
Az önkormányzat vezetőinél a településeken történő fejlesz-
tésekről, fontos beruházásokról érdeklődünk. Kis István alpol-
gármester ezekről a munkálatokról, illetve elnapolásukról 
számolt be lapunknak.  

Félbe-szerbe a Ion Vlăduţiu iskola 
A volt 2-es számú általános iskola épületét teljesen felújítják. A szer-

ződést 2020 nyarán írták alá a kivitelezést megnyert céggel. A munkála-
tokat két év alatt kellett volna befejezzék, ám ez nem történt meg. Az 
építőanyagárak miatt kénytelenek leállni a munkával.  

Kint vagyunk a vízből 
A múlt héten egy munkalátogatáson azt mondta a miniszterelnök, 

hogy a nyugdíjasokat ezentúl is ugyanúgy fogják segíteni, ahogy 
azóta teszik, amióta átvették a kormányzást, hogy könnyebben át-
vészelhessék a telet. Szó szerint azt mondta: „A nyugdíjasokat 
ugyanúgy fogjuk segíteni, ahogy azóta tesszük, hogy átvettük a ha-
talmat, mindennel, amivel csak tudjuk, mert szükségük van a segít-
ségre, és segítenünk kell őket”. Elég furcsa megfogalmazás, de 
köztudott, hogy a kormányfő nem a szónoki képességeiről híres. Nem 
is foglalkozunk ezzel a továbbiakban, inkább azt nézzük meg, mivel 
segítették eddig. 

Többen úgy kommentálták a miniszterelnöki nyilatkozatot, hogy 
ezzel kint vagyunk a vízből, mert a koalíciós marakodásokon kívül 
nem igazán kaptunk támogatást.  

Ígéretből természetesen nem volt hiány eddig sem, sőt egymást 
túllicitálták a koalíciós partnerek. Ellenben eddig még nem tudtak 
megegyezni abban, hogy hány százalékkal növeljék főleg a kis nyug-
díjakat. Közben az energiaárak elszálltak, az élelmiszerek ára is 
egyre nő, a nyugdíjasok nem tudják, számlákat fizessenek, gyógy-
szert vegyenek vagy kenyeret.  

A kormányfő a kellemetlen kérdésekre nem igazán tudott mit fe-
lelni, kitérő válaszokat adott, hogy nem tud konkrét összegeket mon-
dani, de megígérte, hogy megemelik a nyugdíjakat, kiutalták már a 
250 lejes vouchereket, ezzel próbálják segíteni a kis nyugdíjból élő 
időseket, hogy kibírják a telet. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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Szombaton kezdett 
az új köztisztasági 
szolgáltató 
November 5-étől a Brantner Veres cég 
vette át a köztisztasági szolgáltatást, a 
szelektív hulladékgyűjtést Marosvá-
sárhelyen, Nyárádszeredában és a 
Maros megye 2-es számú zónájához 
tartozó 17 községben. 
____________4. 
„Tollaitokat 
a fénybe 
mártottátok” 
Az első nap több kötetet is bemutattak 
az egyetem Stúdió Színházának elő-
csarnokában és a Gemma Book Café-
ban: közöttük a Doktori Iskola Studia 
Artis könyvsorozatának román és ma-
gyar nyelvű köteteit. 
____________5. 
Telt házas 
ünnepség 
Székesen 
A templom, az iskola és az óvoda mel-
lett a kultúrotthon a közösség legfon-
tosabb helye. Olyan hely, ahol lehet 
formálni a jellemet, a szellemet, a vi-
selkedésmódot, a gondolkodásmódot. 
____________10.Mezey Sarolta

Marosludasi vendégoldal a 6. oldalon               Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

A projektek kivitelezését az építőanyagárak befolyásolják 

Sok munkálattal késnek 
Marosludason 



A magyarói volt kollektív gazdaság épületében 
tavaly helyi forrásból alakított ki fogorvosi ren-
delőt a polgármesteri hivatal. A létesítmény idén 
szeptemberben nyílt meg, a falu szülötte, a fiatal, 
kedves mosolyú dr. Dali Réka várja itt a páciense-
ket. 

– 2012-ben végeztem a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemen. Tízéves praxisom van, eddig 
Szászrégenben rendeltem 
– mutatkozott be a fogor-
vosnő, akit arról is meg-
kérdeztünk, mennyire 
van igény a községben 
erre a szolgáltatásra. 

– Mivel régóta nem 
volt itt fogorvoslás, a la-
kosság szép számban jön 
kezelésre. Naponta leg-
alább öt-nyolc páciens 
megfordul a rendelőben, 
délutánonként rendszerint 
telt ház van. Minden kor-
osztály számára biztosí-
tok korszerű ellátást, 
legyen szó tömésről, hú-
zásról, protétikai munká-
ról. Nagy hangsúlyt 
fektetek a megelőzésre, 
és a továbbiakban fog-

szabályozással is szeretném bővíteni a szolgáltatási kíná-
latot. Örömmel foglalkozom gyerekekkel, tőlem ők sem 
szoktak félni, ugyanis a szorongásoldásra is megvannak a 
módszereim. 

Dr. Dali Réka egy startup pályázat révén további kor-
szerű eszközökkel bővítené a felszerelését, lézerre, mik-
roszkópra, a fogászati mintavételt érintésmentessé tevő 
intraorális szkennerre próbál támogatást lehívni, a digita-
lizált szolgáltatással ugyanis minimalizálni lehet a kezelés 
invazív jellegét. 

„Itt egy zseniális zeneszerzőgárda nőtte ki magát, de 
ennek a legzseniálisabbja mindenképpen Orbán György. 
Csodálkozom, hogy a marosvásárhelyi Zenei Napok alkal-
mából egyetlen műve sem szólalt meg, pedig ő itt született, 
ebben a városban.” (Interjú Kóródy Isván klarinét- 
művésszel 1994-ben.) Csütörtök estig volt szószünet, ritka, 
nagyon ritka kivétellel. 

Gyermekkorom óta ismerem, három évvel alattam járt, 
de nem öltük meg egymást az ismeretséggel. Sepsiszent-
györgyön karmesterkedtem, amikor a Love story filmze-
néjéről tartott egy csodálatos előadást. Én cipeltem a 
lemezjátszót, mert a színháznak nem volt. Sütő Káin és 
Ábel című előadásának ő Kolozsváron, én Sepsin írtam a 
színpadi zenéjét. Erről volt egy hosszabb beszélgetésünk. 
A kezembe került egy női karra írt miséje. Ezt magammal 
cipeltem Szerbiától Spanyolországig, legalább hat-hét or-
szágban énekeltük a Musica Humanával óriási sikerrel. 
Spanyolországot azért említettem külön is, mert ott történt 
velem egy különös dolog. Barcelonában sétáltunk délelőtt. 

Megláttam a templomot. Gaudí templomát. Azt hiszem, 
hangosan mondtam ki: – Ez Orbán muzsikája! Sanctus, 
sanctus, sanctus… Ez a templom minden hangjegyével 
őrzi, kivetíti Orbán zenei építészetét. Én ebben hiszek.  

A műsor: Bálzene Razumovszkij grófnak. Cantico di 
Frate Sole. Missa Quarta. 

Az ünnepi hangverseny karmestere Jankó Zsolt volt. A 
humanizmus felhőtlen, boldog napsugarával, „lelkéből lel-
kedzett”, magával ragadó lendülettel, mely ennek a muzsi-
kának éltető eleme, vezényelte a műveket. Nem külső 
ragyogás, de a költői mondanivaló belső tüze és gazdag-
sága irányította a karmester határozott vezénylési vonalát. 
Ragyogó muzsikus. Zenei életerőtől duzzadó karmesteri 
interpretációban élvezhettük a megszólaló műveket. 

Szólista volt Gebe-Fügi Renáta (szoprán). Művészegyé-
niségében hajlékonyság, a dallam mintázatában lírai gyen-
gédség és költői szempontból nem kevésbé fontos drámai 
szenvedély – mindez gyönyörűen kidolgozott, művészi tel-
jességre képes hanggal. 

A nyolc napból három hónap lett. Éltessen az Isten, 
Orbán György! 

Marosvásárhelyen 
a Napsugár szerkesztősége 

 A Napsugár és Szivárvány gyermeklapok szerkesztő-
sége ismét felkerekedik, és meglátogatja olvasóit. No-
vember 10-én, csütörtökön Marosvásárhelyen 
találkozhatnak a szerkesztőség tagjaival, valamint 
szerző és illusztrátor munkatársaikkal a gyermek olva-
sók, szülők, pedagógusok. 11 órakor a Marosvásárhelyi 
Rádió stúdiójába várják a meghívott osztályokat és ta-
nítóikat, 13 órától a Maros Művészegyüttes eladótermé-
ben lesz közönségtalálkozó. 17 órától a Gemma Book 
Caféban Így szerkesztünk mi! címmel lapszámbemuta-
tóra kerül sor, meghívottak: Bertóti Johanna, László 
Noémi, Molnár Krisztina, Szabó Róbert Csaba. A ren-
dezvény a Kalandozások az olvasás világában. Napsu-
gár-karaván című projekt része, amely az Országos 
Kulturális Alap résztámogatásával valósul meg. A ma-
rosvásárhelyi találkozó után Sepsiszentgyörgyre indul 
a karaván. 

Könyvbemutató a Gemmában 
A marosvásárhelyi, Bolyai utcai Gemma Book Café 
meghívottja november 11-én, pénteken 18 órakor Visky 

András költő, író, dramaturg. A Jelenkor Kiadónál meg-
jelent, két hónap alatt már a második kiadást megért 
nagy sikerű családregény, a Kitelepítés szerzőjével 
Daray Erzsébet beszélget. 

Kamarazeneest 
November 8-án, kedden (ma) 19 órakor kamarazeneest 
lesz a Kultúrpalota kistermében. Rafael Butanu (he-
gedű), Fabio di Casola (klarinét) és Ana Silvestri (zon-
gora) Sztravinszkij-, Schumann- és Bartók-műveket ad 
elő. 

Szerzetesek beszélgetése  
a múzeumban  

A Maros Megyei Múzeum várbeli épületében látható 
Pálosok kiállítás apropóján november 9-én, szerdán 18 
órától rendhagyó találkozóra várja a múzeum az érdek-
lődőket. Bátor Botond pálos szerzetessel, a hargitafür-
dői rendház vezetőjével és Jakabos Barnabás jezsuita 
szerzetessel, a marosvásárhelyi Jezsuita Udvar veze-
tőjével szerzetességről, hivatásról, közösségről és 
egyéb témákról zajlik beszélgetés. A rendezvényen mú-
zeumi belépőjeggyel lehet részt venni, amely felnőttek-
nek 12, diákoknak 3, nyugdíjasoknak 6 lejbe kerül. A 
helyek száma korlátozott, helyfoglalás a 0749-912-992-
es telefonszámon vagy a pr@muzeulmures.ro e-mail-
címen. 

 

IDŐJÁRÁS 
Borús égbolt, eső 
Hőmérséklet: 

max. 13 0C 
min.    8 0C

Ma ZSOMBOR,  
holnap TIVADAR napja. 
TIVADAR: a görög Theodorosz-
ból ered, amelynek latinosított, rö-
vidült formája honosodott meg 
nálunk. Jelentése: Isten ajándéka. 
Változata a Teodor, a Tódor és az 
orosz Fedor.  

VALUTAÁRFOLYAM 
1 EUR 4,8871
1 USD 4,8959

100 HUF 1,2164
1 g ARANY 264,0616

Gyermekfoglalkozások 
az Erdélyi Hagyományok Házában 

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány novemberben is 
tart komplex gyermekfoglalkozásokat nagycsoportos óvo-
dásoknak és kisiskolás osztályoknak az alapítvány maros-
vásárhelyi, Sáros (Târgului) utcai székhelyén. A 
tevékenységekre alkotni, mesét hallgatni, játszani vágyó 
csoportok, osztályközösségek jelentkezését várják. Novem-
ber 9-én, szerdán és 10-én, csütörtökön Márton-napi liba-
bábot és dekorációt készíthetnek a gyermekek Ávrám Éva 
és Simó Ünige irányításával, Tekei Erika pedig mesét mond 
nekik, és beszélget velük a novemberi jeles napokról. 17-
én, csütörtökön és 18-án, pénteken a kukoricafejtést, csut-
kababa-készítést lehet kipróbálni, és újra lesz élőszavas 
mesemondás, beszélgetés a korábbi hét tevékenységeinek 
irányítóival. A foglalkozások minden alkalommal délelőttön-
ként 9 órától 10.30-ig, illetve 11 órától 12.30-ig zajlanak. No-
vember 9-ére és 10-ére november 8-áig, a 17–18-i 
időpontokra 15-éig várják a jelentkezéseket az 
adorjani.reka@ehh.ro e-mail-címen. Az e-mailben fel kell 
tüntetni a tanintézet nevét, az osztályt, a gyermekek létszá-
mát, valamint az óvónő, tanító elérhetőségét.  

Adóügyintézés a Kossuth utcában is 
November 1-jétől Marosvásárhely lakossága új helyszínen 
is intézheti az adóügyeket. A Marosvásárhelyi Helyi Adóigaz-
gatóság két új ügyfélablakot nyitott a Kossuth utca 26–28. 
szám alatt, a személyi nyilvántartó, valamint a gépjárműve-
zetői engedélyeket is kibocsátó épületben. A földszinti 6-os 
számú fizetőablaknál a szállítóeszközök adásvételi irataival 
kapcsolatos ügyintézésre (adóbevallások benyújtása, szer-
ződések láttamozása és/vagy adóügyi igazolások beszer-
zése stb.) nyílt lehetőség. Az 5-ös ablaknál a helyi 
költségvetési adókötelezettségeket lehet törleszteni. 

 Gézengúz gyermektáncház 
 November 9-én, majd szerdánként 17 órától az óvodás kor-
osztályt, 18 órától pedig a kisiskolásokat várják a Gézengúz 
gyermektáncházba az Erdélyi Hagyományok Háza Alapít-
vány székhelyére (Marosvásárhely, Sáros utca 1. szám). A 
foglalkozásvezetők: Moldován Emese, Molnár Rozália és 
Virginás Tar Emese. Az élő zenés foglalkozáson az iskolás 
korosztállyal népdaltanulás is lesz. Az e heti alkalmon cite-
raszó színesíti a foglalkozást. Az alkalmakon az ünnepkö-
rökhöz, a jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységeken 
keresztül ismerkedhetnek meg a gyerekek a népi kultúrával, 
szokásokkal, hagyományokkal. 

Iskoláink sorsa 
A Kemény Zsigmond Társaság november 8-án, kedden 
(ma) délután 6 órakor tartja következő összejövetelét a Ber-
nády Házban, témája: iskoláink sorsa. A marosvásárhelyi 
nagy múltú Református Kollégium felújítás utáni avatóün-
nepsége kapcsán lesz szó arról, hogy a nemzetiségi tanin-
tézmények sorsa számunkra kiemelt kultúrpolitikai téma volt 
és marad. A jelen helyzetének megismeréséhez a múlt is-
merete elengedhetetlen feltétel. A trianoni döntések után a 
királyi Románia válaszút előtt állt: felemelni az óromániai 
tanügyet a volt monarchia fejlett Erdély-részi színvonalára, 
vagy más utat keresni a látványos különbségek eltünteté-
sére. A kérdésre Sárándi Tamás muzeológus keresi a vá-
laszt a korabeli vagy később felszínre került dokumentumok 
fényében. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

8., kedd 
A Nap kel  

7 óra 13 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 58 perckor.  
Az év 312. napja,  
hátravan 53 nap.

Csíky Csaba 

Nagy Székely Ildikó 

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Korszerű fogorvosi ellátás Magyarón 
Aki szülőfalujában rendel  

Fotó: Nagy Tibor



A magas energiaárak, az elszabadult infláció, vala-
mint Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt 
egyre mélyül Európában a megélhetési válság – 
derül ki a The Guardian című brit napilap hétfői szá-
mában közzétett, az Ipsos francia közvélemény-ku-
tató intézet és a Secours Populaire francia civil 
szervezet által hat országban készített felmérésből. 

