
A kertépítésben 
az összhang 
a legfontosabb
Hobbiból indult, majd lépésről lépésre
fejlődött, és mára sikeres vállalko-
zássá nőtte ki magát Barabás József
kertészmérnök, kertépítő kertészete. A
Juniperus kertészet szakembere Szo-
vátán és Hármasfaluban három hektá-
ron termeszt dísznövényeket,
folyamatosan kísérletezik, jelenleg
mintegy hatszáz féle növény van a kí-
nálatában, emellett rengeteg környék-
beli, illetve más megyékben működő
panzió, szálloda, de magánszemélyek
kertjét, udvarát is széppé, mutatóssá
tette.
____________6.
Októberi 
Apple-rendezvény
Az „almás” vállalat legnagyobb figyel-
met kapó bemutatója egyértelműen a
szeptemberi, amikor az új 
iPhone-okat mutatják be. Azonban ál-
talában október–novemberben is tar-
tanak egy rendezvényt, ahol a
kiegészítőké és a számítógépeké a fő-
szerep. Így volt az idén is, az ese-
ményre október 18-án került sor, és
érdekességből nem volt hiány.
____________7.
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Közeledik a halottak napja, a temetőket, sírkerteket egyre
többen keresik fel, hogy szeretteik végső nyughelyét és kör-
nyékét rendbe tegyék, eltávolítsák a száraz virágokat, fale-
veleket, megtisztítsák a sírokat, friss virágot vigyenek, hogy
méltó környezetben emlékezhessenek rájuk. Azonban nem
minden sírt rendeznek el gondosan, előfordul, hogy a hoz-
zátartozók már idősek vagy külföldön élnek, de az sem ritka,
hogy már hozzátartozók sincsenek. Ezek a sírok évek óta el-
hanyagoltan, bozótosan, szemetesen állnak, és rontják a te-

mető összképét. Ezen állapot felszámolásáért a marosvásár-
helyi református temetőben közmunkát szerveztek. A teme-
tőről, az önkéntesek munkájáról Henter György vártemplomi
lelkipásztor, a tíz marosvásárhelyi református egyházközség
kuratóriumának elnöke számolt be lapunknak. 

Az összegyűjtött szemét Fotó: Mezey Sarolta

Mezey Sarolta

(Folytatás a 4. oldalon)

Közmunkával takarítják ki a református temetőt

Halottak napjára készülnek



Amennyiben a közismert sikamlós viccet paraf-
razálnánk, ez nagyon érvényes lenne a torboszlói
óvodára, ugyanis ebben a faluban 2019-ben kor-
szerűsítették az óvodát, ám mire befejezték és
átadták, már nem voltak gyerekek. Vannak
ugyan a faluban óvodáskorúak, de a szüleik in-
kább Nyárádszeredába, vagy jobb esetben a köz-
ségközpontba, Magyarósra viszik őket, így a
vadonatúj épület a hozzá tartozó játszótérrel,
udvarral üresen áll a falu központjában. 

Ehhez mentőöv lehetne a napokban a Császár Károly és
Novák Zoltán RMDSZ-es szenátorok által előterjesztett
és a szenátus által döntő házként elfogadott jogszabály,
amely kimondja, hogy amennyiben az épületben több
mint három éve nincs oktatás, az önkormányzat a helyi
tanács döntése alapján megváltoztathatja a rendeltetését.
Császár Károly szenátor szerint a jövő hónap közepéig
Klaus Iohannis államelnök ellátja kézjegyével a jogsza-
bályt. 

A torboszlói óvodaépület azonban uniós támogatással
újult meg, így az erre vonatkozó jogszabály szerint a mun-
kálatok befejezésétől számítva öt évig nem szabad meg-
változtatni a rendeltetését. Az előállt sajátos, de nem
egyedi eset tisztázásáért felkerestük a szenátort, aki el-
mondta, valóban így van, ha az ötéves időszak előtt válto-
zás történik a projekt kivitelezésében, illetve a rendeltetést
megváltoztatják, az erre (felújításra) költött pénzt vissza
kell fizetnie az önkormányzatnak. Ezenkívül az általuk
előterjesztett jogszabályt is figyelembe kell venni. Kacsó
Lajos, Nyárádmagyarós polgármestere szerint az idén ősz-
szel „vonták vissza a katedrát” az óvónőtől, így hivatalo-
san idén szűnt meg az oktatás az intézményben, tehát
szerencsés esetben mindkét határidő egyszerre jár le.
Addig van idő gondolkodni azon, hogy mi legyen az épü-
lettel. Fontolgatták, hogy vendégházzá alakítják át, de
„erről még korai beszélni” – fűzte hozzá a polgármester.
Addig is várják, hogy teljen(ek) le a jogszabály(ok) által
megszabott határidő(k). (vajda)

Animációs film – műhelymunka 
Október 21-én, csütörtökön 18 órától nemzetközi
ABIFF film- és animációs fesztivál a Maros Megyei mú-
zeummal közösen líceumi tanulóknak. Egy-egy 
alkalommal 24 diák iratkozhat fel a
https://forms.gle/io9peKYF36JYnT8Y8 elérhetőségen
kitöltendő formanyomtatvány segítségével. Az érdeklő-
dőket díjmentesen bevezetik a játékfilm és az animá-
ciós film világába, találkozhatnak alkotókkal,
megismerkedhetnek az animáció történetével, a törté-
netmesélés módszerével, a rajzfilmkészítés techniká-
jával. A soron következő, 21-i műhelymunkára való
feliratkozás határideje október 20., a következő, októ-
ber 28-ira pedig 27-e. A beszélgetéseket online tartják.
A belépési kódot e-mailen közlik a feliratkozottakkal.
Bővebben a lehetőségről a contact@abiff.ro e-mail-
címen lehet érdeklődni. 

Az Ariel Ifjúsági 
és Gyermekszínház előadásai 

Szerdán, ma 18 órától az Ariel Ifjúsági és Gyermekszín-
házban újra műsorra tűzik a Lúdas Matyi című elő-
adást, amelyet Fazakas Mihály közismert műve alapján
írt és rendezett Antal Pál. Az előadás 4 éves kortól aján-

lott. Szereplők: Balogh Annamária, Bonczidai Dezső,
Cseke Péter, Gáll Ágnes, Gönczy Katalin, Halmágyi
Éva, Máthé Rozália, Szabó Dániel, Szőlősi-Pénzes Szi-
lárd. Tervező: Müller Katalin, zene: Csíky Csaba, báb-
készítő: Horváth Ödön. Október 21-én, csütörtökön 17
órától, majd 26-án, kedden 17 órától lesz a Viszlek ma-
gammal című színházi nevelési előadás, amelyet 7–12.
osztályosoknak és fiatalos gondolkodású felnőtteknek
ajánlanak. Szereplők: Halmágyi Éva, Szabó Dániel,
Bugnár Szidónia, Bonczidai Dezső, Fehér Csaba. Dra-
maturg: Vilmos Noémi, zene és dalszövegek: Fehér
Csaba, Vilmos Noémi, Bugnár Szidónia, rendező, drá-
mapedagógus: Tóth Zoltán. Az előadás forgatókönyve
a szereplők improvizációi alapján készült.

Várudvari és vártemplomi koncert
és kiállítás 

Október 22-én, pénteken 17.30-től a Lorántffy Zsu-
zsanna Kulturális Egyesület szervezésében a maros-
vásárhelyi várudvaron és a Vártemplomban a
Marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákjainak kiállí-
tása és koncertje lesz. Műsoron: S. Prokofjev, R.
Schumann, E. Elgar, C. W. Gluck, A. Szkrjabin, Liszt
F., A. Barrios Mangore, Kacsóh Pongrác, Fritz Kreis-
ler, C. Machado, Karl Jenkins, Carlos Gardel művei.
Részvétel az érvényes egészségügyi szabályok be-
tartásával. 

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 15 0C
min. 1 0C

Ma VENDEL, 
holnap ORSOLYA napja.
ORSOLYA: a latin ursa-medve
szóból ered, az Ursula név ma-
gyaros olvasatából, jelentése
mackó.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. október 19.

1 EUR 4,9490
1 USD 4,2444

100 HUF 1,3745
1 g ARANY 242,8836

Parkolójegy-automaták 
Szászrégenben 

Keddtől készpénzzel (fémpénzzel) és bankkártyával mű-
ködő hat parkolójegy-kiadó automatát helyeztek el Szász-
régen központjában. Emellett továbbra is lehet szöveges
üzenetben, illetve okostelefonon futó applikáció (UPPARK)
segítségével parkolójegyet váltani. Szászrégenben az erre
vonatkozó helyi tanácsi határozat alapján két parkolódíj-
övezetet határoltak el. Az I-es zóna a főtér, vagyis a Petru
Maior tér, míg a II-es a város többi utcáiban kijelölt parkoló-
helyet jelenti. Jelenleg a központban 199, a város többi ré-
szén még mintegy 600 helyen lehet parkolni. Az új
parkolóórák önellátók, napelemmel működnek, melléjük
szelektív kukákat helyeztek, hogy ezáltal is hozzájáruljanak
a városgazdák a környezetkímélő szemlélet meghonosítá-
sához. A 156/2021-es helyi tanácsi határozat alapján az I-
es zónában egyórai parkolás 3 lejbe, egynapi 25 lejbe kerül,
a II-es övezetben mindez 2, illetve 10 lej. A központban nem
lehet bérletet váltani, a többi parkolóhelyen 1 hónap 75, fél
év 150, egy év 300, az ott lakóknak 150 lej, egy napra 50
lejért lehet elfoglalni egy parkolóhelyet. 

Ügyes kezű nők – hétfőnként 
A Női Akadémia Ügyes kezű nők klubfoglalkozását hétfőn
délutánonként szervezi meg a Divers Egyesület marosvá-
sárhelyi, Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti szék-
házában. A tevékenységhez szükséges kellékeket a
szervezők biztosítják. A foglalkozáson csak az oltási igazo-
lás felmutatásával lehet részt venni, a helyek száma korlá-
tozott, a részvételi szándék jelzését várják a
0265-311-727-es telefonszámon vagy a Facebook-oldalon,
vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen, ahol bővebb in-
formációk is igényelhetők. Minden alkalommal más-más té-
makörben rendeznek foglalkozást. 

Éveimet visszapergetem – fotókiállítás
Október 21-én, csütörtökön 18 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban Kerekes Péter Pál AFIAP fotóművész
egyéni fotókiállítása nyílik meg Éveimet visszapergetem
címmel, amelyen végigkövethető a több mint fél évszázada
alkotó fotóművész pályája. 

Tetten ért zsarolók 
Október 18-án a szervezett bűnözés megelőzésével foglal-
kozó rendőrök előzetes fogságba helyeztek egy 19 és egy
53 éves radnóti nőt, akik szeptemberben és októberben
Radnóton egy 75 éves férfit azzal zsaroltak, hogy nyilvá-
nosságra hoznak számára kompromittáló tényeket. A hall-
gatásukért 5000 lejt és 300 eurót kértek. Az összeget
október 18-án vették volna át a férfitól, de a találkozón a
rendőrök is ott voltak. A kivizsgálást folytatják. 

Szigorúan ellenőrzik az egészségvédelmi
szabályok betartását 

Az elmúlt 24 óra alatt a rendőrök 86 kereskedelmi egység-
ben, mintegy 2230 helyen, több mint 115 közszállítási esz-
közön összesen 4250 személyt igazoltattak, ellenőrizték,
hogy betartják-e a járvány megfékezésére hozott egészség-
védelmi intézkedéseket. Az 55/2020-as törvény értelmében
összesen 5000 lejre büntettek, 29 esetben magánszemélye-
ket bírságoltak, amiért nem tartották be a szabályokat (nem
viseltek védőmaszkot), négy személyt a kijárási tilalom és
egyet a karantén megszegéséért vontak felelősségre. Az ak-
cióban 33 helyszínen több mint 100 rendőr járőrözött – tájé-
koztattak a Maros Megyei Rendőr-felügyelőségről. 

Hírszerkesztő: Vajda György

20., szerda
A Nap kel 

7 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 28 perckor. 
Az év 293. napja, 
hátravan 72 nap.

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Korszerű óvoda, óvodások nélkül 
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

ETV-műsorajánló
Szeptemberben ünnepelte a zetelaki polgárőrség fenn-

állásának 6. évfordulóját. A szinte 200 fős szervezet még
mindig önkéntesnek számít, hiszen Romániában nincs
olyan törvény, ami segítené egy ilyen szervezet működé-
sét. Pedig joggal mondhatjuk, hogy nagy szükség van
rájuk. Ezt bizonyítja Zetelaka sikertörténete is, és ha kö-

vetik az Erdélyi Magyar Televízió Jó napot! 
Megjöttem… műsorát, bele is tekinthetnek Gergely István
polgárőrvezető segítségével.

A legújabb műsorban a zetelaki polgárőrség működését
és misszióját ismerhetik meg szerdán este 9 órától az Er-
dély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján. 

Lakókra vár a felújított, de üresen álló óvoda



Oroszország november 1-jétől felfüggeszti a NATO
mellett működő képviseletének tevékenységét – je-
lentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter új-
ságíróknak hétfőn Moszkvában.

Oroszország emellett felfüggeszti a NATO moszkvai kato-
nai missziójának, valamint az észak-atlanti szövetségnek a belga
nagykövetségen működő tájékoztatási irodája tevékenységét is.
Az indoklás szerint Moszkva válaszlépéseket hozott arra rea-
gálva, hogy a szövetség október 6-án közölte: 18-ról 10 főre
csökkenti Oroszország NATO-képviseletének létszámát. Az
orosz misszió nyolc tagjának kiutasítását a NATO azzal indo-
kolta, hogy az érintettek „ellenséges tevékenységet” folytattak.

„A NATO céltudatos lépéseinek következtében gyakorlati-
lag nincsenek meg a megfelelő feltételek az elemi diplomáciai
tevékenységhez, és a NATO lépéseire válaszul felfüggesztjük
állandó NATO-képviseletünk munkáját, beleértve a katonai
főképviselőnkét is, valószínűleg november 1-jétől, de ez talán
eltart még néhány napig” – mondta Lavrov.

Közölte, hogy az orosz intézkedésekről a NATO Nemzet-
közi Titkársága már értesítést kapott. Elmondta, hogy a
NATO-nak az Oroszországgal történő kapcsolattartáshoz a
belgiumi orosz nagykövetséghez kell fordulnia.

„Oroszország nem fog többé úgy tenni, mint ha a NATO-
hoz fűződő kapcsolatokban rövid távon bármilyen változás le-
hetséges lenne” – mondta Lavrov.

Vasárnap vált ismertté, hogy Lloyd Austin, az Egyesült Ál-
lamok Tbiliszibe és Kijevbe készülő vezetője látogatása során
bejelenteni szándékozik, hogy a NATO kapui nyitva állnak
Grúzia és Ukrajna előtt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a France 5 tévécsator-
nának nyilatkozva azt mondta, hogy az ukrán NATO-tagság
„a legrosszabb forgatókönyvet” és az orosz nemzetbiztonság
„vörös vonalainak” átlépését is jelentené. Peszkov arra figyel-
meztetett, hogy „ez az a forgatókönyv, amely aktív intézke-
désekre kényszerítheti Oroszországot saját biztonságának
szavatolása érdekében”. (MTI)

84 éves korában, koronavírus-fertőzés okozta szö-
vődmények következtében elhunyt Colin Powell
volt amerikai külügyminiszter – adta hírül hétfőn, a
Facebook közösségi oldalon közzétett közleményé-
ben a volt tárcavezető családja.

