
Kettős esemény helyszíne volt október 31-én a megújult ma-
rosvásárhelyi Vártemplom és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
és Református Kollégium. A reformáció ünnepére való emlé-
kezést követően adták át az iskola megújult épületegyütte-
sét, amely ezentúl a 21. századi követelményeknek 
megfelelően a hit és tudás fellegváraként szolgálja az anya-
nyelvi oktatás ügyét. Az egyházi és világi személyiségek, az 
iskola diákjai és a meghívott testvériskolák képviselői mel-
lett az ünnepségen részt vettek Maros megye református lel-
készei is. 

Az ünnepi istentiszteleten Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református 
Egyházkerület főjegyzője igehirdetésében megfogalmazta a reformáció 
lényegét, miszerint kegyelemből hit által igazultunk meg Isten előtt, ami 
a reformátori teológia alapja, és nem újítás, ahogy nagyon sokan hiszik 
a mai napig.   

Az „ingyen kegyelemből hit által” felfogás sok mindent lehetővé tett 
az elmúlt 550 esztendőben. A reformáció egyik nagy felismerése, hogy 
Isten igéjét nem szabad és nem kell elzárni a hívek milliói elől, tette le-
hetővé, hogy azt anyanyelvre lefordítva kell a hívők milliónak a kezébe 
adni, és az istentiszteletek is anyanyelven kell elhangozzanak. E gondolat 
mentén fordította le anyanyelvre a teljes Szentírást Méliusz Juhász Péter, 

Sárdobálás mindenszentek 
ünnepén 

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a halottak 
napja a keresztény világban. Előbbi a katolikus egyházban az összes 
üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakra emlékez-
nek ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből 
általános megemlékezéssé az elhunytakról. Az ortodoxok is megem-
lékeznek a halottak napjáról. 

Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik és vi-
rággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak 
üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus 
egyház szertartása szerint a temetők „nagy keresztjénél” ma is el-
imádkozzák a mindenszentek litániáját, és megáldják az új síremlé-
keket. 

Ám a hazai politikusok pontosan úgy szabják-nyesik egymást most 
is, mint a többi napon. A legfrissebb, hogy a liberálisok „megmon-
dóembere”, jelenleg európai parlamenti képviselő, a koalíciós part-
ner vezetőjét kezdte ki azzal, hogy műveletlen, és biztos benne, hogy 
nem sok könyvet olvasott életében, míg ő maga jó pár ezerrel (értsd 
olvasott könyvek száma) jár előtte. Természetesen nem késett a sértett 
reakciója sem, hogy a „ficás” kocsmák étlapjai nem szépirodalmi 
művek. Sőt, Halloweenre „értelmiséginek” álcázva magát intéz  

(Folytatás a 7. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)

2022. november 1., kedd  
LXXIV. évfolyam  
250. (21225.) sz.  
Ára: 3 lej  
(előfizetőknek 1,57 lej) 

Bodolai Gyöngyi 

Ismét kigyúltak 
az őrtüzek 

Vasárnap kora este Székelyföld szá-
mos pontján kigyúltak a székelyek ön-
rendelkezésére emlékeztető őrtüzek, 
Maros megyei helyszíneken is. 

____________4. 
„Hol sírjaink 
domborulnak” 
A mindenszentek és halottak napja 
szokásrendszere összeforrt a temető-
látogatással. Virágokat csupán a 19. 
századtól helyeznek el a sírokon mind 
a katolikus, mind a protestáns feleke-
zetek. 

____________5. 
Ezüstérmes  
az okosfalvak 
között 
Magyaró második lett azon az orszá-
gos felmérésen, amely a romániai fal-
vakat digitális lehetőségeik szerint 
rangsorolta. A Felső-Maros menti tele-
pülés a Fehér megyei Maroscsüged 
után következik a listán. 

____________6. 
Újabb kudarc,  
kétszeri  
hosszabbítás után 
Nagyon bosszantó vereséget szenve-
dett a marosvásárhelyi városi sport-
klub kosárlabdacsapata Pitești-en, a 
FC Argeș otthonában, ahol egyenlő el-
lenfele volt a bajnokság egyik jó ké-
pességű csapataként elkönyvelt 
házigazdának, és kétszer is meg kel-
lett hosszabbítani a találkozót.  

____________9. 

   Fotó: Nagy Tibor

Megújult Marosvásárhely nagykollégiuma 

Ünnepélyes átadás  



Nagyszerűen sikerült, pár szépséghibával. Vokálszimfo-
nikus zene nem volt. G. Stephănescu Nemzeti nyitánya 
pedig nem tudott helyet foglalni egy kategóriában a Ligeti- 
és a Richard Strauss-művekkel. 

A népzenére is nyitott Ligeti maga is gyűjtött népdalo-
kat, 1951-ben készült „román koncertjében” azonban, Bar-
tók szerzeményeihez hasonlóan, népzeneszerű, de 
komponált dallamokat találunk. A szünet nélküli négyté-
teles műben gyermekkori emlékeit, köztük az alpesi kürtök 
hangjával való első találkozását idézi fel a szerző. 

Richard Strauss 1897-es, tizennégy tételes, gordonka-, 
brácsa- és hegedűszólóra és zenekarra írt szimfonikus köl-
teménye Miguel de Cervantes 1605-ben és 1615-ben írt, 
Don Quijote de la Mancha című regénye alapján készült. 
Ezeket a műveket a legrangosabb karmesterek tűzik mű-
sorra. Kár ezek árnyékában megméretni G. Stephănescut. 

Tiberiu Soare ragyogó karmester, fantasztikus adottsá-

gokkal, nagyszerű zenei érzékkel, őszinte vitalitással, nyílt 
művésztemperamentummal. 

Filip Papa gordonkaművész impresszionista alkat. Kü-
lönleges érzéke van a zenei folyamathoz. Csellóján egy-
egy melódia természetes egyszerűségében, szépségében 
jelenik meg, de mint emocionális tartalmak hordozója. 

Barabás Boróka brácsaművész a rokonszenves muzsi-
kusok közé tartozik, játékának tisztasága és virtuozitása 
minden magamutogatás nélküli. Hangszeres tudása méltán 
vívott ki számára eddig is nagy sikert. A muzsika, amit tőle 
hallunk, bensőséges, lüktet és lélegzik. Zenén belül van. 

A partitúra 45 perces, téma és variációk formájában író-
dott, a szólógordonka Don Quijotét, a szólóbrácsa, tenor-
tuba és basszusklarinét pedig Sancho Panzát ábrázolja. 

Az angol fordítás szerint a mű Richard Strauss „hang-
színes verse” csellóra, brácsára és zenekarra. 

Strauss démonikus alakító-mintázó fantáziájának mun-
káját a karmester, Tiberiu Soare, a szólisták és a zenekar 
előadásában a közönség ünneplése díjazta. 

Gurul a Rádió – 22 év 55 képben 
A Marosvásárhelyi Rádió előcsarnokában és földszinti fo-
lyosóin november 2-án, szerdán 18 órakor megnyílik a 
Gurul a Rádió kerékpártúra fotóanyagából válogatott ki-
állítás. A tárlat a kezdeti, 2001-es időszaktól az idei, 22. 
kiadás képein keresztül mutatja be mindazt, amit a kerék-
páros körút a rádió életében jelent. A Román Rádiótársa-
ság november 1-jén ünnepli alapításának 94. évfordulóját. 

Vokálszimfonikus hangverseny 
November 3-án, csütörtökön 19 órakor vokálszimfoni-
kus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit 

a Kultúrpalota nagytermébe. Az Erdély Tv-vel közösen 
szervezett hangversenyen a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia vegyes karát és szimfonikus zenekarát Jankó 
Zsolt vezényli, szólisták: Gebe-Fügi Renáta szoprán és 
Mihálydeák Etele szoprán. Műsoron: Orbán György-
művek. 

Káli Király István  
új novelláskötete 

November 4-én, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi 
Studium Hub (Bolyai utca 15. szám) előadótermében 
mutatja be a Mentor Könyvek Kiadó Káli István Ki gyúj-
tott a katlan alá? című novelláskötetét. A szerzővel be-
szélget és a kötetet méltatja Markó Béla. 

 

IDŐJÁRÁS 
Borús égbolt, köd 
Hőmérséklet: 

max. 14 0C 
min.  7 0C

Ma MARIANNA, holnap 
ACHILLES napja. 
ACHILLES: régi magyar férfi-
név. Az ógörög Akhilleusz mitoló-
giai névből származik, amelynek 
jelentése: „a kígyó fia”. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. október 31.

1 EUR 4,9141
1 USD 4,9487

100 HUF 1,1973
1 g ARANY 260,5682

Új helyszínen a Gézengúz táncház 
A marosvásárhelyi családok körében jól ismert, 2000 óta 
működő Gézengúz gyermektáncház és játszóház idén no-
vembertől új keretek közt működik az Erdélyi Hagyományok 
Háza Alapítvány szervezésében. November 2-ától, szerdá-
tól az alapítvány Sáros utca 1. szám alatti székhelyére vár-
ják hétről hétre a gyermekeket élő zenével kísért játékos 
néptánc- és népdaltanulásra. Az alkalmakon, a felnőtt kísé-
rőket is bevonva, az ünnepkörökhöz, jeles napokhoz kap-
csolódó tevékenységeken keresztül ismerkedhetnek meg a 
gyerekek a népi kultúrával, szokásokkal, például a farsang, 
a szüret, az advent, a húsvéti ünnepkör hagyományaival. 
Szerdánként 17 órától az óvodásokat, 18 órától a kisisko-
lásokat várják a foglalkozásvezetők: Moldován Emese, Mol-
nár Rozália és Virginás Tar Emese. 

Megkezdődött  
a második tanítási modul  

Október 31-én, tegnap megkezdődött a 2022–23-as ötmo-
dulos tanítási év második modulja, amely nyolc hetet tart, 
december 22-én, csütörtökön zárul. A téli szünidő január 9-
én ér véget, ekkor kezdődik a harmadik tanítási szakasz. 

Repülőjárat Kolozsvár és Tel-Aviv 
között 

A Hisky légitársaság decembertől Tel-Avivba indít repülőjá-
ratokat a kolozsvári reptérről. Az első gép december 8-án 
indul az izraeli Ben-Gurion nemzetközi repülőtérre. A légi-
társaság hetente kétszer – csütörtökön és vasárnap – indít 
gépet az említett szakaszon, Kolozsvárról 7 órakor száll fel 
a gép, és 10 órára érkezik meg, Tel-Avivból 11 órakor indul, 
és 14 órakor landol. Egy repülőjegy ára az illetékekkel 
együtt 59 eurótól kezdődik.  

Virágvásár Marosvásárhelyen 
Ötvenegy marosvásárhelyi és megyei termelő részvételével 
nyílt meg október 28-án, pénteken a hagyományos őszi vi-
rágvásár Marosvásárhelyen, a Rózsák terén. A vásár no-
vember 6-ig látogatható. 

Módosul az uszoda nyitvatartása 
November 1-jétől változik a marosvásárhelyi Mircea Birău 
uszoda hétvégi nyitvatartási rendje. Szombaton és vasár-
nap 8–20 óra között, míg keddtől péntekig 6–22 óra között 
látogatható az uszoda, hétfőn takarítás miatt zárva. Az 
uszodahasználat továbbra is kétórás turnusokra van osztva, 
ebből 90 percig van lehetőség a medencében tartózkodni. 
A szauna a következő rend szerint működik: 10–12, 16–18, 
18–20 óra. A november 30-i és december 1-jei munkaszü-
neti napokon az uszoda a megszokott program szerint tart 
nyitva. 

Látó Irodalmi Játékok 
Láng Orsolyával 

Láng Orsolya költő, filmes, könyvillusztrátor a Látó szépiro-
dalmi folyóirat novemberi meghívottja. A szerzővel legújabb, 
Személyes okok című kötetéről (Prae Kiadó – Lector Kiadó, 
2021) Codău Annamária, a Látó szerkesztője beszélget a 
Gemma kávézóban november 2-án, szerdán 17:30-tól. 

Mesedélután a könyvtárban 
A Maros Megyei Könyvtár gyermekrészlegén november 3-
án, csütörtökön 18 órától mesedélutánra várják az 5–12 
éves gyerekeket. Az együttléten kézműves-foglalkozásra 
és játékokra is sor kerül. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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XXXII. Silvestri fesztivál 
Záróhangverseny 

Két helyi szimbólumról döntött – az RMDSZ ja-
vaslatára – október 28-i ülésén a kormány. Hiva-
talos zászlaja van Maros megyének és címere a 
Kolozs megyei Nemeszsuknak – nyilatkozta 
Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter. 

Maros megye zászlaja fehér, rajta a megye címere lát-
ható. A címer negyedelt, a felső két negyedében piros és 
azúr mezőkben egy géta-dák történelmi tárgyat, illetve egy 
ezüstszínű épületet ábrázol. Az épület felidézi a környéken 
létrehozott fontosabb építményeket, valamint a hűbérrend-
szerre jellemző erődítményeket. A címer alsó felében egy 
aranymérleg jelképezi a lakosok kiegyensúlyozottságát és 
megfontoltságát, ugyanakkor emlékeztet a kereskedelem 

szerepére a társadalmi fejlődésben. A címerben szereplő 
ezüstös csíkok a Maros, Kis-Küküllő és Nyárád folyókat 
jelképezik. 

Nemeszsuk címere harmadolt, megjelenik rajta a Suki 
családra emlékeztető aranyserleg, illetve a George  
Bariţiura utaló, tintával és tollal ellátott pergamen, vala-
mint a zsuki ménest jelképező fekete ló. 

„A ma elfogadott két helyi szimbólummal 52 helyi ma-
gyar közösség saját jelképét sikerült hivatalosítani azóta, 
hogy az RMDSZ átvette a közigazgatási szaktárcát, és ki-
mozdította a holtpontról ezt az ügyet” – zárta nyilatkozatát 
Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter. 
(RMDSZ-tájékoztató) 

Hivatalosították Maros megye zászlaját 
és Nemeszsuk címerét  



Oroszország október közepe óta több ezer mozgó-
sított tartalékost vezényelt az ukrajnai frontokra, de 
ezek sok esetben gyengén felszerelt egységek – áll 
a brit katonai hírszerzés hétfőn ismertetett helyzet-
értékelésében. 

A londoni védelmi minisztérium által közzétett hírszerzési 
értesülés szerint az orosz hadsereg tisztikarán belül már szep-
temberben aggályokat keltett, hogy a nem sokkal korábban 
mozgósított tartalékosok közül többen fegyver nélkül érkeztek 
Ukrajnába. 

Az elemzés szerint nyilvánosan hozzáférhető fotók utalnak 
arra, hogy azok a mozgósított tartalékosok, akiknek jutott 
fegyver, rendszerint AKM típusú karabélyokat kapnak. Ezt a 
fegyvertípust 1959-ben rendszeresítették az orosz hadseregben 

– áll a brit katonai hírszerzés hétfőn ismertetett helyzetértéke-
lésében. A hírszerzési értesülés szerint e fegyverek közül sok 
alig működőképes a tárolás rossz körülményei miatt. Ráadásul 
ehhez a fegyvertípushoz 7,62 milliméteres lőszer való, jóllehet 
a reguláris orosz haderő egységeinek zömét AK-74M vagy 
AK-12 típusú fegyverekkel szerelték fel, amelyekhez 5,45 
milliméteres lőszer kell. 