A közvélemény-kutató cég honlapján jelzi: az Ipsos és a Se-
cours Populaire első alkalommal készítette el az európai bi-
zonytalansági és szegénységi barométert, hogy megfigyeljék 
több európai ország lakosainak véleményét és aggodalmait. 

Az online felmérést 2022. június 17. és július 6. között ké-
szítették el Franciaországban, Németországban, Görögország-
ban, Olaszországban, Lengyelországban és az Egyesült 
Királyságban 6000, 18 éves vagy annál idősebb európai lakos 
megkérdezésével. Az adatok szerint a megkérdezettek több 
mint fele komoly kockázatot lát arra, hogy a következő hóna-
pokban pénzügyi helyzete bizonytalanná válik, 80 százalékuk 
már most is nehéz pénzügyi döntésekre kényszerült. 

A megkérdezettek 54 százaléka válaszolta, hogy vásárlóe-
reje csökkent az elmúlt három évben – főként a magasabb élel-
miszer-, üzemanyag-, fűtés- és lakbérszámlák miatt. 

A leginkább érintett ország Görögország volt, itt a válasza-
dók 68 százaléka mondta azt, hogy vásárlóereje 2019 óta na-
gyon vagy valamelyest csökkent. Franciaországban az arány 
63, Olaszországban 57, Németországban 54, Nagy-Britanni-

ában 48, Lengyelországban 38 százalék volt. A válaszadók 64 
százaléka mondta azt, hogy gyakran vagy néha nem tudja el-
dönteni, hogy mi legyen a következő takarékossági lépés, 
mivel már meghúzták a nadrágszíjat, ahol tudták. Összesen 28 
százalékuk számolt be arról, hogy a hónap közepére túllépte 
hitelkeretét, 27 százalék pedig gyakran vagy időnként aggó-
dott, hogy elveszíti otthonát. A megkérdezettek 27 százaléka 
mondta azt, hogy pénzügyi és anyagi helyzete bizonytalan, 
ami azt jelenti, hogy „egy váratlan kiadás mindent megváltoz-
tathat”, míg 55 százalékuknak figyelnie kell, mire ad ki pénzt. 

A jövő miatt sokan aggódnak: a válaszadók 55 százaléka 
érezte úgy, hogy nagyon vagy valamennyire jelentős annak a 
kockázata, hogy bizonytalan helyzetbe kerül az elkövetkező 
hónapokban, minden hatodik (17 százalék) pedig nagyon ma-
gasra értékelte ennek lehetőségét. 

A vizsgált országokban a szülők mintegy 49 százaléka ag-
gódik amiatt, hogy nem tudja kielégíteni gyermekei igényét, 
33 százalékuk már jelenleg sem tudja biztosítani, hogy gyer-
meke étrendje olyan változatos legyen, amennyire azt sze-
retné. A tanulmány éles eltéréseket mutat ki az egyes országok 
között azt illetően, hogy mely csoportokat tartanak a megkér-
dezettek a legveszélyeztetettebbnek a szegénységbe csúszás 
szempontjából: Németországban a nyugdíjasokat (61 száza-
lék), Olaszországban a fiatalokat (57 százalék), míg Nagy-Bri-
tanniában az egyszülős családokat (55 százalék). (MTI) 

Azt is mondta, hogy a koalícióban érzékeny téma a 
nyugdíjemelés, a liberálisok 15%-os vagy annál na-
gyobb emelést szeretnének, meg természetesen mindent, 
ami a lakosság érdekeit szolgálja, de hát koalíciós 
egyezségre van szükség…  

Ezzel szemben a szociáldemokraták azt állítják, hogy 
ha ők nem lennének, nem lenne nyugdíjemelés. Arról 
persze nem beszélt, hogy a honatyák saját jövedelmüket 
egykettőre „kiegészítették”, nem volt szükség több hó-
napon át tartó koalíciós egyeztetésekre. 

Ilyen körülmények között nem csoda, ha egyre többen 
csatlakoznak a Szociál-Liberális Humanista Párt 
(PUSL) kezdeményezéséhez, amely aláírásgyűjtésbe 
kezdett a törvénytelen úton szerzett vagyonok elkobzá-
sáért. Csak a múlt pénteken több mint 2500 aláírást 
gyűjtöttek be a törvénykezdeményezés támogatásához. 
Azt követelik, hogy mindenki legyen egyenlő a törvény 
előtt. A PUSL szerint a becsületes embereknek tudniuk 
kell, hogy a hirtelen meggazdagodottak sem állnak a 
törvény fölött, és azoktól, akik nem tudják igazolni a va-
gyonuk törvényességét, az állam elkobozza azt. 

A PUSL 100.000 aláírást akar összegyűjteni a követ-
kező három hónapban, és törvénytervezetet benyújtani 
még a februári parlamenti szesszió előtt. Közleményük-
ben az áll, hogy az igazságot keresik, mert gyanúsan 
sok a hirtelen meggazdagodott ember ebben az ország-
ban, „miközben a becsületes emberek tehetetlen nézők 
voltak”. A beszedett pénzeket iskolák, óvodák, kórházak 
támogatására fordítanák. 

Vadászbaleset 
Illegális vadászaton lőttek meg egy 24 éves Krassó-
Szörény megyei fiatalembert vasárnap este – közölte 
hétfőn a megyei rendőr-főkapitányság. A Teregováról 
származó fiatalembert a mellkasán és a jobb lábán 
lőtte meg véletlenül vadásztársa, egy 47 éves férfi. 
Mindkét férfinak van fegyvertartási engedélye, a va-
dászat azonban illegálisan zajlott a Krassó-Szörény 
megyei Ruszka közelében. Miután megsebesítette 
társát, a 47 éves férfi Ruszkáig vitte a fiatalembert, 
ahol átadta a szüleinek. A szülők előbb haza, majd 
kórházba szállították a sebesültet. A rendőrség egy 
golyós és két sörétes lőfegyvert foglalt le az elkövető 
lakásán. A fiatalember otthonából két vadászfegyvert 
vittek el. A hatóságok gondatlanságból elkövetett testi 
sértés, jogtalan fegyverhasználat és vadorzás miatt 
indítottak büntetőjogi vizsgálatot. (Agerpres) 

Beomlott egy brăilai étterem 
álmennyezete 

Vörös jelzésű akciótervet léptettek hatályba vasárnap 
éjjel Brăila városában, miután beomlott az egyik helyi 
étterem álmennyezete. Hatvan személy tartózkodott 
bent, hárman orvosi ellátásra szorultak. A katasztró-
favédelem tájékoztatása értelmében mintegy 250 
négyzetméteres felületen szakadt le a mennyezet, a 
törmelék az asztalokra hullott. A teremben éppen egy 
magánrendezvény zajlott 60 személy részvételével, 
mindannyian kimenekültek, mire a mentőegységek 
kiértek a helyszínre. Két személy kisebb fejsérülés, 
egy harmadik pánikroham miatt szorult orvosi ellá-
tásra, de egyiküket sem kellett kórházba szállítani – 
közölte a katasztrófavédelem. (Agerpres) 

Elbocsátott lapterjesztők 
Több mint 300 Hargita megyei alkalmazott veszíti el 
az állását a következő időszakban, legtöbbjüket egy 
lapterjesztő vállalattól bocsátják el – közölte hétfőn a 
munkaerő-foglalkoztatási és -elhelyezési ügynökség. 
Az intézmény munkaerőpiac-elemzési osztályának 
vezetője, Janó Edit elmondta, hogy a lapterjesztő cég 
251 alkalmazottjától válik meg 2023. január elsejétől. 
Nagy arányú leépítések lesznek egy bútoripari válla-
latnál is, amely 63 alkalmazottját bocsátja el. Janó 
Edit nem tudott részletekkel szolgálni a leépítések 
okairól, a cégek ugyanis nem kötelesek megindokolni 
az elbocsátásokat, ám sajtópiaci információk szerint 
több magyar nyelvű regionális lap nyomtatott verzió-
jának a megszűnése áll a háttérben. Az ügynökség 
illetékese elmondta, hogy az elbocsátott alkalmazot-
takat segítik az álláskeresésben, egy részük munka-
nélküli-segélyben részesül. (Agerpres) 

Földrengés volt hétfőn 
A Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű földrengés 
volt hétfőn 10:02 órakor Vrancea szeizmikus térség-
ben, Vrancea megyében – közölte az országos föld-
fizikai intézet (INCDFP). A földrengés 127 
kilométeres mélységben következett be, epicentruma 
Brassótól 76, Bákótól 108, Nagyszebentől 191, Bu-
karesttől 137 kilométerre volt. Ebben a hónapban ez 
már a hatodik földrengés Romániában; az idei leg-
erősebb, 5,4-es fokozatú szeizmikus rengést novem-
ber 3-án mérték Vranceában. (Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Kint vagyunk a vízből 

Az Európai Bizottság meg akarja tiltani Lengyelor-
szágnak a bevezetett „inflációellenes pajzs” egyes 
elemeit, és bírsággal fenyeget, ha megmarad az 
energiahordozók csökkentett héája, a kormány 
ezért módosít az eddigi intézkedéseken – jelentette 
be hétfőn Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. 

A Társadalmi Párbeszéd Tanácsa (RDS) nevű háromoldalú 
érdekegyeztető tanács ülésén Morawiecki elmondta: a kor-
mány jelenleg elemzi, hogy az inflációellenes pajzs egyes ele-
meit hogyan lehetne másokkal helyettesíteni.  

A tavaly év végétől több lépésben bevezetett, többségében 
december végéig érvényes intézkedéscsomag keretében nul-
lára csökkent az élelmiszerek, a földgáz és a műtrágya, nyolc 
százalékra az üzemanyagok, valamint öt százalékra a távfűtés 
és a villanyáram héája. Az Európai Unióban még megengedett 
minimális szintre csökkentették az üzemanyagok és a háztar-
tási áram jövedéki adóját is. 

Morawiecki lehetségesnek nevezte az áram, a gáz, valamint 
a távfűtés után kivetett héa és jövedéki adó eredeti tarifáinak 
visszaállítását, amely lépést viszont – mint mondta – „megfe-
lelő ármechanizmusokkal” helyettesítenék úgy, hogy az árak 

a kormány korábbi ígéreteinek megfelelően az idei szinten ma-
radjanak. 

A kormány a jövő év első negyedében folyamatosan rea-
gálni fog, amennyiben áremelkedés következne be – ígérte 
Morawiecki. „Itt az energiavállalatok árképzési mechanizmu-
sát akarjuk alkalmazni” – tette hozzá. 

Az Európai Bizottság (EB) „tiltja ezen pajzsok meghosz-
szabbítását, igazából máris bírságokkal fenyeget az energia-
hordozók csökkentett héája miatt” – magyarázta a kormányfő. 
A brüsszeli bizottság szerint „csak rövid távú intézkedésekről 
volt szó, amelyet a lengyel félnnek minél hamarabb be kell fe-
jeznie” – fűzte hozzá. Aláhúzta: Varsó „nem akar újabb frontot 
nyitni” a Brüsszellel folytatott vitákban. 

A lengyel inflációellenes intézkedések lehetséges visszavo-
násáról hétfőn a Dziennik Gazeta Prawna gazdasági napilap 
írt, mely szerint az EB a gáz, az üzemanyagok és a műtrágyák 
csökkentett héája kapcsán fogalmazott meg kétségeket. Az 
erről szóló levelet a lengyel vezetés „arra utaló jelzésként ér-
telmezi, hogy Brüsszel, amely ez esetben eddig szemet hunyt, 
nem egyezik bele a jelen helyzet további fenntartásába” – áll 
a cikkben. (MTI) 

Az Európai Bizottság megbírságolná Lengyelországot 
az energiahordozók csökkentett héája miatt 

Horvát régészek egy több mint 2000 éves római ha-
jóra bukkantak a tengerben az észak-dalmáciai Su-
kosannál, mindössze kétméteres mélységben – 
közölte Mladen Pesic, a zárai (Zadar) Vízalatti Ré-
gészeti Központ igazgatója, egyben a kutatás veze-
tője.  

A Barbir nevű antik kikötőt 1973-ban fedezték fel Sukosan-
ban, de hosszú ideig csak felszínesen dokumentálták – mondta 
az igazgató, hozzátéve, hogy a komolyabb feltárások 2017-
ben kezdődtek el, párhuzamosan a szárazföldi területekkel, 
ahol római kori villák álltak, de a modern építészet részben 
megsemmisítette őket.  „Szerencsére a tengeri lelőhelyek nagy 
része épségben maradt” – mutatott rá Pesic.  A legújabb felfe-
dezéssel kapcsolatban elmondta, hogy a hajót homok borítja, 
körülbelül három méter széles, hosszából pedig eddig kilenc 
métert tártak fel.  

A kiálló részek kivételével – amelyeket tönkretettek a ha-
jóférgek – a hajó hihetetlenül jó állapotban van, köszönhetően 
annak, hogy maga a fa két évezreden át konzerválódott a ho-

mokban – magyarázta a kutatás vezetője. Hozzátette: a faele-
mekből mintát küldtek Franciaországba, hogy kiderüljön, 
helyi vagy más régiókból származó alapanyagról van-e szó.  

A hajó másik felének feltárását jövőre tervezik, addig ho-
mokkal, kövekkel és geotextíliával védik a területet – hang-
súlyozta Pesic. „Szeretnénk kiemelni a tengerből, és egyszer 
kiállítani valahol, esetleg itt, az egykori Szent Miklós-temp-
lom épületegyüttesének helyén, ha lesz rá lehetőség és elég 
hely” – fogalmazott.  A szakember jelezte: a kutatások kezdete 
óta együttműködnek a Német Régészeti Intézettel, de más 
partnerekkel is, mint az Oxfordi vagy a Zárai Egyetem, vala-
mint Régészeti Múzeum. Mint mondta, először a római kikötő 
szerkezetét vizsgálták, amely két ütemben épült. Az első a Kr. 
e. 1. évszázadból származik, amikor a kikötő még kisebb volt. 
Ezt számos lelet bizonyítja, többek között kerámiaedények és 
amforák, olajlámpások és üvegtöredékek, amelyek tengeri ke-
reskedőhajókkal érkeztek Sukosanba a mai Görögország, Tö-
rökország, a Közel-Kelet és Olaszország területéről – 
hangoztatta Pesic.  (MTI) 

Kétezer éves hajót találtak horvát régészek Dalmáciában 

Az Európai Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el 
a rövid távú szálláshelykiadás átláthatóbbá tételére 
és a hatóságok támogatására, hogy biztosítani le-
hessen az ilyen típusú szálláshelyek kiadásának ki-
egyensúlyozott fejlődését az idegenforgalmi ágazat 
részeként – tájékoztatott a brüsszeli testület hét-
főn. 

Az uniós bizottság közleményében azt írta, az új jogszabá-
lyok javítani fogják a szállásadóktól és az online platformoktól 
származó adatok gyűjtését és megosztását, segítenek átlátha-
tóbbá tenni a szálláshelyeket rövid távon bérbe adók azonosí-
tását és tevékenységét, megkönnyíti a szükséges szabályok 
teljesítésének ellenérzését, valamint a szállásadók regisztráci-
óját. Az előírások meg kívánják szüntetni azt a széttagoltságot 
is, amely jelenleg az online platformok által végzett adatmeg-
osztást jellemzi, és segítenek megelőzni a jogellenes hirdeté-
seket. Mindez hozzá fog járulni a turisztikai ágazat 
átláthatóságához, és támogatni fogja az ágazat digitális átál-
lását – írták. 