Mint írták, Powell az új típusú koronavírus elleni védett-
séghez szükséges összes oltást megkapta, és a Maryland ál-
lamban található Walter Reed katonai kórházban részesült
kezelésben. „Colin L. Powell tábornok, volt amerikai kül-
ügyminiszter, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának
volt elnöke ma reggel elhunyt a Covid–19 okozta szövődmé-
nyek következtében. Minden, a védettséghez szükséges oltást
megkapott. Szeretnénk megköszönni a Walter Reed Nemzeti
Orvosi Központ egészségügyi személyzetének a gondoskodó
kezelést” – írta a Powell család.

„Elvesztettünk egy rendkívüli és szerető férjet, apát, nagy-
apát és egy nagyszerű amerikait” – tették hozzá a közlemény-
ben.

A CNBC televízió információi szerint, bár a politikust be-
oltották, hematológiai rákbetegsége okán az immunrendszere
nem tudott megbirkózni a fertőzéssel.

A jamaicai bevándorlók gyermekeként Harlemben született
Colin Powell volt az Egyesült Államok történetének első af-
roamerikai nemzetbiztonsági tanácsadója, a vezérkari főnökök
egyesített bizottságának első afroamerikai vezetője és az első
afroamerikai külügyminiszter is.

A New York-i egyetemen végzett, ahol részt vett a tartalé-

kos tisztek kiképzésére létrehozott katonai ösztöndíjprogram-
ban (Reserve Officers Training Corps, ROTC). 1958-ban az
amerikai hadsereg hadnagyaként az akkori Nyugat-Németor-
szágban teljesített szolgálatot. A volt külügyminiszter 1962-
ben vette feleségül Alma Johnsont, három gyermekük
született.

Kétszer járt Vietnamban. 1962 és 1963 között, John F 
Kennedy elnök katonai tanácsadójaként, majd 1968 és 1969
között, amikor részt vett a My Lai-i vérengzés kivizsgálásá-
ban. Megkapta a Bíbor Szív (Purple Heart) kitüntetést, ame-
lyet az Egyesült Államok fegyveres erői azon tagjainak ítélnek
oda, akik háború során csatában, ellenséges fegyvertől sebe-
sültek meg.

Később, az 1980-as években, Ronald Reagan republikánus
elnök nemzetbiztonsági tanácsadójaként szolgált, majd a had-
sereg négycsillagos tábornokaként, George H.W. Bush és Bill
Clinton elnöksége idején a vezérkari főnökök egyesített bi-
zottságának vezetője lett.

George W. Bush elnöksége idején, 2001 és 2005 között az
Egyesült Államok első afroamerikai külügyminisztere volt.
„Powell tábornok amerikai hős, amerikai példa és (élete)
nagyszerű amerikai történet” – mondta róla George W. Bush,
amikor 2000-ben bejelentette a katonai vezető külügyminisz-
teri jelölését.

Powell az Egyesült Államok legmagasabb rangú polgári ki-
tüntetését, az Elnöki Szabadságérmet George H.W. Bush és
Bill Clinton volt elnököktől is megkapta. (MTI)
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Közel hatszáz áldozat
A legutóbbi tájékoztatás óta 18.863 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 81
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – kö-
zölte kedden a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Ez a legmagasabb napi esetszám eddig. Az
új esetekkel 1.486.264-re nőtt a járvány eleje óta di-
agnosztizált fertőzöttek száma, 1.261.267 személyt
gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában 574
koronavírussal diagnosztizált személy halt meg. Kö-
zülük 13 haláleset korábban következett be, és csak
most került be az országos összesítésbe. Jelenleg
19.730 személyt kezelnek kórházban Covid–19-cel,
1805-en szorulnak intenzív terápiás ellátásra. A kór-
házban kezelt páciensek között 486 kiskorú, és kö-
zülük 36-ot ápolnak az intenzív osztályon. Románia
területén 137.484 igazoltan koronavírus-fertőzött sze-
mély van otthoni, 18.506 intézményi elkülönítésben.
Ugyanakkor 56.258 személy van házi, 144 intézmé-
nyes karanténban. (Agerpres)

Hamis üzenetek az adóhatóság
nevében

Az országos adóhatóság (ANAF) figyelmeztetést kül-
dött ki, miszerint ismeretlen személyek hamis körüze-
neteket küldtek ki e-mailen az intézmény nevében.
Az ANAF közleményében az olvasható, hogy az is-
meretlen személyek használják az intézmény adatait,
így nevét, címét és telefonszámát is, és az
info@anaf.ro címről küldik a leveleket. Az adóhivatal
hangsúlyozza, hogy ez az e-mail-cím nem az intéz-
ményé. Az adóhivatal figyelmeztet mindenkit, hogy
ne nyissák meg az erről a címről érkező leveleket, és
semmiképpen ne töltsék le a küldött mellékleteket.
(Agerpres)

Közel 600 millió Covid-igazolást
adtak ki

Az Európai Unióban több mint 591 millió példányban
állították ki ez idáig a koronavírus-járvány elleni vé-
dettséget igazolni hivatott, digitális Covid-igazolást,
négy kontinens 43 országa csatlakozott már az uniós
rendszerhez – közölte hétfőn Brüsszelben az Európai
Bizottság. Összesen 60 olyan unión kívüli ország
vette fel a kapcsolatot a brüsszeli testülettel, amely
csatlakozni kívánt az uniós rendszerhez. Ezek egy
része már csatlakozott, 28 országgal pedig technikai
szintű egyeztetés folyik. Az Európai Parlament Euro-
barométer-felmérése szerint az uniós polgárok 
mintegy kétharmada egyetértett abban, hogy az iga-
zolás a járvány alatt a legbiztonságosabb módon tette
lehetővé az Európán belüli szabad utazást. Húsz uniós
tagállam használja – kiegészítő nemzeti jogalapra való
hivatkozással – a tanúsítványt belföldi célokra is, pél-
dául tömeges rendezvényekre, éttermekbe, mozikba
vagy múzeumokba való belépésre. (MTI)

A balti gazdaságok az európai 
kilábalási folyamat élén

Londoni makrogazdasági elemzők szerint a balti köz-
társaságok hazai össztermékének (GDP) értéke már
túllépte a koronavírus-járvány előtti szinteket, és e
három gazdaság növekedési üteme a következő
években Közép-Európáét és az euróövezetét is túl-
szárnyalja. Az egyik legnagyobb londoni központú
globális pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capi-
tal Economics hétfőn bemutatott átfogó térségi tanul-
mányában hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy ez
az erőteljes kilábalási lendület meglehetősen hamar
felemészti a kapacitástöbbleteket, és ez – amellett,
hogy felhajtja az inflációt – e gazdaságok túlfűtötté
válásának, ezzel egyidejűleg makroszintű egyensúly-
hiányok kialakulásának kockázatát is hordozza. (MTI)

Ország – világOroszország novembertől felfüggeszti 
NATO-képviseletének tevékenységét

Ötszörösére emelkedett az oltási hajlandóság, 
amióta bevezették a védettségi igazolást

Elhunyt Colin Powell volt amerikai külügyminiszter

Romániában több mint ötszörösére emelkedett az
oltási hajlandóság az utóbbi egy hónapban, amióta
a kormány bejelentette, hogy belföldön is bevezeti
az uniós védettségi igazolás használatát.

Hétfőn túllépte a hatmilliót a legalább egy adag koronavírus
elleni vakcinával beoltottak száma, ami a 19,3 milliós lakosság
31, a beoltható, 12 év felettiek 35,3 százalékát teszi ki. Ezzel
az átoltottsággal, amely kevesebb mint fele az uniós átlagnak,
Románia csak Bulgáriát előzi meg az Európai Unióban.

Az országban március 3-án lépte át a beoltottak száma az
egymilliós, március 30-án a kétmilliós, április 25-én a három-
milliós, május 18-án pedig a négymilliós küszöböt. Tavasszal
tehát kevesebb mint egy hónap kellett ahhoz, hogy újabb mil-
lióval emelkedjék a beoltottak száma, május közepétől azon-
ban, amikor megkezdődött a járványügyi korlátozások
felszámolása, az érdeklődés rohamosan csökkenni kezdett,
ezért az újabb milliós küszöbértékek meghaladásához már –

mind az ötmilliós, mind a hatmilliós szint meghaladásához –
rendre két és fél hónapra volt szükség.

Az oltakozás üteme május végétől szeptember elejéig több
hullámban napi 5700-ig csökkent. Az oltási hajlandóság szep-
tember 10-től kezdett emelkedni, miután a kormány bejelen-
tette, hogy belföldön is bevezeti az uniós védettségi igazolás
– a „zöld útlevél” – használatát. A szeptember 17-én kiadott
kormányhatározat óta enélkül már nem lehet vendéglőbe, mo-
ziba vagy sportlétesítményekbe menni azokon a településeken,
ahol a lakosság több mint 3 ezreléke fertőzött.

Bár akkor még a napi 2300 új fertőzött és 45 haláleset szá-
mított átlagosnak, a kórházakban nem volt helyhiány, és a ki-
járási korlátozások alóli felmentést akár friss negatív teszttel
is ki lehetett váltani, az oltakozási hajlandóság hirtelen emel-
kedni kezdett, és az újonnan beoltottak száma első héten 75,
később 50, az utóbbi két hétben pedig 20-25 százalékkal ha-
ladta meg az előző hetit.

Igen, olvashattak már róla, hogy Romániában bekövetkezett az, amitől mindannyian
tartottunk: a humanitárius katasztrófa. Azelőtt pedig cikkeztünk arról is, hogy mi váltotta
ezt ki: országunk fejlett medicinai ismeretekkel rendelkező lakossága hatvan százalékának
nem áll szándékában beoltatni magát (tisztelet a kivételnek, azoknak, akik egészségi okok-
ból nem tehetik meg). Persze, fel lehet róni, hogy na, megint az istenverte Covidról szól a
véleménycikk, de mit tegyünk, ha most tényleg ez a legégetőbb problémánk? Emlékezzünk
vissza: másfél évvel ezelőtt elszorult torokkal néztük az olaszországi híreket, a kezdődő ka-
rantént, a lakásaikba zárt embereket, a memóriába vésődő videót a szombat esténként a
saját erkélyéről diszkót varázsoló lemezlovasról, aki az összes szomszédját kicsalogatta
bulizni a teraszra, mert hiába a kór és a távolságtartás, a dolce vita soha nem érhet véget.
Arra gondoltunk akkor: ott több ezren már elkapták a betegséget, több százan meg is hal-
tak, szegény fejük, mi lesz ebből? Hiszen akkor még nem volt mód megelőzni a (nagy) bajt.
Aztán arra gondoltunk, hogy egy év, és lejár, majd két év, és lejár, csak nem tart négy évig,
mint a spanyolnátha, könyörgöm, eltelt azóta száz év, fejlődött a világ, ötven éve kisunnyog-
tunk az űrbe. És erre most, amikor a viszonylag nyugis nyár véget ért, bumm a fejbe, ki-
robbant a negyedik hullám, megtalált bennünket a negyedik variáns, a mutálódott, redves
anyaszomorító, és ott tartunk, hogy azokat az olaszországi felvételeket, amelyeket anno
szörnyülködve néztünk, meghaladta a romániai valóság. És mindez miért? Nos, ennek szá-
mos oka van, oldalakon keresztül lehetne boncolgatni a politikától a közéletig, de egy ki-

ugróan jellemző okot bármikor felhozhatunk: mert a Balkánon élünk. Ahol mindenki – de
legalábbis az ország hatvan százaléka – büszke egyéniség, orvosdoktor, de ha nem, azért
nem, mert ahhoz is túlképzett, szabad akarata van, nem kísérleti nyúl, nem áll be a nyájba,
hiszi, hogy csupán az istenhit megvéd a kórokozóktól, tudja, hogy az összeesküvés-elméletek
száltól szálig igazak, nem áll be a sorba, őt nem lehet manipulálni, meg amúgy is, a külföldi
kutatók mind ki akarnak nyírni bennünket, a média pedig ordináré módon hazudik. 

Persze, ezen hatvan százalék valószínűleg soha nem gondolkodott el azon, hogy ha a
vakcinafejlesztő koponyaéscsontokrendbéli, a Bucsecs alá Indiába vezető alagutakat
fúró gyíkemberek ki akarnák irtani az emberiség felét, akkor azt nem a fizető, fogyasztó,
adózó társadalmi rétegekkel kezdenék (mégsem lehetnek ennyire hülyék, ha már alagutat
fúrtak a Bucsecs alá!), hanem kotyvasztanának egy ebola-variola szukkot Afrikának,
hogy – a népszerű konteó ellenére – nem kapják el a Covidot az oltástól, hogy azok, akik
kifejlesztették, enyhén magasabb képzettséggel rendelkeznek, mint ők, hogy hiába kiál-
tanak diszkriminációt, ezen diszkriminációnak ők nem az áldozatai, hanem éppen ellen-
kezőleg, ők az okai, hogy nagy átlagban ők szórnak gennyes szutykot a közösségi
médiában azokra, akik beoltatták magukat, és nem fordítva, valamint – és ez a leglénye-
gesebb – hogy minden struccmanőver ellenére a tények tények, és itt emberéletekről van
szó! A sajátjukról, a szeretteikéről, a barátaikéról. És mindazokéról, akikkel az előbbiek
találkoztak. Van az a pont, amikor a közösségi felelősségtudatnak fölül kell írnia a sza-
badság fals egén szárnyaló egót, de ismét bebizonyosodott, hogy itt, a Balkánon, nincsen
ilyen határ. Köszönjük meg az originál, meg nem törő, felsőbbrendű és mindenből túl-
képzett hatvan százaléknak, hogy az ország a Föld szégyenfoltja lett, hogy a WHO-nak
a világon elsőként szakértőket kellett ide küldenie megoldani a válságot, hogy nem lehet
nekik elmagyarázni, hogy igen, tudjuk, az oltás nem véd, de jelentősen csökkenti a ve-
szélyt, hogy ha ez így megy tovább, még évekig kell a jelenlegi körülmények között él-
nünk. És akkor majd rólunk fognak videókat mutogatni a neten: „– Figyelj, Giovanni,
ezek a marhák még mindig a teraszon buliznak, mint mi tíz évvel ezelőtt! – Tudom, Marco,
de nem látod, hogy milyen büszkén?”

Tánc az erkélyen
Kaáli Nagy Botond



– Nagyon sok panasz volt arra,
hogy szemetes, gondozatlan a te-
mető. Meggyőződtem róla, hogy a
panaszok jogosak. Körbejártam a
református temetőt, minden par-
cellát, s azt észleltem, hogy sok az
eldobált szemét, a műanyag fla-
kon, az elszáradt virág. Az évek
során felnőttek a gyomnövények,

a bokrok, amelyek bizonyos he-
lyeken járhatatlanná tették a sírok
közötti ösvényeket. Ezért az volt a
javaslatom, hogy a tíz marosvásár-
helyi református gyülekezet vál-
lalja fel a takarítást, minden
gyülekezetből vegyenek részt egy-
háztagok, presbiterek, s az elha-
nyagolt sírokat, sírok melletti
helyeket, az ösvényeket takarítsuk

ki. Az első, önkéntesekkel végzett
takarításra az elmúlt szombaton
került sor. 

– Hányan vettek részt a munká-
ban? Kinek a feladata a sírt és
annak környezetét gondozni? 

– Tizenheten jöttek el a tíz egy-
házközségből, szerszámokkal – fej-
szével, kapával, ásóval,
metszőollóval – felszerelkezve.

