítva valahogy 
elmaradtak a vidéki kiszállások, turnék. Va-
lószínűleg ennek gazdasági oka is van.  

– Erre is keressük megyeszinten a lehető-
séget. Tárgyalásokat folytattunk Szászrégen 
és Segesvár önkormányzataival, hogy a tá-
mogatásukkal – jóval kisebb színpadon – ál-
lítsunk össze egy-egy produkciót, amelyet a 
környéken is játszhatunk. Nyilván az ilyen 
produkció sem születhet a minőség rovására. 
Ez megoldás arra is, hogy az épület felújítási 
időszakában miként tudjuk majd színpadra 
állítani előadásainkat. Akarva-akaratlanul ré-
gióban, zónákban kell gondolkodjunk, hogy 
az átépítés ideje alatt is működjünk. Elkép-
zelhető, hogy Marosvásárhely közterein is 
tartunk majd előadásokat, hiszen az utcaszín-
ház is érdekes színházi forma. Ami a vendég-
szerepléseket illeti, néhány évvel ezelőtt volt 
egy jó kezdeményezés, amikor vendégbérle-
tet hirdettünk. Ezt felújítanánk. Szeretnénk 
elsősorban Kárpát-medencei magyar nyelv-
területről több előadást is vendégül látni, de 
azt sem zárjuk ki, hogy máshonnan is meg-
hívunk társulatokat. Szükség van arra, hogy 
mi is többet lássunk a színházi világból, és a 
közönségnek is viszonyítási alapja lesz. Azo-
nos terembérleti feltételekkel – cserekapcso-
latban – elő lehet teremteni azt az anyagi 
fedezetet is, amely biztosíthatja a turnék költ-
ségeinek fedezését. S hogy csak egy példát 
említsek: novemberben a Kolozsvári Állami 
Opera bemutatja nálunk Gioachino Rossini A 
sevillai borbély című operáját. Majd mi is el-
viszünk egy előadást a kincses városba. Ezek 
a mozgások a színházi világ éltető rugói.  

– Korábban említettük, hogy Marosvásár-
helyen mennyi színházi műhely van, emellett 
pedig ott van a Művészeti Egyetem, amely je-
lenleg sokoldalú képzést biztosít a színház- és 
egyéb művészetek terén. Megérdemelne a 
város egy minőségi, akár nemzetközi színházi 
fesztivált is.  

– Amennyiben elfoglalom a vezérigazgatói 
állást, akkor a művészeti igazgatóval közösen 
kell eldöntsük, hogy akár az érintett intézmé-
nyekkel közösen milyen fesztivált szervez-
zünk. Egyelőre az említett vendégbérleti 
előadásokkal szeretnénk egyfajta fesztivál 
jellegű vendégelőadás-sorozatot indítani. 
Olyan előadásokat hívnánk meg, amelyek 
során – viszonyítási alapként – a nézők elhe-
lyezhetik színházunkat a színházművészeti 
kínálat színes palettáján. Valóban, Marosvá-
sárhely megérdemelne egy nemzetközi szín-
házi fesztivált. 

– Amint a beszélgetésben is többször el-
hangzott, nehéz időszak elé néz a színház. 
Az épület renoválása igazi kihívás nemcsak 
a műszaki kivitelezés szemmel tartása miatt, 
hanem azért is, mert talán hosszabb ideig 
nehéz körülmények között kell alkotni, 
ugyanakkor a közönséget is meg kell tar-
tani, sőt erősíteni a látogatottságot. Ezeket 
is mérlegelniük kell majd azoknak, akik je-
lentkeznek a versenyvizsgára. Nem lesz 
könnyű.  

– Azt kívánom a színháznak, hogy minél 
több jelentkező legyen a versenyvizsgán, és 
olyasvalaki nyerjen, aki nem a pozícióért és 
hatalomért szeretné elfoglalni az állást, 
hanem aki óriási felelősségtudattal, vasaka-
rattal és kitartással lát munkához. A színház 
kell nyerjen, és nem a személy…

Vajda György 
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Fotó:  Dombóvári Tamás

Átmeneti időszak a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznál 
Teljes rehabilitációra van szükség 

Tündérkert – forgatás Fotó:  Dombóvári Tamás



Ősszel gyakran érkeznek olyan tűzesetekről jelen-
tések a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügye-
lőségtől, amelyeket a növényzet égetése során 
keletkező szikra okozott. A tűzoltók szerint két ve-
szélyes időszak van. Az egyik kora tavasszal a kerti 
és mezőgazdasági tevékenységekhez köthető, a 
második tűzkockázatú időszak a betakarítások után 
késő őszig tart.  

A két kiemelten tűzveszélyes időszakban keletkezik az 
erdő- és tarlótüzek 70-75 százaléka, amelyek esetenként gaz-
dasági melléképületek, lakóházak kigyúlását okozhatják. A 
tűzesetek nagy részének fő oka, hogy az emberek nem tartják 
be a biztonsági távolságot a tűz és a gazdasági épületek, la-
kóházak, takarmánytárolók, továbbá az erdő, a villany-, te-
lefon-, gázhálózatok vagy az utak között, ami igencsak 
veszélyes, hiszen jelentős anyagi károk keletkeznek. 

Annak ellenére, hogy tilos a nyílt láng használata lakóhá-
zak, takarmánytárolók, üzemanyag-tárolók, gyúlékony épü-
letek és tárgyak szomszédságában, a tűzoltók országszerte 
gyakran kapnak ilyen jellegű riasztást. A mezőgazdasági te-
rületekhez vagy erdőhöz közeli, felügyelet nélkül hagyott tar-
lótüzek miatt bírságolnak. 