A javaslat részleteit tekintve a jogszabály harmonizálni 
fogja a nemzeti hatóságok által bevezetett, a szállásadókra és 
rövid távon bérelhető ingatlanjaikra vonatkozó regisztrációs 
követelményeket. A platformoknak szúrópróbaszerűen ellen-
őrizniük kell majd, hogy a szállásadók regisztráltak-e a nem-
zeti hatóságoknál, illetve hogy rendelkeznek-e egyedi 
azonosítóval. Ennek hiányában a hatóságok felfüggeszthetik 
a tevékenységet, és kérhetik a platformoktól a szabályokat be 
nem tartó szállásadók törlését. Az online platformoknak a ven-
dégéjszakák és vendégek számára vonatkozó adatokat havonta 
egyszer, automatizált módon meg kell osztaniuk a hatóságok-
kal. A tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük az átlátható-
sági szabályok végrehajtását, és megfelelő szankciókat 
vezethetnek be a rendeletben foglalt kötelezettségek be nem 
tartása esetére – tették hozzá. A javaslat most az Európai Par-
lament és a tagállamokat tömörítő Tanács elé kerül. Elfogadá-
sát és hatályba lépését követően a tagállamoknak kétéves 
időszak áll rendelkezésükre az adatcseréhez szükséges mecha-
nizmusok létrehozására. (MTI) 

Az EU szigorúbb szabályok bevezetésével tenné 
átláthatóbbá a rövid távú szálláshelykiadást 

Mélyül Európában a megélhetési válság egy felmérés szerint 
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Több kérdésről tárgyalt leg-
utóbbi ülésén a Nyárádmente 
LEADER Egyesület, úgymint a 
pénzek elosztásáról, pályázati 
lehetőségekről, de aktuális, 
önkormányzatokat érintő kér-
désekről is. 

 A jól teljesítő LEADER egyesü-
leteknek úgynevezett bónuszt osz-
tott le a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési minisztérium, több-
letpénzt juttatott nekik, amiből 
újabb fejlesztéseket valósíthatnak 
meg. A rendelkezésre álló összeget 
az egyesületek méretétől függően, a 
terület és lakosság arányában osz-
tották el, így a Nyárádmente  
mintegy ötszázezer eurót kapott. 
Ennek egy része működésre fordít-
ható, és van benne EURI-összeg a 
járvány utáni helyreállítási alapból, 
továbbá vidékfejlesztési pénzek is – 
tájékoztatott Péter Hunor, az egye-
sület ügyvezetője. A pénz elosztásá-
ról is döntött a közgyűlés 
csütörtökön. Mivel a minisztérium 
további két évre szerződést kötött 
az egyesülettel vidékfejlesztési te-
vékenységekre, a félmillióból 81 
ezer eurót fizetésekre különítenek 
el, ha jól gazdálkodnak, ez szűkö-
sen fedezni fogja a bérszükségletet 
– véli az ügyvezető. A fennmaradó 
összeget pályázati kiírás alapján 
hívhatja le a kistérség tizenhárom 
önkormányzata, ez elméletileg 
egyenként mintegy 32 ezer eurós tá-
mogatást jelent, ebből legalább 

három kérelemnek szociális kérdés 
megoldására kell törekednie. 

Két szomszéd térség pályázott 
  Múlt héten nyújtotta be közös 

pályázatát a Nyárádmente LEA-
DER Egyesület és a Marosmente 
LEADER Egyesület a vidékfejlesz-
tési minisztérium egyik kiírására, 
amely a térségek közötti együttmű-
ködéseket támogatja. Ebben a part-
nerek egyenként legtöbb 
két-kétszázezer eurót igényelhettek, 
a nyárádmentiek ennyire, a szom-
széd egyesület 164 ezer euróra pá-
lyázott. 

 Ami a nyárádmentieket 
illeti, ebből több tevékenysé-
get valósítnának meg: a pro-
jektet egy-egy nyitó és záró 
sajtókonferencia keretében 
népszerűsítik, szerveznek 
egy hatnapos gyerektábort, 
amely a térség kulturális ha-
gyományait, nédal-, népze-
nekincsét, kézművességét 
ismertetné a két vidék érdek-
lődőivel. Továbbá készül egy 
tanulmány az Alsó-Nyárád-
mente épített örökségéről, s 
ezt beleépítik egy másik pro-
jektrészbe: a vidék számos 
turisztikai objektumát, érde-
kességét QR-kóddal látják 
el, amit a látogatók telefon-
nal beolvasva egy olyan in-
ternetes oldalra léphetnek be 
(ugyanebben a projektben 
valósítják meg), amely há-
romnyelvű tájékoztatást 
nyújt két-háromszáz látniva-

lóról. A turiszmus terén szakmai fej-
lesztésre is fordítanának pénzt, a tu-
risztikai szolgáltatók számára egy- 
és kétnapos műhelymunkákat, majd 
az önkormányzatokkal együtt egy 
ötnapos képzést is szerveznek. 

 Két nagyobb összegű befektetést 
is eszközölnének, népszerűsítéssel 
egybekötve. Mintegy 30 ezer eurót 
költenének arra, hogy elektromos 
kerékpárokat szerezzenek be, vala-
mint népszerűsítő anyagokat készít-
senek, amitől a vidék turizmusának 
további fellendülését várják: a turis-

ták kikölcsönözhetik a kerékpáro-
kat, ha ezt vagy a szomszédos vidé-
ket szeretnék bejárni, kaphatnak 
tájékoztató anyagokat, valamint 
lesz ajánlat turisztikai utakra is, 
amelyeket nagyobb csoportok is be-
járhatnak. A másik befeketetés 90 
ezer eurót igényel, ebből vásárolná-
nak egy mozgatható színpadot, 
amelyet évente legalább tizenhárom 
rendezvényen használhatnak a tér-
ségben, és emellé 4500 kiadvány 
társul 8 ezer euró értékben, ezek a 
térség értékeit fogják népszerűsí-

teni. Ha a minisztérium jóváhagyja 
a projektet, a következő évben meg-
valósul – részletezte Péter Hunor. 

Számos kérdésben egyeztettek 
A gyűlésen jelen levő polgármes-

terek Császár Károly szenátorral is 
találkoztak, akitől számos, a min-
dennapi munkájukban felmerülő 
kérdésben véleményt, tanácsot kér-
hettek. Szó esett arról, hogy az ön-
kormányzatok belső pénzügyi 
ellenőrzésére létrehozott egyesület-
nek közhasznúnak kell lennie, ezért 
módosítják az azt szabályozó kor-

mányrendeletet, és kihirde-
tésre vár az is, hogy a 
számvevőszék által egyes 
önkormányzati tisztségvise-
lőknél jogtalannak minősí-
tett, de valójában jogosan 
járó pótlékot ne követel-
hesse vissza az állam. Az 
RMDSZ miniszterei nagyon 
jól teljesítenek a kormány-
ban, az USR pedig a nyugal-
mazott polgármestereknek 
járó pótlékok eltörlését kéri 
– tájékoztatta a jelenlevőket 
a honatya, akitől olyan kér-
désekben is kértek tanácsot, 
mint az adókulcsok tervezett 
módosítása, az esetleges 
közigazgatási átszervezések, 
közszállítási, csatornázási és 
telekelési kérdések. Körvo-
nalazódik egy állami ellen-
őrzés alatt álló kereskedelmi 
bank létrehozása, amely az 
önkormányzatoknak nyúj-
tana beruházási hitelt. 

November 5-étől a Brantner 
Veres cég vette át a köztisz-
tasági szolgáltatást, a sze-
lektív hulladékgyűjtést 
Marosvásárhelyen, Nyárád-
szeredában és a Maros 
megye 2-es számú zónájához 
tartozó 17 községben. 

A kezdési rendeletet október 21. 
helyett kéthetes késéssel, novem-
ber 4-én adta ki az Ecolect Közös-
ségi Fejlesztési Társulás, mert a 
cég a 120 napos felkészülési idő-
szakban nem tett eleget bizonyos 
feltételeknek, nevezetesen nem si-
került kiosztania minden települé-
sen, minden utcában a 
szemeteskukákat. A kéthetes hala-
dék alatt igyekeztek kiosztani az 
eszközöket, a legtöbb helyen sike-
rült átadni a kukákat. Kivételt ké-
peznek azok a háztartások, ahol a 
lakókat nem találták otthon. A cég 
gépparkja készen áll, indulhatnak 
a szemeteskocsik. 

– Addig, amíg nem volt minden 
rendben, nem írhattuk alá a kezdési 
parancsot, hiszen rendkívül nagy a 
felelősség, de november 4-én ez 
megtörtént, november 5-étől már a 
Brantner Veres cég gyűjti a háztar-
tási hulladékot a lakosságtól a 2-es 
zónában – közölte Tóth Brezovszky 
Andrea, az Ecolect Közösségi Fej-
lesztési Társulás ügyvezető igazga-
tója. 

A köztisztasági céggel szemben 
jogos a marosvásárhelyi és a kör-
nyékbeli községek lakosságának az 
elvárása, hogy régen várt kifogás-
talan munkát végezzen, hogy új 
szintre lépjünk, tiszta legyen a kör-
nyezet, s megvalósuljon a szelektív 
hulladékgyűjtés. 

A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal november 7-én közzé-
tette, hogy a köztisztasági 
vállalattal kötött szerződés alapján 
a szelektív hulladékgyűjtés lebo-
nyolításának módját, a konténerek 
számát, elosztását és a gyűjtőköz-
pontokra vonatkozó minden infor-
mációt a szerződés teljesítéséért 

felelős Ecolect Közösségi Társu-
lásnak kell megadnia és ismertet-
nie.  

A marosvásárhelyi hulladék-
gyűjtési program megtekinthető a 
https://rb.gy/duiidm weboldalon.  

A vásárhelyi közterületek tisztán 
tartása, amelyért szintén a Brantner 
felel, továbbra is az önkormányzat 
hatáskörében marad. A polgármes-
teri hivatal munkatársai folyamato-
san ellenőrzik a közterületeket, s 
jelentik, amennyiben hiányosságot 
tapasztalnak. Ha a helyzet to-
vábbra is fennáll, és a problémák 
nem kerülnek orvoslásra, szankci-
ókat javasolnak, amelyek akár a 
szerződés felbontásához vezethet-
nek – olvasható a város közlemé-
nyében. 

A hivatal arra kéri a marosvásár-
helyieket, hogy a háztartási hulla-
dékot csak a gyűjtőhelyeken 
helyezzék el. A nagy méretű építési 
és növényi hulladék számára külön 
gyűjtőpontokat alakítanak ki, ame-
lyekről előzetesen tájékoztatják a 
lakosságot. 

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor 

Fotó: Gligor Róbert László

Jól gazdálkodnak, van eredmény 
Félmillió euróval gazdagodhatnak, de több is lehet 

Szombaton kezdett 
az új köztisztasági szolgáltató 
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A napokban a mezőgazdasági 
igazgatóságok által készített jegy-
zőkönyvek alapján összesítette a 
szárazság okozta kárt a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium. Novemberig 1.017.358 
hektáron lett kevesebb a termés a 
csapadék hiánya miatt. Kártérítést 
csak az a gazda kaphat, akinek egy 
hektáros szántóföldje legkevesebb 
30%-át érintette a szárazság. A kárt 
a helyszínen a mezőgazdasági igaz-
gatóság, a Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökség 
(APIA) és a polgármesteri hivatal 
képviselőiből álló bizottság kell 
megállapítsa, majd a tulajdonos je-
lenlétében jegyzőkönyvben rög-
zítse. A minisztériumhoz 38 
megyéből küldtek kárjelentést, köz-
tük megyénkből is. A szárazság  
leginkább a tavaszi kultúrákat érin-
tette. A jegyzőkönyvek alapján no-
vemberig 438.588 hektár 
törökbúzával, 224.112 hektár nap-
raforgóval, 36.869 hektár szójával, 

40.055 hektár takarmánynövénnyel 
bevetett földterületen több mint 
30%-kal lett kevesebb a termés az 
időjárás miatt. Az őszi vetést köve-
tően eddig 189.070 hektár búza és 
tritikálé, 30.698 hektár zab, árpa és 
sörárpa, valamint 26.805 hektár 
repce károsult. A kimutatást a 
hónap közepén véglegesítik. A kárt 
a minisztérium az erre elkülönített 
pénzalapból téríti meg a gazdáknak.  

Ileana Guşatu, a Maros Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság vezetője lapunknak el-
mondta, a Mezőségen, Radnót kör-
nyékén volt a tavaszi vetéskor, majd 
ezt követően rövidebb ideig  
szárazság, de a megye területeit 
nem érintette olyan mértékben, 
mint a déli megyéket. Az idén a ta-
valyihoz viszonyítva mintegy 5-
10%-kal lett kevesebb helyenként a 
termés, csak kevés helyen érik el a 
gazdák a kárterítéshez szükséges 
terméskiesést, így nem számíthat-
nak anyagi támogatásra. (vajda) 

Összesítették a szárazság utáni kárt  
Megyénkben 

kis területet érintett  
 

Gligor Róbert László 



Vannak olyan eseménysorozatok, 
amelyekről – a szakmában eltöltött 
évek számától függetlenül – kimon-
dottan nehéz beszámolót írni. És 
nem azért, mert annyira rosszak 
vagy eseménytelenek lettek volna, 
épp ellenkezőleg: aránylag rövid 
időtartam keretében oly sok érde-
kes, értékes, tartalmas információ-
val szolgáltak, hogy mindenről írni 
bőven meghaladná a lap által bizto-
sított keretet, bármit is kihagyni 
pedig vétek volna. Ilyenkor érkezik 
a szakmai dilemma: írjunk-e egy 
kvázi száraz, rövid, de pontos ösz-
szefoglalót, vagy toljuk el magun-
kat gonzó-stílbe, a hangulatok, 
érzések szubjektív világába. Előbbi 
nem lenne méltó az olvasóhoz, mert 
elkerülhetetlenül szakmázás lenne 
belőle, ami lehet, hogy őt nem ér-
dekli, utóbbi pedig nem lenne méltó 
az adott rendezvény színvonalához. 
Jelen esetben a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem Doktori Iskolá-

jának A sokaság hangja: reteatrali-
záció a romániai színjátszásban 
című múlt hét végi, háromnapos 
eseménysorozata kapcsán merül-
tünk el ebben a dilemmában, 
amelyből Erika Fischer-Lichte-nek, 
a színháztudomány egyik legismer-
tebb nemzetközi szaktekintélyének 
az eseményen tartott előadása, il-
letve annak pár mondata emelt ki: 
amint megjegyezte, korunk hétköz-
napjainak egyik legjellemzőbb vo-
nása a teatralitás. És e teatralitás 
nemcsak a színházakra, hanem a 
hétköznapi helyzetekre is értendő. 
Hiszen – teszem hozzá én – minden 
egyéb mellett elég, ha csak az utcai 
performanszokra vagy a közösségi 
médiára, a felhasználók kisfilmjeire 
gondolunk: minden arról szól, hogy 
valaki csinál valamit, a többi pedig 
nézi. Ennél több – sokak egybe-
hangzó véleménye szerint – nem is 
kell a színházhoz. 

Ezen, a hétköznapok részévé vált 
teatralitás felől indulva megkockáz-
tatom, hogy azok is érdeklődéssel 
olvassák e beszámolót, akiket 
amúgy meglehetősen hidegen hagy 
ez a világ, hiszen a színház már  
régóta túlnőtte a kőszínházi keretet, 
ott rejtőzik a vizualitás uralta vilá-
gunk minden rétegében. És ezen ré-
tegek közül számos képezte a 
háromnapos eseménysorozat elő-
adásainak tematikáját is, az érteke-
zések a színháztudomány számos 
területét átfogták. Több tényező is 
kiemelte e rendezvénysorozatot a 
hasonló konferenciák közül: az 
egyik, hogy a művészeti egyetem 
doktori iskolája szervezte, tehát a 
felsőoktatás legmagasabb szintjén 
oktatók és tanulók, valamint nem-
zetközi hírű szaktekintélyek előadá-
sait hallhatta az érdeklődő 
közönség. A másik, hogy ezzel az 
alkalommal az iskola fennállásának 
a 15. évfordulóját is ünnepelte, ez-
által elkerülhetetlenül a múltba és 
múlthoz is fordult, érdekes adalé-
kokkal telítve a jövőbe tekintő dok-
torképzést. A harmadik pedig, hogy 
nyilvános volt és ingyenesen láto-
gatható, így a színházat szerető nem 

szakmabeliek is részt vehettek az 
előadásokon, beszélgetéseken, érte-
sülhettek a legújabb kutatásokról és 
eredményekről. 