A tartalékosok integrálása a hivatásos egységekbe és az uk-
rajnai harcok veteránjai közé mindezek alapján azzal jár, hogy 
az orosz fegyveres erők logisztikai szakértőinek egységes lő-
szertípus helyett kétféle muníciót kell eljuttatniuk a frontra, és 
ez valószínűleg tovább terheli az egyébként is feszes orosz lo-
gisztikai rendszert – áll a brit katonai hírszerzés hétfőn ismer-
tetett elemzésében. (MTI) 

támadást a szocdemek vezére ellen, miután – tette hozzá 
ironikusan –, ígéretéhez híven, „30 nap alatt megol-
dotta a speciális nyugdíjak problémáját”. Amikor ezek 
a sorok születnek, a televízióban éppen sértegetik egy-
mást a koalíciós partnerek.  

Folytatódik tehát a hadakozás a liberálisok és a szo-
ciáldemokraták között. A PSD elnöke szombaton kije-
lentette: a Szociáldemokrata Párt 2024 után is 
kormányozni fogja Romániát, akár a Nemzeti Liberális 
Párttal közösen, akár nélküle.  

„Ha leszünk annyira érettek, hogy partnerként tisz-
teljük egymást – és én azt hiszem, hogy 2024-ig nincs 
más megoldás, mint a mostani politikai koalíció –, 
akkor 2024 után is lesz esélyünk. A PSD 2024 után is 
kormányozni fogja Romániát, a PNL-vel vagy a PNL 
nélkül” – mondta a PSD elnöke. 

Ciolacu úgy vélekedett, a PSD a szavazatok több mint 
40 százalékát fogja megkapni a következő parlamenti 
választásokon, még akkor is, ha belement a PNL-vel 
közös kormányzásba. 

Vagyis nem hagyják abba a kölcsönös sárdobálást, a 
nyugdíjemeléstől a honvédelmi tárca lemondott vezető-
jének helyettesítéséig széles a vádaskodások skálája. 

Marad a börtönben Elena Udrea 
Elutasította hétfőn a legfelsőbb bíróság öttagú testü-
lete Elena Udrea semmisségi panaszát, amelyet a 
Bute-gála ügyében kiszabott, 6 év szabadságvesz-
tésről szóló ítélet ellen nyújtott be a volt turisztikai mi-
niszter. A bíróság ugyanakkor a Román 
Ökölvívó-szövetség volt elnöke, Rudel Obreja sem-
misségi panaszát is elutasította. Utóbbi vádlottat öt 
év börtönre ítélték, de ideiglenesen szabadlábra he-
lyezték, hogy rákos betegségét kezeltesse. A sem-
misségi panasz volt Udrea utolsó esélye, hogy 
megszabaduljon a 6 éves szabadságvesztésről szóló 
ítélettől. Elena Udrea június óta van a târgşori bör-
tönben, miután Bulgáriába menekülése után a bolgár 
hatóságok kiadták a román államnak. Elena Udrea 
nem hivatkozott a tettek elévülésére vonatkozó alkot-
mánybírósági döntésre, de ezt még megteheti a két 
másik ellene folyó büntetőperben. (Agerpres) 

Nőtt a vasúti áruszállítás 
A 2019-es és 2020-as visszaesés után 2021-ben 
ismét növekedésnek indult a vasúti áruszállítás az 
Európai Unióban, és Románia a legnagyobb éves nö-
vekedést felmutató országok között van – derül ki az 
európai statisztikai hivatal (Eurostat) hétfőn közzétett 
adataiból. Az EU 27 tagállama közül csak hétben 
csökkent 2021-ben a vasúti áruszállítás 2020-hoz ké-
pest, a többi húszban nőtt. Abszolút számokban 
azonban messze Németországban volt a legnagyobb 
a növekedés: 2020-hoz képest 2021-ben 14,7 milli-
árd tonnakilométerrel nőtt a vasúti áruszállítás mér-
téke. Ezt Franciaország követte 4,2 milliárd 
tonnakilométerrel. Főként vasércet és más érceket, 
szenet, nyers kőolajat, földgázt, valamint finomított 
kőolajtermékeket és vegyi anyagokat szállítottak vas-
úton – derül ki az elemzésből. (Agerpres) 

Téligumi-csere 
A romániai autótulajdonosok több mint háromnegyede 
lecseréli nyári gumiját télire a hideg időszak beálltakor 
– derül ki a Goodyear felmérésének hétfőn közzétett 
adataiból. A felmérés szerint a romániai autótulajdo-
nosok 76 százaléka elvégzi a gumicserét a hideg év-
szak beálltakor, és tízből nyolc romániai sofőr (79 
százalék) tisztában van a téli és a négy évszakos 
gumik közötti különbséggel. Ez jóval nagyobb arány, 
mint például Franciaország vagy Olaszország esetén, 
ahol a megkérdezettek 56 százaléka, illetve 69 szá-
zaléka vallotta azt, hogy tudja, mi a különbség a két 
gumiabroncstípus között. Az Egyesült Királyságban 
ez az arány mindössze 34 százalék.  (Agerpres) 

Jegyezhetők 
a Tezaur államkötvények 

November 1-jétől, keddtől ismét jegyezhetők a Tezaur 
program keretében kibocsátott lakossági állampapí-
rok – közölte hétfőn a pénzügyminisztérium. Az 1, il-
letve 2 éves futamidejű kötvények 8,70 és 9,15 
százalékos kamatot biztosítanak. Az állampapírok on-
line megvásárlására november 1-je és 24-e között 
van lehetőségük azoknak a magánszemélyeknek, 
akik regisztráltak az országos adóhatóság (ANAF) pri-
vát virtuális tér (SPV – Spaţiu Privat Virtual) platform-
ján. Emellett megvásárolhatók az államkincstár 
fiókjainál november 1–25. között, november 1-je és 
24-e között a városi, 1-je és 23-a között pedig a vidéki 
postahivatalokban. Az 1 lej névértékű, anyagtalanított 
értékpapír évente kiszámított kamatát a kibocsátási 
tájékoztatóban rögzített formában fizetik. A kötvények 
átruházhatók, és a futamidő lejárta előtt is bármikor 
visszaválthatók. A kötvényeket olyan román állampol-
gárságú személyek jegyezhetik, akik a vásárlás idő-
pontjában betöltötték a 18 évet. (Agerpres)  

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Sárdobálás 
mindenszentek ünnepén 

Ismét elnapolta hétfőn a szenátus gazdasági, illetve 
erdészeti bizottsága a jelentés elfogadását a tűzifa 
árának korlátozásáról szóló 2022/134-es sürgős-
ségi rendeletről, hogy az illetékes minisztériumok 
tanulmányozhassák a benyújtott módosító indítvá-
nyokat.  

Az erdészeti bizottság elnöke, Liviu Mazilu elmondta, akadt 
olyan módosító indítvány, amelyet a két testület hétfői együt-
tes ülésén terjesztettek be. Emellett nem ismert még az árkom-
penzációt finanszírozó pénzügyminisztérium álláspontja, és 
konzultálni kell az európai alapok minisztériumával, valamint 
az energiaügyi tárcával is a tervezetről. Addig is a sürgősségi 

rendelet érvényben van, és alkalmazni kell – tette hozzá a sze-
nátor. 

A kormány október 5-én fogadta el a sürgősségi rendeletet, 
amely szerint a tűzifa és a fűtésre használt faapríték, faforgács, 
fűrészpor esetében köbméterenként 400 lejben korlátozták a 
végső felhasználóknak számlázható árat. A jogszabály ársap-
kát vezet be a fűtéshez használt brikettre és pelletre is. A bri-
kett tonnánkénti árát 1500 lejben, a pellet tonnánkénti árát 
pedig 2000 lejben korlátozzák. 

Ha a szenátus november 3-ig nem szavaz a rendeletről, hall-
gatólagosan elfogadottnak nyilvánítják. A döntő ház a képvi-
selőház. (Agerpres) 

Tűzifarendelet –  
ismét elnapolták a jelentés elfogadását 

Féltucatnyi bizalmas kormányzati iratot továbbított 
a kormány zárt e-mail-szervereiről személyes e-
mail-címére az elmúlt hetekben Suella Braverman 
brit belügyminiszter. Az ügyben, amely Rishi Sunak 
miniszterelnök kormányának első komolyabb belpo-
litikai botrányává kezd fajulni, Braverman hétfőn 
küldött részletes beszámolót a londoni alsóház bel-
ügyi bizottságának. 

A bizottság elnökéhez, Diana Johnsonhoz intézett levelében 
azt írta: szeptember 6. és október 19. között hat alkalommal 
továbbított kormányzati e-mail-címéről saját, jórészt mobilte-
lefonon használt e-mailjére hivatalos dokumentumokat. 

Braverman hangsúlyozta: a szóban forgó iratok egyike sem 
érintett nemzetbiztonsági, hírszerzési vagy kiberbiztonsági 
kérdéseket, így a dokumentumok nem jelentettek veszélyt a 
nemzetbiztonságra.  

A belügyminiszter hozzátette: a saját e-mailjére továbbított 
csatolmányok nem tartalmaztak titkos vagy szigorúan titkos 
besorolású iratokat. 

Braverman egy hasonló ügyre hivatkozva az előző minisz-
terelnök, Liz Truss kormányzásának utolsó napján lemondott. 

Névleg azzal indokolta október 19-én bejelentett távozását, 
hogy személyes e-mailjéről küldött át egy hivatalos, még nem 
publikált szakpolitikai dokumentumot az egyik alsóházi kép-
viselőnek, akinek nem volt betekintési joga az adott bizalmas 
iratba. Braverman ugyanakkor éppen erre az indokra felépítve 
erőteljes bírálatokat is megfogalmazott Liz Truss kormányá-

nak politikájával szemben, alig burkoltan számon kérve, hogy 
az akkori miniszterelnök nem nézett szembe a korábbi pénz-
ügyminiszter által szeptember végén bejelentett, súlyos piaci 
felfordulással járó adócsökkentési program következményei-
vel. Suella Braverman abban a levélben azt írta: a kormány 
működésének alapja az, hogy vállalják a felelősséget mind-
azok, akik hibát követnek el. 

Liz Truss másnap lemondott a Konzervatív Párt vezetői 
tisztségéről, és ezzel kormányfői megbízatása is megszűnt. 

Az utódjául megválasztott új miniszterelnök, Rishi Sunak 
azonban ismét kinevezte belügyminiszterré Bravermant. Su-
nakot ezért komoly bírálatok érték a kormányzó Konzervatív 
Párt frakciójának egyes tagjai részéről, akik szerint továbbra 
is vannak nyitott kérdések Braverman szakmai tevékenységé-
vel – egyebek mellett a bevándorlási szabályozás egyre nyil-
vánvalóbb zavaraival – kapcsolatban. 

Éppen hétfőre éleződött ki a vita a délkelet-angliai Manston 
közelében működő, menedékkérők elszállásolására használt 
tábor körülményeiről. 

Sir Roger Gale, a térség egyik alsóházi képviselője hétfői 
nyilatkozatában a létesítményt túlzsúfoltnak, a táborban ural-
kodó viszonyokat „teljesen elfogadhatatlannak” minősítette, 
különös tekintettel arra, hogy a központban gyerekek is van-
nak. A képviselő szerint nem kizárható, hogy a kialakult hely-
zetet „szándékosan idézték elő”. 

A táborban, amelyet 1600 ember befogadására terveztek, 
jelenleg hozzávetőleg négyezren tartózkodnak. (MTI) 

Féltucatnyi bizalmas kormányzati iratot továbbított 
saját e-mailjére a brit belügyminiszter 

Az eddigi információk szerint 13-an sérültek meg az 
Oroszország által hétfő reggel ukrán városok ellen 
végrehajtott tömeges rakéta- és dróntámadásban – 
közölte Ihor Klimenko országos rendőrfőnök egy té-
véműsorban. 

Denisz Smihal miniszterelnök a Telegram üzenetküldő al-
kalmazáson arról tájékoztatott, hogy az orosz erők támadása 
tíz régiót – azaz az ország csaknem felét – érintette, 18 java-
részt energetikai létesítményben tett károkat. Ukrajna hét ré-
giójában több száz település maradt áram nélkül. Szavai 
szerint a következmények sokkal súlyosabban is lehettek 
volna, de az ukrán légvédelem a kilőtt több mint ötven raké-
tából 44-et a levegőben megsemmisített.  

Smihal kiemelte, hogy a javítócsapatok teljes kapacitással 
dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán. Jelenleg még 
nem állt helyre az áramszolgáltatás helyenként a kijevi, a za-
porizzsjai, a dnyipropetrovszki és a harkivi régióban. Ismétel-
ten arra kérte a lakosságot, hogy spóroljanak az árammal.  

A főváros, Kijev vezetése közölte, hogy a légvédelemnek 
köszönhetően a fővárost nem érte egyetlen találat sem, ugyan-
akkor a kijevi térség helyzete miatt áram- és vízkimaradások 

vannak a városban. A fővárosi vízművek arról tájékoztatott, 
hogy a fővárosban kialakult rendkívüli helyzet miatt a fo-
gyasztók 80 százalékánál megszakadt a vezetékes ivóvízellá-
tás, de már dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán.  

Később Vitalij Klicsko polgármester bejelentette az áram-
ellátás részleges helyreállítását a főváros északkelti külső ré-
szén, Brovari mellett fekvő Desznyanszki kerületben. Azt 
ígérte, hogy 3-4 órán belül helyreállítják a vízellátást Kijevben 
a Dnyeper (Dnyipro) folyó bal partján és részben a jobb parton 
is. 

Az ukrán légierő jelentése szerint a rakétákat az orosz erők 
a Kaszpi-tenger északi részéről és az oroszországi rosztovi te-
rületről indított Tu-95-ös és Tu-160-as repülőgépekről lőtték 
ki.  

Közben az ukrán vezérkar hétfői harctéri helyzetjelenté- 
sében arról számolt be, hogy az orosz hadsereg Ukrajnában az 
elmúlt napon több mint hatszáz katonát veszített. Velük együtt 
megközelítőleg eddig 71 820 orosz katona halt meg, az ukrán 
erők megsemmisítettek egyebek mellett 2686 orosz harcko-
csit, 275 repülőgépet és 253 helikoptert. (MTI) 

Ukrán rendőrfőnök:  
többen megsérültek a reggeli tömeges orosz támadásban 

Brit katonai hírszerzés:  
gyengén felszerelt tartalékosok a fronton 
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Vasárnap kora este Székely-
föld számos pontján kigyúltak 
a székelyek önrendelkezésére 
emlékeztető őrtüzek, Maros 
megyei helyszíneken is. 