Növényzet, hulladék vagy gyúlékony anyagok égetéséhez 
a polgármesteri hivatal által jóváhagyott engedéllyel kell ren-
delkezni, ugyanakkor óvintézkedésekkel biztonságossá kell 
tenni az égetést. Meg kell bizonyosodni arról, hogy a tűz nem 
terjedhet át a szomszédos épületekre, gabonatáblákra, ültet-
vényekre, erdőre stb., ellenkező esetben 1.000–2.500 lej kö-
zötti bírságok szabhatók ki. 

A jogszabály a nyílt láng használatára és azokra a felügye-
let nélkül hagyott tarlótüzekre vonatkozik, amelyek terjedése 
veszélyezteti a környezet növényzetét és élővilágát. 

Tavaly óta tilos a kertek, udvarok takarítása nyomán ke-
letkező növényi hulladék (ágak, gallyak, lomb- és fűnyese-
dék, kerti gaz) elégetése a magángazdaságokban, a 
szabálysértő magánszemélyek akár nyolcszáz lejes bírságra 
is számíthatnak.  

A megelőzés érdekében a tűzoltóság időnként közlemény-
ben is felhívja a lakosság figyelmét, hogy tartsa be a törvé-
nyes előírásokat.  

Ne dobjanak el égő szivarcsikket, főleg a száraz növényzet 
vagy a takarmánytárolók közelében! Ne tároljanak faanyagot, 
takarmányt vagy gyúlékony anyagokat az épületek padláste-
rében! Tilos a gyufa, gyertya, petróleumlámpa használata a 
takarmányraktárakban, istállókban, padlásokon. A száraz nö-
vényzet közelében, ahol fennáll a veszély, hogy a tűz gyorsan 
tovaterjed, valamint szeles időben tilos nyílt tüzet rakni. Rob-
banásveszélyes anyagoktól (gáz és folyékony üzemanyag) 

csak 40 méternél nagyobb távolságra, nem megfelelően tárolt 
gyúlékony anyagoktól – fa, papír, textil, kátrány, olaj – pedig 
legkevesebb 10 méterre ajánlott nyílt tüzet rakni. Növényze-
tet égetni csak nappal ajánlatos úgy, hogy mindig legyen kéz-
nél tűzoltáshoz megfelelő eszköz. A tüzet nem szabad 
felügyelet nélkül hagyni, csak akkor lehet elhagyni a terepet, 
ha a lángok teljesen kialudtak. Vasutak mentén a száraz és 
korhadt növényzetet kötelező módon a terület tulajdonosa 
kell eltakarítsa. Úgyszintén az utak mentén is az útkezelő és 
az útkarbantartók, illetve a területek tulajdonosai felelnek a 
takarításért. 

A száraz növényi hulladék, avar, szemét engedély és óv-
intézkedés nélküli, illetve épületekhez, mezőgazdasági terü-
letekhez, erdőkhöz, ültetvényekhez közeli égetése a kormány 
2007. évi 537-es határozatának értelmében kihágásnak mi-
nősül, és 1000 lejtől 2500 lejig terjedő bírsággal sújtható. 

Abban az esetben, ha nyílt területen száraz növényzetet 
akarnak meggyújtani, engedélyt kell kérni, melyet az illeté-
kes polgármesteri hivatal fennhatósága alá tartozó tűzoltó-
alakulat vezetője kell láttamozzon. (pálosy) 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Fotó: ISU

Bírságolnak a tarló és avar égetése miatt 
Tarlótüzek megfékezése 

Novembertől bírságolnának 
Hiányos pöcegödör-rendelet

Rengeteg még a tisztázatlan 
kérdés az emésztőgödrök en-
gedélyeztetését és bejegyzé-
sét sürgető rendelet körül. A 
polgármesteri hivatalok nyil-
vántartást kell készítsenek, a 
szennyvíztárolót használó in-
gatlantulajdonosok pedig be 
kell jelentsék, egyébként 
magas bírságokat helyeznek 
kilátásba október 30-tól. A 
törvényhozók rengeteg hiá-
nyossággal nem számoltak, 
ezért remélhetőleg nem kez-
dik alkalmazni ezt a kor-
mányrendeletet. A hangsúlyt 
pedig a szennyvízhálózatok 
kiépítésére fektetik annak ér-
dekében, hogy alternatív 
megoldásokat biztosítsanak a 
vidéki lakosság számára is.  

Ezt az intézkedést huszonöt éve 
kellett volna meghozzák, így most 
a szigorítás és az alkalmazási mód-
szertan nélküli, hiányosan megho-
zott kormányhatározat előírásai 
betarthatatlanok, a gyakorlatba ül-
tetésre szánt idő pedig rendkívül 
rövid. Előre borítékolható volt, 
hogy sem az önkormányzatoknak, 
sem az ellenőrző hatóságoknak 
nem lesz ehhez elegendő személy-
zete és logisztikája. 

A 2022. május 26-án elfogadott 
714-es számú kormányhatározat 
szabályozza a pöcegödrök bejelen-
tésének kötelezettségét, ennek el-
mulasztásáért pedig október 
30-ától bírságokat helyeztek kilá-
tásba. „Minden román állampolgár, 
függetlenül attól, hogy természetes 
vagy jogi személy, aki saját emész-
tőgödörrel rendelkezik, köteles re-
gisztrálni a megfelelő 
szennyvízgyűjtő és -kezelési rend-
szernek nevezett nyilvántartásban. 
Azon személyek esetében, akik a 

határozat elfogadásának napján 
szennyvíztisztítóval rendelkeztek, 
a nyilvántartásba vétel időtartama 
a törvény hatályba lépésétől számí-
tott 180 nap” – áll a kormányhatá-
rozatban. A törvényrendelet 
értelmében minden helyi önkor-
mányzatnak kötelessége ezt a nyil-
vántartást elkészíteni, akár online 
platform formájában is. 