Részt vettek a temetőgondnokság
munkatársai is. Az önkéntesek és a
munkatársak sok szemetet gyűjtöt-
tek össze, munkájuk nyomán való-
ságos bozóthegyek keletkeztek a
rendbe tett parcellák mentén, az út
szélén, ahová illene a szemetet ki-
hordani mindenkinek, akinek a te-
metőben a hozzátartozója sírja van.
Ugyanis mindenkinek feladata
lenne a sírt rendben tartani. Nagyon
sokan el is végzik ezt, sok a gondo-
zott sír, a hozzátartozók mindig
friss virágot visznek, seprűvel leta-
karítják a lehullott ágdarabokat
vagy leveket. Viszont vannak évek
óta elhanyagolt sírok, hiszen a hoz-
zátartozók idős emberek, nem tud-
nak kimenni a temetőbe, és nincs
olyan közeli hozzátartozójuk, akit
megkérjenek erre. Ezeken a sírhan-
tokon magasra nő a fű vagy gyom
lepi el. Sokan élnek külföldön, el-
hanyagolt a hozzátartozójuk sírja,
mert ritkán járnak haza. Az is sok-
szor előfordul, hogy azok, akik le-
takarították a sírt, a szomszédos sír
mellé teszik le a nejlonzsákokba
összegyűjtött szemetet, flakonokat,
száraz virágokat. A sír fenntartója
nem érzi kötelességének, hogy a
mások által otthagyott szemétkupa-
cokat elvigye, így szemetessé válik
a temető. 

– A temető gondokságának nem
feladata, hogy ezeket az elhanya-
golt sírokat gondozza? 

– Nem feladata, minden sír fenn-
tartója maga kellene ezt megtegye.
A temetőgondnokságnak az a fel-

adata, hogy a temetések után bizo-
nyos kegyeleti idő elteltével a meg-
maradt földet elszállítsa, valamint
az elhervadt virágú koszorúkat elta-
karítsa. Halottak napja után, amikor
a sírokon nagyon sok az elhervadt
cserepes virág, a gyertya, ezeket el-
takarítják. De az év közben elhelye-
zett virágcsokrokat, az ottfelejtett
flakonokat, a gizgazt mindenki el
kell takarítsa. 

Úgy gondoltuk, hogy önkétes
munkával próbáljuk rendbe hozni
azt, amit mások elhanyagoltak,
hogy az ősök emlékét méltóképpen
őrizzük. 

– A tíz egyházközség részvételé-
vel elkezdődött önkéntes munkát
folytatják-e? 

– Reméljük, hogy még egyszer
elvégezzük a beütemezett munkát.
A következő alkalomra október
23-án kerül sor. Szeretnénk, ha
minél többen részt vennének, vár-
juk a fiatalokat, az egyháztagokat,
presbitereket, hogy kellő ütemben
haladjunk, hogy halottak napjára
rendezett legyen a marosvásárhelyi
református temető. Köszönetet
mondok az önkénteseknek, vala-
mint a temető alkalmazottainak,
akik részt vettek a munkában.
Külön köszönet a közös ebédért,
amelyet a temetőgondnokság ké-
szített a közmunkázóknak – fogal-
mazott Henter György, a
kuratórium elnöke.

A temetőben összegyűlt óriási
mennyiségű szemetet a köztiszta-
sági vállalattal szállíttatják el.

(Folytatás az 1. oldalról)

„Számos, Romániát érintő kérdés-
körről egyeztettem Virginius Sinkevi-
čius környezetért, óceánokért és
halászatért felelős európai biztossal.
Beszélgetésünk fő témáját a kötele-
zettségszegési eljárások megszünteté-
sére tett lépések képezték, amelyekkel
az erdőgazdálkodás területén elindí-
tott úgynevezett infringementeket
szeretnénk bezárni. Továbbá a hulla-
dákgazdálkodás terén arról tájékoztat-
tam az európai biztost, hogy Románia
az elmúlt időben három olyan jogsza-
bályt fogadott el miniszteri mandátu-
mom alatt, amelyek eredményeként
három kötelezettségszegési eljárást
kell bezárnia a Bizottságnak Románia
ellen” – tájékoztatott Tánczos Barna,
az RMDSZ környezetvédelmi minisz-
tere azt követően, hogy október 19-én
délelőtt videókonferencián tárgyalt a
környezetvédelemért felelős uniós
biztossal. 

„A környezetvédelmi biztos érté-
kelte és üdvözölte Románia törekvé-
seit az illegális fakitermelés
megállítására: az erdőkitermelésre vo-
natkozó büntetések szigorítását, vala-
mint a SUMAL 2.0 rendszer
hatékonyságának növelését. Meggyő-
ződésem, hogy csak akkor tudjuk el-
oszlatni azt a Romániáról kialakult
tévképzetet, hogy itt az országban
mindenki illegálisan vágja a fát, ha
hangosan és következetesen ismertet-

jük a nemzetközi fórumokon is azt a
munkát, amit a szaktárca a jelenség
megakadályozásáért végez, és ha is-
mertetjük a kidolgozott és elfogadott
jogszabályokat. Az eddig foganatosí-
tott intézkedéseink hatékonynak bizo-
nyulnak, azonban a munkát folytatni
kell” – fogalmazott a miniszter.

Rámutatott arra is, hogy a hulla-
dékgazdálkodás terén számos előrelé-
pés történt, amióta átvette a szaktárca
vezetését: „Három olyan jogszabályt
fogadott el a kormány, amelynek
eredményeként három kötelezettség-
szegési eljárást zárunk le Románia
ellen”. A szaktárcavezető hangsú-
lyozta, hogy az RMDSZ továbbra is
azért dolgozik, hogy megfékezze az
illegális hulladékszállítmányokat és
szemétimportot, és emlékeztetett,
hogy idén a belügyminisztériummal
közösen több külföldi hulladékszállít-
mányt leplezett le a minisztérium,
mint korábban bármikor. Ezek az ak-
ciók is azt mutatják, hogy szükség van
a jogszabály-módosításra és egy
olyan informatikai rendszerre is,
amely lehetővé teszi a hulladékszál-
lítmányok valós időben való nyomon
követését és törvényességük ellenőr-
zését.

Virginius Sinkevičius európai biz-
tos üdvözölte a betétdíjas rendszer be-
vezetéséről szóló törvényes keret
elfogadását is. (közlemény)

Halottak napjára készülnek

Virginius Sinkevičius környezet-
védelmi biztossal egyeztetett

Tánczos Barna
Október 16-án rendezte meg a Maros Me-
gyei Magyar Diáktanács (MDT) a faültetési
akciót Nyárádszeredában. Célja az volt,
hogy a diáktanácsokba is valamilyen
módon belopják a környezetvédelem fon-
tosságát. Szabó Szabolcs, a diáktanács el-
nöke azt is megemlítette, hogy azért
éppen Szeredára esett a választása, mert
az ottani diákságot szerette volna felerő-
síteni, megmozgatni. 

A diákság a helyi önkormányzat, a polgármester,
Tóth Sándor segítségével 40 gyümölcsfát ültetett
el a Deák Farkas Általános Iskola kilenc épületé-
nek udvarán. A munkafolyamattal és a további ter-
vekkel kapcsolatban a Maros Megyei Diáktanács
elnökét, Szabó Szabolcsot kérdeztük.

– Mi volt a kezdeményezés első lökete, elindító
gondolata?

– Ennek az eseménynek a kiindulópontja főleg
az volt, hogy mi, fiatalok is észleljük a globális fel-
melegedés súlyosságát és veszélyét. Ez ellen sze-
retnénk küzdeni, a tőlünk telhetőt megtenni. Ennek
apropóján törekedtünk arra, hogy alkotni tudjunk
valamit közösségünk számára, innen jött az akci-
ónk fő gondolata. Másrészt fontosnak tartottuk,
hogy a besegítő gyerekek első kézből megtapasz-
talják, mennyire fontos a környezetünk védelme,
így esett a választás arra, hogy iskolák udvaraira
ültessük a gyümölcsfákat. 

– Mekkora „közösségi élmény” része volt a fa-
ültetésnek?

– Elnézve az itt segédkező gyerekeket, mert ál-
talános iskolás diákokról is beszélhetünk, azt kell
mondanom, hogy sikerélmény szempontjából hi-
hetetlenül pozitívat „csalódtunk”. Fele ekkora lel-
kesedésre sem számítottunk, örömmel töltött el,
ahogy a tanulók önfeledten, odaadóan ástak, dol-
goztak, ültettek velünk együtt egy közös célért. 

– Mit gondolsz, hány diák élvezheti majd a fák
gyümölcsét? Gondolok itt a valójában termő gyü-
mölcsre és az eszmei értékre, miszerint újra növe-
kedhet a zöld terület mellett a fák száma is az
iskolák udvarán. 

– Úgy vélem, hosszú távon kell gondolkodnunk.
Reményeink szerint a fák nem csak egy-két évig
fognak megmaradni, hanem akár több tíz évig is.
Éppen ezért nem szeretnék, és nem is érdemes szá-
mokba bocsátkozni. Ennek ellenére, ha azt vesszük
figyelembe, hogy kilenc intézmény tanulóiról be-
szélünk, nyugodtan számolhatunk 2000–3000 di-
ákot a tíz év alatt. 

– A Maros Megyei Magyar Diáktanácstól még
milyen zöldprojektek várhatóak?

– Kapcsolatban állunk a fenntartható fejlődés ál-
lamtitkárságával, együtt szeretnénk megszervezni
a következő év januárjában egy tábort, ahol meg-
ismerhetik a résztvevők Románia geopolitikai
helyzetét, a strukturális lehetőségeket. Emellett
elsajátíthatjuk, hogy hogyan tudjuk optimizálni
a globális felmelegedést, illetve a fenntarható fej-
lődést mind az országban, mind az Európai Unió-
ban.

– Mit gondolsz, miért fontos a mai fiataloknak
a zöldövezet és annak védelme?

– Röviden és tömören csak annyit mondanék,
hogy ez a jövőnk. Ugyanúgy kell gondoskodnunk
a jövőnknek ezen részéről, mint bármi másról. Pél-
daként említeném a nyolcadik és tizenkettedik osz-
tály végi vizsgákat, ha nem kezdjük el a
karrierünket időben építeni, akkor egyszerűen nem
lesz egy számunkra ideális jövőnk. Ugyanígy, ha
a fiatalok nem akarják mihamarabb elsajátítani a
környezetvédelem és környezettudat alapjait, nem
beszélhetünk majd egészséges jövőről. Ennek kell
lennie a legfőbb prioritásnak a fiatalok számára.
Én mindenkit arra buzdítok, vegyen részt az egész-
séges jövő újjáépítésében, amely nem csak szá-
munkra, de a következő generációnak is
ugyanolyan fontos lesz. 

Faültetés Nyárádszeredában
A megyei diáktanács 

a következő generációkra is gondol 
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A 66. Országos Függetlenfilm
Fesztiválon Janka Zsófia a 
legígéretesebb fiatal filmes-
nek járó különdíjban része-
sült, míg Jakab Imola Liszt
rapszódia című filmjében
nyújtott alakításáért B. Fülöp
Erzsébetnek ítélték a legjobb
színész díját.

Október 7–10. között szervezte
meg a Magyar Független Film és
Video Szövetség idén 66. alkalom-
mal az Országos Függetlenfilm
Fesztivált, amelynek előzsűrije
Czabán György, Iván Buharov
(Hevesi Nándor), Győri Csilla,
Kapás Tibor és Kronauer Ádám
volt. A versenyprogramba váloga-
tott 46 filmből kettőt a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem hallgatói
hoztak létre, a fesztivál zsűrije –
Cserhalmi Sára filmrendező, Zom-
borácz Virág forgatókönyvíró,
Csaba Benedek szabad bölcsész,
Igor Lazin rendező, képzőművész,
Váradi Gábor független filmes –
egyetemünk hallgatóit és oktatóit is

díjazta. Egyetemünk hallgatói a
nagy sikerű vetítést követően szak-
mai beszélgetésen vettek részt a
zsűri és dr. Buglya Sándor (a
MAFSZ tiszteletbeli elnöke) veze-
tésével.

A Virágvasárnap című film (for-
gatókönyvíró, rendező a zsűri kü-
löndíjában részesülő Janka Zsófia,
operatőr, vágó Gáspár Attila) a
zaklatás elleni kiállás, a #meetoo
problematikájával foglalkozik, míg

a Liszt rapszódia (forgatókönyvíró,
rendező Jakab Imola, operatőr,
vágó Gáspár Attila) a karantén
visszásságainak paródiája, mellé-
kesen pedig a főhős, egy nők által
elnyomott fiatalember félelmeinek
legyőzéséről szól. A Liszt rapszó-
dia egyik szereplője B. Fülöp Er-
zsébet, intézményünk oktatója,
alakítása révén Jakab Imola filmje
legjobb színésznek járó elismeré-
sével térhetett haza a budapesti 
díjátadóról. 

Egy harmadik rövidfilm, Simó
Franciska Távol című alkotása
(operatőr-vágó Csíki Róbert) a
szintén magyarországi Lakiteleki
Filmszemlén lesz látható novem-
ber 17–19. között. A Művészeti
Egyetem hallgatóival és oktatói-
val, valamint a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház színészeinek
közreműködésével készült short
az emberi kapcsolatok proble-
matikáját keserédes humorral
járja körül. Mindhárom produk-
ció a Kincses Réka és Jakob
Wehrmann által évente megszer-
vezett, a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem diákjainak szóló
workshop alatt készült 2021 ta-
vaszán. 

Gratulálunk az alkotóknak!
(közlemény)

Filmfesztiválon díjazták a Művészeti Egyetem hallgatóit
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Réka hogylétéről leginkább a körmei
árulkodtak. A jobb napokat apró,
játékos minták, élénk, mégsem hi-

valkodó színek jelezték, a borúsabb idősza-
kokat elegánsan sötét tónusok. Tökéletes
hangulatmutató volt a lakótelepi használt-
ruha-boltok egyikében dolgozó nő mani-
kűrje, persze, csak a ráérő megfigyelők vagy
a közelebbi ismerősök számára. 

Sohasem voltam nagy turkálóba járó, se-
gítség nélkül rendszerint el sem igazodom a
vállfákon csüngő, kosarakban tornyosuló
kabát-nadrág-fehérnemű-blúz-ing labirin-
tusban. A harmincas évei végén járó nő pár
lépésnyi textilbirodalmába mégis szívesen
betértem nézelődni, egy-két keresett árucikk-
ről, néha pedig más témákról is szót váltani.
Megnyugtatott a helyiséget belengő reggeli
kávéillat, a termékek derűs rendje, a Réka
hangjából, mozdulataiból áradó kedvesség,
amire zordabb környezetben, mogorva keres-
kedelmi alkalmazottak jelenlétében mindig
jó volt emlékezni. 

– Hogy tudsz mindig ilyen lenni? – szegez-
tem neki a kérdést múlt héten, egy szokatla-
nul fénytelennek látszó délelőttön. 

– Ilyen milyen? – ütötte vissza a labdát is-
merősöm. 

– A külső történésektől szabad, és talán a
belsőktől is. Nagyon zavaros, amit mondok?

– Dehogy. Jobban értem, mint gondolnád
– futott át halvány mosoly Réka arcán. –
Több mint három éve ért véget a házassá-
gom, azóta sokat erősödtem, okosodtam, és
– ami számomra a legfontosabb – megtanul-
tam kizárólag a jelenben élni, annak örülni.