A Székely Nemzeti Tanács 2015-
ben elfogadott határozata szerint 
október utolsó vasárnapja Székely-
föld autonómiájának napja. Ezen a 
napon őrtűzgyújtással hívják fel a 
helyi közösségek a világ figyelmét 
a székelyföldiek önrendelkezési 
igényeire. Az első évben szimboli-
kusan Székelyföld határait világí-
tották ki, azóta a mozgalmat 
kiterjesztették az egész Kárpát-me-
dencére, de a más földrészeken élő 
magyarok is – a szimpátia jeléül – 
tüzeket gyújtanak ezen az estén. 

A megyében a megyeszékhely 
mellett vidéken is több helyen ösz-
szegyűltek sötétedés előtt. A Nyárád 
alsó folyásánál, Csiba és Káposz-
tásszentmiklós határában, a székely-
kakasdi tetőn, az egykori kilátónál 
gyűltek össze mintegy háromtucat-
nyian a Nyárádkarácsonyért egyesü-
let felhívására. A fiatalok műsorral 
készültek, zeneszó mellett éneke-
lésre is sor került. Makfalva község-
ben elmaradhatatlan az őrtűzgyújtás, 
ugyancsak mintegy háromtucat-
nyian vonultak fel a Tekintőre, egye-
sek lóháton, mások gyalog, székely 
és nemzeti lobogókkal. 

Jobbágyfalván első alkalommal 
került sor tűzgyújtásra: a szegedi 
Őserő Megmaradásért Dalárda és a 

helyi Tündér Ilona vendégház szer-
vezésében délelőtt ökumenikus is-
tentisztelet keretében imádkoztak a 
székely autonómia ügyéért, majd 
este a határban gyülekeztek. Miköz-
ben a szemközti temető dombján 
már sokan meggyújtották a gyertyá-
kat, mécseseket az ősök, a szülők, 
testvérek emlékére, a szervezők 
egyike a Görbe-dombon gyújtott őr-
tűzre hívta fel a figyelmet.  

„A szívünk és lelkünk újra sza-
bad akar lenni. Nemcsak apáinkért, 
nagyapáinkért, akik nem tudták ki-
harcolni az autonómiát, hanem re-
méljük, a gyermekeinkért és 
unokáinkért meg tudjuk ezt tenni” – 
mondta Szász Csaba Levente  
házigazda, aki szerint fontos, hogy 
itt legyen mindenki, mert meg kell 
találni lelki erőnket. Kerekes József 
református lelkipásztornak a mese-
beli testvérpár jutott eszébe, amely 
a sűrűben a sötétben bolyongott, és 
a fényt árasztó kunyhóban mene-
dékre talált. Népünk is hasonló 
helyzetben van. „Legyen ez a fény, 
amely vezet bennünket, amely mu-
tatja az utat, ahol otthont, oltalmat 
találunk” – tette hozzá a felszólaló, 
majd egy régi áldással toldotta meg 
szavait: „Áldjon az áldó, védjen a 
védő, és tartson meg az Isten!” 

A szegedi szervezők részéről a 
nyárádmenti gyökerekkel rendel-
kező Fazakas János Sándor azt 
hangoztatta, hogy az embert csak a 
fájdalom tanítja meg önismeretre, s 
az igaz ember bízik az igazságban, 
mert az az ő ereje, azzal érzi bizton-
ságban magát, míg a hazugoknak 

kell a fény, a hatalom, a kedvező 
széljárás, hogy becsapják, félreve-
zessék az embereket. Fogy a szé-
kely, fogy a magyar – 
figyelmeztetett a felszólaló, aki sze-
rint a Székely Nemzeti Tanács azért 
alakult meg már 1918-ban, mert bí-
zott Thomas Wilson amerikai el-
nöknek az önrendelkezésről szóló 
elvében, amelyet az első világhá-
ború után, sajnos, ránk, magyarokra 
nem érvényesítettek. 

Miközben lángra kapott a  
máglya, az őrtűz fényénél Izsák Ba-

lázs, a Székely Nemzeti Tanács el-
nöke felolvasta a szervezet idei au-
tonómiakiáltványát, majd a szegedi 
dalárda és a jobbágyfalvi Nagy Fe-
renc Férfikar adtak elő hazafias 
énekeket.  

A mintegy egyórás ünneplést kö-
vetően Izsák Balázs a Népújságnak 
elmondta: Székelyföld autonómiá-
jának napja minden évben az állan-
dóságról szól. A székelyek nem 
tágítanak a kitűzött céltól, ezt erősíti 
meg minden évben maga a közös-
ség. Ezenkívül minden évben van 
valamilyen aktuális tartalma a nap-
nak, tavaly december 3-án az SZNT 
állandó bizottsága úgy döntött, 

hogy létrehozza és intézményesíti a 
székelyföldi személyi kártyát. Fon-
tos, hogy mindenkiben tudatosul-
jon, hogy ez az önszerveződés 
alapja, mert a székelység képes 
megszervezni önmagát, függetlenül 
attól, hogy a román hatóságok mit 
akarnak, vagy hogy az uniós intéz-
ményeknek milyen magas az inger-
küszöbe. Ami az idei tűzgyújtások 
számát illeti, csak néhány nap 
múlva lesz pontosabb rálátásuk, de 
a tavalyihoz viszonyítva idén több 
szándékvisszajelzés érkezett, egyre 
többen értik meg, hogy ez mennyire 
fontos – magyarázta az SZNT el-
nöke. 

Vasárnap este Székelyföld 
több mint száz településén 
lobogtak az őrüzek, csatla-
koztak magyarországi és fel-
vidéki települések is, így 
nyilvánították ki támogatá-
sukat Székelyföld autonó-
miaigénye iránt. 

Az időjárás is kedvezett a ren-
dezvénynek. A helységek melletti 
magaslatokon az őrtüzeknél felol-
vasták a Székely Nemzeti Tanács 
elnöke, Izsák Balázs által megfo-
galmazott kiáltványt.  

Székelyföld területi  
autonómiája a béke,  
a biztonság és a jólét záloga 

A kiáltvány leszögezi: Székely-
föld népe a koronavírus-járvány 
után a nemzetközi élet minden fel-
szültségét átélve is kitart a területi 
autonómia igénye mellett. 

„Ismételten kijelentjük: Szé-
kelyföld területi autonómiája a 
béke, a biztonság és a jólét záloga, 
egy olyan jogi keret, amely garan-
tálja Székelyföld polgárainak a tel-
jes és tényleges egyenlőségét. 
Akaratunk, igényeink nem változ-
tak két évtized alatt. Bebizonyítot-
tuk, hogy a hatósági 
akadályoztatás ellenére európai 
szinten tudtunk fellépni Székely-
föld érdekéért, megnyitva ezzel 
egy nemzetközi küzdőteret” – áll 
többek között a dokumentumban.  

A kiáltvány nyomatékosítja, 
hogy az őrtüzek köré összegyűltek 
abban a formában igénylik Szé-
kelyföld területi autonómiáját, aho-
gyan azt az SZNT az 
autonómiastatútumában megfogal-
mazta. 

Az SZNT felhívására Székely-
föld több mint száz településén 
gyűltek össze az emberek a kora 
esti órákban az őrtüzek mellett. 
Minden helyszínen felolvasták a 
kiáltványt, volt, ahol helyi szóno-
kok is beszéltek, máshol egyházi 

szertartással, kulturális műsorral 
kötötték össze az tűzgyújtást, il-
letve bográcsgulyással vendégelték 
meg a résztvevőket, máshol huszá-
rok lóháton vonultak a tűz köré. 

A Farkaslaka feletti Gordon-
tetőn a Szűz Mária-szobornál gyúj-
tottak őrtüzet, és megemlékeztek 
Tamási Áron életútjáról, majd kö-
zösen mondták el a Miatyánkot.  

Égő gyertyák a Székely 
vértanúk emlékművénél 

A marosvásárhelyi Postaréten, 
erős rendőri felügyelet mellett, alig 
kéttucatnyian gyűltek össze. Az 
eseményen Gáspár Sándor, a Ma-
rosszéki Székely Tanács elnöke ol-
vasta fel az SZNT kiáltványát. 
Ezután égő gyertyákat helyeztek el 
a Székely vértanúk emlékművénél.  

Marosszéken a Sóvidéken, a 

Kis-Küküllő mentén, a Nyárád-
mentén, a Felső-Maros mentén, a 
székely Mezőségen is fellobbantak 
az őrtüzek.  

Az idei őrtűzgyújtás mottója egy 
Tamási Áron-idézet volt: „A ma-
dárnak szárnya van és szabadsága, 
az embernek egyetlen szülőföldje 
és sok kötelessége”.  

Az eseménnyel fel kívánták 
hívni a figyelmet, hogy „a székely-
ség jogfosztottságban, területalapú 
diszkriminációban él, Székelyföl-
det a román kormányok gyarmat-
ként, kockázati tényezőként, 
meghódítandó területként kezelik, 
kiaknázva erőforrásait, gerjesztve 
az asszimilációt”. 
Őrtüzeket, mécseseket gyújtot-

tak Budapesten is, Magyarország 
és a Felvidék több városa csatlako-
zott a mozgalomhoz. 

Mózes Edith 

Ismét kigyúltak az őrtüzek 

„A madárnak szárnya van…” 
Jobbágyfalván a helyiek mellett szegediek is voltak az őrtűznél Fotó: Gligor Róbert László 
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A kormány Fenntartható Fej-
lődés Főosztálya szervezésé-
ben október 25-én került sor 
A minőségi szakképzés a fenntart-
ható gazdasági fejlődés kulcsa 
című magas szintű konferen-
ciára. A hibrid rendezvényen 
kormánytisztviselők, a ma-
gánszféra képviselői, a duális 
oktatás terén elismert nem-
zeti és nemzetközi szakértők, 
valamint tanárok – nagyrészt 
a technológiai középiskolák-
ból – vettek részt, több mint 
100 személy. 

„A jól képzett munkaerő hiánya 
az üzleti ágazat egyik legnagyobb 
kihívása, de ezt tapasztaljuk a min-
dennapi életben is, amikor alig talá-
lunk jó szakembert. Van az 
országban néhány nagyon jó iskola, 
ahol duális rendszerben sikerült a 
gazdasági ágazatban szükséges 
mesterségekben diákokat kiké-
pezni. Ezekben az esetekben a fog-
lalkoztatási ráta megközelíti a 
100%-ot. A Fenntartható Fejlődés 
Főosztály részt vesz a minőségi ok-
tatás, különösen a duális oktatás 
népszerűsítésében és támogatásá-
ban, mivel csak jól képzett munka-
erő segítségével alakíthatunk ki 
fenntartható gazdasági környezetet 
és kiegyensúlyozott társadalmi 
rendszert. Erre ad most lehetőséget 
a helyreállítási alapból a duális ok-
tatásra elkülönített 330 millió eurós 
alap – mondta Borbély László ál-
lamtanácsos, a Fenntartható Fejlő-
dés Főosztály koordinátora. 

„Románia kormánya az üzleti 
szféra partnere, amely az ország 
gazdasági fejlődésének alapját je-
lenti. Megpróbálunk megfelelni a 

vállalkozók elvárásainak, és próbál-
juk biztosítani számukra azokat az 
eszközöket, amelyek segítségével 
megküzdhetnek a kihívásokkal. 
Számos megyébe látogattunk el, 
köztük Arad, Fehér, Kolozs, ahol a 
duális szakmai rendszerrel kapcso-
latos bevált gyakorlatok példáival 
találkoztunk. A kormánynak egyér-
telműen támogatnia kell ezt a rend-
szert, mivel a romániai társadalom 
fejlődését elsősorban az oktatás 
révén lehet elérni” – mondta Mircea 
Abrudean, a miniszterelnöki kan-
cellária vezetője. 

A konferenciát országos szinten 
egyedülálló, nagyszabású akció ke-
retében szervezték, amelyet a Fenn-
tartható Fejlődés Főosztály és a 
Romániai Autóipari Szakértők Szö-
vetsége (ASAR) együttműködve 
valósít meg. A projekt keretében 
1800, a németországi duális okta-
tásban használt, román nyelvre le-
fordított, 2022-es frissített 
tantervvel készített autószerelői és 
festő-bádogosi kézikönyvet adomá-
nyoztak a műszaki középiskolák és 
szakiskolák diákjai és tanárai szá-
mára. 

A rendezvényen felszólaltak: Te-
odora Elena Preoteasa államtaná-
csos, Florian Lixandru, az Oktatási 
Minisztérium államtitkára, Romá-
nia legnagyobb vállalatainak elnö-
kei és vezérigazgatói, akik autóipari 
szakiskolai programokat működtet-
nek, valamint a duális oktatás terén 
úttörőnek számító németországi 
meghívottak. 

A kormány Fenntartható  
Fejlődés Főosztályának  

közleménye 

1800 kiváló minőségű 
tankönyv az autóipari 
szakiskolák diákjainak  

Gligor Róbert László 



Mindenszentek, avagy halottak 
napján minden évben ellátogatunk 
szeretteink sírjához gyertyát gyúj-
tani, virágot elhelyezni, megemlé-
kezni. Szimbolikus gesztusok, 
hiszen a gyertyaláng – a katolikus 
vallásban – az örök világosság jel-
képe. A keresztény világban először 
III. Gergely pápa idején, 741-ben 
emlékeztek meg a halottakról. 998 
óta tartják az elhunyt, de az üdvös-
séget még el nem nyert, a tisztító-
tűzben szenvedő hívek lelkéért a 
megemlékezést. Ebből az alkalom-
ból a keresztény felekezetek tagjai 
felkeresik elhunyt rokonaik, szeret-
teik sírját, virágokkal, gyertyákkal, 
mécsesekkel díszítik azokat. A min-
denszentek és halottak napja szo-
kásrendszere összeforrt a 
temetőlátogatással. Virágokat csu-
pán a 19. századtól helyeznek el a 
sírokon mind a katolikus, mind a 
protestáns felekezetek, és e szokás 
átterjedt mifelénk az ortodoxokra 
is.  

A halottak napi, temetőbe való 
„kivonulás” egy kicsit közelebb 
hozza hozzánk, élőkhöz az elmúlás, 
a nemlét gondolatát. Ilyenkor fel-
elevenítjük egykori szeretteink két 
évszám közé rekesztett életútját, 
történetét. Vannak, akiknek a sors 
megadta, hogy életükben többet te-
gyenek a közösségért, kiemelkedő 

személyiségekként jelen voltak 
mások életében. Mások a szűkebb 
családi körben éltek, voltak, hagy-
tak nyomot maguk után.  

A marosvásárhelyi református te-
mető szomszédságában levő közép-
iskolába jártam. Egyik 
történelemtanárom többször tartott 
órát e kegyhelyen. Azt mondta, a te-
mető élő történelemkönyv, csak kell 
tudni olvasni belőle. És ez így igaz. 
Ne csak Marosvásárhelyen, hanem 

a világban bárhol, ahol nem-
zeti emlékhelyek, panteonok 
jöttek létre, hogy ott méltón 
emlékezzenek mindazokra, 
akik hozzájárultak a kisebb-
nagyobb közösségek kultu-
rális, történelmi, gazdasági 
fejlődéséhez. És mi van 
azokkal, akik csak ott vol-
tak? Jelenlétükkel, saját kis 
történetükkel egészítették ki 
mindazt, amit „nagyjaink” 
tettek. Mert kis emberek 
nélkül nincs igazán történe-
lem.  