Az önkormányzathoz leadott be-
jelentésben szereplő leírásnak tar-
talmaznia kell a szennyvíztároló 
méreteit és azt, hogy milyen gya-
korisággal szippantják ki és szállít-
ják el a tartalmát. A kormány- 
határozat azokra a kiépített emész-
tőgödrökre vonatkozik, amelyek-
ben összegyűl a szennyvíz anélkül, 
hogy távozhatna, illetve a föld 
alatti műanyag tartályokra, ame-
lyekből a szennyvíz távozik ugyan, 
az iszap azonban felgyülemlik. 
Mind a tartályok, mind a medencék 
tartalmát tartálykocsival kell kiszi-
vattyúzni és elszállítani a központi 
szennyvíztisztító telepre. Kérdés, 
hogy mi a teendő azokon a telepü-
léseken, ahol egyetlenegy szippan-
tós tartálykocsi szolgál ki egy 
várost és annak környékét.  

A rendelet előírja, hogy ha van 
kiépített szennyvízhálózat, a lakók 
kötelesek egy éven belül rácsatla-
kozni és lemondani a pöcegödör 
használatáról. 

Az ellenőrzéseket a rendelet ér-
telmében a Környezetvédelmi 
Őrség és a Vízügyi Igazgatóság el-
lenőrei kell végezzék. Az önkor-
mányzatokra hárul az 
emésztőgödrök, szennyvízülepítő 
és -tisztító tartályok nyilvántar-
tásba vétele, amit a legtöbb önkor-
mányzat hárít, mivel, mint jelezték, 
nincs erre megfelelő létszámú sze-
mélyzetük, amely összeírná és el-
lenőrizné is a nyilvántartásba 
jegyzett ülepítők nagyságát és 
funkcionalitását.  

A határozat szerint amennyiben 
nem tesznek eleget a bejelentési kö-
telezettségnek e hónap végéig,  
5–10 ezer lej közötti bírságra szá-
míthatnak, de a lakosság nagy része 
még nem is hallott erről a rendelet-
ről. Az önkormányzatok 10–15 ezer 
lej közötti bírságokra számíthatnak, 
amennyiben nem tesznek eleget a 
törvényes előírásnak, azaz nem ké-
szítik el a nyilvántartást, akár digi-
tális formában is.  

Szolgáltatási díjat számol fel egy portál 
Többletköltség  

a közúthasználatért 
A romániai Közúti Infrastruk-
túrát Kezelő Országos Társa-
ság (CNAIR) közleményben 
figyelmeztet, hogy a https://di-
gitale-vignette-ro.online/ro inter-
netes portálon vásárolt 
útadómatrica sokkal többe 
kerül. Ezért arra figyelmezte-
tik a járművezetőket, hogy 
pluszköltséggel számolhat-
nak, ha nem a közútkezelő 
honlapján fizetik ki az úthasz-
nálati díjat. 

A CNAIR arra kéri a felhaszná-
lókat, hogy kizárólag a hivatalos 
szolgáltatónál fizessék ki az orszá-
gutak és autópályák használati díját, 
amelynek az online elérhető- 
sége megtalálható a vállalat 
www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distri-
butie honlapján, vagy a www.erovi-
nieta.ro CNAIR-portálon. A 

CNAIR nem vállal felelősséget 
azért, ha az útdíjat engedéllyel nem 
rendelkező internetes honlapon fi-
zetik be. 

A https://digitale-vignette-ro.on-
line/ro weboldalon történő fizetés-
kor a felhasználók az útdíj 
tényleges árának közel dupláját ki-
tevő többletköltséget fizetnek. 

Míg a CNAIR által engedélyezett 
internetes portálokon egy személy-
gépkocsi hétnapos útadómatricáját 
a felhasználó 3 eurónak megfelelő 
összegért vásárolja meg, ami a tör-
vényesen meghatározott díjszabás-
nak felel meg, az említett portálon 
a fizetendő összeg 8,90 euró, 
amelyből 5,90 euró a szolgáltatási 
díj. A portálon vásárolt éves útadó-
matrica 39,90 euróba, azaz 194,34 
lejbe kerül, a CNAIR honlapján 
közzétett útdíj ára 28 euró, azaz 
138,40 lej. Útadómatrica vásárol-
ható egyébként a 7500-as számra 
küldött SMS révén is.  

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Aquaserv Rt.

Fotó: Nagy Tibor

Pálosy Piroska 



Már több mint öt év eltelt azóta, 
hogy Elon Musk, a Tesla alapítója 
bemutatta a vállalat nyergesvonta-
tóját, a Semit. Azóta folyamatosan 

érkeztek az ígéretek, hogy mikor 
kerül gyártásba, de ezek az időpon-
tok valahogy egyre későbbre és ké-
sőbbre tolódtak. Az amerikai 

villanyautó-gyártó cég azzal próbált 
magyarázkodni, hogy a gyárak in-
dításában és az ellátási láncokban 
tapasztalható akadozások miatt nem 

kezdték el a meghatározott időben 
a gyártást. A magyarázat azonban 
ennél sokkal egyszerűbb és egyben 
pénzhez kötöttebb. A profit miatt 
nem akarták elkezdeni a gyártást. 
Hozzávetőlegesen egy Tesla Se-
mibe tízszer annyi akkumulátor 
kell, mint egy Model 3-ba. Tíz sze-
mélyautón pedig sokkal nagyobb 
haszon keletkezik, mint egy kamio-
non. Vagyis a matek nem adta ki. 
Továbbá, mivel a Teslánál is voltak 
hiányok, illetve nem tudták, hogy 
lesz-e elég akkumulátor, úgy dön-
töttek, hogy inkább a nagyobb pro-
fitra mennek rá. Ezért nem kell 
pálcát törni a fejük fölött, kivétel 
nélkül az összes vállalat a nagyobb 
nyereséget választotta volna, külö-
nösen a mostani gazdasági helyzet-
ben. Viszont nagyon úgy fest, hogy 
lejárt a várakozások ideje, és végre 
elkezdődik a Tesla Semi gyártása. 