De annak idején, a válságos hónapokban kö-
rülöttem is összedőlt a világ. Váratlanul sza-
kított velem az emberi faj legcsodálatosabb
példányának tartott férjem, olyan, szándéko-
san figyelmen kívül hagyott jelek után, amik
később szépen egymásba illeszkedtek. Tíz év
korkülönbség volt kö-
zöttünk, húszéves sem
voltam, mikor megis-
merkedtünk egy szóra-
kozóhelyen. Miattam is
otthagyott egy házassá-
got, persze, több hónapos „tépelődés”, ki-
sebb-nagyobb „drámai jelenetek” után.
Nem is tudom, hogy gondolhattam, hogy
mellettem megváltozik, de a fiatal felnőttko-
rom minden naivitásával kapaszkodtam ebbe
a tévhitbe. A káprázathoz, persze, a fehér
ruha és a végtelenségbe mutató fogadalom
is hozzájárult. Amikor aztán eljött az ébredés
ideje, be kellett látnom, hogy én sem vagyok
csodatevő. Mire 35 éves lettem, nála már
„bónuszként” a kapuzárási pánik is jelent-
kezett. Addig azt hittem, ez afféle lélektani
blabla, de nem, valóban létezik. Egy nálam
is fiatalabb nőért lépett ki a közös életünk-
ből. Két kisiskolás gyerekkel lettem egyedül-
álló. Jobban mondva, éppen miattuk úsztam
meg a magány, az egyedülállóság iszonyú
terhét. A legkeményebb hónapokban is volt
mindig valami, amiért harcolni kellett. Vagy
azért, mert a kislányomat bántották a szem-
üvege miatt az osztálytársai, és nem hagy-

hattam támasz nélkül a „fiúsárkányok” le-
győzésében, vagy mert az örök lázadó fiam
összebalhézott a tornatanárral. Szóval,
sosem volt időm, lehetőségem belesüppedni
a saját nyavalyámba. Ez vitt előre, ez adott
új lendületet, és így sikerült lassan átrajzolni

a világképem körvona-
lait.

– Mi volt a legnehe-
zebb az elmúlt három
évben?

– A saját lábamra
állni. Az együttlétünk másfél évtizedében a
férjem cégénél dolgoztam mint egyszerű al-
kalmazott. Akkoriban természetesnek tűnt ez
az állapot, de amikor véget ért a kapcsola-
tunk, ráébredtem a saját kiszolgáltatottsá-
gomra. Én annak idején miatta adtam fel az
egyetemi álmaim, és amikor magamra ma-
radtam a két gyerekkel, be kellett látnom,
hogy a megfelelő végzettség nélkül nincs sok
lehetőségem a továbblépésre. A törvényszéki
eljárás lezárultáig hiába is vártam tőle gye-
rektartást, pedig bőven lett volna lehetősége
legalább anyagilag segíteni minket. Így nem
volt más lehetőségem, a cégénél maradtam,
hogy legyen miből enni adjak a fiamnak és
a kislányomnak. Mit mondjak, megalázó idő-
szak volt. Azokat a helyzeteket viseltem a leg-
nehezebben, amikor a volt párom betoppant
az irodába az új barátnőjével, és ott enyeleg-
tek, a szemem láttára. De lassan hozzászok-
tam ehhez is. Nyeltem csendben a

„galuskákat”, és nézegettem az álláshirde-
téseket.

– Mi hozta el a változást?
– Egy iskoláskori barátnőm Facebook-

üzenete. Akkoriban jött haza Ausztriából, és
rám írt, hogy szeretne találkozni velem. Túl-
zás nélkül állíthatom, hogy katartikus órákat
töltöttünk együtt, kisírtunk, kinevettünk ma-
gunkból mindent, amit a ballagás utáni idők-
ben felhalmoztunk. Miután elmeséltem neki
a zátonyra futott házasságom, elárulta, hogy
van egy kis tőkéje, szeretne nyitni egy hasz-
náltruha-kereskedést, és nálam jobb, meg-
bízhatóbb munkatársat el sem tudna
képzelni. Az első perctől éreztem, hogy nem
alárendeltként, hanem egyenrangú kolléga-
ként fog viszonyulni hozzám, és nem csalód-
tam. Azóta véget értek körülöttem a viharok,
úgy érzem, újra megtaláltam az összhangot
magamban és a világban. Végre ismét van
saját magamra fordítható energiám, hetente
eljárok körmöshöz, két-három hetente koz-
metikushoz, fodrászhoz. A gyerekeimhez is
türelmesebb lettem, minden erőfeszítés nél-
kül tudom élvezni a velük tölthető időt. Per-
sze, most is vannak rossz napjaim, borús
pillanataim, néha a házasságom árnyai is
körbevesznek. De sokkal elnézőbb, nagylel-
kűbb lettem önmagammal, így arra is van
bátorságom, hogy a felhős lelkiállapotokat
is megéljem, ahelyett, hogy elbagatellizál-
nám őket, mint korábban. Végre én vagyok
a mindennapjaim főszereplője, és pontosan
tudom, hogy minden, ami körülöttem és ben-
nem van, minden, amit a kezemmel vagy a
lelkemmel megérinthetek, ajándék.

Érintések

Adócsalással 
gyanúsítják Corneliu

Porumboiu film-
rendezőt és Ada 

Solomon producert
Adócsalással gyanúsítja a
szervezett bűnözés és terro-
rizmus elleni ügyészség Cor-
neliu Porumboiu filmrendezőt
és Ada Solomon producert, a
román filmes újhullám két
megkerülhetetlen képviselő-
jét – adta hírül hétfőn a
média.

A vádhatóság egy közleményt
adott ki, melyben nem nevezte meg
a gyanúsítottakat, csak annyit kö-
zölt, hogy száz magánszemély és
jogi személy ellen indult vizsgálat
egy szervezett bűnszövetkezet
ügyében, amelynek célja adócsalás
és pénzmosás volt. A gyanú szerint
a gyanúsított cégek 2013 és 2015
között „fantomcégek” által kiállí-
tott számlákkal írtak le bizonyos
költségeket, így kevesebb adót,
főleg héát fizettek az államnak. Az
ügyészség szerint a gyanúsítottak
9,97 millió lejjel károsították meg
a költségvetést.

A bukaresti média értesülései
szerint a gyanúsítottak között van
Corneliu Porumboiu filmrendező
és Ada Solomon producer és más
rendezők is.

Porumboiu leginkább a cannes-i
filmfesztiválon 2006-ban Arany
Kamera díjjal kitüntetett Volt-e
vagy sem?, a Rendészet, nyelvé-
szet, valamint A hegyek szigete
című filmjeiről ismert. Ada Solo-
mon az idei Berlinalén nyert Arany
Medvét a Bad Luck Banging or
Loony Porn című, Radu Jude által
rendezett film producereként, csak-
úgy mint 2013-ban a Calin Peter
Netzer által rendezett Anyai szív-
vel. (MTI)



Hobbiból indult, majd lépésről
lépésre fejlődött, és mára si-
keres vállalkozássá nőtte ki
magát Barabás József kertész-
mérnök, kertépítő kertészete.
A Juniperus kertészet szak-
embere Szovátán és Hármas-
faluban három hektáron
termeszt dísznövényeket, fo-
lyamatosan kísérletezik, je-
lenleg mintegy hatszáz féle
növény van a kínálatában,
emellett rengeteg környék-
beli, illetve más megyékben
működő panzió, szálloda, de
magánszemélyek kertjét, ud-
varát is széppé, mutatóssá
tette.

A családját is a növények, az ál-
latok és a természet szeretete jelle-
mezte, így József már gyerekként
megszerette a növényeket, álla-
tokat, és már egészen fiatal korában
megfogalmazódott benne, hogy ál-
latorvos vagy növénymérnök sze-
retne lenni. 1997-ben hobbiból
kezdett el különböző méretű növé-
nyekkel foglalkozni, és tuják, kü-
lönböző borókafélék szaporításával
próbálkozott. Ahogy kezdtek nőni,
fejlődni, egyre inkább fantáziát lá-
tott a munkában, utánaolvasott, és a
saját tapasztalatait, a kísérletezések
során megfigyelteket is papírra ve-
tette. Később kertészmérnöki szakot
végzett, az egyetem könyvtárából
rendszeresen szaporításokkal kap-
csolatos anyagokat kért ki, azokból
jegyzetelt és bővítette az ismereteit.
Az egyetem mellett dolgozott, az
így szerzett pénzt félretette, és
abból kezdett vásárolni növényeket
Magyarországról. Azokat elültette
patakok mentén, erdőszéleken, és
ha túlélték, nekifogott szaporítani
őket – elevenítette fel a kezdeteket
a szakember.

Mint mondta, kezdetben Szováta
környékén voltak ugyan saját föld-
jeik, de távolabb a várostól, és az ér-
tékesítés szempontjából fontos volt,
hogy főutak mentén, ahol sokan meg-
fordulnak, legyen egy olyan hely,
ahová bárki bemehet és szétnézhet.
Népszerűek a tujafélék

A fiatal kertészmérnök, kertépítő
eleinte bérelt területen kezdte el vál-
lalkozását, viszont hamar rájött,
hogy a növények értékesítéséből
befolyó pénzt saját területbe kell
fektetnie, hogy fejlődni tudjon a
kertészet. Jelenleg három csemete-
kertje van, Szovátán és Hármasfa-

luban három területen termeszt,
összesen mintegy három hektáron.
Hármasfalu határában József kisfi-
ának is van csemetekertje, az öt és
fél éves fiúcska már bekapcsolódik
a kerti munkába, alkalomadtán el-
elkéri édesapjától a metszőollót –
meséli mosolyogva a kétgyerekes
családapa.

A Juniperus kertészetben dísz-
fákkal, díszcserjékkel, fenyőkkel,
örökzöldekkel és évelő növények-
kel foglalkoznak, közel hatszáz fé-
lével. Vannak olyanok is, amelyek
romániai viszonylatban ritkaság-
számba mennek, érdekességnek
számít például a mocsárciprus, il-
letve egy nyolcéves kísérletnek az
eredménye, egy tarka tuja, ami szin-
tén nem túl gyakori az országban.

A megrendelők körében talán a
legnépszerűbbek, a leginkább fogyó
növények a tujafélék, a kerítések
mentén akár 20–100 darabot is elül-
tetnek, örökzöldek, egész évben
pompáznak, míg a díszcserjékből –
legyen az orgonaféle vagy gyöngy-
vessző – kevesebbet, többnyire ket-
tőt-hármat kérnek az emberek.
A szomszéd kertje 
ne legyen ám zöldebb!

József szerint február végétől
május végéig a legnagyobb a forga-
lom, ekkor folyamatosan érkeznek
a vásárlók, akik elültetésre szerez-
nek be növényeket. Kertépítésre a
szakembert kérik fel a tulajdono-
sok. A június–július a kertépítések
időszaka, augusztusban kissé gyérül
a forgalom, ilyenkor inkább nyaral-
nak az emberek. Aztán szeptember-
ben kezdenek újra vásárolni, de
nem olyan erős az őszi szezon, mint
a tavaszi – tudjuk meg.

A kertépítő, udvarszépítő szol-
gáltatásuk iránt nagy a kereslet, hi-
szen Szovátán, turisztikai kis-
városról lévén szó, a panzió- és
szállodatulajdonosok, valamint a
magánszemélyek egyre inkább fi-
gyelnek arra, hogy legyen az udva-
ruk. A tapasztalat általában az, hogy
a magánszemélyek is, ha látják, hogy
a szomszédnak rendezett a kertje,
nekik is olyan kell – jegyzi meg a
szakember, aki külföldön is dolgozott
a szakmában, Angliában, Ausztriában
és Svédországban is épített kerteket,
mielőtt úgy döntött, hogy végleg
hazatér. Ez idő alatt itthon működött
a vállalkozása, ugyanis, mint
mondta, a dísznövények nem any-
nyira igényesek, mint, tegyük fel, a
virágtermesztés, ahol például a

muskátlira napi szinten oda kell fi-
gyelni, hogy ne gombásodjon be, ne
száradjon ki.

– Ha a dísznövényeket kiültetem
szabad földbe, nem valószínű, hogy
naponta kell rendezgetni, locsol-
gatni. Természetesen figyelembe
vesszük az időjárási viszonyokat is,
nagyobb szárazság esetén kéthe-
tente vagy hetente egyszer meglo-
csoljuk őket. Hosszú a termesztési
idő, ahhoz, hogy egy dísznövé-
nyünk eladható legyen, négy-öt
évre van szükség, de tizenéves nö-
vényeket is árulunk – teszi hozzá.
Legyen összhang a színek, 
méretek terén

A kertépítő rámutatott, amikor
egy megrendelő hozzá fordul, elő-
ször kimegy a helyszínre, megnézi
a terület nagyságát, a ház színét, az
udvaron lévő színeket, meghallgatja
a tulajdonos elképzeléseit, majd el-
mondja neki, hogy mindabból mit
tud, mit érdemes megvalósítani. –
Nagyon fontos az összhang. Egy kis
kertbe, kis udvarra nem fogok olyan
fenyőt ültetni, ami a negyven-ötven
méter magasságot is elérheti. Arra
vigyázok, hogy kerüljem a giccset,
figyelembe veszem a növények bi-
ológiai adottságai, szükségletei mel-
lett az udvar területi adottságait, a
színeket, hogy a választott növények
összhangban legyenek a ház, a kapu,
a térkő színével. Ha a tulajdonos
olyan kertben gondolkodik, ami
egész évben jól mutat, akkor asze-
rint fogom társítani a növényeket. A
lényeg, hogy az udvaron mindennek
összhangban kell lennie – magya-
rázza József. Ugyanakkor először
mindig megkérdezi a megrendelő-
től, hogy mekkora a költségvetés, és
annak függvényében kezd tervezni.

Érdeklődésünkre elmondja, hogy
a helyi kertészetekből átültetett nö-

vények, fák sokkal jobban megma-
radnak, és fejlődnek, mint azok,
amelyeket a nagyáruházakban lehet
kapni, erre számtalan visszajelzés
érkezett a vásárlóktól. Mint mondta,
sok esetben, hogy spóroljanak, el-
mennek az emberek a nagyáru-
házba, és onnan vásárolják meg a
növényeket. Előfordult, hogy egy
vevő szétnézett náluk, és mivel
mintegy 5 lejjel drágább volt a nö-
vény, mint a nagyáruházban, onnan
vette meg. Viszont a 64 növényből,
amit onnan vásárolt, és elültetett, 62
az első tél után kiszáradt, ezért utó-
lag csak visszatért Barabás József
kertészetébe. 

A szakember szerint a nagyáru-
házakban a növények zöme tőzeg-
ben van, mert úgy könnyű szállítani,
de ha útközben kiszárad, utána már
fölösleges locsolgatni, egy ideig
még bírja, de előfordulhat, hogy ké-
sőbb tönkremegy a növény. Ugyan-
akkor sok esetben fel vannak
turbózva különböző műtrágyafélék-
kel, hogy serkentsék a növekedést,
majd amikor kiültetik, és nem kapja
meg ugyanazt, a növény legyengül,
megtámadhatja egy gomba vagy
fertőzés, ami el is pusztíthatja. „A
növényeket nem pár év alatt fújjuk
fel, adni kell nekik időt, hogy meg-
nőjenek” – véli a kertépítő, aki  ke-
rüli a gyomirtók használatát.

Barabás József elárulta, az utóbbi
másfél évben a járványhelyzet nem
érintette hátrányosan a vállalkozása
forgalmát, sőt, több volt a megren-
delés, mint az előző évben. A bezárt-
ság kedvezett a kertészeteknek,
tájépítészeknek, hiszen az emberek
több időt töltöttek otthon, szépíteni
akarták a kertjüket, udvarukat, és
gyakran kértek fel szakembert erre.
Az anyagiak szempontjából azonban
érezhető volt a megfontoltság, nem
mertek túlköltekezni az emberek.