Halottak napján emléke-
zünk. Mindenkinek van 
akire. Fellobbannak a lélek-
lángok, díszbe borulnak a 
néma kövek. Sajnos azon-
ban egyre több az árván ma-
radt emlékhely, ami egy 
kicsit tükrözi az elmúlt évti-
zedek történelmét. Az elván-
dorlást, kitelepedést. A 
nemzedékbeli törést. Ilyen-
kor sokan hazajönnek, de 
vannak, akik nem tudnak, 
vagy végleg, a szülőföldtől 
távol találtak végső nyughelyet. 
Egyre több a lejárt, kiváltatlan sír-
hely. Köztük olyan, amelyben olya-
nok nyugszanak, akik részesei 
voltak a „nagy” történelemnek: 
1848-as szabadságharcos, a  
„galicziai csatában hősi halált halt” 
kapitány és sorolhatnánk tovább. A 
végső nyughely eladásakor ezek az 
emlékeztető sorok lekerülnek a sír-
kőről. A két évszázad közé szorított 
életút végleg a feledés homályába 
vész. Kár.  

2004-ben megjelent egy turiszti-
kai kalauz, amelyet László Lóránt 
történész állított össze. A kiadvány 
feltérképezte a marosvásárhelyi re-
formátus temető jelentősebb sírkö-
veit, fotókkal, térképpel ellátva 
próbálta ismét élővé tenni a kegy-
helyet. Jó lenne egy újabb kiadás 
belőle, hiszen azóta – sajnos – bő-
vült már a „keret”. Létesült ugyan a 
cinterem mellett egy kőtár, amely 
megmentett néhány igen régi sírkö-
vet, de az épület mögött siralmas ál-

lapotok uralkodnak. Lehangoló lát-
vány, ahogy az elhunyt személyi-
sége vagy egyszerűen a 
művésziesebb kivitelezés miatt ki-
választott, megmentésre szánt sír-
köveket tárolják. Jó lenne itt is egy 
kis rendszert teremteni. Mert amint 
a kolozsvári Házsongárdi temető – 
az erdélyi panteon –, a marosvásár-
helyi is lehetne akár turisztikai lát-
ványosság is a múltkeresők 
számára. Tudomásom szerint van-
nak olyan települések, ahol  egy-
egy árván maradt, de valamiféle 
történelmi vonatkozású emlékhely, 
sírhely mecenatúráját vállalják. El-
üzletiesedett világunkban nálunk is 
akadhat ilyen jótevő… Mindez 
nemcsak a marosvásárhelyi teme-
tőre érvényes, hanem minden olyan 
régi kegyhelyre, ahova évszázadok 
óta temetkeznek eleink.  

Emlékezünk, emlékezzünk arra 
is, hogy valamikor életutunk kőbe 
vésett történet lesz. És reméljük, 
lesz, aki gyertyát gyújtson… 

A marosszentannai Florea Maria 
Réka és férje tizenkét éve foglal-
koznak virágtermesztéssel, és több-
nyire a marosvásárhelyi piacokon 
értékesítik. A fóliasátraikban tömött 
sorokban elhelyezett, szemet gyö-
nyörködtető virágözön látványa 
rengeteg kérdést vet fel.  

– Hány cserép virág lehet egy fó-
liasátorban? Hát összesen? Szerin-
tem megszámlálhatatlan – 
morfondírozom. 

– Összesen 15 ezer cserép – ér-
kezik a gyors válasz. – Pontosan 
tudjuk, mivel úgy kell termeljünk, 
hogy fóliánként beférjenek. És min-
den egyes virágot kézzel ápolok, 
úgy locsolunk és alakítom gömb 

alakúra a bokrokat – adja át lelke-
sen szakmai tudását beszélgetőpart-
nerünk, Maria.  

Kérdésünkre elmondja, hogy a 
növénytermesztést az évek során 
maguk kellett elsajátítsák, nem csa-
ládi hagyomány. Gépgyártóipari 
mérnöki végzettsége ellenére vál-
lalta fel a kétkezi munkát, mivel a 
virágok iránti szeretete győzött az 
ipari szakma iránti vonzalma fölött. 
Ez érzékelhető a lelkesedésén, 
amellyel a mindennapi tevékenysé-
gükről beszél, és amely akkor sem 
lankad, amikor arról mesél a házas-
pár, hogy bizony felhőtlen kikap-
csolódásra, szabadságra sem 
mehetnek, mivel a növényekről, év-
szaktól függetlenül, mindennap 
gondoskodni kell. A házaspár segít-
ség nélkül végzi a tetemes mennyi-
ségű munkát, mivel munkaerőt 
alkalmazni nem áll módjukban. „Mi 
kicsik vagyunk a nagytermelők 
mellett” – hangzik el beszélgeté- sünk során többször is. A 22 ár te-

rületen egyszerűbbtől a professzio-
nális fóliasátrakig minden 
megtalálható, közülük négyet a Pro 
Economica Alapítvány pályázata 
révén sikerült beszerezniük. A kez-
det nem volt egyszerű, de úgy gon-
dolták, megpróbálják, és nem 
bánták meg. Bontott anyagból 
maguk állították fel az első, kisebb 
méretű fóliaházat, és banki hitelt 
igényeltek a vállalkozás elindításá-
hoz. Az első virágtermés, amely 
anyagi hasznot hozott, épp a krizan-
tém volt, ezért ez a virág maradt a 
szívük csücske, ugyanis az eladott 
virágok árából még abban az évben 
sikerült a hitelt visszafizetni. A vi-
rágtermelés állandó jelenlétet és 
rengeteg munkát igényel, de a ke-
mény munka meghozza gyümöl-

csét, egy család megélhetése bizto-
sítva van – mondják.  

„Egyetlen óhajunk, hogy a felvá-
sárlók tiszteljék a munkánkat, mivel 
mi szívvel-lélekkel dolgozunk 
egész évben, és bizony elég sok ál-
dozattal és anyagi ráfordítással jár 
ez a tevékenység” – egészíti ki a 
férj. Aggodalomra ad okot azonban 
az egyre növekvő energiaár, a téli 
hónapokban ugyanis biztosítani kell 
a növények számára megfelelő hő-
mérsékletet. Az árakról kérdezve el-
mondták, hogy próbálnak minden 
vásárlói kategóriához igazodni 
annak érdekében, hogy a kisnyug-
díjasok is megvehessék minden-
szentek előtt és után a krizantémot, 
ezért a mérettől függően a hatlejes-
től a harminclejesig terjed a virág-
árak skálája. 

Vajda György 
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Értékelni a kétkezi munkát 
Színpompás virágok  

Marosvásárhelyen kevesebben, a környékbeli településeken 
évtizedek óta egyre többen foglalkoznak zöldség- és virágter-
mesztéssel, amit a megyeszékhely piacain értékesítenek. Ma-
rosszentannán, Udvarfalván és Várhegyen egyre nő azon 
családok száma, amelyeknek a megélhetését a virágtermelés 
biztosítja. Ami közös bennük, hogy a lakásokat, udvarokat, 
temetőket díszítő színpompás virágok egy részét nagy tétel-
ben értékesítik, az ország távoli megyéiből érkező viszonte-
ladók pedig jóval drágábban árulják.

Fotó: Vajda György  

„Hol sírjaink domborulnak” 

Szer Pálosy Piroska 

Fotó: Nagy Tibor



Magyaró második lett azon 
az országos felmérésen, 
amely a romániai falvakat di-
gitális lehetőségeik szerint 
rangsorolta. A Felső-Maros 
menti település a Fehér me-
gyei Maroscsüged után kö-
vetkezik a listán, Szászkézd 
mellett az egyetlen falu me-
gyénkben, amely a megadott 
kritériumok szerint kiérde-
melte az „okos” jelzőt. 

A felmérést készítő cég szakem-
berei pályázataik, illetve megvaló-
sításaik alapján állították sorrendbe 
a vidéki településeket. Magyaró  
polgármesteri hivatalának idevágó, 
digitális fejlesztést célzó pályáza-
tairól Varga József alpolgármester 
tájékoztatott. 

Az egyik projekt a földrajzi in-
formációs rendszerek (GIS) adat-
feltöltésére, a községi digitalizált 
telekkönyv elkészítésére vonatko-
zik. Egy másik pályázat a közvilá-

gítás energiahatékonyabbá tételé-
nek folytatására készült. Emellett 
egy két és fél kilométeres kerék- 
párút is tervben van a község terü-
letén, nemcsak biciklik, hanem 
motorok, valamint elektromos jár-
művek számára. Ugyanakkor két 
elektromosautó-töltő állomást is 
terveznek, az egyiket a községköz-
pontban, a másikat Holtmaroson. 
Pályáznak továbbá a hivatali ügy-
intézés teljes digitalizálására – az 
online fizetési rendszer bevezetését 
is beleértve –, valamint a község-
vezetés elektronikai felszereltségé-
nek korszerűsítésére. Az említett 
pályázatokat az országos helyreál-
lítási terv (PNRR) keretében nyúj-
totta be az önkormányzat – tudtuk 
meg az alpolgármestertől.  

Szerkesztette: Nagy Székely Ildikó

Fotók: Nagy Tibor
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Ezüstérmes az okosfalvak között 
Digitalizálnák a hivatali ügyintézést 

Varga József alpolgármester 

Névadóját ünnepli 
a községközponti iskola 

Százéves jubileumra 
készülnek

Tizennyolc millió lejt – közel 
négymillió eurót – nyert Ma-
gyaró község az Anghel Sa-
ligny programon keresztül a 
szennyvízhálózat kiépítésére 
– tudtuk meg Kristóf József pol-
gármestertől.  

A lehívott támogatás az eredeti-
leg megpályázott összegnek vala-
mivel több mint a fele, a pályázatot 
így a rendelkezésre álló kerethez 
kell igazítani. Jelenleg a tervezési 
szakaszban vannak, a tulajdonkép-
peni beruházás elkezdéséig még 
hosszú az út – vélte a községgazda. 

Márciusban adtunk hírt arról, 
hogy a használhatatlanná vált fickói 
kultúrotthon teljes felújítására és 
bővítésére az országos beruházási 
társasághoz (CNI) nyújtott be pá-
lyázatot az önkormányzat, és a pro-
jekt zöld utat kapott. Azóta 
elkészült a tervezés, jelenleg a do-
kumentáció összeállítása zajlik, 
amit a további lépésekhez engedé-
lyeztetni kell. 

Két pályázat – a magyarói sport-
terem és a holtmarosi fedett tanu-
szoda – ügyében egyelőre nincs 
előrelépés, mindkét projekt a CNI 

szintézislistáján van. Hasonló a 
helyzet a magyarói iskola okostáb-
lákkal, táblagépekkel, hordozható 
számítógépekkel való felszerelésé-
vel, az erre vonatkozó uniós projek-
tet ugyanis elfogadták, de mivel 
nem szerepel az első nyolcvan pá-
lyázat között – egy négyszázas lis-
tán a 300. helyre került –, a 
finanszírozásra még jó ideig várni 
kell. 

A távolabbi jövő megvalósítása 
lehet a gáz bevezetése a községbe. 
Erre Magyaró további négy község-
gel közösen – a Marosvécset, Fel-
sőrépát, Marosoroszfalut és Dédát 
magába foglaló kistérségi fejlesztési 
egyesület (ADI) révén – igyekezett 
támogatáshoz jutni, és van is ígéret 
rá a megyétől. Arra a kérdésre azon-
ban, hogy meddig kell még fát 
venni a fűtéshez, a polgármester 

csak azt válaszolhatja a lakosoknak, 
hogy még legalább 5-6 évig. Tű-
zifa-támogatásra egyébként idén 
közel 500 kérés érkezett a hivatal-
hoz. A tavaly 450 háztartásnak utal-
tak ki egyenként 2 méter fát, ebben 
az évben azonban egyelőre csak 
150 igénylésnek sikerült eleget 
tenni.  

– Felkértük az erdészeti hivatalt, 
hogy elemezze a helyzetet, és lehe-
tőség szerint bélyegezzen kivágásra 
újabb fákat, hogy további igénylők-
nek segíthessünk – mondta a pol-
gármester.  

Parkolók, sáncok  
a községközpontban 

A folyamatban lévő munkálatok 
kapcsán Kristóf József a megyei ta-
náccsal közös kezdeményezésről 
számolt be: a biztonságosabb köz-
lekedés érdekében hat parkolóhe-
lyet alakítanak ki a községközponti 
orvosi rendelő előtt. Ugyanakkor az 
ortodox templom és a Fickó-pataka 
közötti útszakaszon, az út két olda-
lán sáncot ásnak annak érdekében, 
hogy nagyobb esőzések idején a 
jobb oldali, dombosabb részről le-
zúduló víz ne öntse el a megyei utat 
és a túloldali házak udvarát. Két 
évvel korábban az Állomás utcában 
került sor hasonló munkálatra. 
Helyi alapból a roma negyedben 

400 méteren alakítanak ki sáncrend-
szert, hogy összegyűjtsék és a 
Fickó-patakába vezessék a lefolyó 
esővizet. 

A legsürgősebb feladat a polgár-
mesteri hivatal átfedésének befeje-
zése, az épületben lévő irodák 
ugyanis beáztak.  

Sós fürdő Holtmaroson 
A községgazdától azt is megtud-

tuk, hogy nemsokára bekerítik, ta-
vasszal pedig kitakarítják a 
holtmarosi legelőn lévő sós forrás 
területét, ahol jövőben egy kidesz-
kázott fürdőhelyet szeretnének lét-
rehozni, egyelőre térdig érő vízzel. 
A beruházást önerőből valósítaná 
meg az önkormányzat. 

 A község kulturális élete kapcsán 
Kristóf József az október eleji, igen 
sikeres holtmarosi falunapokról 
számolt be, amelyet első ízben szer-
veztek meg a futballpálya helyett a 
település egyik utcájában. A rendez-
vény második napján, vasárnap a 
Maros-parton lévő piknikezőhe-
lyen, az úgynevezett Berekben egy 
röplabdapályát állított fel a polgár-
mesteri hivatal.  

– A helyi dalkörösök egész csa-
pattal neveztek be a meccsre. Ta-
vasszal újra felszereljük a pályát, 
bárki szabadon használhatja majd – 
tette hozzá a polgármester.  

Hosszú út van még hátra 
Gáz-, szennyvízhálózat, fickói kultúrotthon 

 A magyarói Palkó Attila Álta-
lános Iskola a vakációban 
sem néptelenedett el. Hang-
szerrel kísért népi dallamok 
töltötték be ottjártunkkor az 
egyik osztálytermet, ahol a 
diákok egy pár hét múlva ese-
dékes, nagyszabású ünnep- 
ségre készültek. 