Az eseménysorozat csütörtök 
délután kezdődött, és szombat este 
ért véget. Az első nap több kötetet 
is bemutattak az egyetem Stúdió 
Színházának előcsarnokában és a 
Gemma Book Caféban: közöttük a 
Doktori Iskola Studia Artis könyv-

sorozatának román és magyar 
nyelvű köteteit, Cătălina Mihăilă, 
Elise Wilk, Karina Căpraru, Boros 
Csaba és Strausz Imre-István köny-
veit. Ismertették a Korunk szeptem-
beri színházi számát, a Test – 
hatalom – performativitás című ku-
tatási projektet pedig Ungvári  
Zrínyi Ildikó projektvezető mutatta 
be. A csütörtöki program Kovács 
Levente Életforma, nem hivatal 
című kötetének bemutatójával ért 

véget a Gemma Book Caféban. 
Pénteken az eseménysorozat meg-
hívottjainak előadásai, majd a dok-
tori iskola 15. évfordulójának 
ünnepi rendezvénye következett, 
szombaton pedig reggeltől estig 
tartó konferenciára került sor, 
amelynek szekcióiban hazai és ma-
gyarországi egyetemek doktori is-
koláinak hallgatói adták elő 
értekezéseiket.  

Péntek délelőtt Adamovich  
Ferenc és Bianca Holobuţ előadá-
sait láthatták az érdeklődők, majd 
kezdetét vette a The Movement Of 
Retheatricalization In Romania 
című, illetve tematikájú eseményso-
rozat, amely a romániai színházban 
a múlt század hatvanas éveiben be-
következő, és az erdélyi magyar 
színjátszásra is nagy hatást gyako-
roló reteatralizációs törekvésre fó-
kuszált. Ennek keretében az 
Amerikai Egyesült Államokból ér-
kezett Both András adta elő  
Retheatricalization: Building the 
Dramatic Space. A Designer’s View 

című előadását, majd Meetings on 
the Topic of Retheatricalization cím 
alatt Andrei Şerbannal beszélgetett 
Albert Mária.  

Igencsak érdekesnek és fontos-
nak bizonyult a Forme Teatrale  
Conexe. Istorie Teatrală Maghiară 
Din Transilvania című előadás is, 
amely magyar nyelven, román tol-
mácsolással zajlott, természetesen 
nem véletlenül: itt arról volt szó, 
hogy a magyar kezdeményezésre 
indult, marosvásárhelyi és magyar-
országi kutatók által kidolgozott 
Philther nevű, határozott előadás-
elemzési protokollt követő, rendkí-
vüli jelentőségű, a magyar 
színháztörténet egykori, fontos elő-
adásait mai szempontok szerint 
elemző, az elemzéseket kötetekben 
kiadó és a philther.hu című, fényké-
pekkel, videófelvételekkel gazda-
gon ellátott, rétegzett olvasási 
élményt nyújtó honlapra feltöltő 
projekt kezdeményezői e kutatást 
most a román színháztörténet egyes 
előadásaira is kiterjesztik. E projek-
tet mutatta be Jákfalvi Magdolna és 
Kékesi Kun Árpád. Mint mondták, 
a kutatás első eredményei 2019-ben 
jelentek meg magyarul Ungvári 
Zrínyi Ildikó társszerkesztésével az 
Erdélyi magyar színháztörténet. 
Philther-elemzések című, több mint 
500 oldalas kötetben. – Ez a kiad-
vány, illetve a kutatás folyamata 
hozta magával azt a felismerést, 
hogy mutassuk meg ezt a kutatást a 

lehető legszélesebb körben. A kuta-
tást magyar és angol nyelven kezd-
tük el terjeszteni a philther.hu 
oldalon, és nagyon hamar rájöttünk, 
hogy románul is olvasható kell le-
gyen, hiszen elkészítjük Erdély 
színjátszásának a történetét, ám a 
román szakma számára ezek az 
eredmények eddig egyáltalán nem 
voltak láthatóak. A készülő kötettel 
egy olyan válogatást készülünk a 
románul olvasók elé tárni, amely az 
erdélyi színháztörténetnek a román 
kapcsolataira fókuszál, és megpró-
báltunk olyan, kánonformáló elő-
adásokat kiemelni, amelyeket 
román társulatokkal magyar vagy 
magyar társulatokkal román rende-
zők vittek színre – mondta Jákfalvi 
Magdolna és Kékesi Kun Árpád, 
majd Boros Kinga, Patkó Éva,  
Dálnoky Réka, Albert Mária és 
Varga Anikó ismertette különböző, 
román–magyar koprodukcióban ké-
szült előadások Philther-elemzéseit. 

Délután vette kezdetét a Doktori 
Iskola megalapításának 15. évfor-

dulója kapcsán szervezett ünnepség 
a Stúdió Színházban, amelyen Sorin 
Crişan, a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem rektora üdvözölte a 
közönséget. Mint mondta, a Dok-
tori Iskola végzettjei közül sokan a 
hazai és nemzetközi tudományos 
élet ismert személyiségeivé váltak, 
és oktatóik között is vannak olya-
nok, akiknek neve és alakja megke-
rülhetetlen: közéjük tartoznak a 
magyarországi Jákfalvi Magdolna 
és Kékesi Kun Árpád professzorok, 
a Doktori Iskola oktatói is – hallot-
tuk Sorin Crişantól, aki érdemeik 
elismeréseként Jákfalvi Magdolná-
nak az egyetem aranyérmét, Kékesi 
Kun Árpádnak pedig az intézmény 
arany oklevelét adta át, majd Bob 
Fülöp Erzsébet, a Doktori Iskola 
igazgatója szólalt fel. 

– A mindenkori Doktori Iskola 
védjegyét a doktoranduszaink jelen-
tik. Hallgatóink 2022-ig 79 doktori 
tézist védtek meg, az utóbbi négy 
év alatt 27-et, a felsőoktatási akkre-
ditációs bizottságnak elküldött hi-
vatalos jelentés szerint a 2015 és 
2020 között beiskolázott hallgató-
ink és végzőseink összesen 152 ta-
nulmányt közöltek, 300 

konferencián vettek részt, 1438 mű-
vészeti alkotást hoztak létre és 90 
díjban részesültek. A számadatok 
növekvő tendenciát mutatnak. A kö-
vetkező évek legfontosabb célkitű-
zése, hogy még több nemzetközi 
nyelven írt tanulmányt hozzunk 
létre, hiszen fontos kutatások szü-
letnek, és ne legyünk bátortalanok. 
2019-ben választottak meg a Dok-
tori Iskola vezetőjének, kevés ta-
pasztalattal, de nagy lelkesedéssel 
indultam. Amikor elolvastam dr. 
Béres Andrásnak, a Doktori Iskola 
első igazgatójának az interjúit, el-
gondolkodtam, milyen hatalmas 
volt az ő aktivitása: új épületek, 
egyetemi katedrák, a Doktori Iskola 
létrehozása kötődik hozzá. Tevé-
kenységem során én is megéreztem 
a csapatmunka erejét, hogy nem 
vagy egyedül, mert a mi közössé-
günk empatikus, segítőkész és ösz-
szefog bármikor, hogy megtartson. 
Giorgio Agamben Mit jelent kor-
társnak lenni? című tanulmányában 
írja: Kortárs az, akinek egyenesen a 
szemébe vág a saját korából fel-
csapó sötétség-nyaláb, kortárs az, 
aki tudja, hogy miként kell ezt a sö-
tétséget látni, és képes tollát a sötét-
ségbe mártani. Kedves barátaim, 
megfordítva Agamben idézetét: kö-
szönöm, hogy tollaitokat a fénybe 
mártottátok!  

Schneider Tibornak a Doktori  
Iskoláról készített rövidfilmjét kö-
vetően Buta Árpád és a Tiberius vo-
nósnégyes adta elő Boros Csaba 

Schubert-átiratát, majd 80. életévét 
betöltő Béres András professzornak, 
az egyetem egykori rektorának, a 
Doktori Iskola alapítójának köszön-
tése következett. Laudációt mondott 
Sorin Crişan, a Művészeti Egyetem 
rektora, majd Béres András üzenetét 
hallhatták a jelen lévők, ezt köve-
tően Jákfalvi Magdolna és Kékesi 
Kun Árpád mutatta be a Vocaţia  
excelenţei/ Béres András/ A kiváló-
ság dicsérete és az Egy filozófus 
Székelyvárosból. Béres András 
mondja című köteteket (az esemény 
ezen részéről hamarosan részletesen 
is beszámolunk – a szerk.), végül 
Boros Csaba Different Times.  
Hommage a Philip Glass című, vo-
nósnégyesre írt kompozíciója zárta 
a péntek délutáni ünneplést.  

A rendezvénysorozat keretében 
szervezett konferenciára szombaton 
került sor, amelynek első felvoná-
saként Erika Fisher-Lichte tartotta 
meg What is Retheatricalization? 
című előadását. A magyar nyelvű 
színházművészeti egyetemek dok-
tori iskolái harmadik nemzetközi 
konferenciájának a Studium Hub 
adott otthont, a nap folyamán négy 
szekcióban (Ungvári Zrínyi Ildikó, 

Bob Fülöp Erzsébet, Kékesi Kun 
Árpád és Jákfalvi Magdolna veze-
tésével) három egyetem – a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem, a 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
és a budapesti Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetem – doktoranduszai 
adták elő értekezéseiket, mutatták be 
projektjeiket a színházművészet leg-
különfélébb ágazataiból: a nívós és 
sok esetben humorban is bővelkedő 
előadások során szó esett többek kö-
zött a dramaturgi munkáról, a dráma-
írásról és -átírásról, a térrendezésről, 
a színház filmbeli ábrázolásairól, az 
első női rendezőkről, a tehetségfoga-
lom alakulásáról, különböző színész-
képzési módszerekről, táncról és 
mozgásról, de nem hiányoztak az 
előadás-elemzések sem. 

Igazán tartalmas, emlékezetes és 
a szépszámú közönség ellenére is 
családias, közvetlen hangulatú ese-
ménysorozaton vehettünk részt a 
hétvégén, amely – az idén 15 éves 
Doktori Iskola meghívottjainak, ok-
tatóinak, hallgatóinak a felsőokta-
tási képzés doktori fokozatának 
megfelelő nívón megírt és előadott, 
mégis közérthető és érdekes érteke-
zéseivel egyetemben – ismét meg-
mutatta, hogy a színház világa nem 
egy elefántcsonttoronyba zárt, ön-
magát szétszakmázó, befelé forduló 
entitás, hanem egy nyitott és széles 
univerzum, amely átitatja életünk 
megannyi vetületét. 

Fotók: Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem  
Facebook-oldala,  

Kaáli Nagy Botond
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Kaáli Nagy Botond

Tizenöt éves a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolája 
„Tollaitokat a fénybe mártottátok” 



Ottjártunkkor csak a csupasz 
falak álltak, pár ember dolgozott, 
de látványos munka nem volt. A 
falak vakolatlanok, nyílászáró 
nincs. A munkatelep-vezető meg-
jegyezte, ők legalább folytatják a 
munkát, más vállalkozók a magas 
árak miatt kénytelenek voltak tel-
jesen leállni. Kérdés, hogy a jövő 
tanévet ebben az iskolában kezdhe-
tik-e a tanulók, akik jelenleg az 1-
es iskolába járnak, délutáni 
„műszakban”. Ez az átszervezés 
érinti az 1-es iskola tanulóit is, hi-
szen 10 perccel rövidebbek, 40 
percesek az óráik. 

Elmarad a bölcsődeépítés 
Tíztermes bölcsőde építését ter-

vezték a városban, a pályázatot 
megnyerték, közben drágult az épí-
tőanyag, s a 10 millió lejes költség-
ből 8,5 millió lejre duzzadt az 
önrész, amit az önkormányzat már 
nem tudott vállalni. Ugyanis az évi 
költségvetésben 2 millió lej jut fej-
lesztésekre. Kis István alpolgár-
mester szerint a tervet nem vetették 
el, újabb pályázati lehetőségre vár-
nak.  

Nem kezdték el a Maros-híd ja-
vítását és a művelődési ház felújí-
tását sem. A híd javítására a 
közbeszerzési platformon a közúti 

infrastruktúrát kezelő országos tár-
saság, a CNAIR által kiírt pályá-
zatra egy cég sem jelentkezett. A 
dokumentációt aktualizálták, és 
november folyamán ismét meghir-
detik a licitet.  

A művelődési ház felújítását is 
el kellett volna kezdeni, az épületet 
kiürítették, de a nyertes cég még 
nem fogott neki a munkának.  

Felújítják az új városrész 
úthálózatát, tömbházakat 
hőszigetelnek 

– Az elmaradt vagy félbehagyott 
munkálatok mellett több projek-
tünk van folyamatban. A közvilá-
gítás korszerűsítésére vonatkozó 
szerződést aláírtuk a kivitelezővel, 
azonban a munkálatok elhúzódtak. 

A telepen befejezték a szerelést, je-
lenleg három cég dolgozik, az 
egész várost lefedik. LED-es vilá-
gítótestek lesznek minden oszlo-
pon, amelyeket távirányítással 
lehet szabályozni. A LED-es égők-
kel az eddigi fogyasztás 25-30 szá-
zalékát érjük el, mindamellett, 
hogy eddig csak minden második 
oszlopon égtek égők – mondotta az 
alpolgármester. 

Az Anghel Saligny program ke-
retében benyújtott két pályázatból 
a nagyobbat nyerte el a város. Ez 
az új városrész, a tömbháznegye-
dek úthálózatának, továbbá a 
Május 1., az Állomás, a Vadász 
utcák és a járdák teljes felújítását 
teszi lehetővé. Uniós projekt révén 
két tömbházat hőszigetelnek. A kö-
zeljövőben az óvodák, az 1-es is-
kola épületeinek felújítására 
készülnek.  

Autópálya-csomópont 
Marosgezsénél 

Nagyon jó hír, hogy a közúti inf-
rastruktúrát kezelő országos társa-
ság, a CNAIR Marosgezsénél 
autópálya-csomópontot, le- és fel-
hajtót ígért, a társaság képviselői a 
helyszínen jártak, folynak a felmé-
rések, az ügyintézés. Így a város 
közvetlenül bekapcsolódik a pálya 
forgalmába. 

Szerkesztette: Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)

Autópálya-csomópont Marosgezsénél        Fotók: Nagy Tibor
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Sok munkálattal késnek Marosludason 

Kis István alpolgármester

Új óvodai csoport indult 

Portik-Hegyi Kelemen második 
éve az Aranyos-tordai Főes-
peresi Kerület főesperese, a 
marosludasi római katolikus 
közösség plébánosa, de ő 
szolgál a mezőszengyeli plé-
bánián, Marosbogáton, And-
rássytelepen, Cintoson, 
Marosgezsén, Magyarbükkö-
sön és Magyarózdon is.  

– Nemrég kaptam meg a kineve-
zésem a következő öt évre. Nyolc-
száz római katolikus hívem van, 
szórványban vagyunk. Marosluda-
son, a telepen, Szengyelben és Ma-
rosbogáton tartok szentmisét, a 
többi településen, ahol csak egy-két 
katolikus család van, találkozók 
vannak. A marosludasi templomunk 
vasárnaponként megtelik, a hívek 
körülbelül 25 százaléka jár temp-
lomba, azaz 120-125 személy. Re-
mélem, hogy azok is elkezdenek 
templomba járni, akik eddig ezt 
nem tették meg. A templomba járó 
gyerekek és a fiatalok száma növe-
kedett. A szentmisén való részvétel 
a „csúcs” kellene legyen, mert az 
oltáriszentség a keresztény életnek 
a forrása. Az elődöm nagyszerű 
pásztor volt, amit újként hoztam, az 
a gyerekekkel, fiatalokkal való fog-

lalkozás. A felnőttekkel is más 
programokat szervezünk, ahol az 
élet kerül előtérbe. Ebből kifolyólag 
kellene eljussunk oda, hogy a temp-
lomban a szentmiséken való részvé-
tel is növekedjen.  