   6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________GAZDASÁG _____________________________________________ 2021. október 20., szerda

Barabás József

Szerkesztette: Benedek István

Szép kertek, rendezett udvarok megálmodója
A kertépítésben az összhang a legfontosabb

A Moody’s javította 
Románia osztályzatát

A Moody’s amerikai nemzetközi hitelminősítő negatívról stabilra ja-
vította Románia államadós-besorolását, és megerősítette az ország hosz-
szú futamidejű szuverén hazai és devizakötelezettségeinek „Baa3”
osztályzatát. Ezzel egy időben a másik amerikai nemzetközi hitelminő-
sítő, a Standard and Poor’s is megerősítette Románia „BBB mínusz/A-
3” befektetési ajánlású besorolását, amit továbbra is stabil kilátással
jegyez. A Moody’s szerint az államadós-besorolás stabilra javítását a
román gazdaság teljesítményének erőteljes növekedése, az uniós hely-
reállítási alapok várható felhasználása, valamint a román államháztartási
hiány csökkentése érdekében vállalt kormányzati garanciák indokolták.

Üzemkész az Északi Áramlat-2 
első vezetéke

Befejeződött az Északi Áramlat-2 gázvezeték-
pár első vezetékének feltöltése, amely így
üzemkésszé vált – közölte a projektet irá-
nyító Nord Stream 2 AG hétfőn.

Az üzemeltető tájékoztatása szerint a tervnek és a
tervezési követelményeknek megfelelően a gázveze-
téket mintegy 177 millió köbméter úgynevezett tech-
nológiai gázzal töltötték fel, ami 103 bar nyomást
biztosít a csőben. Ez elegendő a gázszállítás jövőbeni
megindításához.

Korábban a Dán Energiaügynökség megállapította,
hogy az első vezeték minden követelménynek megfe-
lel, és készen áll az indításra. A Nord Stream 2 AG-tól
a német szövetségi hálózati felügyelet (Bundesnetza-
gentur) szeptemberben kapta meg független üzemel-
tetői minősítés iránti kérelmét, ami az EU harmadik
energiacsomagjának követelménye. Uniós előírás,
hogy a gáz kitermelését és szállítását a vezetéken kü-
lönböző vállalatok valósítsák meg.

A német szakhatóság engedélyének kiadása akár
négy hónapig is eltarthat, azután az ügy az Európai Bi-
zottság elé kerül majd.

A Gazprom orosz gázipari cég szeptember 10-én
jelentette be, hogy befejeződött az Oroszországot
Németországgal a Balti-tenger alatt összekötő
Északi Áramlat-2 gázvezeték építése. A vezetékpá-
ron évi 55 milliárd köbméter földgáz szállítható,
ebből a Gazprom korábbi közlése szerint 5,6 milliárd
köbméter még az idén elérheti a német elosztórend-
szert.

Az Ukrajnát elkerülő, 11 milliárd dolláros beruházás
a duplájára, évi 110 milliárd köbméterre növeli a már
meglévő Északi Áramlat kapacitását.

Ukrajna számára kulcskérdés, hogy Oroszország
milyen útvonalon fogja szállítani a gázt. A Moszkva
és Kijev között jelenleg érvényben lévő tranzitmegál-
lapodás 2024-ben jár le. Az ukrán felet megillető tran-
zitdíj elérheti az évi 3 milliárd dollárt. (MTI)

Menyhárt Borbála



Az „almás” vállalat legna-
gyobb figyelmet kapó bemu-
tatója egyértelműen a
szeptemberi, amikor az új 
iPhone-okat mutatják be.
Azonban általában október–
novemberben is tartanak egy
rendezvényt, ahol a kiegészí-
tőké és a számítógépeké a fő-
szerep. Így volt az idén is, az
eseményre október 18-án ke-
rült sor, és érdekességből
nem volt hiány.

Az egyik ilyen az AirPods har-
madik generációja. Ez az amerikai
gyártó legnépszerűbb zenei kiegé-
szítője. A fülhallgató már az első
generáció óta széles körben felkel-
tette a vásárlók figyelmét, ellentét-
ben az AirPods Max-szal, ami egy
drágára sikeredett fejhallgató. Az
AirPods első és második generáci-
ója sok különbséget nem mutatott,
ugyanaz a ház, ugyanazok a fülhall-
gatók és hasonló zenehallgatási idő.
Az igazi újdonság a Pro volt, ami
más kialakítású, és az oldalán ott
vannak a nyomógombok, amelyek-
kel különböző funkciók hívhatók
elő. Ezeket most az AirPods harma-
dik generációja is megkapta. Az ok-
tóber 18-i eseményen elsőként erről
került le a lepel. Az új fülhallgató
ismertetőjegye az átdolgozott de-
sign, ez mind az első és második
generációtól, mind pedig a Protól
eltér. Olyan, mintha a kettőt ötvöz-
ték volna. A fehér szín továbbra is
egyedüliként maradt meg a színpa-
lettán, viszont a termék kisebb lett
és a fülhallgató szárai rövidebbek.
Az új AirPods az Apple szerint iz-
zadság- és vízálló, az akkumulátora
pedig 6 órányi folyamatos zenehall-
gatásra is elég. Ezután pedig vissza
lehet tenni a töltőtokba, ahol – a ter-
vezők állítása szerint – 5 perc alatt
további egy órára elegendő energiát
képes magába szívni, illetve a töltő-
tok négyszer képes nulláról százra
feltölteni a fülhallgatókat, támo-
gatja a MagSafe és a vezeték nél-
küli töltés technológiáját is. Utóbbi
már nem annyira érdekes, hiszen az
AirPods második generációja és a
Pro is képes volt a wireless töltésre,

a MagSafe-re pedig lehetett számí-
tani, hiszen ez az Apple saját töltő-
technológiája, ami egy másik
kiegészítőt igényel, és ezáltal to-
vábbi bevételt hoz a vállalatnak. A
bemutatón továbbá szó volt arról is,
hogy az amerikai vállalat nagy
hangsúlyt fektet a térbeli hangzásra,
és elmondásuk szerint a harmadik
generáció ugyanazokkal a fejköve-
tési technológiákkal van felsze-
relve, mint az Airpods Pro és az
AirPods Max. De a fülhallgató mik-
rofonja is fejlődött, amely most már
HD minőségű hangszintet kínál.
Ezzel az Apple szerint tiszta, termé-
szetes kommunikációra van lehető-
ség. Az újdonság megkapta az
AirPods Protól a már említett nyo-

mógombokat, amelyek a fülhallgató
szárán helyezkednek el, és a segít-
ségükkel a hangerő szintjét lehet ál-
lítgatni vagy megállítani/elindítani
a zenét. Az új fülhallgató ára Romá-
niában várhatóan 800 lej körül ala-
kul.

De két új laptopot is bemutattak
az eseményen, amelyek megörököl-
ték az iPhone-oknál és iPadeknél
már ismert notchot, azaz a kicsi szi-
getet a képernyő tetején. Mindkét
gép a Pro kategóriához tartozik,
méretben térnek el egymástól. A
nagy hír, hogy végre leváltották a
13 colos MacBookot, és megérke-
zett a 14 colos. Ez lehet, hogy nem
tűnik nagy lépésnek, de a felhasz-
nálók már évek óta ezt kérik az
Apple-től, amely végre meghall-
gatta a kérésüket. Kijelző tekinteté-
ben érdekesség, hogy mindkét
laptop vékonyabb kávájú, illetve
120 Hz-es ProMotion MiniLED tí-
pusú kijelzője van. Ezt az Apple Li-

quid Retina Pro XDR-nek is szokta
nevezni. A kijelző felbontása a 14
colos változat esetében 3024x1964
pixel, míg a nagyobbnál
3456x2234. Mindkettő kiemelke-
dően magas, egyértelműen a piac-
vezető kijelzők közé sorolja az
Apple új laptopjait. Van egy érdekes
meglepetés is, a laptopok tekinteté-
ben eltűnt a TouchBar – természe-
tesen lesz olyan személy, akinek ez
hiányozni fog, másoknak pedig
egyáltalán nem. Ezt döntse el min-
denki, hogy veszteség vagy sem a
TouchBar. Viszont annak ismereté-
ben, hogy egy sokkal jobb kialakí-

tású és jobb megvilágítással
rendelkező billentyűzet került a lap-
topokba, azt mondhatom, hogy nem
kár azért a kis csíkért, ami sok min-
denre nem szolgált, azonkívül, hogy
nagyon designos volt. Talán nem árt
a praktikum oldalán feláldozni a
megjelenést.

Ne feledkezzünk meg a tudásról
sem. A laptopokban, mérettől füg-
getlenül, az Apple új M1 Pro vagy
M1 Max lapkája dolgozik (ezekről
egy kicsit később). A készülékek
alapból 16 GB RAM-mal vannak
felszerelve, de persze a rendelésnél
kérhetünk többet is, ha M1 Pro pro-
cesszor van a laptopban, akkor leg-
feljebb 32-öt, amennyiben M1
Max, akkor 64 GB RAM-ig is bő-
víthetjük. A tárhely 512 GB-tól
indul, de növelhető akár 8 terráig –
ennek az árára inkább ne legyünk
kíváncsiak.

Bemenetek tekintetében is van
változás, a 2016 óta megszokott 3

Thunderbolt (USB-C) csatlakozó
és jack aljzat mellé az Apple ra-
kott egy HDMI-portot, egy SD-
kártya-olvasót és egy MagSafe
töltőnek való kialakítást. Valami
csoda folytán az idén hallgattak a
vásárlókra, hiszen mind a 14
colos kivitelt, mind az SD-kártya-
olvasót már 2016 óta kérik vissza
a valóban Pro használók. Azért
olyan fontos az SD-kártya-ol-
vasó, mert a fényképezőgépekbe,
kamerákba, hangfelvevőkbe rend-
szerint még ilyenek járnak, és ha
otthon felejtjük az átalakítót, nem
tudunk dolgozni a laptopon, mert
nem tudjuk átmásolni az adato-
kat.

Aki ismeri a Macbookokat,
annak nem kell bemutatni sem a le-
nyűgöző aksiidőt, sem az árakat. A
14 colos modell 17 órányi folyama-
tos videózást vagy 11 órányi böngé-
szést ígér, processzortól függően,
2000 vagy 2500 dolláros indulóár
mellett. A 16 colos változatnál ezek
az értékek 21, illetve 14 óra, az árak
pedig 2500-tól, illetve 3500 dollár-
tól indulnak. Az biztos, hogy nem
olcsó mulatság…

Az új laptopokhoz új rendszer is
érkezik, amelyet az Apple MacOS
Monterey névre keresztelt, és októ-
ber 25-től tölthető le a kompatibilis
gépekre. Az új M1 Próval és M1
Maxszal szerelt laptopok már alap-
ból ezzel az operációs rendszerrel
érkeznek.

Végül pedig a processzorokról,
hiszen ez is újdonság. Amikor
2020-ban megjelent az M1, már

tudni lehetett, hogy az Apple ismét
leigázza a világot sebességben;
így is történt, most pedig itt van-
nak az utódok, amelyek még töb-
bet ígérnek, és az az igazság, hogy
többet is várunk tőlük, hiszen az
elsőre még mondhattuk azt, hogy
kísérlet, annak ellenére, hogy va-
lóban hiba nélkül, nagyon gyorsan
teszi a dolgát. Idén a várakozások-
kal ellentétben nem egy, hanem
rögtön két lapkát is bemutatott az
Apple, és bődületes sebességről
beszélnek. Azt állítják, hogy az
M1 Pro kétszer gyorsabb, mint az
M1, míg a Max akár négyszer ak-
kora sebességet is el tud érni.
Mindkét lapka 5 nanométeres

technológiával készül. A kisebbik
33,7, a másik 57 milliárd tranzisz-
torral rendelkezik. A Pro változat-
ból 8 és 10 magos kiadás is
készült, a benne lévő grafikus
egység 16 magos. Az M1 Max
alapjáraton 10 magos CPU, a
GPU-ban pedig 32 magot lehet
összeszámolni. Az Apple állítja,
hogy a csipben lévő GPU a legfej-
lettebb laptopos grafikus vezérlők
teljesítményével azonos, de lénye-
gesebben, mintegy 40 százalékkal
kisebb energiaigényű. Ez összes-
ségében a ventilátorokra is jó ha-
tással van: a kisebb hőfok miatt a
lapátok nem pörögnek annyira, a
gép pedig halkabban működhet.
Az Apple szerint a két lapka a me-
móriakezelés terén is különbözik:
a Pronál maximum 32 gigabájtnyi
RAM-mal lehet számolni, a Max-
nál ugyanez akár 64 GB is lehet.

Októberi Apple-rendezvény

Nagy-Bodó Szilárd

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Harmadik generációs AirPods

A billentyűzet új kialakítása

M1 Pro és M1 Max processzor

Notch a laptopokon

Az Apple új laptopjai



Idén is meghirdetik a Székely
Előfutár Ösztöndíjat a Szé-
kelyföldről és Erdélyből szár-
mazó alkotó tehetségek
támogatására. A pályázatok
beküldési határideje: novem-
ber 10.

A Székely Előfutár Ösztöndíj
célja a Székelyföldről és Erdélyből
származó alkotó tehetségek támo-
gatása tudományos munka elsajá-
tításában, melyet választott
tanácsadó segítségével egyetemi
vagy kutatóintézeti irányítással vé-
geznek. A kutatómunka megtanu-
lása, kutatási eredmények sikeres
alkalmazása és új kutatási eredmé-
nyek kitermelése mind fontosak. A
Székely Előfutár Alapítvány – a
nemzetközi Forerunner Federation
(Előfutár Szövetség) tagja – elkö-
telezett a kisebbségi nemzetek ver-
senyképes részvételében az
élenjáró tudományok és nagy ha-
tású művészetek területén. A regi-
onális fejlődés támogatásával az
alapítvány fellép a társadalmi nyi-
tottságért, a kisebbségi hagyomá-
nyok megbecsüléséért és
kulturális sokszínűségért. Az ala-
pítvány egyaránt érdeklődik ter-
mészet- és társadalomtudományi,
valamint a Székelyföld és székely
nép sajátos hagyományait ápoló
pályázatok iránt. Az alapítvány
kuratóriumát érdekli: a székely-
földi és erdélyi gazdasági fejlődést
segítő alkalmazott természettudo-
mányi kutatás és újítás; sikerek és
hagyományok a történelmi Er-
délyben; helyi hagyományokat
folytató és megújító művészetek;
elkötelezettség a kisebbségi anya-
nyelvű oktatás iránt. Emellett az
idei, még mindig válságos év ese-
ményeire is tekintettel az alapít-
vány történettudományi pályá-
zatokat is vár krízis és újjászüle-
tés Erdély múltjában, a jövőnek
szóló tanulságokkal témákban. A
pályázáshoz további hasznos tud-
nivalókkal és tanácsokkal szolgál
Balás Andrásnak, a Forerunner
Federation elnökének Tudomány

és helytállás című könyve 
(Tortoma Kiadó, 2012).