Ezt maga Elon Musk jelentette 
be egy Twitter-bejegyzésben, még-
hozzá azzal az igencsak fontos in-
formációval kiegészítve, hogy 
december elsején el is kezdik ki-
szállítani az első példányokat. Ami-
kor 2017-ben a Tesla bemutatta a 
Semi nyergesvontatót, a Pepsi egy-
ből rendelt 100 darabot az elektro-
mos kamionból. Ennek fényében a 
Pepsi lesz az első, amelyhez az el-
készülő járművek eljuthatnak. 
Nagyrészt ezzel egy időben a Bud-
weiser is leadta a rendelését negy-
ven kamionra, így, ha minden jól 
megy, már ennek a cégnek sem kell 
sokat várnia, hogy kézhez kaphassa 
az első példányokat. Persze abban 
az esetben, ha valóban elindul a 
gyártás és december elsején a ki-
szállítás. Nem ez lenne az első al-

kalom, hogy Elon Musk olyant ígér, 
amit (önhibáján kívül) nem tart be. 
De ne fessük az ördögöt a falra, in-
kább reménykedjünk benne, hogy 
az év végére valóban már fogják 
róni az utakat a Tesla Semik az 
Egyesült Államokban. 

Nem mellesleg a Tesla Semit a 
Texas állambeli Austinban gyártják 
majd, abban a gyárban, ahol jelen-
leg is készülnek Tesla Model Y-ok, 
illetve, ahol a tervek szerint a 
Cybertruck is készülni fog. Apropó 
Cybertruck, az ezzel kapcsolatos hí-
rekre azt lehetne mondani, hogy se 
kép, se hang. A megosztó formavi-
lágú autót legalább annyian várják, 
mint ahány embernek a hányinger 
és a gyomorrontás keveréke jut róla 
eszébe. Akár tetszik, akár nem, azt 
nem lehet elvenni a Cybertrucktól, 
hogy különös, és ahhoz foghatót a 
világ még nem látott. Mármint el-
méletben nem látott, mert bár Elon 
Musk azt ígérte, hogy 2020-ban el-
készülnek az első példányok, és 
már 2022 vége fele vagyunk, hírek 
és pletykák terén sem merült fel 
semmi új. Azaz minden bizonnyal a 
Tesla Cybertruckra még néhány 
évet kénytelenek lesznek várni az 
Egyesült Államokban is, Európában 
pedig még többet. A régóta várt és 
2019-re ígért Tesla Roadsterrel is 
hasonló a helyzet. Nem tudni, hogy 
mikor készül el a Tesla 1,9 másod-
perc alatt 100 km/h-ra gyorsuló 
elektromos sportautója. Előbb-
utóbb biztos, hiszen igény van rá. 
Egyelőre most reménykedjünk 
abban, hogy a Tesla-vezér nem csak 
nagy szavakat pufogtatott a Twitte-
ren, és végre valóban elkezdődik a 
Tesla kamion gyártása.

2022. október 26., szerda ______________________________________________  TECHNIKA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9 

Elkezdődhet a Tesla Semi kiszállítása
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Tesla Semi  Forrás: Tesla

A cím olvasata után talán a legtalá-
lóbb mondat az lenne, hogy lám-lám 
fejlődik a világ. Egyrészt jogosan, hi-
szen a múlt század emléke még mindig 
sok emberben ott lakozik, és ez azt su-
gallja, hogy a Dacia nem autó. Viszont 
az éremnek két oldala van, a francia tu-
lajdonban lévő márka az utóbbi évek-
ben hatalmasat fejlődött. Igen, az 
1900-as években a Dacia egy olcsó (és 
szinte egyetlen) alternatíva volt, ami, 
valljuk be, minőségét tekintve nem volt 
a csúcson. Igaz, cserébe az út szélén 
egy csavarhúzóval meg tudták szerelni 
azok is, akik nem voltak kimondottan 
jártasak az autószerelésben. A kommu-
nizmus idején azonban mindenki irigy-
kedve nézte vagy arra gondolt, hogy  
lám, Európa szerencsésebb felén mi-
lyen autókkal közlekednek, és még 
nem is kell éveket várjanak rá. Tagad-
hatatlan, hogy a Dacia nem volt és soha 
nem is lesz egy Mercedes, de nem is 
abban az ársávban mozog. Az utóbbi 
egy évtized során pedig igazán jó au-
tókkal állt elő. Sőt, ha már emlegettük 
a csillagos márkát, akkor érdemes azt 
is hozzátenni, hogy a Dacia a Merce-
desszel közösen fejlesztette az 1,3 TCe 
névre keresztelt motorját. 

Mostanra pedig elektromos Dacia is 
van, a Spring. Ugyan nem veszi fel a 
versenyt a Teslával vagy a Volkswagen 
elektromos típusaival, de városi hasz-
nálatra ideális kisautó, amiben a maga 
szintjén extrákat is lehet találni. A 
Spring mellett pedig ott a Duster, ami 
egy kimondottan terepre alkalmas 
SUV, ott a hétszemélyes Jogger, a meg-
szokott Logan és az igen alaposan 
megváltozott Sandero. Azonban va-
lami hiányzott a kínálatból, ez pedig 
nem más, mint a hibrid. Hiszen jelen-
leg nincs a Daciának hibrid modellje, 
noha a Jogger megjelenésekor azt han-
goztatták, hogy ez lesz az első hibrid 
Dacia. De ami késik, nem múlik. A Pá-

rizsi Autószalonon mutatták be a Jog-
ger hibrid változatát. 