Lelki építkezés  
– Milyen programokat szervez, 
főesperes úr?  
– A gyerekekkel elkezdtük a 

rendszeres hitoktatást a plébánián a 
nulladik osztálytól kezdve. Abban a 
szerencsés időszakban vagyunk, 
hogy jövőben lesz a bérmálkozás, 

és elkezdtük a felkészülést. Har-
minc fiatal van, akik bérmálkozhat-
nak. Újból egy lelki napra 
készülünk, Kolozsvárra megyünk, 
ahol fiataljaink a környékbeli fiata-
lokkal is találkozhatnak. A nyáron 
táborokat szerveztünk, a gyerekeket 
elvittük táborba Ivóba, a Madarasi 
Hargita aljában levő Kolping-tá-
borba. Együtt voltunk a gyergyói-
akkal. A fiatalokat külön 
táboroztattuk. Nagyon mély lelki 
élmény volt számukra. Az is örven-
detes, hogy a tömbben élő gyer-
mekek és fiatalok találkozhattak a 

szórványban élő magyarokkal, egy-
mást megismerve, egymást gazda-
gítva, közösen tudták megélni a 
vallásos, lelki életüket. A felnőttek-
kel is közösségformáló együttléte-
ket szervezünk. Tavaly a férfiakkal, 
idén a nőkkel voltunk zarándokú-
ton. Nagy élmény volt, kérésük, 
hogy többször szervezzünk ilyent. 
Beindítottuk a bibliaestéket, ami a 
felnőttkatekézis része. Ezenkívül 
találkozom az elsőáldozásra ké-
szülő gyermekek szüleivel, amíg a 
gyermekek felkészülési időszakban 
vannak. A tavaly megtartottuk a há-
zasság hetét, együtt a reformátusok-
kal. Befejezésként tartottunk egy 
farsangi bált. 

Annak, hogy közös programokat 
szervezhettünk, nagyon örvendek, 
mert ökuméniapárti vagyok, az egy-
házunk hozzáállása az ökumeniz-
mus építése, hogy ismerjük meg 
jobban egymást, fogadjuk el egy-
más értékeit. Czirmay Csaba Le-
vente református lelkésszel, 
esperessel jól együttműködünk, na-
gyon nyitott, szép a vele kialakított 
kapcsolat. December 10-ére terve-
zünk a pedagógusoknak egy lelki 
napot, ezt is közösen szervezzük. 
Az egyházközségnek is szervezünk 
egy biblikus lelki napot, erre  
december 3-án kerül sor, ide a Ka-

tolikus Magyar Bibliatársulat veze-
tői jönnek el.  

Játszótér, új kerítés, felújított 
épületek 

– Az udvaron, a plébánia körül 
jelenleg is dolgoznak. Mivel fog-
lalkoznak?  
– Idén újrafedtük a plébániát, 

mert százéves cserepek voltak rajta, 
továbbá az üzlethelyiségeinket is. A 
szomszédságban van egy épület, az 
ifj. gróf Andrássy-ház, amely az el-
múlt 30 évben épült, ahol közösségi 
rendezvényeket tartunk, s ahol szál-
láslehetőségek is vannak, ezt is fel-
újítjuk és újrafedjük. Az udvaron 
kialakítottunk egy játszóteret, fel-
újítottuk a kerítést, térköveztünk, új 
arculatot adunk az udvarnak. Ami-
kor pap lettem, azt szerettem volna, 
hogy több időm legyen a lelki dol-
gokra. Ez a segédlelkészi években 
meg is valósult, de attól kezdve 
mindig építeni és javítani kellett. 
Három templomot építettem, egyet 
Újszékelyen, kettőt Gyergyószent-
miklóson, emellett plébániákat hoz-
tunk létre. Amint ide kerültem, itt is 
felújítás következett. Amíg kell, és 
tudjuk tenni a dolgunkat, addig 
tesszük – fogalmazott a főesperes. 

Lelki építkezés és közösségépítés 

Amikor beindult a magyar 
óvoda, úgy tűnt, hogy minden 
marosludasi magyar kisgyer-
meket be tudnak fogadni 
ebbe az intézménybe. Rövide-
sen kiderült, hogy 15-tel több 
a gyermek, újabb magyar cso-
portot kell indítani, ami ör-
vendetes, hiszen a városban – 
a telepet is beleértve – 80 kis-
gyerek van, amennyi rég nem 
volt Marosludason. 

Így hát 15 gyermekkel egy új 
magyar tannyelvű kiscsoportot kel-
lett létesíteni, ők a Csodálatos Há-
zikó nevet viselő vegyes tannyelvű 
óvodában kezdték el a tanévet.  

Ottjártunkkor őszi díszbe öltö-

zött, hangulatos udvar fogadott, a 
gyermekek színes falevelekből de-
korációkat készítettek, töklámpá-
sok, őszi virágok társaságában folyt 
a foglalkozás. Balogh Katalin és 
Udvarhelyi Zsuzsa csoportjában a 
gyermekek gesztenyéből formáztak 
különböző figurákat.  

A helyi pedagógusok azt remélik, 
hogy lesz utánpótlás, lesz elegendő 
gyermek az elemi osztályokban. 
Sajnos, a környékbeli településeken 
lassan megszűnik a magyar nyelvű 
oktatás. Marosbogáton például már 
se óvoda, se elemi oktatás nincs, a 
felső tagozaton még tíz gyermek 
sincs. A mezőbodoni iskola hely-
zete még jó, de a jelek rossz irányba 
mutatnak.  

Szüreti bál 

Az RMDSZ marosludasi szervezete és a Marosludasért Kulturális 
Egyesület szervezésében november 5-én nagy sikerű szüreti bát tartottak 
a helyi Rómeó és Júlia étteremben. A hagyományos őszi rendezvényen 
több mint 350-en vettek részt, ahol együtt mulatott a város magyarsága.  

A talpalávalót ez alkalommal is László István és zenekara húzta.  



A Fehérvár FC hazai pályán – 
kétszer is hátrányból felállva – 2-
2-es döntetlent játszott a vendég és 
listavezető Ferencvárosi TC ellen 
vasárnap, a magyar labdarúgó NB 
I 14. fordulójának zárómérkőzé-
sén. 

Egy kihagyott helyzet, majd egy 
zúgó felső léc jelezte a fehérváriak 
fölényét a meccs elején, mégis a Fe-
rencváros szerezte meg a vezetést, 
Ryan Mmaee volt eredményes bün-
tetőből (0-1). A félidő közepén Ko-
vács Dániel bravúrjaira volt 
szükség ahhoz, hogy az FTC ne nö-
velje az előnyét. Támadott a Fehér-
vár, ment előre az egyenlítésért, 
hátul azonban rendre kinyílt, így a 
zöld-fehéreknek több esélyük is 
volt az újabb gólra, de minden hely-
zetüket elpuskázták. 

Fordulást követően egyenlített a 
házigazda: Lirim Kastrati ugrott ki 

egyedül, és elgurította a labdát a 
kapus mellett (1-1). Sebességet vál-
tott ekkor a Ferencváros, és Ryan 
Mmaee második találatával perce-

ken belül ismét megszerezte a veze-
tést (1-2). A folytatásban fáradni lát-
szottak a hazaiak, míg a vendégek 
sorra dolgozták ki a helyzeteket, ám 

egyikből sem tudtak betalálni, ami 
a hajrában megbosszulta magát, 

mert az utolsó előtti percben Dárdai 
Palkó a hálóba vágta a labdát (2-2).  

A tavalyi eredményes év után az idén az 
előbbre lépés gondolatával vágott neki az 
idénynek a Sirius női kosárlabdacsapata. 
Azonban már látható, hogy ebből nem lesz 
semmi. Egyrészt a klub vezetősége elis-
merte, hogy nem sikerült a legjobban a 
keret összeállítása, másrészt már az első 
fordulóban súlyos sérülést szenvedett 
Czimbalmos Tímea, aki hosszú ideig nem 
léphet pályára, és jelentősen meggyengí-
tette a szabályok miatt felértékelődött fon-
tosságú belföldi kontingenst, harmadrészt 
pedig belső konfliktusok miatt teljesen 
szétesett az idényre összeállított terv. 

Az ellentét Carmin Popa vezetőedző és 
Ruxandra Chiș játékirányító között rob-
bant ki, utóbbi ugyanis kétségbe vonta az 
edző taktikáját, majd nem volt hajlandó el-
fogadni, amikor az edző egy videóelemzés 
során felhívta a figyelmét, hogy hol hibá-
zott. A konfliktus odáig fajult, hogy el-
hagyta a termet, és Ionel Brustur 
másodedző is követte. Miután ezért bünte-
tést kapott, nem jelent meg az edzésen, 
majd a konstancai mérkőzésre induláskor 
sem. A súlyos fegyelmezetlenséget a klub 
kénytelen volt a belső rendszabálynak 
megfelelően a fizetés megvonásával és a 
játékos felfüggesztésével büntetni. Az el-
romlott gépezetet azonban helyrehozni 
már lehetetlen, hiszen Chișsel a második 
belföldi kulcsjátékos esik ki az alaprotáci-
óból, márpedig román állampolgárságú 
kosárlabdázó folyamatosan kell legyen a 
pályán, és a fiatalok nem tudják maradék-

talanul pótolni Chiș és Czimbalmos hiá-
nyát. 

Ráadásul a légiósokkal is „bevásárolt” 
idén a csapat, néhányuk egyáltalán nem 
váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket. 

Az idei csapat sérülékenysége a szom-
bati bajnoki meccsen is megmutatkozott. 
A már említett hiányzók mellett Jasmyne 
Harris sem utazott Alexandriára, tőle azon-
nali hatállyal megvált a klub. Biztos, hogy 
ez sem javította a hangulatot a keretben, 
ám az idén szintén gyengélkedő Alexand-
ria otthonában így is nyerni lehetett volna, 
hiszen a házigazdák kisifjúságiak esetében 
is szerénynek számító hatékonysággal, 
23%-kal dobtak mezőnyből. A Sirius sem 
jeleskedett (26%), ám a második és harma-
dik negyedben így is előnyre tett szert, és 
a befejezés előtt két és fél perccel 8 ponttal 
vezetett. 42-47 után azonban nem dobott 
pontot, és hibák, butaságok és ügyetlenke-
dések egész sorát elkövetve lehetővé tette, 
hogy a házigazdák megszerezzék a győzel-
met. Volt egy-két játékvezetői ítélet is 
ebben a periódusban, amely a házigazdák-
nak kedvezett, ám kosár alól például illik 
bedobni, labdavezetés közben pedig nem 
igazán illik elhasalni. A Sirius 31 (!!!) el-
adott labdát számlált a meccsen, ebből hár-
mat az utolsó percben, amikor Alexandria 
megfordította az eredményt.  

A Sirius következő ellenfele hazai pá-
lyán a Kézdivásárhelyi KSE lesz, az idei 
bajnokságban azonban  csodának kell tör-
ténnie, hogy a csapatnak sikerüljön az első 
nyolc közé jutni, pedig ehhez csak három 
ellenfelet kellene megelőznie.

Kötelező penzumot teljesített a Szörnyek a 
Keresztesek ellen az amerikaifutball-bajnokság 
alapszakaszának utolsó fordulójában, hisz 
egyészt az eredmény már nem változtathatott 
a végső sorrenden, másrészt toronymagas esé-
lyesként lépett pályára, amit aztán az eredmény 
is igazolt. A találkozó előtt azonban lehetőség 
nyílt egyperces néma csenddel megemlékezni 
az ukrán Dmitro Szerbinről, akinek oroszlán-
része volt a tavalyi ezüstérem megszerzésében, 
ám aki egy hete esett áldozatául egy orosz ra-
kétatámadásnak, miközben orvosként mentési 
műveletben vett részt. 

A meccs nem hozott különösebb izgalmakat, 
hiszen a Szörnyek – az utolsó kivételével – 
minden labdabirtoklásukat pontokra váltották, 
kisebb-nagyobb erőfeszítés után. A Kereszte-
seknek is volt egy-két szép megmozdulásuk, 
mindjárt az első támadásuk során egy 30 yar-
dos passz, és további 40 yard futás után két mé-
terre jutottak a Szörnyek célvonalától, ám 
innen a hazai védelem tette a dolgát. Az első 
hazai touchdown a quarterback Schimenz ne-

véhez fűződik, aztán a következő kolozsvári 
offenzíva végén Corpering az ellenfél puntjá-
ból futott a célterületig. 

A második negyed Corpering nagy bakijával 
indult, hiszen a Keresztesek ismét puntra kény-
szerültek, a marosvásárhelyi safety azonban ki-
ejtette a kezéből a labdát, és a kolozsváriak 
saját punt után szereztek egy talált touchdownt. 
Innen azonban csak a Szörnyek voltak eredmé-
nyesek. Két Redding touchdown után Corpe-
ring egy újabb kolozsvári puntot váltott 70 
yardos futással hat ponttá, majd Fekete Cson-
gor elkapott labdával jutott öt yardig, ahonnan 
Schimenz szerezte meg a pontokat. 

42-6-nál ért véget az első félidő, és automati-
kusan életbe lépett az úgynevezett mercy rule 
(kegyelmi szabály), amelynek értelmében, ha túl 
nagy a különbség a két fél között, az időt már 
nem minden esetben állítják meg. Ezért aztán a 
második félidőben kevesebb minden történt, két 
további touchdown azonban még belefért. 

A bajnoki idény két hét múlva folytatódik az 
elődöntőkkel, a Szörnyek hazai pályán fogad-
ják a Resicabányai Mozdonyokat. Az alapsza-
kaszban a marosvásárhelyiek 44-6-ra nyertek. 

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 

A tabella 
 
1. Ferencváros 12 9 1 2 29-10 28 
2. Kisvárda 14 7 4 3 26-22 25 
3. Kecskemét 14 6 6 2 22-15 24 
4. Puskás AFC 14 5 6 3 19-16 21 
5. ZTE 13 5 3 5 21-17 18 
6. Paks 13 5 3 5 22-22 18 
7. Debrecen 14 4 5 5 25-25 17 
8. Fehérvár FC 14 4 4 6 15-20 16 
9. Mezőkövesd 14 4 4 6 18-24 16 
10. Újpest FC 14 3 4   7 16-25 13 
11. Honvéd 14 3 4 7 14-25 13 
12. Vasas 14 2 6 6 12-18 12 
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Dmitro Szerbin emlékére 

A ferencvárosi Aissa Bilal Laidouni (k) lő kapura. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Fotó: Nagy Tibor

Belső botrányok bomlasztják 
a Siriust 

Döntetlent játszott a Fehérvár a Ferencvárossal 

Jegyzőkönyv 
NB I, 14. forduló: Fehérvár FC – Ferencvárosi TC 2-2 (0-1) 
MOL Aréna Sóstó, 6121 néző, vezette: Bognár T. 
Gólszerző: Kastrati (52.), Dárdai P. (89.), illetve R. Mmaee (15., 58.). 
Sárga lap: Fiola (14.), Kastrati (66.), Stopira (90+4.), illetve Pászka (60.). 
Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Serafimov, Fiola, Stopira – Pokorny, Lednyev (Szendrei Á. 84.) – Kast-
rati (Bumba, 77.), Houri, Schön (Dárdai P., 73.) – Kodro. 
Ferencváros: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Pászka – Besic, Laidouni – Zachariassen, Mercier 
(Marquinhos, 65.), Traore – R. Mmaee (Esiti, 88.). 

Eredményjelző 
* NB I, 14. forduló: Vasas FC – Debreceni VSC 0-3, Paksi FC – Bu-
dapest Honvéd 5-0, MOL Fehérvár FC – Ferencvárosi TC 2-2. 
* NB II, 15. forduló: HR-Rent Kozármisleny – Aqvital FC Csákvár 1-
3, MTK Budapest – Tiszakécskei LC 4-1, Szeged-Csanád Grosics 
Akadémia – Diósgyőri VTK 0-3. Az élmezőny állása: 1. DVTK 31 
pont, 2. Pécs 31, 3. MTK 27. 
* Szuperliga, 17. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – Chindia 
Târgovişte 0-1, Bukaresti FCSB – Bukaresti Rapid 1923 3-1. Az él-
csoport: 1. Konstancai FCV Farul 40 pont, 2. Rapid 1923 32, 3. CSU 
Craiova 30. 
* 2. liga, 13. forduló: Bodzavásári Gloria – Zsilvásárhelyi Viitorul 
Pandurii 3-1. Az élcsoport: 1. Bukaresti CSA Steaua 26 pont, 2. Uni-
rea 04 Slobozia 25, 3. Dési Unirea 25. 

Eredményjelző 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 5. forduló: CSM Târgoviște – Bukaresti Agronomia 
59:66, CSM Alexandria – Marosvásárhelyi Sirius 50:47, Bukaresti Rapid – Sep-
siszentgyörgyi Sepsi SIC 62:90, Kolozsvári U – Brassói Olimpia 65:71, Aradi 
FCC Baschet – Konstancai CSM 84:82. 