– Száz éve született a tanintézet 
névadója, a magyarói származású 
Palkó Attila történelemtanár, hely-
történész, régész, néprajzi író. A ju-
bileumi évforduló alkalmából 
november 19-én ünnepi rendez-
vényt tartunk, amelynek keretében 
emléktáblát is avatunk, és bemutat-
juk a falu jeles szülöttéről készült 
emlékkönyvet – tájékoztatott Vajda 
Szabolcs iskolaigazgató. Palkó  
Attila életművét egy emlékszoba 
őrzi majd, amelyet a tanintézetben 
rendeznek be. Erre a Bethlen Gábor 
Alaptól (BGA) nyert támogatást az 
iskola, ugyanakkor a polgármesteri 
hivatal is hozzájárult a megvalósí-
táshoz. Szintén a BGA-s pályázat-
ból egy új hangosítóberendezést is 

vásároltak az ünnepélyekre – tette 
hozzá az intézményvezető. 

Vajda Szabolcstól azt is megtud-
tuk, hogy a nyári szünidő utolsó hó-
napjában belső felújítást – festés, 
nyílászárócsere – végeztek a köz-
ségközponti tanintézetben, a meg-
lévő ajtók helyébe, amelyek 
folyamatosan megrongálódtak, 
masszívabbakat szereltek fel. Meg-
újult ugyanakkor a tanintézet udva-
rán lévő sportpálya is, ahol a 
műgyepet kellene még kicserélni. 

A község tanintézeteibe – az 
óvodásokat is beleértve – 322 gyer-
mek jár, közülük 200-an Magya-
róra. Magyar oktatás a 
községközponton kívül még a fic-
kói elemiben – ahol az alacsony di-
áklétszám miatt összevonták az 
osztályokat –, valamint a holtma-
rosi óvodában van. A közeli város, 
Szászrégen nem szippantja be az is-
kolásokat, idén ősszel például 
egyetlen gyerek kezdte ott az ötödik 
osztályt – mondta az intézményve-
zető, aki a tanintézet folyosóján ki-
állított diákújságra, a Mogyoró 
lapra is felhívta a figyelmünket. 

Óvó bácsinak lenni nem 
éppen megszokott vállalás 
tájainkon, hiszen a szakmát 
túlnyomórészt mindig is nők 
művelték. A holtmarosi apró-
nép pedagógusa, Szász Botond 
András (fotó) úgy gondolja, a 
hivatás találta meg őt, nem 
pedig fordítva.  

A körtvélyfáji születésű, lelkes 
fiatalember jelen volt az óvodaépü-
let átszervezési és felújítási mun-
kálatainál, amelyekre az őszi 
vakációban került sor. Múlt szerdai 
látogatásunkkor így alkalmunk 
volt találkozni vele. 

– A marosvásárhelyi Mihai Emi-
nescu Pedagógiai Líceum elvégzése 
után Kolozsváron, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem pedagógia és 
neveléstudományok szakán folytat-
tam felsőfokú tanulmányokat. Har-
madéven családi okok miatt 
hazajöttem, és távoktatásban követ-
tem az előadásokat, szemináriumo-
kat. A szakmai gyakorlatot így a 
szülőfalumban végeztem, de köz-
ben megüresedett egy óvodapeda-
gógusi hely Péterlakán, és felkértek, 
hogy vállaljam el – körvonalazta az 
előzményeket a holtmarosiak óvo-
dapedagógusa, aki egy éve került a 
Magyaró községhez tartozó telepü-
lésre. Botond tanítónak készült, az 
óvodai álláslehetőség váratlanul 
érte, de, mivel mindig is szeretett 
gyermekekkel foglalkozni, nem ha-
bozott. Jelenleg tíz apróságért felel, 
a gondjaira bízottak között 2-3 és 5-
6 évesek is vannak.  

– A differenciált oktatás alapel-
veit követem, a nagyobbak a kor-
osztályuknak megfelelő feladatokat 
kapnak, a kisebbek többet játsza-

nak. A mese viszont mindennap 
mindenkinek jár – összegezte a kis-
gyermekek körében töltött hétköz-
napokat a fiatal pedagógus, aki úgy 
gondolja, hosszú távra tervezhet 
Holtmaroson, ahol jövőben remél-
hetőleg 18 óvodása lesz.  

Az épületben helyi forrásból in-
dított munkálatról Kristóf József 
polgármester tájékoztatott.  

A nyílászárók cseréje és a festés 
mellett térrendezésre is sor kerül. 
Mivel a gyermekek eddig egy nagy, 
nehezen kifűthető teremben töltöt-
ték a délelőttöket, az ingatlan mö-
götti melléképületben alakítanak ki 
számukra egy melegebb „fészket”, 
ugyanakkor biztosítják az átjárást a 
tágasabb helyiségbe, amelyet a ké-
sőbbiekben kimondottan mozgásos 
játékoknál és sporttevékenységek-
nél használnak. Így hatékonyabban 
tudják melegíteni az ingatlant – 
tette hozzá a községgazda, aki bízik 
benne, hogy december elsején átad-
hatják az új termet, addig a korábbi 
helyen zajlik fennakadás nélkül az 
óvodai élet. 

Melegebb „fészekben” a holtmarosi óvodások 
Tanítónak készült, óvó bácsi lett 



majd Károli Gáspár, munkájuk nyo-
mán vált a Biblia népkönyvvé – 
hangzott el a prédikációban. 

Ötszáz évvel ezelőtt, amikor el-
kezdődött a reformáció, és néhány 
évtized után eljutott Erdélybe is, itt 
is hasonlóképpen kéz a kézben járt 
a hit és az arra adott tettekben meg-
valósuló válasz. Az erdélyi refor-
mátus egyház, mint a protestáns 
egyházak, nemcsak templomokat 
építtetett, és tért vissza az ősi egy-
házi élethez, hanem iskolákat is. 
Erre mondta Makkai Sándor püs-

pök ezelőtt száz évvel, hogy az er-
délyi református egyház 
iskolaegyház. Olyan egyház, amely 
nemcsak a templomokban kívánja 
tanítani a hívőket, hanem amely 
gondot visel az eljövendő ifjúságra 
és nemzedékre, és nem feltétlenül 
azért, hogy lelkipásztorok százait 
neveljék ezekben az iskolákban, 
hanem azért, hogy felkészítse a fia-
talokat az életre, és olyan hasznos 
tudással vértezze föl, amelyre szük-
ség van a mindennapi életben. Ez az 
iskolateremtő szándék kiterjedt a 
legkisebb településekre is.  

Olyan örökség ez, amelyet a re-
formátus egyház felvállalt és tovább 
vitt. Így történt a vásárhelyi iskola 
megalapítása is 1554-ben, a temp-
lom melletti kis teremben, majd a 
kis iskola gimnáziummá, a sárospa-
taki elűzött kollégiummal egye-
sülve nagykollégiummá vált, ahol 
gyermekek ezreinek tanították a tu-
dást és a hitet. Száz évvel ezelőtt, 
amikor újjá kellett gondolni a ki-
sebbségbe szorult egyház jövőjét és 
küldetését, fogalmazták meg, hogy 
az iskolák lesznek az erdélyi ma-
gyarság megtartói. Regényes körül-
mények között hozták a pénzt a 
határon túlról. Ezért fontos a kettős 
ünnep: nemcsak a reformációra em-
lékezünk, hanem hálát adunk azért, 
hogy megújult Marosvásárhely 
nagykollégiuma. Az elmúlt tíz esz-
tendőben több iskola épült, óvodák 
újultak meg, napközik, bölcsődék 
létesültek. Így lehet tanítani és meg-
őrizni az anyanyelvet, ami a refor-
mátorok jóvoltából a magyar 
bibliafordítás kapcsán született meg 
és teljesedett ki, és így lehet életet 
lehelni erdélyi magyar közössé-
günkbe – mondta prédikációjában 
Kolumbán Vilmos, majd az egyház-
kerület nevében köszönetet mondott 
a magyar kormánynak a segítségért.  

Az iskolába vonuló meghívottak 
jelenlétében Kató Béla püspök, az 
egyházi, világi elöljárók és az iskola 
igazgatói elvágták a szalagot, és az 
iskola udvarán felállított színpadról 
folytatódott az ünnepség.  

De homine magno (A nagy em-
berről) – ez volt a címe a marosvá-
sárhelyi schola korábbi rektora 
1885-ben Wittenbergben megjelent 
filozófiai munkájának. Laskai Csó-
kás Péter, aki a kor legimpozánsabb 
tudományos vállalkozásában, a 
többnyelvű Calepinus szótár szer-
kesztésében is részt vett, példájából 

kiindulva a püspök felsorolta mind-
azoknak a marosvásárhelyi rekto-
roknak, professzoroknak, 
tanároknak a nevét, akik Marosvá-
sárhelytől a világhírnévig akarták 
eljuttatni diákjaikat. Ha Istent is-
merő, Istenben bízó diákok hagyják 
el a megújult iskola padjait, van 
esély arra, hogy az előttük járókhoz 
hasonlóan ők is a világhírnév felé 
röpüljenek. A továbbiakban el-
mondta, hogy mit jelképez a meg-
újult épület homlokzatán látható 
trombitáló angyal, aki 1718-ban rö-
pült Marosvásárhelyre, amikor a fo-

lyamatosan bujdosó sárospataki 
kollégiumot befogadták. A kék hát-
terű trombitáló angyal a határokon 
túl tekintő testvéri szeretet, a befo-
gadás, a bajba jutott hitsorsos felé 
kinyújtott kéz jelképe. 1948-ban 
leverték a címert a homlokzatról, 
hogy semmi se emlékeztessen Is-
tenre, de a szívekből nem lehetett 
kitörölni, és 2007-ben visszakerült 
korábbi helyére. Nemcsak a hiteles-
ség kedvéért, hanem azért is, amit 
ma jelképez: tanár és diák úgy dol-
gozzon, tanítson és tanuljon, hogy 
félje, dicsőítse és imádja Istent, me-
rítsen belőle erőt és alázatot. Mert 
csak ő tehet nagy emberekké, csak 
vele érhető el Marosvásárhelyről a 
világhírnév. Végül az iskola nevé-
ben mondott köszönetet az anyaor-
szágnak a nagylelkű támogatásért, 
a tervezőknek, felügyelőknek, kivi-
telezőknek a becsületes és tisztessé-
ges munkáért. Kató Béla püspök azt 
kívánta, hogy a megújult épületet a 

diákság töltse meg lélekkel és tu-
dással, hogy kiderüljön, a befekte-
tett munka nem volt hiábavaló, mert 
„Istené a dicsőség”. Végül pedig ál-
dást mondott a két kollégiumra, az 
ott folyó munkára és a város min-
den lakójára a békesség jegyében, 
majd elhangzott a Himnusz.  

A továbbiakban a két iskola ne-
vében Forgó Erika és Márton 
Csilla műsorvezetők hívták a szín-
padra a Bolyai kollégium igazgató-
ját. Hajdú Zoltán köszönetet 
mondott az előttük járóknak, akik 
kötelességüknek tekintették a tenni 
akarást, akik hittek és építettek a 
kezdetektől kezdve 1908. szeptem-
ber 10-ig, amikor Marosvásárhely 
református közössége lerakta a mai 
épület alapkövét, és 1911-re elké-
szült a jelkép értékű épület, amely 
hatókörében, fényében megerő-
södve ma is áll. Tisztelettel és kö-
szönettel szólt azokról, akik az első 
világháború után is kitartottak az 
épület megmaradása mellett, és a 
tudás erős várává alakítva ellenáll-
tak minden olyan próbálkozásnak, 
amely a kollégium megszűnését cé-
lozta. 

Tisztelettel említette Kozma Béla 
igazgató nevét, aki az elnyomás 
nehéz korszakában felismerte, hogy 
a diktatórikus rendszer által meg-
szüntetett Református Kollégium 

szellemiségét csak úgy lehet tovább 
vinni, ha az iskola felveszi leghíre-
sebb professzorának, Bolyai Far-

kasnak a nevét. Hála és köszönet jár 
azért is, hogy a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum felvállalta a reformá-

tus osztályok indítását, és 2000-ben 
újraindulhatott a Református Kollé-
gium, majd 2007-ben a református 
egyházkerület visszakapta az 1948-
ban államosított épületet. Ma pedig 
hálával telt szívvel örvendenek 
annak, hogy az épület megújult, 
visszanyerte eredeti arculatát, és 
megyénk legerősebb iskolájának fé-
nyét 150 tanár közvetíti 2.000 ma-
gyar diáknak a legnagyobb 
eredménnyel.  

Az igazgató háláját fejezte ki 
Magyarország kormányának, amely 
felismerte az épületben működő két 
intézmény fontosságát, és minden 
támogatást megadott, továbbá a re-
formátus egyházkerületnek, főtisz-
teletű Kató Béla püspöknek, aki 
mindent megtett, hogy a refisek és 
a bolyaisok álma teljesüljön. Ezen-
kívül a tervezőknek és kivitelezők-
nek, továbbá a tanároknak és 
diákoknak, akik négy éven át egy 
építőtelepen kellett dolgozzanak 
anélkül, hogy ez az eredményeket 
csorbította volna. Köszönetet mon-
dott a megyei tanácsnak és a polgár-
mesteri hivatalnak a támogatásért. 
Majd arra kért mindenkit, járulja-
nak hozzá ahhoz, hogy az épület 
minél hosszabb ideig megőrizze a 
jelenlegi állapotát.  

„…Hálával tartozunk teremtő Is-
tenünknek, hiszen tudatában va-
gyunk annak, hogy az ő akarata 
nélkül ez nem valósulhatott volna 
meg…” – terjesztette ki a már fel-
sorolt hivatalosságok mellett a hála 
címzettjét Benedek Zsolt, a Refor-
mátus Kollégium igazgatója. Be-

szédében hangsúlyozta, az alma 
mater négy és félszáz éven keresz-
tül állt és szolgált. És hiába próbál-

ták megtörni, 
megállítani, bezárni, jö-
hettek háborúk, járvá-
nyok, az iskola mindig 
csak előre haladt és to-
vább szolgált. Voltak a 
történetében örömteli 
pillanatok, de voltak 
nehéz időszakok is. Most 
egy örömteli pillanatnak 
vagyunk szemtanúi, hi-
szen látjuk, hogy a múlt 
mellett van jelen is, és a 
múlt arra kötelez minket, 
pedagógusokat és diáko-
kat, hogy gondoskod-
junk a jövőről is – 
hangsúlyozta az igaz-
gató. 

Minden egyes alkalommal ké-
pesnek kell lenni az építkezésre és 
az újrakezdésre. Az iskola története 
is ezt tükrözi. A sok-sok kihívás 
előtt, a sok döntés mögött vannak 
pozitív részei ennek a történetnek – 
utalt a sárospataki kollégium befo-
gadására, majd a 30 évvel ezelőtti 
befogadásra Kelemen Hunor kor-
mányfőhelyettes. Aki szerint min-
den időkben voltak olyan férfiak és 
nők, akik az anyanyelven való ok-
tatást kihívásnak tekintették, olya-
nok, akik visszaszerezték azt, amit 
jogtalanul elvettek a közösségtől, és 
ha kellett, újraalapították az iskolát, 
az épületet visszavették. Ez az is-
kola az elmúlt évszázadokban nem-
csak elszenvedte, hanem alakította 
is a történelmet, és ma Erdély leg-
modernebb iskolája az elszenvedett 
rendszerváltások ellenére. A két is-
kola ma a felújított épületben olyan, 
mint az egymással versengő testvér-
pár, akik jobbnál jobb teljesít-
ményre ösztönzik a felnövekvő 
nemzedéket.  