A megjelenés előtt két lehetőséget 
vázoltak fel a szakújságírók, mindket-
tőt a típus nevére, azaz a Hybrid 140-
re alapozták. A számból – helyesen – 
arra következtetett mindenki, hogy 
140 lóerős lesz a Jogger hibrid válto-
zata. A két opció pedig az volt, hogy 
az előbb említett 1,3 TCe kap egy 12 
voltos lágy hibrid rendszert, amivel 
közösen eléri a 140 lóerőt. A másik es-
hetőség ennél sokkal komplikáltabb 
lett volna, de egy kipróbáltabb techni-
kát használt volna. A rendszer egy 90 
lóerős 1,6-os szívó benzinesből, egy 
49 lóerős villanymotorból és egy 20 
lóerős indítómotor-generátorból épült 
volna fel. Ezek rendszerteljesítménye 
pont 140 lóerő lett volna, és magát a 
rendszert már használják a Renault 
Clio E-Tech Hybridben. Azonban már 
a bemutató előtt mindenki arra számí-
tott, hogy a kevésbé összetett első op-
ciót fogja használni a Dacia, és így is 
történt. 

A Párizsi Autószalonon nem a Jog-
ger hibrid változata volt az egyetlen új-
donság a Dacia standjánál, bár 
egyértelműen ez volt a hangsúlyosabb. 
Azonban nem mehetünk el szó nélkül 
a másik újdonság mellett sem, ami a 
Dacia Duster Mat Edition. Lényegében 
ugyanaz a Duster, mint eddig, ugyan-
azzal az 1,3 TCe motorral és 150 lóe-
rővel, amit eddig is láttunk már, és az 
EDC automata váltó sem újdonság. A 
Mat Edition újdonsága a különleges fé-
nyezés, ami vásárlói oldalról egy szub-
jektív tényező. Lesz, akinek tetszeni 
fog, és lesz, akinek nem. Gyanítani 
lehet, hogy azok számára lesz von-
zóbb, akik terepezésre is használják az 
autót. Az biztos, hogy ez az elfoglalt-
ság kényelmes lesz a Duster Mat Edi-
tionben, hiszen a gyártó az összes 
létező extrát belerakta. 

Hamarosan itt az első hibrid Dacia

Dacia Duster Mat Edition  Forrás: autoreport.ro 

Dacia Jogger  Forrás: totalcar.hu 
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Kimaradt 11-es itt, értékesített ott – így dőlt el a Sepsi OSK–FCSB mérkőzés 
Kikapott a FCSB-től a Sepsi 

OSK a labdarúgó-Szuperliga 15. 
fordulójában, hétfő este. A főváro-
siak büntetőből szerezték a talál-
kozó egyetlen – győzelmet jelentő 
– találatát, miután a házigazdák ti-
zenegyest hibáztak. 

Felfokozott érdeklődés mellett 
kezdődött a mérkőzés, hiszen a baj-
nokság kezdetén emlékezetes szó-
párbaj zajlott a bukaresti 
klubtulajdonos és a háromszékiek 
vezetősége között arról, hogy mi-
ként nem fogják érvényesülni 
hagyni a magyar pénzekből finan-
szírozott székelyföldi csapatot. 
Ilyen tekintetben a fővárosiak egye-
lőre megtették, ami tőlük telt, hi-
szen mindhárom pontot elvitték 
Sepsiszentgyörgyről. 

Az előzményeket figyelembe 
véve nem meglepő módon a lelátó-
kon a mintegy kétszáz vendégszur-
koló Romániát, a hazaiak kb. hétezer 
drukkere „Hungáriát” éltette.  

Ilyen körülmények között szinte 
már az 1. percben „robbant a 
bomba“, Ștefănescu azonban nem 
érkezett időben Varga Roland át-
adására, így nem tudta hálóba pöc-
kölni a labdát a lemaradt kapus 
mellett keletkezett résen. A folyta-
tásban a FCSB átvette az irányítást, 
s bár a bukaresti gárda ritkán alakí-
tott ki igazán veszélyes lehetőséget, 
érezhetően fölényben futballozott. 
Mégis a Sepsi OSK szerezhetett 
volna vezetést: a kapura törő Tudo-
riét hátulról rángató Dawa védeke-
zési stílusát nem díjazta a videóbíró, 
tizenegyest ítéltek, amelyet azon-
ban a sértett elhibázott! (A mérkő-
zés után nyilatkozó FCSB-kapus, 
Ștefan Târnovanu azt mondta, fel-
készült a játékosból, és amikor látta, 
Tudorie hogyan fut neki a labdának, 
tudta, hová jön a lövés – a szerk.)  
Az, hogy kimaradt a gólszerzési le-
hetőség, rányomta bélyegét a Sepsi 
OSK játékára, a székelyföldiek, bár 
el-eljutottak a bukarestiek tizenha-
tosáig, igazán veszélyes helyzetet 

nem tudtak kialakítani a szünetig – 
a másik oldalon viszont Compagno 
igen, fejesét azonban hárította Nic-
zuly. 

Szünet után pedig az is bebizo-
nyosodott, hogy ami nem megy az 
egyik oldalon, működik a másikon: 
miután Ciobotariu lerántotta az 
olasz támadót a büntetőterületen, 
ugyancsak a sértett állt oda, hogy 
elvégezze a tizenegyest, és simán 
be is lőtte (0-1). Hátrányba kerülve 
a Sepsi OSK-nak nem maradt vesz-
tenivalója, de hiába kapcsoltak na-
gyobb sebességre a házigazdák, 
némi csapatszerkezet-váltással sem 

jutottak eredményre. Rondón ugyan 
a lábában, Ninaj pedig a fején érez-
hette az egyenlítő találatot, de egyi-
kük sem tudott túljárni a Târnovanu 
eszén. 

A Farultól és a Rapid 1923-tól el-
szenvedett vereség után a Sepsi 
OSK így újabb kudarcot könyvelt 
el. Legutóbb a hónap elején, Nagy-
szebenben nyert a háromszéki ala-
kulat, amely már kiszorult a 
felsőházi hatosból, és nagyon össze 
kell kapnia magát, hiszen a követ-
kező fordulóban, szombaton újabb 
jó nevű együttes, a CSU Craiova ér-
kezik a Sepsi Arénába.