Az ösztöndíjtámogatás teljes
összege nyertes pályázónként ma-
ximum ezer amerikai dollár. Meg-
felelő számú alkalmas jelentkező
esetén az alapítvány 6-8 Székely
Előfutár Ösztöndíj kiadását tervezi
ebben az évben. Az elbírálásban az
alábbi követelményeknek megfe-
lelő pályázók részesülnek: kizáró-
lag székelyföldi, illetve erdélyi
születésű és ott lakóhellyel rendel-
kező személyek. Egyetemre felvett
hallgató vagy olyan egyetemet
végzett pályázó, aki kutatómunká-
ban vagy művészeti alkotómunká-
ban vesz részt. Bizonyította sikeres
tanulmányi előmenetelét és/vagy
vezetői képességeit a közösség
szolgálatában. Továbbfejlődéséhez
és a munkához anyagi támogatásra
van szüksége. Tandíj fedezésére
azonban nem lehet pályázni. Az
ösztöndíjpályázatot magyarul vagy
angolul lehet beadni, mellékelve az
Európai Unió szabványa szerinti
önéletrajzot, tanulmányi/kutatási
tervet (kb. 3 oldal), írásos támo-
gató nyilatkozatot a választott ta-
nácsadótól, egy vagy több
ajánlólevél jelenlegi vagy egykori
tanártól, munkahelyi vezetőtől
vagy közösségi vezetőtől; iskolai
bizonyítványok másolata az utolsó
3 évről (középiskola és/vagy egye-
tem). Jelentkezési határidő: 2021.
november 10-én éjfélig. A pályá-
zatot e-mailen kell beküldeni pdf
formátumban és a 10 Mbyte mére-
tet nem meghaladva. A jelentke-
zési formanyomtatvány és a
pályázat benyújtási útmutatója le-
tölthető az alapítvány weboldalá-
ról. 

Beküldési e-mail-cím: 
ffapplications@gmail.com. 

Minden beérkezett pályázat visz-
szajelzést kap 48 órán belül. 

Elérhetőség: 
Forerunner Federation, e-mail: 

forerunner.federation@gmail.com,
honlap:http://forerunnerfedera-

tion.org/.   (sz.p.)

A Covid–19 világjárvány ter-
jedésének megfékezésére
hozott óvintézkedések kere-
tében a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal helyi adók
és illetékek osztályán előze-
tes időpontfoglalást vezettek
be, ugyanakkor lehetőség
van az önkiszolgáló fizetőál-
lomásokon is kifizetni a járu-
lékokat. A helyi adók és
illetékek kifizetéséhez, illetve
a pénzbírságok törlesztésé-
hez, sürgősségi ügyinté-
zéshez nincs szükség idő-
pontfoglalásra, viszont 
egy pénztárnál egy időben
csak két személy tartóz-
kodhat.

A hivatal honlapján közzétett tá-
jékoztató szerint október 11-től a
marosvásárhelyi adófizetők a ma-
gánszemélyek adó- és illetékügyi
osztályának helyiségeit kizárólag
előzetes időpontfoglalás alapján lá-
togathatják. Ezt az intézmény
www.tirgumures.ro honlapjának
„Online időpontfoglalás magánsze-
mélyek adó és illeték befizetése”
elérhetőségén tehetik meg. A sür-
gősségi esetek számára egyetlen
ügyfélablak van, ahol egy időben
legfennebb két személy tartózkod-

hat. Az adónyilatkozatokat, vala-
mint a magánszemélyek adó- és il-
letékügyi osztályának címzett
kéréseket el lehet küldeni elektro-
nikus formában az itl@tirgumu-
res.ro e-mail-címre vagy postai
úton, illetve iktathatók a polgár-
mesteri hivatal iktatóhivatalában
(földszint – 13-as iroda). A helyi
adók és illetékek kifizetéséhez, il-
letve a pénzbírságok törlesztéséhez
nem szükséges időpontfoglalás.
Megkérik az adófizetőket, hogy
online fizessék ki a helyi adókat és
illetékeket, illetve a pénzbírságot,
a ghiseul.ro portálon vagy a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal www.tirgumures.ro honlapjának
„Online ügyfélablak adók és illeté-
kek” felületén elérhető online plat-
formon keresztül. Online befizetés
esetén a társtulajdonban birtokolt
adóköteles javakat illetően az ösz-
szes társtulajdonos adólapját sorra
meg kell nyitni – áll a Gólya Csaba
Levente kézjegyével ellátott közle-
ményben.
Önkiszolgáló fizetőállomások

Ugyancsak október 11-étől a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal helyi adók és illetékek osz-
tálya újabb intézkedései nyomán
SelfPay-en, azaz önkiszolgáló fize-
tőállomásokon is lehet adót és ille-

téket fizetni. A rendszert úgy fej-
lesztették ki, hogy egyszerűen és
biztonságos körülmények között
lehessen fizetni a vonalkód beolva-
sásával vagy manuális adatbevitel-
lel. Marosvásárhely területén 29
ilyen állomás van, többek között a
polgármesteri hivatal épületében
(Győzelem tér 3. szám), valamint a
lakosság-nyilvántartó hivatalnál is
a Kossuth utca 26–28. szám alatt.
Itt lehet törleszteni a helyi adókat
és illetékeket is a meglévő szolgál-
tatások mellett, mint számlafizetés,
részletfizetés, egyes díjak befize-
tése: járműbeíratási illeték, gépjár-
művezetői igazolvány díja,
útlevéldíj, büntetések törlesztése
stb. 

A Selfpay-en keresztül történő
fizetés előnye többek között, hogy
több mint 170 típusú szolgáltatást
lehet kifizetni anélkül, hogy má-
sokkal kapcsolatba kellene lépni;
nem kell sorban állni, igazodni az
intézmények, szolgáltatók nyitva-
tartási programjához, függetlenül a
kívánt fizetési módtól (készpénz,
bankkártya, mobilalkalmazások,
QR-kódok stb.); operatívabb az
ügyintézés, mivel nem kell egyik
pénztárablaktól a másikig járni,
egyazon fizetőállomáson befizet-
hetők az illetékek.
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Előzetes időpontfoglalás és Selfpay 
Adó- és illetékfizetés

Szer Pálosy Piroska

Selfpay Illusztráció

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Marosvásárhelyen október 15. és no-
vember 19. között van az általános
nagytakarítás magánszemélyek és
tulajdonosi társulások számára, mely
előre meghatározott, napokra és ut-
cákra lebontott ütemterv szerint zaj-
lik munkanapokon és szombaton
7–16 óra között. 

A háztartási hulladékot különválogatva, a
növényi hulladékot, ágakat legtöbb egymé-
teresre darabolva, műanyag zsákokba cso-
magolva kell kihelyezni a járdaszegélyre.
Építkezésből származó törmeléket és elekt-
ronikai hulladékot nem szállítanak el. 

Az önkormányzat honlapján megtalálható
információk szerint október 20–25. között az
alábbi utcákból szállítják el a háztartási és
növényi hulladékot:

Október 20-án, szerdán a M. Viteazu
(Klastrom) u., Kollégium, N. Iorga, Vár sé-

tány, Ana Ipătescu, Mogyorós, Nagy Pál,
Szarvas, Csibin, Bazsarózsa, V. Babeş, A.
Şaguna, Azuga (Szabó Ernő) és Cosmin
(Göcsi Máté) utcákból.

21-én, csütörtökön a Maroshévíz, Avram
Iancu, Régi kórház, Palás köz, Visó, Posta,
Köztársaság park, Aranyos, Köztársaság,
Mărăşeşti (Zrínyi Miklós) tér, Mărăşti (Vö-
rösmarty Mihály), Motru (Vasvári Pál), A.
Vlahuţă (Damjanich), December 30., Kü-
küllő utcából. 

22-én, pénteken a Csónakos, Őz, Berek,
Margaréta, Gát, Abrud, Szolidaritás, Mun-
kás, Diófa, Kós Károly, Hangya utcák, Kár-
pátok sétány, Strand park van soron. 

23-án, szombaton a Kinizsi Pál, Sinaia,
M. Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag, Besz-
terce, Kossuth, A. Filimon, Horea, Ballada,
Bartók Béla, Nyomda utcából és az aluljáró-
ból gyűjtik össze a hulladékot. 

25-én, hétfőn az Árvácska, Nárcisz, Mi-
móza, Bábolna, Borona, Ibolya, Vető, Ker-
tész, T. Vladimirescu – pénzügy, Agyag,
Liliom, Petrila, Predeal, Budai Nagy Antal,
Dâmboviţa, Sas, Bucegi, Zernyest, Hársfa,
Alkonyat, Nyárád utcákból szállítják el a
kihelyezett háztartási és növényi hulladé-
kot.

A magánházak tulajdonosait és a tulaj-
donosi társulásokat megkérik, hogy taka-
rítsák ki ingatlanjaikat, területeiket, illetve
zöldövezeteiket. A hulladékot helyezzék ki
a járdaszélre (kupacokba), a szállítóeszkö-
zök számára könnyen megközelíthető
helyre, a meghirdetett dátum előtti napon.
A szemetet a meghirdetett időpontban
szállítják el. Kivételes helyzetekben (ked-
vezőtlen időjárás, a program be nem tar-
tása objektív okok miatt stb.) az ütemterv
módosítható. A szemeteskocsik csak egy-

szer haladnak végig az utcákon, és azok,
akik az ütemtervben szereplő nap után he-
lyezik ki a hulladékot, viselik a szállítási
költségeket vagy a kihágási bírságot. Akik
a nagytakarítási kampányon kívül bármi-
lyen típusú szemetet helyeznek el közterü-
leten, a 2021. évi 302-es számú,
köztisztasággal kapcsolatos intézkedések-
ről szóló városi tanácsi határozat értelmé-
ben büntethetők. Annak érdekében, hogy
az általános takarítási kampány gördüléke-
nyen menjen végbe, és elérje célját, ingyen
hívható telefonszámot bocsátottak a ma-
rosvásárhelyiek rendelkezésére:
0800888999, amely hétfőtől péntekig 8–15
óra között tárcsázható.

Felkérik a lakosságot, hogy tartsa tiszte-
letben a hatályos jogszabályok rendelkezé-
seit, hogy közös erővel szebb és tisztább
legyen a város. (szer)

Október 20–25. közötti ütemterv
Elszállítják a háztartási és növényi hulladékot

Székely Előfutár Ösztöndíj
Kutatómunka támogatására     
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* Botosán gól nélküli döntetlenre
játszott Târgovistéval, a CSU Cra-
iova ötöt rúgott a Clinceni-nek. Ezzel
a két mérkőzéssel zárult hétfőn a
labdarúgó 1. liga 12. fordulója. Az
eredmények nyomán Botosán nem
tudta visszaelőzni a Voluntari-t, így
csak negyedik a tabellán, mögötte
pedig egy pontra feljött a hétfőn
győztes Craiova. Clinceni maradt az
utolsó, mindössze 3 ponttal.

* A 2. ligában 1-1-es döntetlenre
végzett hétfőn a Dési Unirea és a
Nagyszebeni Hermannstadt. A 10.
fordulóban rendezett mérkőzésen a
vendégek jutottak vezetéshez, az első
félidőben szerzett találatukra a há-
zigazdák szünet után válaszoltak.

* A Vasas a III. Kerületi TVE
ellen aratott 1-0-s hazai győzelmé-
vel a tabella élére állt a magyar lab-
darúgó NB II 12. fordulóját
követően. Az óbudai vendégcsapat
a hajrában nagy lehetőséget kapott,
miután a 77. percben Otigba Ken-
neth büntetőt és kiállítást érően sza-
bálytalankodott az angyalföldieknél.
Jova Levente azonban védte Bori
Gábor lövését, és az emberelőnyben
játszó vendégek hiába rohamoztak a
lefújásig, nem sikerült egyenlíte-
niük. A Vasas ezzel 26 pontos, és
megelőzte az egyaránt 25 pontos
Kecskemétet és Szombathelyt.

* A labdarúgó-játékvezetők részt
vehetnének a mérkőzéseket követő
sajtótájékoztatókon, amennyiben el-
fogadják a sportág fejlesztésével
megbízott korábbi Arsenal-edző, Ar-
sene Wenger javaslatát. A bíróknak
jelenleg tilos a médiában nyilat-
kozni és megindokolni vitás dönté-
süket. Azonban Wenger úgy véli,
hogy ha ezeket még azelőtt megin-
dokolnák, mielőtt a közhangulat fel-
korbácsolódna, azzal sok félreértést
tisztázni lehetne, és közelíteni le-
hetne az álláspontokat. A szakember

azt is jó dolognak tartaná, hogy vál-
jon nyilvánossá a videóbíró és a já-
tékvezető párbeszéde, amelyet a
vitatható helyzetekben folytatnak.
Szerinte a nézők így jobban meg
tudnák érteni, hogy miért hozzák
meg éppen azt a döntést, amelyről
aztán a mérkőzés résztvevőit és a
közönséget tájékoztatják.

* A Kolozsvári U-BT megsze-
rezte második győzelmét a kosár-
labda Bajnokok Ligájában. Hétfőn
az olasz Happy Casa Brindisi ottho-
nában 76:71-re nyertek a kolozsvá-
riak, akik 4 ponttal vezetik a G
csoport tabelláját.

Röviden

Az E, F, G és H csoport harmadik
fordulós mérkőzéseivel folytatódik
ma a labdarúgó Bajnokok Ligája.

A program:
* 19.45 óra:
E csoport: FC Barcelona (spa-

nyol) – Dinamo Kijev (ukrán) (TV:
DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look
Sport +);

G csoport: Salzburg (osztrák) –

VfL Wolfsburg (német) (Digi-
Sport 2, Telekom Sport 3, Look
Sport);

* 22.00 óra: 
E csoport: Benfica (portugál) –

Bayern München (német) (Di-
giSport 2, Telekom Sport 2, Look
Sport);

F csoport: Young Boys (svájci) – 
Villarreal (spanyol), Manchester

United (angol) – Atalanta (olasz) 
(DigiSport 1, Telekom Sport 1,
Look Sport +);

G csoport: Lille OSC (francia) –
Sevilla (spanyol);

H csoport: Chelsea (angol) –
Malmö (svéd) (DigiSport 4, Tele-
kom Sport 4, Look Sport 2), Zenit
(orosz) – Juventus (olasz) (Di-
giSport 3, Telekom Sport 3, Look
Sport 3).

Bajnokok Ligája: a mai program

Október első hetének végén nagypályás
labdarúgó-öregfiútornákat tartottak Gernye-
szegen, valamint Nagyadorjánban. Az ezeken
történteket foglaljuk össze az alábbiakban.

Gernyeszegen a futballszövetség Maros
megyei felelőse, egyben a Szászrégeni Avân-
tul SK gyerekcsoportjainak vezetője, Budai
Barna és a Maros Megyei Labdarúgó-egyesü-
let szakmai bizottságának titkára, Iosif Toth
mérkőzésellenőr vállalta a szervezést, és 
teremtett keretet a helyi Marosvölgye, a szin-
tén gernyeszegi Sporting, a Szászrégeni Avân-
tul, a Szászrégeni Old Boys, a Székelyud-
varhelyi Sporting, a Nyárádszereda, Sá-
romberke, valamint a Náznánfalvi Elita 40 
év feletti öregfiú-együttesének összecsapá-
sára.

A rendezvény – amelyet a Barátság és jó
hangulat szlogennel hirdettek meg – a követ-
kező csapatok sikerét hozta: 1. Náznánfalvi
Elita, 2. Szászrégeni Avântul, 3. Székelyud-
varhelyi Sporting. Egyéni díjat kapott Silviu
Zagon (Náznánfalvi Elita) mint a legjobb já-
tékos, Vass Ferenc (Székelyudvarhelyi Spor-
ting) mint a legjobb kapus és Deák Károly
(Szászrégeni Old Boys) mint a legtapasztal-
tabb edzőjátékos.

A szervezésben segítséget nyújtott a hely-
ség polgármestere (Kolcsár Gyula), valamint
néhány lelkes helyi sportember (Berekméri
János és neje) és anyagi támogató. 

A gernyeszegi tornával egy időben Nagy-
adorjánban Márton Géza (a helyi Viitorul
Prodcomplex, illetve az Ilefor egykori bom-
bázója), valamint dr. Butiurcă Sándor (a helyi
Dorman sportbázis tulajdonosa) hívott meg
néhány együttest a X. Olasz Lajos-emléktor-
nára, hogy együtt éltessék tovább a Metalo-
tehnica és az Apollo Old Boys egykori
labdarúgójának nevét. A rendezvényen a ma-
rosvásárhelyi öregfiúkon kívül részt vett még

a székelyudvarhelyi és a szabédi, hasonló
korú játékosokból álló alakulat. 