„Az ünnepségen Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtitkára ol-
vasta fel Orbán Viktor kormányfő 
üzenetét. Az iskola véndiákjaként 
szóló Zsigmond Barna Pál ország-
gyűlési képviselő felidézte: az ün-
nepléshez kellett azoknak a 
tanároknak a felelősségtudata, akik 
a kommunista diktatúra legsötétebb 
éveiben is őrizték az iskola magyar 
jellegét. Úgy vélte: bolyais diáknak 
vagy református kollégistának lenni 
ma is felelősség. Véndiákként szólt 
az ünneplőkhöz Soós Zoltán, Ma-
rosvásárhely 2020-ban megválasz-
tott polgármestere is, aki azonban 
megemlítette, hogy városvezető-
ként és szülőként is érdekelt az is-
kola ügyeiben. Úgy vélte: új 
időszámítás kezdődik Marosvásár-
helyen, hiszen az oktatás körülmé-
nyei világszínvonalúvá válnak az 
iskolában. Megemlítette: a korábbi 
városvezetés még az épületegyüttes 
felújítására kért építési engedély ki-
állításával is zsarolni próbálta az 
egyházat és a magyar közösséget. 
Hozzátette: az iskola elemi osz-
tályai számára új épület épül, és ter-
vezik egy kollégium építését is” – 
írja az MTI. 

Egy erős magyar közösségnek 
erős intézményrendszerre van szük-
sége, hogy minden tagjának ugyan-
olyan esélyeket, segítséget és 
lehetőségeket biztosítson. Mert a re-
formáció tanai is azt mondják, hogy 
tetteinkért, nemcsak magunkért, 
hanem egymásért és az egész ma-
gyar közösségért is felelősek va-
gyunk – hangzott el Péter Ferenc 
megyei tanácselnök beszédében.  

Az ünnepségen elismeréssel szólt 
az iskolaépületetek felújításáról, a 
két iskola teljesítményéről Sabin-
Gavril Păşcan megyei főtanfel-
ügyelő.  

A beszédek között verset mond-
tak mindkét iskola diákjai, felléptek 
a Bolyai Zenekör tagjai, és fergete-
ges kalotaszegi tánccal zárta az ese-
ményt a Bolyai iskola néptánc- 
csoportja.  

Az ünnepséget a felújított épüle-
tek megtekintése követte, amit elis-
meréssel méltattak a résztvevők.  

(Folytatás az 1. oldalról)
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Az internetes felhasználók túlnyomó több-
sége próbál tenni azért, hogy egyes vállalatok 
vagy személyek ne tudják meg, mire keresett 
rá, milyen oldalakon mennyi időt töltött. Erre 
több lehetőség is van, az egyik ilyen, hogy 
egy úgynevezett AdBlockot használnak, ami 
a reklámokat tünteti el, persze ez csak az 
egyik része a védekezésnek. Vannak olyan 
felhasználók is, akik nem jelentkeznek be 
semmiféle fiókba, mert úgy gondolják, hogy 
ezzel meg tudják óvni az adataikat. Azonban 
ezek közül egy sem teljesen biztos megoldás. 
Talán az lenne a legjobb alternatíva, ha min-
den egyes weboldalon külön-külön végigol-
vasná minden felhasználó a sütikre, azaz 
cookie-kra vonatkozó szabályzatot. Csak-
hogy erre senkinek nincs se ideje, se kedve. 

Van viszont egy módszer, amitől sokan a 
megváltást remélik, ez pedig az inkognitó 
mód, amely leírása szerint nem ment semmi-
lyen adatot, és nem küldi tovább a szolgáltató 
szerverére sem. Ezen bemutató alapján sokan 
azt gondolták, hogy megvan a jó és biztonsá-
gos megoldás. Csakhogy nem ilyen egyszerű 
a helyzet. 

A napokban került napvilágra a hír, hogy 
több felhasználó is beperelte a Google-t, mert 
szerintük teljességgel félrevezető az, ahogyan 
a vállalat fogalmaz az inkognitó móddal kap-
csolatban. Ez a hír alapve-
tően még nem jelent semmit, 
akár arra is lehetne gondolni, 
hogy néhány személy lejá-
rató kampánya a vállalat 
ellen, hiszen nem ez lenne az 
első ilyen akció a világon. 
Az év elején a Facebookot is 
működtető Meta vette célke-
resztbe a TikTokot, és olyan 
információkat közölt, ame-
lyek a valóságban nem állták 
meg a helyüket. Mindez per-
sze nem azt jelenti, hogy a 
TikTok szent, de ez egy 
másik történet. A Google 
esetében viszont elszomorító 
az a tény, hogy a vállalat 
saját alkalmazottai sem hi-
szik el azokat az állításokat, 
amelyeket a cég fogalmazott 
meg. Sőt, állítólag az alkal-
mazottak az elmúlt években 
folyamatosan a potenciálisan 
félrevezető adatvédelmi állí-
tásokon viccelődtek. Az 
egyik marketingvezető leve-
let írt a cég vezetőjének, 
hogy legalább próbáljanak 
meg eleget tenni annak, amit 

állítanak az inkognitó módról. Arról nem 
tudni, hogy a levélre érkezett-e válasz, vagy 
valamit megpróbáltak-e tenni a vállalat veze-
tői annak érdekében, hogy ne csak üres sza-
vak szerepeljenek a leírásban. 

A mostani perek kapcsán a Bloomberg 
nyert bepillantást az egyik bírósági dokumen-
tumba. Az információk Lorraine Twohill le-
velére vonatkoznak, amelyben az olvasható, 
hogy az inkognitó móddal kapcsolatos leírá-
sok ködösítenek, ami a felhasználók bizalmá-
nak elvesztéséhez vezethet. Az információk 
szerint a levél azt követően született meg, 
hogy több felhasználó is pert indított a  
Google ellen, mert a vállalat akkor is adato-
kat gyűjtött róluk, amikor inkognitó módot 
használtak. Ezzel együtt a tárgyalást vezető 

bíró egyelőre nem engedte meg, hogy Sundar 
Pichai-t, a Google vezérét is kihallgassák az 
ügyben. Annak ellenére sem, hogy a cégve-
zető közvetlen kapcsolatban áll a Google 
Chrome böngésző fejlesztésével is. 

A pert indítók nehezményezik, hogy a  
Google azt a látszatot kelti, hogy inkognitó 
módban minden adatgyűjtéstől védve van a 
felhasználó, holott ez koránt sincs így. Azok 
a felhasználók, akik vették a fáradságot, és 
elolvasták az apró betűs részt is, tudhatják, 
hogy inkognitó módban csak más felhaszná-

lók elől vannak védve az adatok, a Google al-
goritmusa képes követni a felhasználó tevé-
kenységét. 

A Google az ügy kapcsán közleményében 
azt írja, hogy a felperesek szándékosan félre-
értelmezték a cég megfogalmazását, ezért 
nem tartják jogosnak a törvényszéki eljárást. 
A vállalatnál úgy vélik, hogy a felhasználók 
minden alkalommal beleegyeznek az inkog-
nitó mód felhasználási feltételeibe, amiről 
köztudott, hogy nem biztosít teljes láthatat-
lanságot. Mindez azt bizonyítja, hogy a  
Google-nek nagyon jó védelme van. Le-
gyünk őszinték: ki olvasta el valaha is vala-
minek a teljes felhasználási szabályzatát? 
Jóformán senki. Ez érthető is, hiszen az adott 
terméket, szolgáltatást vagy programot hasz-
nálni szeretnénk, lehetőleg minél gyorsab-
ban, és nincs kedvünk elolvasni egy akár több 
tíz oldalas szöveget, egyszerűbb és gyorsabb 
rákattintani arra, hogy mindent elfogadunk, 
csak már csinálhassuk azt, amit szeretnénk. 
A szomorú igazság az, hogy fogalmunk sincs 
arról, mit fogadunk el, ennek fényében pedig 
elvárásaink sem lehetnek. Persze rosszul esik, 
ha megfigyelnek, de elvégre elfogadtuk, 
hogy megfigyeljenek. Illetve, ha használni 
akarjuk az adott programot, nincs is más le-
hetőségünk.  

Visszatérve a sütikre, megvan a mód, hogy 
ne fogadjuk el az összeset, és kiválasszuk azt, 
ami akár hasznos is lehet számunkra, ez vi-
szont csak álca. Ha vesszük a fáradságot, és 
elolvassuk, hogy mit lehet mellőzni, rájö-
vünk, hogy csak a leglényegtelenebbeket, 
azaz ha az oldal tudni akarja, hogy mit csiná-
lunk, akkor tudni fogja. 

Az előbbi mondat ijesztően hangzik, vi-

szont nem szabad szem elől téveszteni, hogy 
azt nem tudja, hogy azok mi vagyunk, csak 
egy egyszerű adatpontként hivatkozik ránk. 
Egy pont vagyunk a több millió közül. Érte-
lemszerűen, ha valami illegálisat teszünk, 
vagy olyan dolgot, ami nem kellene napvi-
lágra kerüljön, akkor nem jó, hogy tudják, 
még akkor sem, ha csak annyit tudnak, hogy 
az egyik adatpont éppen törvénytelenül töltött 
le egy filmet vagy felnőtt-tartalmat fogyasz-
tott. Viszont az érmének ott van a másik ol-
dala is: ha tudják, hogy mit teszünk, akkor 
képesek felmérni az érdeklődési körünket, 
ami nem egy esetben jól jöhet a reklámok te-
kintetében. Lássuk ezt egy konkrét példán ke-
resztül. Tegyük fel, hogy egy adott 
felhasználó érdeklődik a technológiai újdon-
ságok iránt, és szeret különféle digitális esz-
közöket vásárolni. Ha ezt az algoritmus 
felismeri, olyan reklámokkal fogja bombázni, 
amelyek erre a területre irányulnak, és nem 
ruhákat vagy szépségápolási termékeket 
akarnak majd rátukmálni. Persze ennek az el-
lenkezője is valós forgatókönyv lehet. Tehát 
nem minden esetben rossz, ha tudják, hogy 
mi mint adatpontok éppen mit csinálunk vagy 
mit nem csinálunk. 

Visszatérve a Google helyzetére, a bírósági 
iratok igazolják, hogy a vállalat más munka-
társai is osztják a marketinges véleményét, 
amely szerint átláthatóbbá kellene tenni az in-
kognitó mód leírását. Volt a Google-nek 
olyan alkalmazottja, aki már 2018-ban leírta, 
hogy fel kellene adni az inkognitó nevet, és 
nem egy filmbeli kémekre emlékeztető figu-
rát kellene használni logó gyanánt. Az alkal-
mazott egy mérnök volt, aki nyilvános, 
elérhető kutatásokra hivatkozott, amelyek 

alátámasztják, hogy a felhaszná-
lók nem értik a funkció működé-
sét. Szintén 2018-ban a Chicagói 
Egyetem és a hannoveri Leibniz 
Egyetem kutatói készítettek egy 
tanulmányt, amelyből kiderül, 
hogy a felhasználók 56,3%-a úgy 
véli, az inkognitó mód megaka-
dályozza, hogy a Google lássa a 
keresési előzményeket. A vála-
szok 37%-a arra enged következ-
tetni, hogy a felhasználók úgy 
gondolják, az inkognitó mód 
megakadályozza például a mun-
kaadót abban, hogy nyomon kö-
vesse az alkalmazottakat. Viszont 
ez az állítás sem állja meg a he-
lyét. 

Jelenleg az a nagy kérdés, 
hogy mi lesz a per kimenetele? 
Ezt egyelőre nem tudni, de nem 
ez lenne az első eset, hogy egy-
szerű felhasználók törvényes 
úton legyőztek egy számtech óri-
ást. Persze az egésznek akkor van 
igazán értelme, ha a Google vál-
toztat az inkognitó mód leírásán 
vagy a működésén. Értelemsze-
rűen utóbbi jelentené az igazi 
győzelmet. 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

 Google Chrome-logó                               Forrás: Google

 A Google Chrome inkognitó módjának logója              Forrás: Google

Keresési előzmények, illusztráció Forrás: Laptop Café Blog 

Lehet hinni az inkognitó módnak? 

  8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ TECHNIKA ______________________________________________ 2022. november 1., kedd 



Nagyon bosszantó vereséget 
szenvedett a marosvásárhelyi városi 
sportklub kosárlabdacsapata Pite ti-
en, a FC Arge  otthonában, ahol 
egyenl  ellenfele volt a bajnokság 
egyik jó képesség  csapataként el-
könyvelt házigazdának, és kétszer is 
meg kellett hosszabbítani a találko-
zót. Egy ilyen meccsen rendszerint 
az adott pillanatban aprónak t n , 
látszólag jelentéktelen részletek – 
rossz döntések támadásban, kisebb 
védelmi figyelmetlenségek, a dobás 
pillanatában megremeg  kéz, és, 
igen, néhány vitatható játékvezet i 
ítélet – határoznak, így volt ez most 
is. 

Jól kezdett a CSM, az els  ne-
gyedben nagyon agresszíven védte a 
palánkját, és noha egyáltalán nem 
próbált triplákat szerezni (kapni vi-
szont – ha már közelr l nem boldo-
gult az ellenfél – kapott négyet), 
sikerült négy pont el nyre szert ten-
nie. A második negyedben azonban 
kissé lazult a fegyelem védekezés-
ben, emellett folyamatosan szórták a 
hárompontosokat a házigazdák, és 
csak Lowrance zsinórban négyszer 
bevágott távoli kosara „tartotta élet-
ben” a marosvásárhelyi csapatot. 

Szünet után sikerült kikapcsolni 
az ellenfél tripladobóit, egy 14-2-es 
rohammal pedig tízpontos el nyre 
szert tenni a negyedik negyed ele-
jén. Sajnos, a folytatásban a védeke-
zés már nem volt annyira hatékony, 
gy ltek a személyi hibák, és ez kor-
látozta a lehet ségeket. Ugyanakkor 
a pite ti-iek igen messzire kijöttek a 

labdát birtokló játékosra, és a legna-
gyobb tapasztalatúak is hoztak né-
hány rossz döntést, így az ellenfél 
ledolgozta a hátrányát, ismét átvette 
a vezetést, és csak Person triplája 
mentette hosszabbításra a találkozót, 
majd Martini  hagyta ki a gy zelem 
megszerzésének lehet ségét. 

A hosszabbításban a játékvezet k 
három támadó-szabálytalanságot 
ítéltek a marosvásárhelyiek ellen 
egymás után, amivel magas em-
berek nélkül hagyták a CSM-t, sorra 
kipontozva olopát, Lowrance-et és 
Sántát. Ennek ellenére az „ala-
csony” csapat Person két szabaddo-
básával ismét egyenl re hozta az 
els  öt hosszabbításpercet. S t, a 
második hosszabbításban hatpontos 
el nyre tett szert! Azonban a fórt 
képtelenek voltak megtartani. 
Egyenl  állásnál Martini  kihagyta 
a triplapróbálkozását, majd Bor a 
kezéb l kiütötték a labdát, a bírók 
szerint azonban a marosvásárhelyi 
játékos rálépett a vonalra, így az 
utolsó támadást Pite ti vezethette. 