 
Megnyerte idegenbeli mérkőzését a Te-

mesvári 89-esek ellen a Marosvásárhelyi 
Szörnyek az amerikaifutball-bajnokság alap-
szakaszának negyedik fordulójában, ezzel 
pedig már biztos lehet abban, hogy bejutott 
az elődöntőbe, mi több, azt hazai pályán  
játssza, függetlenül az utolsó fordulós –  
Kolozsvári Keresztesek elleni – mérkőzés 
eredményétől. 

Számos eseménnyel tarkított mérkőzést 
játszott a Szörnyek Temesváron, ahová fa-
voritként utazott. A találkozót azonban na-
gyon rosszul kezdte a marosvásárhelyi 
csapat, amelynek a quartebackjét, Jacob 
Schimenzet az első két labdabirtoklás során 
négyszer is földre kényszerítették az ellenfél 
védőfalának játékosai, és ebben a bajnok-
ságban először kényszerült a csapat punttal 
befejezni egy birtoklást. Ugyanakkor a te-
mesváriak kétszer is fumble-t követtek el, 
azaz kiejtették a kezükből a labdát, amit a 
Szörnyek védői kaparintottak meg, így az 
első negyed pont nélkül zárult. Annál pont-
gazdagabb volt a második negyed, amely-
ben négy touchdownt értek el a 
marosvásárhelyiek. Az utolsót Jackson az 
ellenfél elcsípett passzából szerezte, miután 
előtte a temesváriak szépítettek, sőt, elfog-
ták Schimenz egyik passzát. Ez pedig elő-
ször fordult elő ebben a bajnokságban a 
Szörnyek quartebackjével. Mi több, a máso-
dik félidőben még kétszer megtörtént ez, 
másodszorra touchdownig futott vele a te-
mesvári játékos. Volt azonban két nagyon 
látványos touchdownja is a Szörnyeknek, 
30-40 yardos passzok után.  

Végül is a marosvásárhelyiek győzelme 
nem forgott veszélyben, a felsorolt hibák 
miatt azonban nem lehet azt mondani, hogy 

ez volt a marosvásárhelyiek legjobb 
mérkőzése az idényben. 

Az alapszakasz utolsó fordulóját két 
hét múlva, november 6-án játsszák, 
amikor a Szörnyek a Kolozsvári Ke-
reszteseket fogadja. A forduló eredmé-
nyei azonban az alapszakasz 
sorrendjét már nem befolyásolhatják, 
az elődöntőben, amelynek párharcait 
november 19-20-án rendezik, a Buka-
resti Lázadók ellenfele a kolozsvári 
együttes lesz, míg a Szörnyek a Resi-
cabányai Mozdonyokat fogadja. A két 
győztes december 3-án vagy 4-én ta-
lálkozik egymással a döntőben.

Bajnokok Ligája: 
a mai program 

 
Ma az A, B, C és D jelű csoportok 5. 

fordulós mérkőzéseit rendezik a labda-
rúgó Bajnokok Ligájában. 

A program: 
* 19.45 óra: 
B csoport: Club Brugge (belga) – FC 

Porto (portugál) (TV: DigiSport 2, 
Orange Sport 3, Prima Sport 2) 

C csoport: Internazionale (olasz) – 
Viktoria Plzen (cseh) (DigiSport 1, 
Orange Sport 2, Prima Sport 1) 

* 22.00 óra: 
A csoport: SSC Napoli (olasz) – Ran-

gers FC (skót) (Prima Sport 4), AFC Ajax 
(holland) – Liverpool FC (angol) (Di-
giSport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 
2). Az állás: 1. (már továbbjutott) Napoli 
12 pont, 2. Liverpool FC 9, 3. AFC Ajax 
3, 4. Rangers FC 0. 

B csoport: Atlético Madrid (spanyol) 
– Bayer Leverkusen (német) (Orange 
Sport 4, Prima Sport 3). Az állás: 1. (már 
továbbjutott) Club Brugge 10 pont, 2. FC 
Porto 6, 3. Atlético Madrid 4, 4. Bayer 
Leverkusen 3. 

C csoport: FC Barcelona (spanyol) – 
Bayern München (német) (DigiSport 1, 
Orange Sport 1, Prima Sport 1). Az állás: 
1. (már továbbjutott) Bayern München 12 
pont, 2. Internazionale 7, 3. Barcelona 4, 
4. Plzen 0. 

D csoport: Tottenham Hotspur (angol) 
– Sporting CP (portugál) (DigiSport 3, 
Orange Sport 3, Prima Sport 5), Eintracht 
Frankfurt (német) – Olympique Marseille 
(francia). Az állás: Tottenham 7 pont, 2. 
Marseille 6 (6-4), 3. Sporting CP 6 (6-6), 
4. Eintracht Frankfurt 4.

Eredményjelző 
* Szuperliga, 15. forduló: Petrolul 52 Ploieşti – Campionii FC Argeş 

Piteşti 2-0, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti FCSB 0-1. 
* 2. liga, 11. forduló: Bodzavásári Gloria – Bukaresti Progresul 1944 

Spartac 0-0. Az élcsoport: 1. Dés 24 pont/11 mérkőzés, 2. Bukaresti 
CSA Steaua 23/10, 3. Galaci Suporter Club Oţelul 21/10. 

* megyei II. osztály, 7. forduló: Hadrév – Nyárádkarácson 0-4, Gör-
génysóakna – Mezőgerebenes 0-1. Az élcsoport: 1. Mezőpagocsa 16 
pont/7 mérkőzés (22-9), 2. Mezőgerebenes 16/7 (20-7), 3. Nyárádka-
rácson 16/6 (16-5). 

* NB I, 12. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC 1-0, Debre-
ceni VSC – Kisvárda Master Good 2-3. Az élcsoport: 1. Ferencváros 
24 pont/10 mérkőzés, 2. Kecskemét 23/12, 3. Kisvárda 21/12.