Az eredmények: Székelyudvarhelyi Öreg-
fiúk – Marosvásárhelyi Old Boys Apollo 2-0,
Székelyudvarhelyi Öregfiúk – Szabédi öreg-
fiúk 1-3, Szabédi Öregfiúk – Marosvásárhelyi
Old Boys Apollo 1-1. 

A mérkőzések után a következő táblázat
alakult ki: 1. Szabédi Öregfiúk, 2. Székelyud-
varhelyi Öregfiúk, 3. Marosvásárhelyi Old
Boys Apollo.

Az 55X35 méteres pályán 2X20 perces
időközökben a következő marosvásárhelyi
öregfiúk léptek pályára: Gábor Ákos – kapus,
Simion Olariu, Marinică Ormenişan, Tolvaj
József (csk.), Tamási Ferenc, Kelemen Sán-
dor, dr. Butiurcă Sándor, Márton Sándor, Da-
róczi László, Ördögh Attila, Anton Turc,
Csizmás Jenő, Petroleon Sándor, Puji József
és Szövérfi László – mezőnyjátékosok. Edző:
Márton Géza.

A tornán a helyieknek szurkolt többek közt
Hajnal Gyula (AS Armata, Szászrégeni Avân-
tul), Petru Mădărăşan (a játékosok közeli ba-

rátja), Ruszi József (Dicsőszentmártoni Chi-
mica), Kun György (Metalotehnica és Kis-
kunhalas) és Mircea Pop (ASA ifi és
Medicina).

A torna legjobb játékosának a szabédi Szi-
lágyi Dezsőt választották a szervezők, aki az
évek során a marosvásárhelyi öregfiúk alaku-
latát erősítette. 

A legjobb hálóőr az a Biró Levente (az AS
Armata, illetve a Metalotehnica egykori ka-
pusa) lett, aki nem vett részt a tornán, tehát
nem kapott egy gólt sem – ezzel heccelték a
szervezők a valamikori hálóőrt. A torna leg-
idősebb labdarúgója a szintén marosvásárhe-
lyi Puji János (70 éves), aki a hetvenes-
nyolcvanas években a helyi Elektromaros ki-
váló játékosa, majd szertárosa volt. 

A résztvevők egyperces néma csenddel em-
lékeztek meg az Apollo Old Boys (Szász
László, Emil Nae, Nicolae Ioan Miculi), va-
lamint a marosvásárhelyi élvonalbeli labda-
rúgás egykori kiváló játékosairól (Ioan Mure-
şan, Nagy Miklós, Dorin Naste, Vasile Pâs-
laru, Gál Dezső, Fanici András, Unchiaş
Demeter, Kuti Csaba, Ion Covaciu, Dobra
Csaba stb.). 

Bár ott sem volt, Biró Levente lett a legjobb kapus

Sporttörténelem: lejátszotta 
első mérkőzését Marosvásárhely

női jégkorongcsapata
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A tavasszal, a marosszentgyör-
gyi sátortetős műjégpálya átadása
után, egy kósza ötlet alapján ala-
kult meg Marosvásárhely női jég-
korongcsapata. Az érdeklődés
azonban olyan nagy volt már az
elején, hogy alig néhány hónappal
a megalakulása után beiratkozott a
bajnokságba, a sátortetős jégpálya
nyári szünet utáni megnyitásának
szentelt ünnepségsorozat alkalmá-
val pedig, sporttörténeti momen-
tumként, lejátszotta a marosvásár-
helyi női jégkorongsport első mér-
kőzését is. 

A vendég a bajnok gyergyó-
szentmiklósi Fox Hockey volt, és
már a jégre lépés pillanatában lát-
szott a vendégek erőfölénye, akik
mögött több év, adott esetben nem-
zetközi tapasztalat áll, míg a ma-
rosvásárhelyi csapatot leginkább
14-17 év közötti kezdők alkotják.
Így nem is volt nagy elvárás velük
szemben (Gyergyószentmiklós
amúgy jelentős különbséggel
nyert), mint ahogy a bajnokság-
ban sem lesz. Az egyetlen tapasz-
taltabb játékos a vásárhelyi csapat-
ban a kapus Nadina Ninciu, aki
évekig éppen Gyergyószentmiklós
kapuját őrizte, most pedig a maros-
vásárhelyi csapattal foglalkozik, az

edzői képesítéssel rendelkező Kui
Csaba irányítása alatt. A bajnokság
kapcsán Nadina Ninciu elmondta:
azt szeretné, hogy a lányok élvez-
zék a játék minden percét, ne fog-
lalkozzanak az eredménnyel.
Valóban, reálisan nézve Gyer-
gyószentmiklós és Csíkszereda
ellen nem sok esélye lesz a maros-
vásárhelyi csapatnak, ám a nyári
görhokibajnokságban elért bronz-
érem azért bizakodásra ad okot a
fejlődési potenciál kapcsán.

Amúgy az idén a hírek szerint
megduplázódik a bajnoki mezőny
csapatlétszáma, a tavalyi három
helyett hat alakulat jelezte, hogy
indulna az országos női jég-
korongbajnokságban. A gyergyó-
szentmiklósi Fox Hockey, a csík-
szeredai Sportklub és a bukaresti
Triumf mellett indul a marosvásár-
helyi Jegesmedvék (hivatalosan az
Iskolás Sportklub neve alatt, hisz
az rendelkezik sportazonossági
igazolvánnyal), de jelezte az indu-
lási szándékát Felcsík és egy má-
sodik bukaresti együttes is. 

Egyelőre, jó romániai szokás
szerint, semmi biztosat nem lehet
tudni, mint ahogy a rendezési
módot is sűrű homály fedi, és
abban is csak reménykednek, hogy
talán novemberben már bajnoki
mérkőzéseket is játszanak. 

Visszatekintés a gyergyószentmiklósi
foci 100 évére

Az Apollo Old Boys intézője, Márton
Géza augusztusban többedmagával részt
vett a gyergyószentmiklósi fociünnepen,
ahol a szervezők a helyi labdarúgóélet 100
éves történetét elevenítették fel. Márton
Gézán kívül – aki 1975 és 1980 között volt
az egykori C és B osztályos Gyergyó-
szentmiklósi Jövő középpályása – Ma-
rosvásárhelyről  részt vett a rendez-
vényen Ruszi József (1976–1977), Soós
Zsigmond (1973–1975), Aszalos János
(1973–1975), Miron Tudose (jelenleg
Brassóban él, 1979–1983), Borsos Kálmán
(Székelyudvarhely), Veres Ernő (1977–
1979) és Papp István  (mindkettő Szováta,
1976–1979), Béres Székely László (Erdő-
szentgyörgy), Kinda György (Segesvár) és
Florin Dumitru (Bukarest), valamint az
alakulat egykori edzője, Publik Antal (Sze-
ged), aki 1970–1973 között irányította a
gyergyói együttest.

A keret
* kapusok: Nadina Ninciu, Pintyi Brigitta
* mezőnyjátékosok: Koncz Andrea, Szabó Nóra, Balázs-Bécsi Dóra,
Ráduly Antónia, Demeter Virág, Nicoleta Rad, Larisa Mătea, Szaba-
dos Edina, Sabina Staicu, Paula Pitar, Bányai Eszter, Maria Petrea,
Moréh Evelin, Bara Virág

Czimbalmos Ferenc Attila

Az Apollo Old Boys csapata Nagyadorjánban

Bálint Zsombor

Második mérkőzését is megnyerte a Bajnokok Ligájában az U-BT 
Fotó: a kolozsvári csapat honlapja



A politikai viták nincsenek összhangban a
társadalmi elvárásokkal – állapította meg
hétfőn, az elnökválasztásról indított riportso-
rozatában a párizsi Le Monde.

A vezető francia lap „Franciaországi töredékek:
hogy vannak a franciák az elnökválasztás előtt?” cím-
mel indította nagyszabású riportsorozatát: mintegy
száz újságíró és ugyanennyi fotós közreműködésével
az elkövetkező két hétben napi rendszerességgel közöl
képes riportokat arról, hogy a koronavírus-járvány
okozta egészségügyi és gazdasági válságot követően
melyek a franciák elvárásai a következő elnökválasz-
táson. 

Az újságírók felkerestek falvakat, külvárosokat, ok-
tatási intézményeket, gyárakat, egyesületeket, kávé-
házakat, fodrászszalonokat, hogy közvetlenül az
állampolgárokat kérdezzék a kétségeikről, az álmaik-
ról, a félelmeikről és mindenekelőtt a politikai véle-
ményükről.

A Le Monde úgy véli, hogy az ideológusokkal vagy
publicistákkal ellentétben, akik egy-egy téma körül
szeretnék tartani a közbeszédet, a közéletet sokszor
egymásnak is ellentmondó, különböző mélységű „tö-
redékek” határozzák meg, és valójában ezek a viták
tükrözik vissza a valódi Franciaországot.

A szerkesztőségi írás szerint a francia társadalom
sokkal összetettebb, színesebb és gazdagabb, mint
amilyennek a hírtévékből látszik.

A riportsorozat legfőbb megállapítása az, hogy az
egyes elnökjelöltek által hirdetett „polgárháborús for-
gatókönyv hazug. Ahogy az is, hogy a francia társa-
dalom szétesne vagy a nemzet összeomlana”. 

„Hazánk nem karikatúrája annak, amit a próféták és
az uszítók el akarnak hitetni, akik nosztalgikus, időn-
ként rasszista víziót hirdetnek a társadalomról. Fran-
ciaország nem hasonlít olyan nemzet képére, amelyet
az erőszak és a félelem jellemez, és amelynek közélete
kizárólag a bevándorlásra, a közbiztonságra és az
identitási kérdésekre korlátozódna” – olvasható a szer-
kesztőségi írásban.

A riportsorozat második megállapítása, hogy a fran-
cia társadalom – más országokhoz hasonlóan – kitar-
tott a járvány okozta egészségügyi, társadalmi,
gazdasági válságban. „Leszámítva a háborúkat követő
időszakokat, még soha ennyi pénzügyi átutalás nem
történt az állami költségvetésből, a nemzeti szolidari-
tásnak köszönhetően, azok juttatásaira, akik nem tud-
tak dolgozni” – fogalmazott a lap.

A riport tapasztalatait összegezve a Le Monde úgy
fogalmaz: a politikai viták nincsenek összhangban a
társadalmi elvárásokkal.

„Ha csak a zajongókat hallgatjuk az utcán, a közös-
ségi oldalakon, a televíziókban, ha csak a bűncselek-
mények alapján ítéljük meg az ország állapotát, téves
diagnózist kapunk. Ez nem jelenti azt, hogy minden
rendben van, mindenekelőtt a generációs és szociális
egyenlőtlenségek terén, sem azt, hogy a kollektív ag-

godalom okai ne lennének valósak, elsősorban a kör-
nyezetvédelem és a klíma kérdésében.”

A felmérések szerint egyébként a francia elnökvá-
lasztás április 24-én esedékes második fordulójába ju-
táshoz az esélyek teljesen nyitottak.

Bár Emmanuel Macron államfő még nem jelentette
be, hogy újra indul a posztért, minden felmérés biztos
továbbjutónak tartja az első fordulóból 25-27 százalé-
kos támogatottsággal. A másik továbbjutó helyért
azonban a jelenlegi állás szerint hatalmas csata várható
a jobboldali jelöltek között. 

Az Ifop felmérése szerint Marine Le Pen, a Nemzeti
Tömörülés államfőjelöltje a szavazatok 17-18 szá-
zalékára számíthatna, ha most tartanák a választáso-
kat, míg a jelöltségét továbbra is lebegtető Eric
Zemmour publicistának jelenleg 16-17 százalékot
mérnek. Rögtön utánuk következik 15 százalékos tá-
mogatottsággal Xavier Bertrand, az északi Haut-de-
France régió elnöke, majd Valérie Pécresse, a Párizs
körüli Ile-de-France régió elnöke 10 százalékkal, a
8 százalékon álló Michel Barnier, az Európai Unió
korábbi brexitügyi főtárgyalója előtt. Ez utóbbi
három politikus közül a jobbközép Köztársaságiak
decemberi kongresszusukon választják ki a jelölt-
jüket.

„Ez a bizonytalanság példa nélküli, hiszen Le Pen,
Zemmour és Bertrand között három pont a különbség,
mindhárman a második forduló kapujában állnak. Ez
a jobboldal és a szélsőjobboldal igazi ideológiai győ-
zelmét mutatja” – mondta a Le Figaro című napilap-
nak Frédéric Dabi, a hétvégén megjelent
közvélemény-kutatást végző Ifop intézet vezetője.

A legjelentősebb előretörés a teljes jobboldali össze-
fogást sürgető Eric Zemmournál figyelhető meg, aki-
nek támogatottsága szeptemberben még 7, két héttel
ezelőtt pedig 12 százalékos volt, azóta pedig utolérte
a második helyről sokáig kimozdíthatatlannak tűnő
Marine Le Pent.

„Ez példa nélküli egy olyan ember esetében, aki
nem a politikából érkezik, és még nem is jelentette be
a jelöltségét. A dinamika az ő oldalán van, sikerül min-
denkit meghódítania a jobboldalon” – vélte a közvé-
lemény-kutató.

Az elmúlt hetek felméréseiből az tükröződik, hogy
miközben a jobboldalon nagy csata folyik a második
helyért, Emmanuel Macron támogatottsága stabil, és
lassan emelkedik is. 

„Magasabb a támogatottsága az elnöknek, mint
2017-ben az első fordulóban, legalább nyolc százalék-
ponttal a második helyezett előtt áll. Ez nagyon stabil
helyzet” – hívta fel a figyelmet az Ifop. Az elnököt el-
sősorban a fiatalok, a nyugdíjasok és a felső vezetők
támogatják. „Ez a választói réteg Franciaországban jól
van, és mozgósítható a választásokon. A 2017-ben
Macronra szavazók 70 százaléka most is őt támogatja,
és a jobboldaliak 22 százalékát is elhódította” –
mondta a lapnak Frédéric Dabi. (MTI)
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Elkezdődhetnek a koalíciós tárgyalások 
Németországban

A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a
Zöldek után hétfőn a liberális Szabad Demok-
rata Párt (FDP) vezető testületei is hozzájá-
rultak, hogy a három párt hivatalos koalíciós
tárgyalást kezdjen.

Christian Lindner pártelnök berlini tájékoztatóján
elmondta, hogy a liberálisok vezetői – az elnökség és
a szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakció tagjai –
kivétel nélkül a koalíciós tárgyalások megkezdése mel-
lett foglaltak állást.

Hangsúlyozta, hogy a szeptemberi Bundestag-vá-
lasztás eredményei alapján a következő német kor-
mánynak a politikai közép kormányának kell lennie,
és nem lehet szó „baloldali fordulatról”. Erre jelent
„garanciát” az FDP részvétele a kormányzásban –
mondta.

Kifejtette, hogy a választáson győztes SPD, a Zöl-
dek és az FDP nem egymás természetes szövetségesei,
és a színeik (SPD: piros, Zöld: zöld, FDP: sárga) alap-
ján jelzőlámpa-koalíciónak nevezett felállást egyik
párt sem kívánta. Mutatkoznak is jelentős különbségek
az elképzeléseik között, ezért „nagy tolerancia” és a
német politika évtizedes beidegződéseit meghaladó,
„újfajta gondolkodás” szükséges az együttműködés-
hez.