Jegyzőkönyv 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 5. forduló: CSM Alexandria – Marosvásárhelyi Si-
rius 50:47 (17-12, 5-14, 10-12, 18-9) 
Alexandria, városi sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Șerban Rașoga (Ploiești), 
Alexandru Stamate (Ploiești), Diana Oprea (Brassó). Ellenőr: Ioan Constantin 
(Bukarest). 
Alexandria: Maltezo 11 pont (1), Burcică 10 (2), Mazilu 9 (1), Hamson 8, Koljand-
rova 8 (1), Petrova 3 (1), Bota 1, Crăciunescu. Kispadon: Lungu, Marin. 
Sirius: Lipovan 16 pont (2), Podunavac 13, Sólyom 10 (1), Horobec 5 (1), Gar-
rett-Hammett 3, Bučuk, Feiseș, Ciciovan. Kispadon: Mircea, Oancea. 

Eredményjelző 
Országos amerikaifutball-bajnokság, 5. forduló: Marosvásárhelyi Szörnyek – Kolozsvári 
Keresztesek 58-6 (16-0, 26-6, 16-0, 0-0) 
A Szörnyek pontszerzői: Schimenz 2 td., 1 konv., Redding 2 td., 1 konv., Corpering 3 td., 
Jackson 1 1 td., 1 konv., Kiss 2 konv. 
Az 5. forduló további eredményei: Bukaresti Titánok – Bukaresti Lázadók 8-58, Resica-
bányai Mozdonyok – Temesvári 89-esek 37-35. 
Rangsor: 1. Lázadók 5 győzelem. 2. Szörnyek 4, 3. Mozdonyok 3, 4. Keresztesek 2,  
5. 89-esek 1, 6. Titánok 0.  
Az elődöntő programja (november 22-23.): Bukaresti Lázadók – Kolozsvári Keresztesek, 
Marosvásárhelyi Szörnyek – Resicabányai Mozdonyok. 



Szokás mondani, hogy egy termék első ge-
nerációja nem mindig és nem minden tekin-
tetben a legsikeresebb, hiszen ez még 
egyfajta éles próbának minősül. Ha a digitális 
eszközökre gondolunk, ez a mondás hatvá-
nyozottan megállja a helyét, például ott van-
nak az első érintőképernyős telefonok, 
amelyeket jóformán ütni kellett, hogy érzé-
keljék az „érintést”, vagy a mostanában igen-
csak feltörekvő trendként jelen levő, 
hajlítható képernyőjű eszközök. Az első Sam-
sung Galaxy Fold esetében még számos hiba 
volt, míg mostanra, a negyedik generáció be-
mutatása után kevéssel, kijelenthető, hogy ki-
forrott a technológia. 

Azonban előfordul, hogy éppen a második 
vagy a sokadik generáció az, amelyik nem a 
legjobb. Ott van a Samsung Galaxy Note 7, 
amit repülőgépekre sem engedtek fel, annyira 
robbanásveszélyes volt, holott az előtte levő 
öt generáció – mivel Note 6 soha nem is ké-
szült – lényegében hibátlanul működött. Most 
pedig egy hasonló problémába futott bele az 
Apple a második generációs AirPods Próval. 

Az iPhone 14 szériával egyszerre, szep-
tember 6-án, az Apple bemutatta a nagy si-
kerű vezeték nélküli fülhallgatója Pro 
kivitelének a második generációját. Az már 

egy másik kérdés, hogy ez semmiben nem 
változott az elődjéhez képest. Persze a bemu-
tatón elhangzott, hogy sokkal tovább bírja az 
akkumulátor, akár nyolc órát is a fülünkben 
tarthatjuk anélkül, hogy vissza kellene tenni 
a töltődobozba. Csakhogy ki akar nyolc órán 
keresztül folyamatosan egy fülhallgatóval a 
fülében létezni, különösen akkor, ha 15 perc 
töltéssel további 4-5 óra üzemidőt sajtolha-
tunk ki az eszközből? A másik újítás, hogy a 
második generációs AirPods Pro megkapta a 
H2-es csipet, ami elméletileg jobban kiszűri 
a külső zajokat, és gyorsabb csatlakozást biz-
tosít a telefonhoz.  

Csak összehasonlítás végett: az első gene-
ráció körülbelül 1-2 másodperc alatt csatla-
kozik a telefonhoz, és mindeközben semmit 
nem kell megnyomni. Valakinek van szük-
sége ennél nagyobb gyorsaságra? De persze 
valamit kellett villantani, nem mondhatták 
azt, hogy lényegében itt van ugyanaz az esz-
köz, amit bemutattunk néhány évvel ezelőtt, 
csak annyi a különbség, hogy a neve után 
biggyesztettünk egy kettes számot. És való-
ban, nem csak ez a különbség. Nagyon úgy 
fest, hogy a második generáció új hibákat ho-
zott, olyanokat, amelyek az első generációt 
nem érintik. 

Az új fülhallgató tulajdonosai arra panasz-
kodnak, hogy egyes esetekben fura jelenség-
gel találkoznak: lehetetlen dolgot kér tőlük a 
füleshez kapcsolódó alkalmazás. A MacRu-
mors fórumon több felhasználó jelezte, hogy 
a Lokátor – Find My – alkalmazásban meg-
jelenik egy olyan kritikus hibaüzenet, hogy 
azonnal ki kell cserélni mindkét fülesben, sőt 
a töltődobozban is az akkumulátort. Persze 
benne van a pakliban, hogy egy akkumulátor 
bizonyos idő után annyira degradálódik, hogy 
már nem tudja rendesen működtetni az esz-
közt. Viszont nem két hónappal a bemutató 
után, valamint az is fontos, hogy az AirPod-
sok akkumulátorait nem lehet cserélni, csak 
feltölteni lehet őket. 

A MacRumors szerint ezek az értesítések 
akkor jelennek meg a Lokátorban, mikor az 
eszköz azt érzékeli, hogy az AirPods Pro töl-
töttsége alacsony. Ez még bizonyos szinten 

érthető is lehetne, hiszen a második generá-
ciós fülhallgató folyamatosan továbbítja az 
akkumulátor töltöttségi szintjét, viszont 
akkor sem azt kellene jelezze az eszköz, hogy 
ki kell cserélni az akkumulátort, hanem azt, 
hogy tölteni kellene az eszközt. 

Nem mellesleg ez a hiba az Apple AirTag-
nél is előfordult, ennek fényében pedig egyál-
talán nem kizárt, hogy a második generációs 
AirPods Pro esetében részleteket használtak 
az AirTag firmwaréből. 

Egyelőre nem tudni, mennyire elterjedt a 
probléma, az Apple sem említette a hibát. 
Nagy valószínűséggel egy olyan jelenségről 
van szó, ami első olvasatra a frászt hozza az 
emberre, de ha egy kicsit gondolkozik az üze-
net értelmén, akkor könnyedén rájöhet, hogy 
semmi nagy baj nem lehet. Ugyanakkor min-
den bizonnyal a hibát egy szoftverfrissítéssel 
orvosolni fogja az Apple.

Folyamatosan lehet híreket olvasni arról, 
hogy milyen új vírusok ütötték fel a fejüket a 
különböző felületeken. Ezek többsége az 
android operációs rendszert futtató telefono-
kat sújtja. Néhány vírusról és vírust tartal-
mazó programról már mi is beszámoltunk, 
azonban pár nappal ezelőtt egy új jelent meg, 
amelyet nem a Play Áruházban megtalálható 
programban kell keresni – pontosabban nem 
keresni –, hanem Telegramm-üzenetekben, il-
letve fertőzött linkekben. A vírus neve Rat-
Milad, és borítékolható, hogy senki nem 
szeretne vele találkozni. Képes rögzíteni a te-
lefon használójának a hangját, el tudja ol-
vasni az SMS-eket és a hívásnaplóhoz is 
hozzáfér. 

A vírus kapcsán a Zimperium kiberbizton-
sági cég adott ki figyelmeztetést. Közlemé-
nyében azt írja, hogy a RatMilad egy 
veszélyesebb kémprogram. A szakértők sze-
rint a programot olyan oldalakon terjesztik, 
amelyekkel a kód generálható a közösségi-
média-fiókokhoz való belépéshez. Ilyent 
pedig sokan használnak. 

Miután a kémszoftver rákerül a tele-
fonra, elsősorban engedélyeket kér, és 
ebben nincs is semmi feltűnő, hiszen ehhez 
hasonlót sok program kér. Azonban miután 

a gyanútlan felhasználó elfogadta a kérése-
ket, a RatMilad rákerül a telefonra, és 
innen jön a baj, legalábbis a Zimperium 
szakértői szerint. 

A kémszoftver elrejtőzik a mobiltelefon 
szoftveres felületében, ezután pedig elkezd 
információkat gyűjteni. Ide tartoznak az 
SMS-ek, a vágólapra mentett tartalmak, a 
helymeghatározási adatok, a hívásnaplók és 
a felhasználó hívás közbeni hangja. A RatMi-
lad képes manipulálni a készüléken tárolt tar-
talmakat is. Ez a manipuláció törlést vagy 
lopást is jelenthet. Ha mindez nem lenne elég, 
a kémprogram módosíthatja a szoftverekhez 
tartozó jogosultságot, azaz a felhasználót el 
is tilthatja bizonyos programoktól, nemes 
egyszerűséggel nem engedi be. 

A RatMilad a szoftverben rejtőzik el, így 
elméletileg, ha a telefonunkra egy teljesen új 
szoftot teszünk, eltünteti. Csak az a kérdés, 
észrevesszük-e egyáltalán, hogy rajtunk kívül 
más is elolvassa az üzeneteinket, és hallgatja 
a beszélgetéseinket? Ezt nehéz kiszúrni. Il-
letve további kérdés, hogy valóban eltűnik-e 
egy új szoft hatására, vagy képes beágya-
zódni az alaplapba, és képes végigkísérni a 
telefon teljes életét? Reméljük, hogy utóbbi-
tól azért nem kell tartani. 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Hibaüzenetek a Lokátor alkalmazásban      Forrás: MacRumors

 AirPods Pro, második generáció Forrás: Apple 

 RatMilad-illusztráció        Forrás: Zimperium 

Hibás értesítéseket küld az Apple új, vezeték nélküli fülhallgatója 

Új kémprogram terjed az androidos telefonokon 
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A múlt hónap végén több mint 
20 évi jogi kálvária után a me-
gyei földosztó bizottság visz-
szaszolgáltatott Felsőrépán 
és Ratosnyán összesen 2.260 
hektár és 8.100 négyzetméter 
erdőt báró Bánffy László örö-
köseinek, Bánffy L. Éva-
Mária-Rozália-Heléne-Johan-
nának és Bánffy Jósika Imre 
Lászlónak abból az összesen 
közel 40.000 hektár erdőtu-
lajdonból, amellyel nagyjából 
három főúri család – a Bánffy, 
a Kemény és az Éltető – ren-
delkezett.  

Végre olyan döntés született a 
sok száz hasonló erdélyi ingatlantu-
lajdonjog-visszaszolgáltatás terén, 
amely egyfajta történelmi elégtételt 
is jelent nem csak a tulajdonosok-
nak, hanem közösségünknek is. A 
jogi lépésen túl viszont igen külö-
nös az erről kiadott prefektusi köz-
lemény, a tulajdonbizonylatot aláíró 
prefektus – akinek fő feladatköre a 
törvényesség tiszteletben tartásának 
felügyelete – mintegy bocsánatké-
rően azt magyarázza, hogy milyen 
jogi lépéseket tett a hivatala a tulaj-
donjog-visszaszolgáltatás megaka-
dályozásáért; a visszaigénylés, 
tegyük hozzá, minden fellebbviteli 
megkeresés ellenére betonbiztosan 
jogosnak bizonyult. A prefektusnak 
nem volt más választása, mint alá-
írni a földosztó bizottság dokumen-
tumát – olvasható ki a közlemény 
sorai közül. Ebben nyilvánvalóan 
az is benne van, hogy a PNL-s Mara 
Togănel egyféleképpen a felettesei-
nek üzent. Az én olvasatomban azt, 
hogy a román nemzeti érdekeken 
túl kellett lépnie, és eleget kellett 
tennie hivatali kötelezettségének. 
Jól tette, tegyük hozzá, mert ahogy 
a közleményben is benne van: senki 
sem állhat a törvény felett.  

Az is tény, hogy a jogalkotók po-
litikusok, akik a nemzeti érdekek 
szerint döntenek. S ezt leginkább a 
magyar kisebbséget érintő, egykor 
magánkézben és intézmények tulaj-
donában levő ingatlanok (épületek 
és föld) visszaszolgáltatásakor érvé-
nyesítik, úgy, hogy jogi kifogásokat 
találva évekig húzódnak a perek, 
meghurcolják a döntéshozatalt vál-
laló (magyar) politikusokat, vissza-
vonnak korábbi, jogerősnek ítélt 
határozatokat és sorolhatnák a pél-
dákat. Ne rejtsük véka alá. A Tria-

non utáni térhódításról van szó, 
amelyet az 1989-es rendszerváltás 
után erősítenek a mindenkori hata-
lomgyakorlók. A területet nyert 
állam szempontjából ez így van 
rendjén. Ezt tükrözik az 1920-as 
döntést követő, elbirtoklást szente-
sítő törvények is. Egy tanulmány 
(Vincze Gábor: Gazdaságpolitika 
vagy kisebbségpolitika?) világosan 
kimutatta egyebek mellett, hogy a 
Regát és az 1920 után csatlakozta-
tott területek gazdasági struktúrája 
annyira eltérő volt, hogy „a béke-
szerződések nyomán létrejött Nagy-
Romániában nem lehetett a 
földbirtokstruktúra problémáját 
egységes földreformtörvénnyel ren-
dezni. Ezért 1921-ben négy törvény 
jelent meg: külön törvénnyel szabá-
lyozták a reform végrehajtását a Re-
gátban, Erdélyben, Bukovinában és 
Besszarábiában. Az erdélyi törvény 
6. § a) pontja teljes egészében kisa-
játította mindazokat a falusi birto-
kokat és városi kültelkeket, melyek 
valamely közérdekű célt szolgáló 
jogi személy tulajdonát képezték. 
Ezzel a paragrafussal kisajátították 
a római katolikus egyház birtokai-
nak 95 és a református egyház bir-
tokainak 45 százalékát. A kisajátítás 
alá esett egyházi vagyon 92,8%-a 
volt a magyar egyházak tulajdoná-
ban”. Így megállapítható, hogy már 
az 1921-es földreformot az akkori 
törvényhozók alapvetően abból a 
politikai megfontolásból iktatták 
törvénybe, hogy egyrészt „levezes-
sék a paraszti elégedetlenséget”, 
másrészt pedig a kisebbségeket gaz-
daságilag meggyengítsék.  

A második világháborút követő 
agrárreformok is több szempontból 
hátrányosan érintették a magyar ki-
sebbséget. Különösen Észak-Er-
délyben, ahol a szovjet csapatok 
kirabolták az épületeket (nagyobb 
mértékben a kastélyokat, kúriákat), 
feldúlták a házakat és a visszavo-
nuló hitlerista csapatok által kitele-
pített szász lakosság hátrahagyott, 
igen jelentős vagyonát (a lábon álló 
gabonát, a le nem szüretelt szőlőt, a 
gazdaságok ingatlanait stb.) a kör-
nyékbeli románok és cigányok is 
felprédálták.  