Ranglista 
1. Konstanca              15       10        4           1        28-11          34 
2. Rapid 1923            15       9          2           4        17-10          29 
3. CFR 1907              13       9          1           3        22-12          28 
4. CSU Craiova          14       7          3           4        18-16          24 
5. Nagyszeben           14       6          5           3        17-13          23 
6. FCSB                     13       5          5           3        19-18          20 
7. Ploieşti                   15       6          2           7        14-17          20 
8. Sepsi OSK             15       5          4           6        21-13          19 
9. Botosán                  14       4          6           4        12-18          18 
10. Voluntari              15       4          5           6        12-16          17 
11. Piteşti                   15       5          2           8        12-20          17 
12. U 1948 Craiova   15       4          4           7        15-16          16 
13. Arad                     15       4          4           7        14-20          16 
14. Târgovişte            14       4          3           7        17-19          15 
15. Kolozsvári FCU   15       3          5           7        10-16          14 
16. Mioveni               15       1          5           9        9-22            8

Menesztette edzőjét a CFC Argeş 
Azonnali hatállyal menesztették a Campionii FC Argeş edzőjét, And-

rei Prepeliţát a Petrolul 52 Ploieşti-től hétfőn elszenvedett 2-0-s vereség 
után. A piteşti-i klub vezetőtanácsa azonnal összeült a találkozót köve-
tően, és úgy döntött, hogy megválik a szakvezetőtől, akinek az irányí-
tásával az elmúlt idényben felsőházba jutottak, a Románia-kupában 
pedig elődöntőt játszottak. Ebben a szezonban azonban gyengén sze-
repel a labdarúgó-Szuperligában szereplő csapat, az eddigi 10 mérkő-
zéséből egyet sikerült megnyernie, és három döntetlen mellett hatszor 
kikapott. Emellett a vezetőtanács szerint a játékoskeretben fegyelmi ki-
hágások is történtek, amelyeket az edző megpróbált eltussolni. Ezért 
úgy döntöttek, hogy azonnali hatállyal szerződést bontanak vele, és 
keddtől az eddigi másodedzőre, Constantin Schumacherre bízzák az 
együttest. 

Jegyzőkönyv 
Szuperliga, 15. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti 

FCSB 0-1 (0-0) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna, 8000 néző. Vezette: Marcel Bîrsan, 

Vladimir Urzică, Adrian Vornicu. Tartalék: Iulian Călin. Videóbíró: 
Ovidiu Haţegan, Daniel Mitruţi. Ellenőr: Aron Huzu, Iulius Nemţeanu. 

Gólszerző: Compagno (51. – 11-esből). 
Sárga lap: Păun (7.), illetve Dawa (26.), Oaidă (79.), Creţu (90+1.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (76. Rodriguez), D. Ciobotariu, 

Ninaj, A. Dumitrescu – Aganovic (61. I. Gheorghe), N. Păun, C. Matei 
(68. Achahbar), Ştefănescu – Varga (61. Rondon), Tudorie (61. Saf-
ranko). 

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Tamm, Pantea – Olaru, Şut, 
Edjouma (57. Oaida) – Cordea, Compagno (68. Miculescu), Fl. Coman 
(46. Omrani). 

Eredményjelző 
Országos amerikaifutball-bajnokság, 4. for-

duló: Temesvári 89-esek – Marosvásárhelyi Ször-
nyek 20-54 (0-0, 8-32, 0-6, 12-14) 

A Szörnyek pontszerzői: Schimenz 2 td., 1 
konv., Szőlősi 2 td., Jackson 1 td., 2 konv., Red-
ding 1 td., 1 konv., Kiss 1 td, 1 konv., Corpering 
1 konv. 

A 3. forduló további eredményei: Kolozsvári 
Keresztesek – Bukaresti Titánok 26-24, Bukaresti 
Lázadók – Resicabányai Mozdonyok 62-14. 

Rangsor: 1. Lázadók 4 győzelem, 2. Szörnyek 
3, 3. Mozdonyok 2, 4. Keresztesek 2, 5. 89-esek 
1, 6. Titánok 0.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Fotó: a Timişoara 89-ers közösségi oldala 

Elődöntős a Szörnyek csapata
Bálint Zsombor 



MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (17641-I) 

ÁROKÁSÁSHOZ keresek valakit. 
Tel. 0773-394-813. (17638-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatorna- 
javítást, bármilyen kisebb javítást és 
mindenféle más munkát, kerítéské-
szítést is. Tel. 0742-474-684. (17441) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17586-I) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Tel. 
0754-634-559. (17623-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Krisztián. (17621-I) 

VÁLLALUNK cserépforgatást, szige-
telést kátránnyal, polisztirénnel, új 
tető készítését Lindab lemezből, bár-
milyen javítást és meszelést. Nyugdí-
jasoknak 20% kedvezmény. Tel. 
0748-862-911. (17652) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Szívedben nem volt más, csak 
jóság és szeretet, küzdelem 
és remény volt egész életed. 
Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
október 26-án RENDES 
RÓZÁRA szül. Kacsó, aki 
három éve eltávozott 
közülünk. Fájó emléke 
szívünkben mindig élni fog. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  
Férje, Lajos és bánatos 
szerettei. (17581-I) 
 
 
 
Kegyelettel és fájó szívvel 
emlékezünk a drága jó férjre, 
gondoskodó édesapára, 
nagyapára és apósra, a 
székelykakasdi TÖVISSI 
GÉZÁRA halálának első 
évfordulóján. 
Úgy mentél el csendesen, 
szerényen, drága lelked 
nyugodjon békében. Elvitted a 
derűt, a fényt, a meleget, csak 
egy sugarat hagytál: az 
emlékedet. Emlékedet örökké 
megőrizzük.  
Gyászoló szerettei. (17640) 
 
 