Számunkra érthetetlen, miért pont 
Martini nak kellett távolról próbál-
koznia a dönt  percekben kétszer  
is egy olyan meccsen, amelyen 
addig sem mentek neki a dobások 
(2/10 a félkörön túlról, 5/16 össze-
sen).  

Így is végz dhetett volna a máso-
dik öt perc hosszabbítás is egálra, 
hiszen Freeman dobása rövid volt. A 
palánk alatt azonban nem voltak 
már ott a lepattanókra  szakosodott 
magas emberek, mind a kispadon 
ültek, kipontozódva, így Milutino-
vi  követésb l zavartalanul bepöc-
cinthette. 

Három másodperc maradt még, 
és már nem volt id kérési lehet -
ség… 

A bajnokságban három hét szünet 
következik a FIBA-ablak miatt, a 6. 
fordulót november 19-én rendezik, 
amikor a Rapid lesz a CSM ven-
dége. El tte azonban, november 16-
án, szerdán, bepótolják a SCM U 
Craiova elleni, a 2. fordulóból elha-
lasztott meccset.

Újabb kudarc, kétszeri hosszabbítás után,  
az utolsó másodpercekben kapott kosárral 

A labdarúgó Bajnokok Ligája D csoportjában 
még mind a négy rivális reménykedhet a nyol-
caddönt s részvételben a mai játéknapon tar-
tandó utolsó forduló el tt. 

A Sporting CP az Eintracht Frankfurtot, míg 
az Olympique Marseille a Tottenham Hotspurt 
látja vendégül. Az els  helyen álló angol, illetve 
második helyezett portugál csapat számára a 
gy zelem és a döntetlen egyaránt BL-nyolcad-
dönt t ér, ellenben a német és a francia együt-
test l csak a gy zelem elfogadható. 

Az Európa-liga-címvéd  Frankfurt rossz f -
próbát tartott, a szombati bajnokin otthon 2-1-
re kikapott a Borussia Dortmundtól, de a 
portugál pontvadászatban a Sporting sem jutott 
ponthoz, miután az Aouca vendégeként 1-0-ra 
alulmaradt. A németeknek négymeccses gy -
zelmi szériájuk szakadt meg ezzel, a portugálok 
viszont legutóbbi öt tétmeccsükön harmadszor 
szenvedtek vereséget, egy gy zelem és egy 
döntetlen mellett. 

A Tottenham szombaton lezárta hárommecs-
cses nyeretlenségi sorozatát, a londoni alakulat 
a Bournemouth otthonában gy zött a Premier 
Ligában 3-2-re. A Marseille közben megszakí-
totta hárommeccses pont nélküli sorozatát, de a 
Strasbourg vendégeként is csak döntetlenre fu-
totta az erejéb l (2-2). 

A BL-nyolcaddönt s részvételt illet en a cso-
portkör hatodik, utolsó fordulója el tt az A, a B 

és a C csoportban nem maradt nyitott kérdés, 
csupán a tavaszi folytatás lehet még érdekes az 
Európa-ligában. 

A C csoportban még az sem, azt a pozíciót 
ugyanis a Barcelona már lefoglalta magának, il-
letve az A csoportban is magasra került a léc a 
Rangersnek. Az Ajax három ponttal áll a skótok 
el tt, utóbbiak a hollandok otthonában a nyitó-
körben 4-0-ra alulmaradtak. A skót csapattól 
bravúr lenne, ha a mai visszavágójukat köve-
t en megel znék az amszterdamiakat. A B cso-
portban viszont a harmadik Atlético Madrid 
el nye mindössze egy pont a negyedik Bayer 
Leverkusennel szemben, és amíg a spanyolok 
idegenben, addig a németek otthon zárják a cso-
portkört.

Bajnokok Ligája: a D csoportban még 
mind a négy csapat továbbjuthat 

Az RB Lipcse magyar válogatott lab-
darúgója, Szoboszlai Dominik szerint az 
volt a Real Madrid 3-2-es legy zésének 
a kulcsa, hogy a meccs elejét l arra töre-
kedtek, náluk legyen a labda, és ne cím-
véd  riválisuknál. Mint ismert, a német 
együttes a Bajnokok Ligája-csoportkör 5. 
fordulójában múlta felül a spanyol királyi 
klubot, ezzel élteti továbbjutási esélyét az 
egyenes kieséses szakaszba. 

„Az volt a terv, hogy ne azzal foglal-
kozzunk, hogy a Real mit tesz majd a 
labdával, hanem legyen nálunk a játék-
szer, mert valószín leg ezek a nagycsa-
patok sem szeretnek el le futni – mondta 
az M4 Sportnak a 22. születésnapját 
éppen a találkozó napján ünnepl  közép-
pályás, aki Willi Orbánhoz hasonlóan vé-
gigjátszotta kedden este a Bajnokok 
Ligája ötödik fordulójában rendezett né-
metországi mérk zést. – Nem is kíván-
hattam volna jobbat, és valószín leg még 
nem is volt ennél jobb születésnapom. 
Azért remélem, majd lesz még jobb.” 

A lipcsei együttes gyengén kezdte a 
szezont, így már szeptember elején edz t 
váltott, Marco Rose érkezése után pedig 

fokozatosan lett egyre jobb a teljesítmé-
nye, a mostani sorozatban a nyolcadik 
veretlenül megvívott meccse volt, egyút-
tal ebben az id szakban a hatodik  
gy zelme. Szoboszlai úgy véli, ebben 
szerepet játszott többek között az, hogy 
az új trénernek mindenki bizonyítani 
akart, s mostanra a csapatnál „minden 
klappol”. 

„Én is úgy mentem bele ebbe, hogy 
megadatott egy új lehet ség. Én, ugye, 
ismerem régr l, még akkor is, ha Salz-
burgban fiatalabbként nem olyan volt 
vele a kapcsolatom, amilyet elképzeltem, 
de úgy gondolom, mostanra megtaláltuk 
a közös hangot.  bízik bennem, ezt 
érezteti is velem, és, hála Istennek, ezt 
meg tudom hálálni neki” – beszélt Rosé-
val való kapcsolatáról a 26-szoros válo-
gatott futballista. 

A kezd kapusát, Gulácsi Pétert súlyos 
sérülés miatt nélkülöz  Lipcse sikerével 
a második helyre lépett el re csoportjá-
ban és az e heti zárókörben, a Sahtar Do-
nyeck elleni idegenbeli összecsapáson 
már a döntetlen is elég számára a tovább-
jutáshoz a BL nyolcaddönt jébe. 

Szoboszlai a Real elleni sikerr l: nem 
volt még ennél jobb születésnapom

Bálint Zsombor Jegyz könyv 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló: FC Arge  Pite ti – Marosvásár-
helyi CSM 108:106 (19-23, 31-25, 15-22, 20-15, 13-13, 10-8) 
Pite ti, Trivale sportcsarnok, 800 néz . Vezette: Drago  Nicolae (Bu-
karest), Sorin Drug u (Brassó), R zvan Opri  (Nagyszeben). Ellen r: 
Viorel Constantinescu (Kolozsvár). 
Pite ti: Massey Jr. 24 pont (3), Jevtovi  22, Zekovi  14 (2), Cunning-
ham 12, Fometescu 11 (3), Milutinovi  9 (1), M ciuc  8 (2), Voinescu 
5 (1), Gavril  3 (1), Freeman. 
Marosvásárhely: Person 24 pont (2), Sánta 18, Lowrance 17 (4), Mar-
tini  14 (2), Gajovi  13 (1), olopa 7 (1), Bor a 7 (1), Sólyom 6, Engi-
Rosenfeld. Kispadon: Nistor, Mure an, Szilveszter.

A mai program 
Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) for-
duló: 
* 19.45 óra: 
B csoport: FC Porto – Atlético Madrid (TV: 
DigiSport 1, Orange Sport 2, Prima Sport 1), 
Bayer Leverkusen – Club Brugge (DigiSport 
2, Orange Sport 3, Prima Sport 2). Az állás: 
1. (továbbjutott) Club Brugge 10, 2. (tovább-
jutott) FC Porto 9, 3. Atlético Madrid 5, 4. 
Bayer Leverkusen 4. 
* 22.00 óra: 
A csoport: Liverpool FC – SSC Napoli (Di-
giSport 1, Prima Sport 1), Rangers FC – AFC 
Ajax. Az állás: 1. (továbbjutott) Napoli 15 
pont, 2. (továbbjutott) Liverpool FC 12, 3. 
AFC Ajax 3, 4. Rangers FC 0. 
C csoport: Bayern München – Internazionale 
(DigiSport 2, Orange Sport 1, Prima Sport 2), 
Viktoria Plzen – FC Barcelona (DigiSport 4, 
Prima Sport 4). Az állás: 1. (továbbjutott) 
Bayern München 15 pont, 2. (továbbjutott) 
Internazionale 10, 3. FC Barcelona 4, 4. Vik-
toria Plzen 0. 
D csoport: Sporting CP – Eintracht Frankfurt 
(Prima Sport 5), Olympique Marseille – Tot-
tenham Hotspur (DigiSport 3, Prima Sport 
3). Az állás: 1. Tottenham Hotspur 8 pont, 2. 
Sporting CP 7 (7-7), 3. Eintracht Frankfurt 7 
(5-7), 4. Olympique Marseille 6. 

El ször vezethet meccset a BL-ben  
a román bíró 

El ször vezethet meccset a labdarúgó Baj-
nokok Ligájában Radu Petrescu: a játékve-
zet  a Viktoria Plzen – FC Barcelona 
mérk zésen fújhatja a sípot, 22 órai kezdet-
tel. Munkáját Radu Ghinguleac és Mircea 
Mihail Grigoriu asszisztens segíti majd, míg 
a negyedik játékvezet  Marcel Bârsan lesz. 
A VAR-teremben az olasz Marco Di Bello 
kapott feladatot, a videós asszisztens szerepét 
pedig Ovidiu Ha egan tölti be. A találkozó tét 
nélküli, a Barcelona biztosan az Európa-ligá-
ban folytatja az egyenes kieséses szakaszban, 
míg a házigazdák kiesnek.
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Eredményjelz  
Kosárlabda Nemzeti Liga: 
* A konferencia, 4. forduló: FC Arge  Pite ti – SCM U Craiova 79:71; 
5 forduló: FC Arge  Pite ti – Marosvásárhelyi CSM 108:106, Petrolul 
Ploie ti – Zsilvásárhelyi CSM 92:86, SCM U Craiova – Csíkszeredai 
VSKC 78:76. 
* B konferencia, 5. forduló: Konstancai CSM Athletic – Bukaresti La-
guna Sharks 88:51, Foksányi CSM 2007 – Galaci CSM 73:89, Buka-
resti CSA Steaua – Nagyváradi CSM 73:84, Bukaresti Dinamo – CSO 
Voluntari 74:70.

Fotó: az RB Lipcse közösségi oldala 

Fotó: a FC Arge  Basketball közösségi oldala



Nem hagyjuk, ne hagyjuk fele-
désbe merülni a szüreti bál, szüreti 
mulatság hagyományát! Ezzel a jel-
szóval szerveztek a pedagógusok 
szüreti mulatságot Magyarkirályfal-
ván elemi iskolások és óvodások 
részvételével. 

A népi hagyományok nem csak a 
kultúra megőrzése miatt fontosak. 
Ezek az események, szokások, ün-
nepek összetartják a közösséget, 
arról nem beszélve, hogy a legtöbb 
igencsak mókás, és kellemes időtöl-
tést is biztosít.  

Az alsó tagozatos és óvodás kis-
diákok az őszi szünet előtti csütör-
tökön szüreti mulatságon vettek 
részt, melynek kezdetén szürettel 
kapcsolatos érdekességeket hallhat-
tak és láthattak.  

Kálmán Hajnalka óvónő, Gagyi 
Judit, Barabás Annamária és Mol-
nár Annamária tanító nénik vezény-
letével a gyerekek úgy érezték, 
hogy visszarepültek az időben. 

Énekelve, körtáncot meg páros 

táncot járva mulattak, játszottak, 
majd a mulatozásokkor hagyomá-
nyos pánkóval, lángossal, sütivel, 
gyümölccsel, finomságokkal laktak 
jól. Szívet melengető érzés volt 
látni, hogy az egész alsó tagozat 
táncol, mulat.  
Őszi hagyományokat próbáltunk 

feleleveníteni. Fontos, hogy ezek 
életben maradjanak, ugyanis ez 
nem csak hagyomány, megélhetést 
is biztosít a falu népének.  

A székely vagy magyar ruha fel-
vételére, szüreti dalok éneklésére, 
népi gyermekjátékokra, kézműves-
tevékenységekre, szőlőevésre is sor 
került a gyerekek nagy örömére, 
majd az ovisok meg néhány tanuló 
kis előadással kedveskedett.  

Köszönet a szülőknek, nagyszü-
lőknek, igazgatónőknek, kolléga-
nőknek és nem utolsósorban a 
gyerekeknek a közreműködésért.  

Gagyi Judit  
és Barabás Annamária  

Az ősz gazdagon ontja ajándé-
kait, a nap sugarai utolsó erejükkel 
simogatnak, a fák ünneplőbe öl-
tözve várják az elmúlást. Az egy-
szerű földi halandó megpróbál, 
igyekszik, nagyon szeretne min-
denből a lehető legtöbbet magával 
vinni, ha lehetne, felcímkézett üve-
gekben elraktározni, mint gondos 
háziasszony a kamrája polcain az 
ősz áldásait. Érzéseket, élménye-
ket, színeket és illatokat tartaléko-
lunk az egyre hosszabb estékre, a 
közelgő télre.  

Ebben próbáltak segíteni a disz-
najói lelkes fiatalok. Disznajói If-
júsági Szervezet néven 
megalakulásuk óta aktívan részt 
vállalnak a közösség életéből, le-
gyen szó szemétgyűjtésről, temető-
takarítási kalákáról, falunapok 
szervezéséről vagy szórakozásról. 
A múltat megidézve, régi idők ha-
gyományait felelevenítve szüreti 
bált szerveztek. Rengeteg munka, 
szervezés, intézkedés, rohangálás, 
néha bosszúság, idegeskedés előzi 
meg az ilyesfajta eseményeket, 
amikre aztán, ha jól sikerül az 
„akció”, már csak nevetve emlék-
szik mindenki, és persze levonja a 
tanulságot, hogy majd a következő 
jobb és szebb legyen. 