Bár volt törekvés arra, hogy az új 
„népi demokratikus kormány” a 
magyar kisebbségek esetében is 
méltányosan hajtsa végre az 1945-
1947-es földreformot, nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy a 
helyi agrárreform-bizottságok ösz-
szeállításakor a magyar kisebbséget 

igyekeztek kihagyni ebből, ugyan-
akkor több kategória vagyonát is ki-
sajátították, többek között azokét a 
dél-erdélyi magyarokét, akik 
Észak-Erdélybe menekültek az An-
tonescu-kormány terrorja elől, azo-
két, akiket főleg a Székelyföldről 
kiürítési paranccsal eltávolítottak 
lakóhelyükről, azokét a dél-erdélyi 
magyar közalkalmazottakét, akiket 
a bécsi döntést követő napokban a 
hatóságok délről Észak-Erdélybe 
helyeztek át, de birtokuk Dél-Er-
délyben maradt. Mindezek mellett 
a legsúlyosabb csapást az 1945 ele-
jén megjelent CASBI-törvény meg-
jelenése jelentette (Casa de 
Administrare şi Supraveghere a Bu-
nurilor Inamice – az ellenséges va-
gyonokat kezelő és ellenőrző 
pénztárról szóló törvény 1945. feb-
ruár 10-én jelent meg a magyar és 
német javak felügyeletére). Ezáltal 
a magyar állam, illetve a magyar ál-
lampolgárságú személyek vagyonát 
ellenséges vagyonként kezelték, és 
kineveztek úgynevezett CASBI-
gondnokokat a magyar tulajdonú 
vállalatok élére. Ugyanakkor meg-
fosztották vagyonuktól a kisembe-
reket is – több 10 ezer embert –, 
akiknek az ingatlanjait, értékesebb 
javait, a perzsaszőnyegtől a bútoro-
kig, termőföldekig, CASBI-gond-
nokság alá helyezték. Ez a törvény 
a magyar érdekeltségek nacionali-
zálását jelentette, lefejezte a ma-
gyarság gazdasági erejét. Ezt 
követte a szocialista (kényszer-) ag-
rárreform, amely, mint ismeretes, 
egységes kollektív gazdaságokba 
szervezte a zsebkendőnyi területtel 
rendelkező földtulajdonosokat, ez-

úttal nemzetiségre való tekintet nél-
kül.  

E bonyolult – a kommunista 
rendszert megelőző – tulajdonjog-
viszony és viszontagságok mellett 
nem kell csodálkoznunk azon, hogy 
az 1989-es rendszerváltást követő 
első 18/1991-es földtörvény életbe 
léptetése óta még nem sikerült teljes 
mértékben rendezni a tulajdonjog-
viszonyt. A 10/2001-es, teljes visz-
szaszolgáltatást szavatoló törvény 
(restitutio in integrum) még jobban 
felkavarta a kedélyeket, főleg a 
Kárpátokon belül, mert több ingat-
lan esetében – épületek is – kiderült, 
hogy valójában több, addig nem 
rendezett jogviszonyt lehet helyre-
állítani betonbiztos tulajdonjogot 
igazoló okiratok (telekkönyvek, 
helyrajzi számok stb.) alapján. És 
ezek nagyrészt olyan esetek, ame-
lyek az említett – a kisebbség ellen, 
főként Erdélyben, politikai indítta-
tással – törvények általi jogfosztá-
sokat rendeznek. Mert a történelmi 
egyházak, különböző közösségi 
egyesületek, főúri családok a tria-
noni döntés előtt is – a Nagy-Romá-
nia létrejötte előtt – jelentős 
birtokokkal rendelkeztek. Az sem 
mellékes, hogy a restitutio in integ-
rumot szavatoló törvény alkalmazá-
sát követően visszaszolgáltatott 
kastélyokat, kúriákat is az ezekhez 
tartozó jelentős birtokokból (mező-
gazdasági területek, erdők) tartották 
fenn tulajdonosaik. És tartanák 
fenn, ha ez lehetséges volna. Egyér-
telmű tehát, hogy a magyar kisebb-
ségek vagyonszerzése, gazdasági 
erősödése egyes román politikusok 
számára térvesztést, fenyegetettsé-

get jelent. Ezért kongatják meg – 
mindezekre hivatkozva – mind-
egyre a nacionalizmus harangját. A 
mai napig a mindenkori román ha-
talom tart attól, hogy a magyar egy-
házak, közösségi struktúrák 
gazdaságilag, intézményesen meg-
erősödnek. És ez a nacionalista re-
torikát szajkózó politikusoknak 
nincs ínyére. Ezért kell magyaráz-
kodnia Maros megye prefektusá-
nak, amikor a törvény nevében 
HELYESEN dönt. Pedig nem kel-
lene. Mert a kisebbségek, köztük a 
magyarok is, hű állampolgárai 
ennek az országnak. Akik itt szület-
tek, alanyi jogon is azok. A vissza-
szolgáltatott ingatlant nem viszik el. 
A kastélyokban többek között – 
most már, hála Istennek, a román 
kormány támogatásával is – az ide-
genforgalmat, a hazai nemzetgazda-
ságot fellendítő gazdasági 
tevékenységeket folytatnak és ter-
veznek. Az egykori és visszaszol-
gáltatott, magántulajdonban levő 
földterületekről a termés romániai 
fogyasztókhoz kerül, az erdőből a 
fát kitermelik, és itt értékesítik, a 
magyar egyházi iskolákban tanuló 
diákok a romániai szellemi örök-
ségtárat erősítik, öregbítik és sorol-
hatnánk a példákat. Többször 
megerősítették politikusaink, és mi, 
akik maradtunk, egyetérthetünk 
azzal, hogy kisebbségiként egyenlő 
bánásmódban szeretnénk része-
sülni, mert itthon, Erdélyben, Ro-
mániában akarunk boldogulni 
többségi barátainkkal együtt... csak 
hagyják. 

Nekünk nem kell magyaráz-
kodni.  

 Erdőket is visszaszolgáltattak                      Fotó Horváth Éva
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Előző cikkemben az emberek kö-
zötti bakalódásokról meg a tűrésha-
tárról írtam, s egy korábban történt 
önbíráskodási esetet említettem. 
Egy vásárhelyi gazda – megunva a 
gyümölcstolvajok nyüzsgését – dró-
tot tekert az almafája ágaira, s abba 
áramot vezetett; az akciónak halálos 
áldozata lett, a bácsit pedig bör-
tönbe zárták.  

A gazda nem ismerte a latin mon-
dást, amely az akkori idők óvatos-
sági rendszabályával volt 
egyenértékű: „Quidquid agis, pru-
denter agas, et respice finem!” For-
dításban ez így hangzik: „bármit 
csinálsz, megfontoltan tedd, s szá-
molj a következményekkel.” A 
római mondás – szűkített – változa-
tát gyermekkoromban hallottam: 
„ne piszka Peti, mert szikra veti” 
(nem rólam fogalmazták, de rám is 
illett, mert ’szerelgetős’ kölyök vol-
tam). Nyilvánvaló, hogy a római 
mondás általános érvényű: kezdve 
a malacheréléstől egészen a háborús 
uszításig.  

Egész példatárat állíthatnék össze 
a bosszantás, dühítés kontra türe-
lem, tűréshatár téma határvidékéről, 

hirtelenjében még egy római mon-
dás kívánkozik ide. Cicero egyik 
beszédének kezdő szavait azóta is 
idézgetik a politikusok meg az iro-
dalmárok: „Quousque tandem abu-
tere, Catilina, patientia nostra?” 
Azaz: „még meddig élsz vissza, Ca-
tilina, a türelmünkkel?”  

S ha már ókor, akkor idézzük föl 
a Biblia tanításait is. A bosszúállást 
illetően megoszlanak a tanítások. 
Mózes ötödik könyvében ez áll: 
„Ne legyenek néked idegen isteneid 
én előttem. Ne csinálj magadnak fa-
ragott képet (…) ne imádd és ne 
tiszteld azokat; mert én az Úr, a te 
Istened, féltőn szerető Isten vagyok, 
a ki megbüntetem az atyák vétkét a 
fiakban, harmad és negyed íziglen, 
a kik engem gyűlölnek. De irgal-
masságot cselekszem ezeríziglen 
azokkal, a kik engem szeretnek, és 
az én parancsaimat megtartják.” 
(MTörv 5, 7-10; Károli Gáspár for-
dítása. A 20. század egyik katolikus 
fordításában a „féltőn szerető” he-
lyett „féltékeny” szerepel.)  

Máté evangéliumát olvasva úgy 
tetszik, mintha Jézus átértelmezte 
volna Mózes tanításait: „Hallottátok 
a parancsot: Szemet szemért és 
fogat fogért. Én pedig azt mondom 

nektek (…) Aki megüti a jobb arco-
dat, annak tartsd oda a másikat is. 
Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhá-
dat, annak add oda a köntösödet is.” 
(Mt 5, 39-40) – Azaz: a rosszat jóval 
kell viszonozni. Hátrább lapozva 
még ezt is olvashatjuk: „Akkor oda-
lépett hozzá Péter és megkérdezte: 
»Uram, ha vét ellenem embertár-
sam, hányszor kell neki megbocsá-
tanom? Talán hétszer?« »Mondom 
neked – felelte Jézus –, nem hétszer, 
hanem hetvenhétszer.«” (Mt 18, 21-
22. SzIT, Bp., 1992.) 

Ahogy elnézem: hangyányi elté-
rés van az ószövetségi és az újszö-
vetségi erkölcsi értelmezések 
(magyarázatok, felfogások) között. 
Egy dolog biztos: az önbíráskodást 
a polgári törvénykönyv nem hagyja 
büntetlenül.  

A szamaritánus lelkületű Au-
guszta baronessz angyali türelem-
mel viszonyult a tyúktolvajokhoz; 
azt mondta mindig: „Biztosan egy 
éhező, szegény ember vitte el a ken-
dermagost / bóbitást / fehéret, hadd 
legyen neki is egy jó napja.”  

A vasgyári múltamból származik 
a következő példa. Amikor amiatt 
dühöngtem, hogy eltűnt a bicskám 
(értsd: ellopták), akkor azzal nyug-

tatott meg az egyik kolléga: te vagy 
a hibás, mert szem előtt hagytad. 
A’má’ biztos, hogy tanulságos kö-
vetkeztetés volt… 

A bosszúállás humoros oldalairól 
is találtam példákat. Amerikai vicc: 
miután egy texasi kisvárosban na-
gyobb tétel bádogdob és trombita 
érkezett a játéküzletbe, pár nap 
múlva megélénkült a fegyverbolt 
forgalma. Egy árnyalattal sötétebb 
eset: „Holtában se tudott megbocsá-
tani haragosának egy mórahalmi 
asszony: festékszóróval firkálta 
össze a sírkövét.” (444.hu, okt. 26.) 
– Olcsóbb lett volna hetvenhétszer 
megbocsátani… 

Akárhogy bogozom, a képlet 
nem változik: a türelem elfogy, a 
mérges ember nem a következmé-
nyeket latolgatja, hanem odacsap. 
Bárhogy csavarom, egyetlen meg-
oldás marad: a törvény szigorával 
kell fellépni a gonoszság és a bűnö-
zés, de a léhaság, tékozlás meg a pi-
maszság ellenében is. Ahogy az 
István, a király című rockoperában 
mondja Sarolt: „rendet kell tenni, 
rendnek kell lenni végre!” 

Kb. egy évszázaddal ezelőtt ha-
sonlóképpen fogalmazott a későbbi 
püspök is: „A társadalom rendje 

megkívánja, hogy legyen elegendő 
szankció, mert a jutalom és a bün-
tetés nemcsak arra való, hogy javít-
son, hanem hogy a megsértett 
jogrendet helyreállítsa, s a közjót 
védje.” (Márton Áron hagyatéka, 
27. kötet, 137. p.)  

Egy példa. Tizenhét évig tartott a 
vasgyári életszakaszom, ebben az 
időszakban a dohányzás ellenségei 
(köztük én is) esélytelen harcot vív-
tak (vívtunk) a ’füstölgőkkel’. A 21. 
század hozta meg a törvényi meg-
oldást: zárt helyen és bizonyos köz-
területeken tilos a dohányzás. 
Szingapúrban példás rend és tiszta-
ság van mindenütt, közterületen 
még ’rágózni’ sem szabad. Hatal-
mas büntetésekkel tanították mó-
resre a szemetelőket. A 
büntetésekből kamerázták be a köz-
területeket. 

Ha a hatóság engedékeny és fe-
lületes, nem tilt és nem korlátoz, 
nem ellenőriz és nem büntet, akkor 
a ’civileknek’ nincsenek eszközeik 
és lehetőségük a csend–rend–fegye-
lem megőrzéséhez. Ha túlzásba 
visszük a ’szabadságot’, eltöröljük 
a korlátokat és nem tiltunk meg 
semmit, abból anarchia lesz – eny-
hébb esetben: rendetlenség…  

Tulajdonjog-visszaszolgáltatás fölösleges magyarázatokkal  

Türelemmel a ’tűrhetetlen’ ellenében?  
Kuszálik Péter 

Vajda György 



Október 18-án délután volt a 
székesi megújult művelődési 
ház avatóünnepsége. A zsúfo-
lásig telt kultúrotthon ismét 
betöltheti közösségformáló 
szerepét.  

„Korszerű, multifunkcionális 
épület áll a székesiek rendelkezé-
sére, és remélem, hogy az új kultúr-
otthon is sok kellemes 
rendezvénynek lesz meghitt ott-
hona” – mondta Jánosi Ferenc, 
Nagyernye község polgármestere. 
„A kultúrotthon régi épülete arról 

tanúskodott, hogy derék emberek 
voltak az elődeink, akik építették, 
ez pedig minket is kötelez, hogy ér-
tékeinket megőrizzük és gyarapít-
suk” – fogalmazott a községvezető.  

„A templom, az iskola és az 
óvoda mellett a kultúrotthon a kö-
zösség legfontosabb helye. Olyan 

hely, ahol lehet formálni a jellemet, 
a szellemet, a viselkedésmódot, a 
gondolkodásmódot. E négyes kö-
zösségi létesítmény megtalálható 
Székes központjában” – fogalma-
zott Csizmadia Ferenc református 
lelkipásztor. Úgy vélekedett, napja-
inkban szinte ritkaságszámba megy 
a kultúrotthonok építése, felújítása, 
mert a fogyasztói gondolkodásmód, 
a saját érdekek keresése, az indivi-
dualizáció kiszorította ezeket a he-
lyeket az életünkből. „Régebben a 
lakodalmak, a keresztelők itt voltak 
megtartva, ma már a vendéglőkbe 
költöztek. Ma már nem itt találko-
zunk beszélgetni, hanem otthona-
inkban, szűkebb körben. A 
szórakozás is valahogy a sportpá-
lyákra költözött ki. Székesen egy 

olyan helyet avatnak fel, ahol a kö-
zösségi életet formálják” – mondta 
a lelkipásztor, hangsúlyozva, hogy 
reményei szerint jövőben sikerül 
egy újabb, a közösség számára 
meghatározó épületet felavatni és 
megáldani: a megújult református 
templomot.  

Az avatóünnepségen áldást mon-
dott Birton Róbert-Attila székely-
káli plébános is.  

Márkos Mónika óvónő és Szabó 
Éva tanítónő irányításával a székesi 
óvodások és iskolások közös elő-
adása, a székelykáli néptánccsoport 
műsora, Demeter Attila és Demeter 
Aba Botond zenés előadása, Kádár 
Barna Zsolt éneke, Ferenczi Attila 
népdalénekes előadása nagy sikert 
aratott a közönség körében.  

Október végén kortárs művé-
szeti kiállítást nyitottak Nyá-
rádszentlászlón, amely új 
megközelítésből láttatja a 
világ egy szeletét. A tárlat no-
vember közepéig látható. 

A nyolcszáz éves unitárius temp-
lom mellett, a megüresedett régi is-
kolában, valamint a falubeli boltnál 
kaptak helyet a kortárs művészeti 
feldolgozások, tulajdonkép-
pen újszerű nézőpontból új-
ragondolt fényképek. Az 
iskolaépületben az egyház-
község Kelemen Verával egy 
olyan teret alakított ki, amely 
érdeklődőket vonz ide: az el-
múlt évben szövőházat hoz-
tak létre tíz szövőszék 
felállításával – mondta el az 
előzményeket a megnyitón 
Szilágyi Szilamér unitárius 
lelkész. Egy közös rövid uta-
zás során ismerkedett meg 
Kerekes Emőkével, a Kopia-
kollektiva Egyesület elnöké-
vel, és kiderült, hogy a hölgy 
éppen fényképeknek keres 
kiállítóhelyet, hogy amikor a 
helyiek és idősek akár az üz-
letbe mennek, „valami mást, 
művészetet” lássanak a tele-
pülésen. 