 
Az idő múlik, az évek telnek, 
de míg élünk, velünk lesz szép 
emléked. Virágot viszünk egy 
néma sírra, de ezzel már téged 
nem hozhatunk vissza. 
Tudjuk, hogy nem jössz, de 
olyan jó várni, hazudni a 
szívnek, hogy ne tudjon fájni. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
október 26-ára, amikor három 
éve eltávozott szerettei 
köréből  id. SÁNDOR JÁNOS, 
a szerető férj, édesapa, 
nagytata és dédnagytata.  
Emléke szívünkben él. 
Felesége, Rózsi, lánya, Edit, 
fia, Jani, menye, Piri, az 
unokák és a dédunokák: 
Evelin, Ákos, Panna. Nyugodj 
békében, édesapánk! (17622) 
 
 

ELHALÁLOZÁS 
 

 
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
keresztfiunktól, unokatestvé-
rünktől, 

TÓTH ATTILÁTÓL. 
Emléked szívünkben örökké élni 
fog. Nyugodjál békében! 
Nagynénéd, keresztapád, Karcsi, 
Isti és családjuk. (17637-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

„Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz Én bennem, ha 
meghal is, él.” 
(Jn. 11, 25) 
Megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, sógor, keresztapa, rokon, 
szomszéd, barát és jó ismerős, a jobbágyfalvi születésű, 85 éves 

CSIZMADIA JÓZSEF  
rövid, de súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtő 
Urunknak. 
Elhunyt szerettünk temetése 2022. október 27-én, csütörtökön  
13 órai kezdettel lesz a Nyár utcai temetőben, Marosvásárhelyen, 
római katolikus szertartás szerint.  
Részvétnyilvánítás és virrasztó ugyancsak a Nyár utcai 
temetőben, 2022. október 26-án, szerdán 16-18 óra között lesz. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, feltámadása 
dicsőséges!  

Gyászoló szerettei. (17642-I) 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT 
 

KÖZLEMÉNY 
 
A MAROS MEGYEI TANÁCS, a „Közúti rendszer ja-
vítása a DJ142 megyei úton Dicsőszentmárton – 
Balavásár 10+345-10+645 km szelvény, Maros 
megye” című projekt tulajdonosa, értesíti az ér-
dekelteket a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség által a besorolási fázis döntésének a 
meghozataláról: a környezetre való hatás értéke-
lésének az elvégzése nélkül, a környezetre való 
hatás értékelési eljárásának a keretében a „Közúti 
rendszer javítása a DJ142 megyei úton Dicső-
szentmárton – Balavásár 10+345-10+645 km szel-
vény, Maros megye” projekt részére, amelyet 
kivitelezésre javasolnak Maros megyében, Mike-
falva település területén.  
A besorolási döntéstervezet és a megalapozó okok 
tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. 
sz. alatti székhelyén, hétfőn 9–15 óra és keddtől 
péntekig 9–12 óra között, valamint a 
http://apmms.anpm.ro internetes oldalon.  
Az érdekeltek a besorolási döntéstervezetre vonat-
kozó hozzászólásaikat/megjegyzéseiket elküldhe-
tik a hirdetésnek a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség internetes oldalán való közlésétől 10 
napon belül. 
 
   Az ELNÖK nevében Paul Cosma 
   Szász Zoltán Tibor  FŐJEGYZŐ 
   megyemenedzser 
 

Ovidiu Georgescu 
ALELNÖK 
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A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR 
versenyvizsgát szervez az alábbi állások betöltésére:  
– három VILLANYSZERELŐI állás (COR-kód 741307).  
A versenyvizsga időpontja: november 11., 10 óra.  
Jelentkezési határidő: november 7-én 15.30 óra. 
– egy ÉPÍTŐMÉRNÖKI  állás (COR-kód 214201).  
A versenyvizsga időpontja: november 15., 10 óra.  
Jelentkezési határidő: november 8-án 15.30 óra. 
– egy SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATI RENDSZERGAZDA állás 
(COR-kód 252301).  
A versenyvizsga időpontja: november 17., 10 óra.  
Jelentkezési határidő: november 10-én 15.30 óra. 
Részletek a 
www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera/ honlapon 
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A THERÉZIA KFT. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSIRENDSZER-MENEDZSERT alkalmaz. Önéletrajzát a 
cég székhelyére vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0749-228-434-es telefon-
számon lehet. (66821-I) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 
0723-244-200. (sz.-I) 
Az OLIGRAF NYOMDA műhelyébe MUNKAERŐT alkalmaz. A betanítás biztosított. Tel. 0725-917-
421. (66825-I) 
A MAROS MEGYEI HORGÁSZ- és VADÁSZEGYESÜLET alkalmaz FŐKÖNYVELŐT. Érdeklődni 
az egyesület székhelyén vagy a 0265/267-621-es telefonszámon. (23286) 
A Cserefalvi ECP AUTÓBONTÓ munkaerőt keres a következő állásokra: KARBANTARTÓ, AUTÓ-
SZERELŐ-SEGÉD és AUTÓBONTÓ. Jelentkezését, kérjük, jelezze a 0754-605-358-as telefonszámon. (sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Kommunikációs, PR-, sajtószolgálat 

 
Az ANAF több mint 325 000 lejt gyűjtött be  

a nemesfémek és drágakövek értékesítése nyomán 
 
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal a Bukaresti Vagyonértékesítési 
Hivatalon keresztül,  az Elkobzott Javak Értékesítési 
Operatív Igazgatóságán belül működő  Különleges 
Ügyekért Felelős Végrehajtási  Főigazgatóságon a múlt 
héten nyilvános árverést szervezett, melynek 
eredményeként jelentős bevételt ért el az állami 
költségvetés számára. 
A 326 325 lej összegű bevételt 136 aranytárgy és/vagy 
drágakő értékesítésével érte el. 
Az értékesítés az erre vonatkozó, a módszertani normák 
jóváhagyásáról szóló  módosított és kiegészített 731/2007 
számú kormányrendelet 22. cikke (1) bekezdésének 
előírásai alapján történt.   
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