 Az idei – hosszú évek kihagyása 
utáni – első szüreti bálról mi, a 
résztvevők elmondhatjuk, hogy na-
gyon jól sikerült, a várakozásokat 
felülmúlóan jól. Kreatív, ötletes és 
kifinomult ízlésről árulkodó, feldí-
szített kultúrotthon fogadott, han-
gulatosan megterített asztalok, 
fotósarok, a fogyókúrázók „örö-
mére” candy bar szemet gyönyör-
ködtető házi sütikkel. A szervezők 

arcán nem látszott a fáradtság, 
pedig előző este terítettek, díszítet-
tek, kora délelőtt szőlőt szüreteltek 
a református parókia udvarán, a 
finom mustot késő délután már 
kóstolhattuk is. Jól is jött a kürtős-
kalács dagasztásában, sütésében el-
pilledt nőszervezetis hölgyeknek. 
Előzetes egyeztetés után a helyi 
RMDSZ Nőszervezete lelkes, fá-
radhatatlan tagjai bevállalták a kür-
tőskalács-sütést. Jó volt látni és 
megtapasztalni, együtt dolgozni a 
fiatalokkal, a tiszteletet, ahogy fe-
lénk, idősebbek felé fordulnak, 
ahogy tanulni akarnak tőlünk… 
aztán a kürtős sütése közben szé-
pen kiderült, hogy a tutti tipp 
éppen onnan és attól jön, akitől 
legkevésbe vártuk volna: a fiatal 
csapat kitűnő hegedűsétől, aki se 
nem idős, se nem asszonyból van, 
de kiderült róla, hogy a kürtőska-
lács sütésének minden csínját-bín-
ját kitanulta egyetemi évei alatt.  

Jó volt így ráhangolódni az esti 
mulatságra, benne lenni az esemé-
nyekben. Lendület és lelkesedés, na 
meg nagyfokú rugalmasság jel-
lemzi a szervezőket, segítőket 
egyaránt: minden megoldható, még 
akkor is, ha veszélyben a kürtős, 
mert az éppen jól áthevült szén ki-
hull a sütő alján, a tészta túlkel, de 
aztán mégis tökéletesre sikerül a 
kürtősünk, a második mindenképp. 
Így legalább az elrontottnak kikiál-
tott legelsőt jól megkóstoltuk.  

Mire megérkezik a profi csapat, 
amely a nyárson megsüti a malacot 
az esti mulatozóknak, már a kürtős 
is szinte magától sül, a hegedűs és 
harmonikás hangol, a welcome ita-
lok a pohárban csillognak, a candy 

bar teljesen fel van töltve, és a kávé 
is lefőtt. A program szerint a dél-
utáni kinti, hangszerrel kísért ének-
lés következne, csak éppen nincs rá 
túl sok jelentkező. A szervezőknek 
még ott vannak az utolsó simítá-
sok, népviseletbe öltöznek páran, a 
bálozók még otthon készülődnek, 
ezután érkeznek. Így a nyárson 
sülő malac pályafutása utolsó állo-
másán a körülötte szorgoskodók él-
vezhetik a kitűnő zenélést.  

Ami késik, nem múlik alapon az 
örömzenélés és éneklés lesz majd 
a bál záróakkordja, amikor idősebb 
és fiatal együtt, egymást inspirálva 
énekel vidámat és szomorút, olyan 
igazi szívhez szólót, édeset és ke-
serűt. De ne szaladjunk annyira 
előre: este 8 körül érkeznek a ven-
dégek, előzetes bejelentkezés után 
a szervezőket nem éri kínos meg-
lepetés, mindenkinek megvan a 
helye a szépen megterített, őszi szí-
nekben pompázó asztalnál.  

A meghívott zenészek kitűnőek, 
gyorsan felmérik a vendégek korát, 
játszanak retró és modern számo-
kat egyaránt. Már csak kinek-kinek 
a táncoscipőjén múlik, mennyi időt 
tud tölteni a táncparketten, mikor 
szomjazik meg a finom borra, ami-
ből több fajta is van, aztán előke-
rülnek a tartalékok a tarisznyákból. 
Mikor már mindenki jóllakott a 
finom malacpecsenyével, szomját 
is oltotta, a finomabbnál finomabb 
sütemények fölött már csak sóhaj-
tozni tud, és a táncban is kellőkép-
pen elfáradt, következik az est 
fénypontja: a tombolahúzás. A fő-
nyeremény páros wellnessbelépő – 
és persze hogy mindenki meg van 
győződve, nála van a nyerő szám. 
Kicsit bosszankodunk csak azon, 
hogy ismét nem mi nyertük, pedig 
már az utazást is jól megszervez-
tük, és jót szórakozunk a találé-
kony, ötletes nyereményeken. 

 A jó bor megteszi a hatását, a jó 
zene kihozza mindenkiből a kitűnő 
táncost, és már csak azon csodálko-
zunk, hogy hajnal van, és még mu-
latunk. Az örömzenélés, éneklés 
után lassan kiürül a kultúrotthon, az 
együtt töltött idő, a szórakozás, a 
kellemes este hangulatától kísérve 
megyünk haza, megköszönve a 
szervezők munkáját. Jó volt együtt 
lenni, mindennapi, időnkénti sziszi-
fuszi munkáinkból időt szakítva 
megtapasztalni az összetartozás ér-
zését, azt, ahogyan együtt tud 
örülni fiatal és idősebb, együtt tud 
énekelni, táncolni és tartalmas időt 
eltölteni. Köszönjük nekik, jó, hogy 
vannak nekünk! 

Vita Piroska  
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Szerkeszti: Mezey Sarolta

Szüreti bál Disznajón  

Hagyományőrző kisiskolások és óvodások  
Szüreti mulatság 

Magyarkirályfalván  

MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY 
 

Kerülő út hídjavítás miatt 
 
A „Vasbeton híd javítása a 142-es jelzésű megyei út 
Dicsőszentmárton – Balavásár, 23+892 kilométerszel-
vénynél Maros megyében” elnevezésű projekt eseté-
ben az útfelületi munkák elvégzése, a hídtartók 
bontása, a hídinfrastruktúra javítása  érdekében a 
Maros Megyei Tanács tájékoztatja önöket, hogy 
2022. november 2-ától (szerda) Kóródszentmárton 
község, Vámosudvarhely település külterületén, a 
142-es jelzésű megyei út Dicsőszentmárton – Balavá-
sár 23+892 kilométerszelvényénél a hídon áthaladó 
forgalmat elkerülő útvonalra irányítják. 
 
Dicsőszentmárton – Balavásár települések között, a 
142-es jelzésű megyei út Dicsőszentmárton – Balavá-
sár, 0+000-23+892 kilométerszelvények közötti sza-
kaszán az áthaladó járműforgalmat 2023.05.15-ig 
elterelik a 151B jelzésű, Nyárádtő – Felsőkápolna – 
Szászbonyha – Szeben megye határa megyei útra, a 
151D jelzésű Nyárádtő – Ákosfalva megyei útra, il-
letve a 13-as jelzésű, Brassó megye határa – Héjjas-
falva - Segesvár – Balavásár - Marosvásárhely 
országútra. 
 
A Dicsőszentmárton és Balavásár települések között 
áthaladó forgalom a Mikefalva – Nagycserged – Nyá-
rádtő – Dózsa György – Ákosfalva – Balavásár ideigle-
nes útvonalon halad. 
 
        Az ELNÖK nevében 

   Szász Zoltán Tibor Paul Cosma 
   MEGYEMENEDZSER  FŐJEGYZŐ 

Ovidiu Georgescu 
ALELNÖK 

 
 



A Marosvásárhelyi Közszállítási Rt. 
válogatást szervez 

AUTÓBUSZSOFŐRÖK alkalmazására közúti személyszállításra. 
Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány, 
– érvényes szakmai tanúsítvány (atestat). 
Az állás megpályázásához a kérvényt, az önéletrajzot, a hajtási jo-

gosítvány és az érvényes szakmai tanúsítvány fénymásolatát a cég 
székhelyén kell benyújtani: Marosvásárhely, Béga utca 2. szám, hét-
főtől péntekig 9-15 óra között, vagy a  
resurseumane @transportlocal.ro e-mail címre elküldeni. 

További információ a 0265/269-077-es telefonszámon. (sz.-I)

ADÁSVÉTEL 

ELADÓK fémmegmunkáláshoz 
gépek, szerszámok és anyagok. Tel. 
0744-882-031. (17684-I) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (17663) 

ELADÓ ház Kelementelkén, a 92. 
szám alatt. Tel. 0757-226-464. 
(17604-I) 

ELADÓ családi ház Sáromberkén, a 
Fő úton: 4 szoba, garázs, 800 m2 te-
rület. Tel. 0745-567-107. (17600-I) 

MINDENFÉLE 

TÉVÉT, mosógépet, háztartási gépet 
javítok, kisebb villanyszerelést  vállalok a 
kliens lakásán. Tel. 0740-527-205. 
(17579) 

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

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

A DENIS METAL KT. Koronkán (DE 
60) begyűjt ócskavasat és nemvasfé-
meket, biztosítja a szállítást. Tel. 
0755-517-698. (23283-I) 

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

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk 2021. 
november 1-jére, a drága jó 
édesanyára, anyósra, 
nagymamára, dédmamára, 
TŐKÉS KRISZTINÁRA, aki 
már egy éve eltávozott 
szerettei köréből. Gyászolja 
leánya családjával és fia. 
Nyugodjék békében! (17651) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Mélységes fájdalommal tudatjuk, 
hogy 2022. október 29-én elveszí-
tettük a szeretett férjet, édesapát, 
nagytatát, rokont, szomszédot és 
barátot, 

ZOLYOMI ANDRÁST  
(ENDRE). 

Temetése 2022. november 1-jén 
13 órakor lesz a galambodi refor-
mátus temetőben. Emléke legyen 
áldott, nyugalma békés! 
Fájdalommal búcsúzunk tőle, na-
gyon fog hiányozni. 

Búcsúzik felesége, Zita, fiai, 
unokái és menye. (17706-I) 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki Zolyomi Ferenc kollé-
gánknak, együttérzünk vele 
szeretett ÉDESAPJA elvesztése 
miatt érzett fájdalmában. 
Az Aquaserv munkaközössége. 
(sz.-I) 

Megrendülten vettünk tudo-

mást Zolyomi Ferenc kollégánk 

szeretett ÉDESAPJA haláláról. 

Vigasztalódást kívánunk a 

gyászoló családnak. Emléke 

legyen áldott, nyugalma 

csendes! 

Az Aquaserv vezetősége. (sz.-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Nyilvános kikiáltásos árverés  
A Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola (Aleea Const-

ructorilor 49. szám) meghirdeti a 17 négyzetméter alapterületű isko-
labüfé helyiségének 4 éves időtartamra történő bérbeadására 
vonatkozó árverés megszervezését. 

A részvételhez szükséges dokumentumok jegyzékét a leírás tartal-
mazza. A részvételi dokumentáció ára 50 lej, beszerezhető a Maros-
vásárhelyi 7. Számú Általános Iskola székhelyén, az Építők u. 49. sz. 
alatt, 2022. november 1-től kezdődően. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2022. november 18., 10 óra, 
a 7. Számú  Általános Iskola titkárságán, hétfőtől péntekig 9 és 14 óra 
között. 

Az árverésre a Marosvásárhelyi 7. Számú Általános Iskola székhe-
lyén kerül sor 2022. november 21-én 10 órától. 

További információk a 0365/882-752-es telefonszámon vagy a  
scoalagen7ms@yahoo.com e-mail-címen kaphatók. (66835-I) 

A MAROS MEGYEI  SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI  
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  

versenyvizsgát szervez  
a következő megüresedett állások betöltésére:   

– egy ADMINISZTRÁTORI állás  a mezőcsávási családi típusú 
házkomplexumhoz;  

– egy RAKTÁROSI állás a segesvári habilitációs és rehabilitációs 
központba. 

Sajátos feltételek:  
• ADMINISZTÁTOR: érettségi diplomával igazolt középfokú vég-

zettség, minimum 5 év szolgálati idő, B kategóriás hajtási jogosítvány. 
• RAKTÁROS: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség, 

minimum 5 év szolgálati idő. 
Írásbeli: 2022. november 23-án 10 órakor;  
Állásinterjú: négy munkanapon belül az írásbeli/vagy gyakorlati 

vizsgát követően, esettől függően.  
A dossziékat november 1-14. között kell benyújtani, hétfőtől csü-

törtökig 8-15 óra között, pénteken 8-13 óra között.  
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámon.  

(sz-I) 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (66289) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256) 
A cserefalvi ECP AUTÓBONTÓ munkaerőt keres a következő ál-
lásokba: KARBANTARTÓ, AUTÓSZERELŐ-SEGÉD és AUTÓ-
BONTÓ. Jelentkezését, kérjük, jelezze a 0754-605-358-as 
telefonszámon. (66829-I) 
Az OLIGRAF NYOMDA műhelyébe MUNKAERŐT alkalmaz. A 
betanítás biztosított. Tel. 0725-917-421. (66825-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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„Küzdöttél, de már nem lehet, 
most átölel a csend, a szeretet. 
Számunkra sose leszel halott,  
mindig élni fogsz, mint a 
csillagok. 
Mindennap feltesszük a 
kérdést, és vele együtt a fájó 
érzést: miért?  
Miért pont neked kellett 
menned? 
Hisz még itt annyi mindent 
kellett volna tenned. 
Erőt adott, ha megfogtuk a 
kezed, 
fájdalmadat némán viselted. 
Nagyon nehéz volt nézni a szenvedésed.” 
Szívünk mély fájdalmával gondolunk a drága feleségre, 
édesanyára, nagymamára, 

KUSZTOS BERTÁRA, 
akinek jóságos szíve november 1-jén kilenc éve utolsót dobbant.  
Gyászolja férje, Laci, gyermekei: Sándor, Rózsa és Laci, valamint 
azok családja.  
Nyugodj békében, drága mama! (17701)

„Vágytam maradni még 
szeretteim között, 
A sors végül ellenem döntött. 
Búcsúzni nem tudtam, ajkam 
nem engedett, 
Amit mondani akartam, tudja, 
aki szeretett.” 
Szívünkben soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
november 1-jén drága 
szerettünkre, a csittszentiváni 
születésű  

id. SZÉKELY BÉLÁRA  
halálának első évfordulóján. 
Drága szép emlékét mindörökké szívében őrzi bánatos felesége, 
két fia, menye, két unokája.  
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! (17685)

Mély fájdalommal és szeretettel emlékezünk rég eltávozott 
szüleinkre,  

Nagytiszteletű PÉTERFFY KÁLMÁNRA,  
feleségére, SAROLTÁRA  

és két drága testvéremre, JAKAB ENIKŐRE 
 és NÁZNÁNNÉ PÉTERFFY ILDIKÓRA,  

akik sokat tettek nemcsak a családjukért, hanem a falujuk 
életviteléért is mint lelkész, tanítók és tanárok, valamint a drága jó  

FÉRJEMRE,  
aki szintén mindent megtett a családjáért. 
Önfeláldozó, áldozatos munkásságukért hálánkat és 
köszönetünket fejezzük ki soha el nem múló, emlékező szeretettel 
mindazért, amit ránk hagyatékoztak. 
Áldott emléküket örökké szívünkben őrizzük. 

Péterffy Gyöngyi és családja. (-I)    

Szomorú szívvel értesültem szeretett iskolatársam,  
dr. LÁZÁR SÁNDOR  

haláláról. Isten adjon nyugodalmas pihenést számára, a 
szeretteinek pedig erőt és vigasztalást!  

Bajcsi Sándor, volt iskolatársa  
a szászrégeni tanítóképzőből. (-I) 

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

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

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
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