A liberálisok csak akkor léphetnek kormányra a
szociáldemokratákkal és a Zöldekkel, ha sikerül

kidolgozni egy megállapodást, amely minden ele-
mében szolgálja Németországot, megteremti a le-
hetőséget a társadalom, a gazdaság és az állam
„átfogó modernizációjához” – fejtette ki Christian
Lindner.

Az SPD vezető testületei már pénteken, a Zöldek
vasárnap járultak hozzá a koalíciós tárgyalások meg-
kezdéséhez. Előzőleg a három párt két hétig egyezte-
tett a kormányzati együttműködés lehetőségéről. A
koalíciós tárgyalások kezdetének időpontja és menet-
rendje még nem ismert.

A legutóbbi, 2017-es Bundestag-választás után re-
kordhosszú ideig, 172 napig tartott a kormányalakítás.
Olaf Scholz SPD-s kancellárjelölt tervei szerint ezúttal
jóval gyorsabban, legkésőbb karácsonyig megalakul a
kormány. Ez lenne az első német szövetségi kormány
a második világháború óta, amelyet három partner
alkot.

A szeptemberi Bundestag-választáson az SPD a sza-
vazatok 25,7 százalékával végzett az első helyen. Ed-
digi koalíciós társa, a Kereszténydemokrata Unió
(CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) szö-
vetsége a története leggyengébb teljesítményével 24,1
százalékot szerzett, így már csak a második számú po-
litikai erő Németországban. A Zöldek 14,8 százalékkal
a harmadik helyen, a liberálisok 11,5 százalékkal a ne-
gyedik helyen végeztek. (MTI)

Le Monde: a politikai viták nincsenek 
összhangban a társadalmi elvárásokkal

Ursula von der Leyen, az Eu-
rópai Bizottság elnöke aggo-
dalmát fejezte ki a lengyel
igazságszolgáltatás helyzete
miatt és az európai uniós jog
elsőbbségét hangsúlyozta
az Európai Parlament keddi
strasbourgi plenáris ülésén
a lengyel alkotmánybíróság
nemzeti alkotmány elsőbb-
ségét megállapító döntésé-
ről tartott vitán. Mateusz
Morawiecki lengyel kor-
mányfő a tagállamok szuve-
renitását hangoztatta és
kijelentette: nem engedhető
meg, hogy az uniós intézmé-
nyek jogi alap nélkül eről-
tessék rá döntéseiket
másokra.

Morawiecki a vitában azt
mondta: aggodalmat kelt, hogy az
unió felosztotta Európát jobbakra
és rosszabbakra, erősebb és gyen-
gébb országokra.

Kijelentette: a játékszabályok-
nak mindenki számára egyformá-
nak kell lenniük, betartásuk
mindenki számára kötelező, bele-
értve az uniós intézményeket is.
Erről szól a jogállamiság – emelte
ki. Hozzátette: vannak különbsé-
gek, és Lengyelország azt sze-
retné, ha ezeket a különbségeket
tiszteletben tartanák, a szuverén
országok döntéseivel együtt. A
kettős megközelítés modelljét
azonban fel kell számolni –
mondta.

A lengyel kormányfő kiemelte:
ha az uniós intézmények átlépik a
szerződések szerinti kompetenci-
ájukat, arra a tagállamoknak rea-
gálniuk kell. Az Európai Unió
nem egy állam, az uniós szerződé-
sek által összekötött huszonhét
szuverén tagország alkotja. A jog-
köröket a tagállamok ruházták az
uniós intézményekre, számos te-
rület azonban nemzeti hatáskör-
ben van és abban is marad –
mondta.

Szavai szerint ha valakik nem-
zetek nélküli „szuperállamot”
akarnak, ahhoz a tagállamok bele-
egyezésére van szükség. Európá-
nak azonban egyenlő, szuverén
országok közösségének kell ma-
radnia, az EU nem lehet a tagor-
szágok fölött álló szerv. Nem
engedhető meg, hogy ráerőltessék
a döntéseiket másokra jogi alap
nélkül, ahogy az sem, hogy egyes
tagállamokkal szemben pénzügyi
zsarolást alkalmazzanak –

mondta. „Ezt nem látjuk a szerző-
désekben” – szögezte le. Lengyel-
ország elképzelése más, mint az
európai centralizmus – tette
hozzá.

Morawiecki azt hangoztatta,
hogy a demokráciadeficit sosem
öltött olyan mértéket, mint az el-
múlt években. A döntések zárt
ajtók mögött születnek, ami fe-
nyegető a tagállamok számára –
tette hozzá a lengyel kormányfő.

Ursula von der Leyen, az Euró-
pai Bizottság elnöke a beszédében
kijelentette: a lengyel alkotmány-
bíróság október elején hozott dön-
tése, amely a nemzeti alkotmány
elsőbbségét állapította meg, meg-
kérdőjelezi az Európai Unió alap-
jait.

„Mélyen aggaszt a kialakult
helyzet, a lengyel ítélet közvetlen
kihívást jelent az Európai Unió
jogrendjének egységére” – fogal-
mazott.

Azt mondta, az uniós bizottság
kezdeményezte párbeszéd elle-
nére a helyzet romlik Lengyelor-
szágban, amit az Emberi Jogok
Európai Bírósága (EJEB) és az
Európai Unió Bírósága is megerő-
sített. Ez csúcsosodott ki az or-
szág alkotmánybíróságának
ítéletében – hangoztatta.

Csak a közös jogrend biztosít
egyenlő jogokat, jogbiztonságot,
kölcsönös bizalmat a tagállamok
között, és ezáltal közös uniós po-
litikákat – mondta. Hangsúlyozta:
független bíróságok nélkül nehe-
zebb az emberek védelme, jogaik
betartása bizonytalanabbá válik.
Az Európai Bizottság szükség
esetén jogi lépéséket fog tenni, a
lengyel kormánynak pedig el kell
magyaráznia, hogyan akarja meg-
védeni az uniós pénzeket – kö-
zölte.

„Nem tehetjük, és nem is en-
gedjük, hogy veszélybe sodorják
közös értékeinket” – fogalmazott
az uniós bizottság elnöke.

A lengyel alkotmánybíróság
október elején megállapította a
nemzeti alkotmány elsőbbségét
azokon a területeken, melyeken az
uniós jognak nincs kizárólagos
hatásköre. A testület nem vonja
kétségbe a közösségi jog elsőbb-
ségét mindazon ügyekben, ame-
lyekben az unió hatáskörrel
rendelkezik, de rögzíti, hogy a
nemzeti alkotmány áll a jogrend-
szer élén. (MTI)

Von der Leyen az uniós jog
elsőbbségét, Morawiecki 

a tagországok szuverenitását
hangsúlyozta az EP-ben

Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
hétfőn online háttérbeszélgetést tartott arról, hogy mi vár-
ható az e heti plenáris ülésen, illetve az október 18–23. kö-
zötti ülés témáiról. 

Szontagh Andrásné és Pálfy Katalin sajtóattasék a beszélgetésen
egyebek mellett a plenáris következő napirendi pontjaira tértek ki: 

* Lengyelország: az uniós jogrend és értékek megkérdőjelezése. A
vita a plenárison a lengyel miniszterelnök részvételével történik csü-
törtökön.

* A másik napirendi pont a COP26: az EP állásfoglalása a glasgow-
i klímakonferencia előtt

* Egy másik pont az európai hírmédiák és audiovizuális ágazat – sür-
gős segítséget szorgalmaz az Európai Parlament.

* A képviselők a héten szavaznak a Pandora-iratok ügyében megfo-
galmazott EP-állásfoglalásról.

* Szó lesz A termelőtől a fogyasztóig fenntartható élelmiszerstraté-
giáról, illetve bejelentik a 2021-es Szaharov-díj nyertesét. (mózes)

Háttérbeszélgetés 
az EP plenárisa előtt



ADÁSVÉTEL

ELADÓ sírhely a katolikus temető-
ben. Ára: 6.000 lej. Tel. 0744-292-
411, 0745-233-532. (13535-I)

LAKÁS

ELADÓ ház Maroskeresztúron, az
553. szám alatt, főúton: 10 ár telek,
három szoba, konyha, kamra, pince,
előszoba. Tel. 0749-335-282.
(13400-I)

ELVESZETT

ELHULLATTAM a hallókészülékem a
Surtec udvarán, vagy a Kövesdombon,
az Eldi – Digi környéki járdán 2021.
október 18-án 15-15.30 óra között.
Kérem, hívjon a 0741-993-203-as
telefonszámon. A megtalálóját
jutalomban részesítem. (13557)

MINDENFÉLE

GONDOZÓNŐT keresünk idős hölgy
mellé, egyhetes váltással, külön
szoba, ellátás biztosításával. Érdek-
lődni lehet a 0747-320-864-es tele-
fonszámon. (66003-I)

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-sze-
relést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (13415)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen ki-
sebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(13452-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatorna-
javítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát, kerítéské-
szítést is. Tel. 0721-443-518. 
(13508-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát, cserépforgatást,
tetőkészítést. Tel. 0741-662-191.
(13434)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13530-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, me-
szelést, tetőkészítést cserépből, le-
mezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13419-I)

ALKALMAZUNK lakatost és he-
gesztőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy gyertya most érted égjen, ki
fent laksz már a magas égben, 
ki vigyázol ránk onnan fentről, s
lelkünkhöz szólsz a végtelenből.
Az emlékezéshez szeretet kell, s
akit szeretünk, azt nem felejtjük
el.
Fájó szívvel emlékezünk október
20-án KOCSIS ROZÁLIÁRA, aki 8
éve távozott szerettei köréből.
Emlékét őrzi két lánya: Enikő,
Tünde és családjaik. (13559-I)

Fájó szívvel, de soha nem múló
szeretettel és hálával emléke-
zünk október 20-án BENEDEK
IRMÁRA (született Hajós) halála
4. évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. (sz.-I)

Október 20-a életünk legszomo-
rúbb napja. Édesanyámra, 
MÁTYÁS MARGITRA emléke-
zünk halálának 3. évfordulóján.
Nyugodj az Úr karjain békében. A
feltámadás és viszontlátás re-
ménységében őrizzük drága em-
lékedet. Lányod, Hajni és
unokád, Áron. Az ő szíve megpi-
hent, a miénk vérzik. A halál fáj-
dalmát csak az élők érzik.
(13531-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, nem feledünk
téged.
Szomorú szívvel és végtelen sze-
retettel emlékezünk október 20-
án a drága jó édesanyára,
anyósra és nagymamára, JÓZSA
ERZSÉBETRE szül. Berekméri
halálának 22. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (13542-I)

Melegszívű, legdrágább édes-
anyánkra, PÁSKUJ JOLÁNRA
emlékezünk halálának 13. évfor-
dulóján. Örök emléke bennünk él
továbbra is. Szerető négy gyer-
meke és családjuk. (13520-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
ALBERT SÁNDOR 

tanár hosszas szenvedés után,
életének 89. évében 2021. októ-
ber 8-án elhunyt. Lelki üdvéért az
engesztelő szentmiseáldozatot
október 22-én 14 órakor mutatjuk
be a kecskeméti Szent Miklós-
templomban. Hamvait a szertar-
tás után a templom urna-
temetőjében helyezzük örök nyu-
galomra. 
Tudást adott, értéket közvetített,
nemzedékek jövőjét alapozta
meg. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (sz.-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, nagytata, testvér,
rokon, barát, jó szomszéd és is-
merős,

SZÉKELY ÁRPÁD
életének 93. évében csendesen
megpihent. Temetése október 20-
án, szerdán 13 órától lesz a refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (13541-I)

Megrendült, fájó szívvel tudatjuk,
hogy a drága, szeretett édes-
anya, anyós, nagymama, déd-
nagymama, rokon, hűséges
barát, jó szomszéd, 

GYÖRGY ILONA
életének 90. évében hosszú be-
tegség után elhunyt.
Temetése 2021. október 21-én,
csütörtökön 11 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben, református
szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (13540)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, édesapa, testvér,
nagytata, dédapa, apatárs,
rokon, szomszéd, 

TÓTH MÁRTON 
nyugdíjas mozdonyvezető 

életének 83. évében, hosszú
szenvedés után, végső nyuga-
lomra tért. 
Temetése október 21-én, csütör-
tökön 15 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (13525-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagy-
apa és dédnagyapa, a harasztke-
réki születésű 

RUSU GYÖRGY 
életének 84. évében hirtelen
megpihent. Drága halottunkat
2021. október 20-án, szerdán 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a református temetőbe. 
Emlékét őrzi leánya, Lenke és
családja. (13552)

Szomorú szívvel tudatjuk az is-
merősökkel, rokonokkal, hogy
elhunyt Magyarországon 

VARGA ZSIGMOND 
a sofőriskola oktatója. 

Hamvasztása és temetése egy
későbbi időpontban lesz.
VARGA ZSIGMOND élt 74 évet.
Búcsúzik fájdalommal, de bele-
nyugodva leánya, Csata Éva és
családja, fia, Dézsmási József
és családja, valamint legkisebb
fia, Varga Zsiga, továbbá élet-
társa, Ágnes, négy imádott
unokája, Dani, Dávid, Anna,
Balázs és a gyermekei anyja,
Éva. 
Isten nyugtasson, drága lélek!
(13549-I)

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett testvér, 

VARGA ZSIGMOND
életének 73. évében csendesen
megpihent. 
Gyászoló két nővére, Zsuzsa és
Julika. (-)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagy-
papa, após, rokon, szomszéd, jó
barát, 

SZEGEDI PÁL
szíve életének 85. évében örökre
megpihent. Drága halottunk földi
maradványait 2021. folyó hó 21-
én, csütörtökön 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a
remeteszegi temetőben, a feltá-
madás reményében. 

Gyászoló szerettei. (13558) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa és nagy-
apa,

BENKŐ KÁROLY
2021. október 18-án eltávozott
közülünk. Utolsó útjára kísérjük
2021. október 21-én, csütörtökön
13 órakor a marosszentgyörgyi
temetőben (a nagy kórház mö-
gött). Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (13568-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal búcsúzom RUSU
GHEORGHETÓL. Őszinte
részvétem a gyászoló család-
nak. Nyugodjon békében,
emléke legyen áldott! Marika.
(13550)

Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak RUSU GHEORGHE
elhunyta alkalmából. A Ion
család. (13550)
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ACÉLSZERKEZET gyártásához és szereléséhez LAKATOST, HE-
GESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (22805-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz TÖLTŐNŐT HENTESÁRUHOZ, 
SOFŐRT, KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (22810)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRT és üzleteibe ELADÓT. Tel.
0756-128-300, 0756-128-310. (66002-I)

A BELTRAND AUTÓMOSÓ KOLLÉGÁT alkalmaz a termelési
csarnokba. Érdeklődni lehet a 0722-605-593-as telefonszámon. 
(sz.-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAG-
KEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lej-
től. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önélet-
rajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdek-
lődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 
állást hirdet 

• műszaki építőmérnöki munkakör betöltésére (egy állás,
meghatározatlan időre) – COR-kód 214201. 

A versenyvizsga időpontja: november 8., 10 óra.
Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon 

vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

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

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

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

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

A PC House csapata 
új munkatársat keres targoncavezetői 

(stivuitorist) munkakörbe 
Elvárások: 

• targoncavezetői bizonyítvány
• román és magyar nyelv ismerete 
• jó kommunikációs készség 
• rugalmasság, türelem, precizitás.

Amit kínálunk: 
• versenyképes bérezés 
• dinamikus csapat 
• modern munkakörnyezet.

Az  önéletrajzokat (CV-t) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
várjuk, vagy személyesen lehet benyújtani a Mureşului/Maros

utca 17.  szám alatti székhelyen.

Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjuk hirdetőink 

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 