Hogy mi is ez a kortárs ki-
állítás? Erre a szomszédos 
Nyárádgálfalván élő író, 
Vida Gábor, a Látó szépiro-

dalmi lap főszerkesztője válaszolt: 
egy nagyvárosi műfaj, amelyet el-
visznek olyan helyekre is, „ahol 
véget ér az autópálya, vagy még el 
sem kezdődött”, azaz olyan látás-
módot mutatnak be kis vidéki kö-
zösségekben, amilyent többnyire 
csak drága albumokban lehet látni. 

Minden műalkotás – így a fénykép 
is – hatást gyakorol ránk, gondola-
tokat indít el bennünk – mutatott rá 
az író. 

Időkapszula a szövőszéken 
Hogy mit vitt el az egyesület 

Szentlászlóra, mi a „mélykoncepci-
ója” a kiállításnak, Kerekes Emőke 
mutatta be. A Kopiakollektiva 
Egyesületnek ez a harmadik „kis-
bolt-kiállításos koncepciója”, ezt 
megelőzően Gegesben és Székely-
véckén, kétszer Kőrispatakon szer-
vezett hasonló kiállítást, de ez volt 
az első, amikor a helyi közösséggel 
találkozott. Az ugyancsak falun élő 
fényképész hölgy elmondta: közel 
két éve hozták létre az egyesületet, 
hogy a vidéki ember is hozzáférjen 
a kultúrához, mert három évtizeddel 
ezelőtt még volt mozi, fotóklubok, 
művelődési otthonok, de ma már 
szinte elérhetetlen a vidéki ember 
számára egy városi kulturális ren-
dezvény a közszállítás hiánya miatt. 
Ám az embernek minden nap el kell 
mennie bevásárolni a kisboltba, így 
az ottani felületeket kihasználva az 
egyesület különböző művészeket 
mutathat be, azt, hogy azok az em-
berek hogyan látják a világot. 

Ma az identitásunk, az emléke-
ink, szüleink, dédszüleink hagya-
téka tájházakba szorult, és ezek a 
helyek is legtöbbször zárva vannak. 
Nyárádszentlászlón azonban élő 

szövőház működik, Kelemen Verá-
val hamar egymásra találtak, és az 
egyesület rögtön elhozta ide hét al-

kotó képeit és kisfilmjeit – 
mondta el Kerekes 
Emőke. Torkos Márk Erik 
olyan képeket hozott, 
amelyeket egy szövőház-
ban készített, nagyszülei 
tájházában, Szilágynagy-
faluban. Balla Zoltán a 
Végső mosás című kisfil-
met, amely Kolozsváron, 
egy kuka mellett talált 
fényképcsomag alapján 
készült, egy idős nő életét 
dokumentálta filmen és 
fényképekkel. Lőrincz 
Inez a hétköznapok egy-
szerűségét szemlélteti, 
míg a magyarországi, de 
Ohióban élő Lukács Orso-
lya virágcsendéleteket 
fényképez – ő az emléke-
zettel foglalkozik, később 
az édesanyja sírjáról gyűj-
tött virágokról készült 
festményeket küldte el 
fénykép formájában. Az 
ugyancsak magyarországi 

Telkes Tímea egy ismeretlen szerző 
által ismeretlen személyről készült 
fényképhagyatékot dolgozza fel, 
befőttesüvegekbe helyezett fotók-
kal mutatja, hogyan működik az 
emlékezet, akár az időkapszula. A 
magyarországi Raffay Réka Finnor-
szágban él, ő az emberek és a ter-
mészet közötti harmóniát keresi, 
ezt próbálja képein megmutatni. 
Kerekes Emőke egy régi híres ko-
lozsvári készruhagyárban készült 
képeket hozott, hogy párhuzamba 
állítsa, megmutassa a törést, hogy 
hol szakadt meg a hagyomány az 
időben, és hogy az olyan lelkes em-
berek, mint Kelemen Vera, hogyan 
próbálják visszacsempészni az élet-
ünkbe a szövés hagyományát. 

Még egy hétig látható 
A Vitrina nevet viselő kortárs 

képkiállítás anyagának nagy része 
az unitárius templom melletti szö-
vőházban tekinthető meg, egy ki-
sebb része az Ivácson-boltnál 
látható. A tárlat létrehozását a Com-
munitas Alapítvány támogatta. A 
tárlat november 14-éig látogatható 
Nyárádszentlászlón. 
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Antalfi Imola 
A székelykáli néptánccsoport előadása

A megújult kultúrotthon            Fotó: Antalfi Imola 

Nem mindennapi tárlatot nyitottak meg a múlt hét végén Nyárádszentlászlón

A szövőházban és a kisboltnál hét hazai és magyarországi művész képei, kisfilmjei láthatók  
Fotó: Gligor Róbert László 

Két hétig látogatható a tárlat 
Vidékre is elvinni a kortárs művészetet 

Telt házas ünnepség Székesen 
Felavatták a megújult kultúrotthont 

Gligor Róbert László 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ 200 kg körüli kövér disznó és 

pálinkafőző üst. KIADÓ 2 szobás 

lakás. Tel. 0740-124-154. (17733-I) 

LAKÁS 

KIADÓ a Grand hotel mellett egy 
garzon. Tel. 0742-679-659. (17720) 

KIADÓ a központban egy 4 szobás, 

magasföldszinti lakrész. Tel. 0745-

428-994. (17720) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 

garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 

sétányon. Tel. 0749-425-152. 

(17663) 

ELADÓ családi ház Sáromberkén, a 

Fő úton: 4 szoba, garázs, 800 m2 te-

rület. Tel. 0745-567-107. (17600-I) 

ELADÓ ház Kelementelkén, a 92. 

szám alatt. Tel. 0757-226-464. 

(17604-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-

lyen javítást, festést, szigetelést, csa-

tornajavítást, teraszkészítést. 

Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-

356. (17641-I) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-

répből vagy Lindab lemezből, szige-

telést kartonból vagy polisztirénből, 

meszelést és kisebb javítást. Tel. 

0758-639-258, Csaba. (17771-I) 

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel. 

0741-699-761. (17765-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17743) 

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-

munkát, bádogosmunkát, szigetelést, 

meszelést, bármilyen kisebb javítást. 

Tel. 0756-596-889, Bence. (17783-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

A két éve elhunyt maros- 

vásárhelyi KÁDÁR VILMOSRA 

fájó szívvel emlékezünk. 

Özvegye és gyermekei. 

Imáinkban hordozzuk, hogy 

legyen emléke áldott, 

nyugalma csendes. (p.-I)  

Fájdalommal emlékezem sze-

retett feleségemre, PÉTERFI 

ZSUZSÁRA, aki 2 évvel 

ezelőtt, november 8-án, 73. 

születésnapján távozott az 

örökkévalóságba. Emléke 

szívemben él.  

Szerető férje, Sándor, lányai: 

Enikő és Andrea. (17763) 

ELHALÁLOZÁS 

 

 

Megtört szívvel, de Isten akaratá-

ban megnyugodva tudatjuk, 

hogy a szeretett édesanya, nagy-

mama, testvér, anyós és jó szom-

széd,  

LŐRINCZI MAGDOLNA  

életének 81. évében, 2022. novem-

ber 6-án elhunyt. 

Temetése 2022. november 9-én, 

szerdán 13 órai kezdettel lesz a 

marosszentgyörgyi új temetőben, 

katolikus szertartás szerint. 

Emlékét megőrizzük mindannyian, 

akik ismertük és szerettük őt. 

A gyászoló család. (p-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a drága férj, apa, nagyapa, barát 
és kedves ismerős,  

BUNICĂ IOAN VALENTIN 
(GIGI) 

életének 83. évében rövid szen-
vedés után megpihent. Örökké 
szeretni fogunk! 
A virrasztás november 8-án 17 
órakor lesz a marosvásárhelyi 
municípiumi temetőben (Somos-
tető alatt, Nyár utca). A temetés 
november 9-én 13 órakor lesz a 
municípiumi temetőben. 

A gyászoló család. (17776) 
 
 

Lehunytad a szemed, csendben 
elmentél, a szívedben csak az 
volt, hogy minket szerettél.  
Köszönjük, hogy lelked a lel-
künkbe írtad. Örök az arcod, nem 
száll el szavad, minden moso-
lyod a lelkünkben maradt. 
Élsz a szívünkben, örökre velünk 
leszel. 

KOVÁCS MARGITTÓL 
búcsúzunk fájó szívvel. 
Nyugodj békében, drága ba-
rátnő! 

Az Opra lányok és Ancsika. 
(17785-I) 

 
 

Szomorú szívvel tudatom, hogy 
szeretett férjem,  

JANCSÓ LEVENTE  
a Nemzeti Színház 
volt alkalmazottja 

rövid, de súlyos szenvedés után 
elhunyt. 
Temetése november 9-én, szerdán 
15 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi temetőben (a nagy kórház mö-
gött). Nyugodjon békében! 

Szerető felesége. (17789-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, testvér, 
rokon, kolléganő, osztálytárs,  

LUKÁCSI ROZÁLIA-IBOLYA  
szül. Zilahi  

életének 74. évében november 6-
án váratlanul elhunyt. Temetése 
november 10-én, csütörtökön 14 
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!  

Gyászoló fia  
és a gyászoló család. (-I) 

 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki dr. Lőrinczi Alinnak és 
családjának édesanyja, 
LŐRINCZI MAGDI elhunyta 
alkalmából. Kovács Imre és 
családja Kanadából. (sz.-I) 

Egy jó szív megszűnt dobogni, 
egy barátságos lélek a 
mennybe szállt. 
Mély fájdalommal, őszinte 
megrendüléssel búcsúzunk 
volt kolléganőnktől, KOVÁCS 
MARGITTÓL. 
Isten nyugtassa őt békében! 
Őszinte részvétünk a gyászoló 
családnak. 
A Maros Megyei Környezet- 
védelmi Ügynökség munka- 
közössége. (17781-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

 
Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk  

TRUCZA MIHÁLY  
halálának első évfordulójára.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
békés! 

Szeretett családja. (17787-I) 

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen, drága lelked, 
fáradt tested nyugodjon békében. Jó utat az angyalok felé!  
Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett 
édesapa, keresztapa, sógor, rokon, szomszéd és jó barát,  

özv. MOLDOVAN REMUS 
életének 88. évében, 2022. november 4-én, türelemmel viselt 
betegség után csendesen megpihent, kis szíve megszűnt 
dobogni.  
Drága halottunkat 2022. november 8-án, kedden 11 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi katolikus 
temetőben.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Soha el nem felejtünk.  

A gyászoló család. (-I) 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (66289) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256) 
A THEREZIA KFT. B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önélet-
rajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/322-441, 0749-228-434-
es telefonszámokon lehet. (66865) 
Az OLIGRAF NYOMDA műhelyébe MUNKAERŐT alkalmaz. A betanítás biztosított. Tel. 0725-917-
421. (66865-I) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-
244-200. (sz.-I) 
GYÓGYPEDIKŰR és KINEZIOTERÁPIÁS KEZELÉSEK. Tel. 0756-680-226. www.sanuspedis.com 
(17775)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

2022. november 8., kedd _______________________________________  KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS __________________________________________ NÉPÚJSÁG 11 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY 
 

Közlemény 
 
A MAROS MEGYEI TANÁCS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁGA 
értesíti az érdekelteket, hogy a DJ153A–153 megyei 
út Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útszakaszá-
nak a felújítására vonatkozóan megszületett a dön-
tés: a projektet – 2019. 09. 03-i átértékelt 2018. 
06. 29.-i 4197. sz. besorolási szakasz – aktualizálták 
és kivitelezésre javasolják Maros megyében, Nagy-
ernye, Ikland, Székelykál, Deményháza, Nyárád-
köszvényes, Nyárádremete, Szakadát, Szováta 
települések területein. 
A környezetvédelmi hatóság döntése, valamint a 
döntéshozatalt illető releváns információk tanulmá-
nyozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz. alatti 
székhelyén, valamint a projekt titulárisának a szék-
helyén: Maros Megyei Tanács – Műszaki Igazgatóság, 
Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., hétfőn 9-15, 
keddtől péntekig 9-12 óra között, valamint a 
http://.apmms.anpm.ro internetes címen.  
Az érdekeltek megjegyzéseit/ellenvetéseit a Maros 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásár-
hely, Hídvég utca 10. sz. alatti székhelyén fogadják 
a közleménynek a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség internetes oldalán való közlésétől szá-
mított 10 napos határidőn belül. 
        
        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 haj-

tási jogosítvány és az érvényes szakmai tanúsítvány fénymáso-
latát a cég székhelyén kell benyújtani: Marosvásárhely, Béga 
utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15 óra között, vagy  
a resurseumane @transportlocal.ro e-mail-címre elküldeni. 

További információ a 0265/269-077-es telefonszámon.
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A Brantner Veres Rt. marosvásárhelyi munkapontra alkalmaz  
szakképzetlen munkásokat (rakodókat)  
és hivatásos gépjárművezetőket 
Elvárások a gépjárművezetői állásra: 
• C, C+E jogosítvány 
• szakmai bizonyítvány 
• tapasztalat 
Biztosítunk: 
• vonzó fizetési csomagot 
• étkezési utalványokat 
• új kukás teherautókat  
Az önéletrajzok leadhatók a cég munkapontján:  
Marosvásárhelyen, az Alsógát utca 8. szám alatt.

Sajtóközlemény 
A háztartási hulladék szelektív gyűjtéséről  

A Brantner Veres Rt., Maros megye 2. zónájában a háztartási és 
egyéb hulladékok begyűjtéséért és elszállításáért felelős cég, tájékoz-
tatja Marosvásárhely, Nyárádszereda, valamint Mezőbánd, Székely-
bere, Koronka, Maroskeresztúr, Nyárádremete, Nagyernye, 
Marossárpatak, Gernyeszeg, Székelyhodos, Jedd, Mezőmadaras, Nyá-
rádmagyarós, Mezőpanit, Marosszentkirály, Marosszentgyörgy, Ma-
rosszentanna és Csíkfalva magán- és jogi személyeit, hogy 2022. 
november 5-től megkezdődött a háztartási hulladék szelektív gyűjtése. 

A következő hulladéktípusok begyűjtése történik szelektíven: ház-
tartási hulladék, szerves hulladék, újrahasznosítható papír/karton, mű-
anyag/fém- és üveghulladék, valamint a háztartásokban keletkező nagy 
méretű hulladék és veszélyes hulladék. 

A városokban, a családi házaktól, a hulladék gyűjtésének módja és 
elszállítási programja a következő:  

– a háztartási (újra nem hasznosítható) hulladékot hetente gyűjtjük 
a fekete 120 literes kukákból; 

– a szerves hulladékot hetente szállítjuk el a 120 literes barna ku-
kákból; 

– az újrahasznosítható műanyag/fémhulladékot havonta kétszer 
gyűjtjük be a 240 literes sárga kukákból; 

– az újrahasznosítható papír/kartonhulladékot kéthetente gyűjtjük be 
a 120 literes, áttetsző kék zsákokból; 

– az üveghulladékot a közös gyűjtőhelyeken elhelyezett 1100 literes 
fémkonténerekből hetente szállítjuk el. 

Vidéken a hulladékot ugyanazon módon gyűjtjük be és szállítjuk el, 
mint városon, az alábbi eltéréssel: a háztartási hulladékot a szerves hul-
ladékkal együtt a 120 literes fekete kukákból gyűjtjük be azokból a 
háztartásokból, ahol nem komposztálnak, az újrahasznosítható mű-
anyag/fémhulladékot pedig a 120 literes, áttetsző sárga zsákokban 
gyűjtjük be. 

A nagy méretű és a veszélyes hulladékot negyedévente speciális in-
formáló kampányok keretében gyűjtjük be. 

A jogi személyektől is szelektíven gyűjtjük és szállítjuk el a hulla-
dékot, a hulladéktermelő azonosításával és a keletkező hulladék lemé-
résével. 

A Brantner Veres Rt. új begyűjtési és elszállítási infrastruktúrát, szak-
képzett személyzetet biztosít, valamint tájékoztatni fogja a lakosságot 
a begyűjtési programról, a megfelelő hulladékválogatásról és egyéb 
tudnivalókról a használatra átadott kukák típusától függően, minőségi 
szolgáltatást biztosítva és tiszteletet tanúsítva ezáltal az állampolgárok 
és a helyi önkormányzatok iránt. 


