
Új karanténszabá-
lyokról döntöttek 
Öt napra kell karanténba vonulniuk 
azoknak a Romániába érkező szemé-
lyeknek, akik beutazáskor nem tudják 
felmutatni a digitális Covid-igazol-
ványt, amely bizonyítja, hogy be van-
nak oltva koronavírus ellen, vagy 
átestek a betegségen az elmúlt 180 
napon, vagy van egy 72 óránál nem 
régebbi mintavételezésű negatív PCR-
teszteredményük. 

____________3. 
Februárban várható  
az önsegélyző 
pénztár  
megrohamozása 
Tekintettel arra, hogy pánikhangulat 
uralkodik a nyugdíjasok és a kis jöve-
delműek körében a magas energia-
számlák és ezek kiegyenlítésének 
nehézségei miatt, Morent Ilonát, a Ma-
rosvásárhelyi Nyugdíjasok Önse-
gélyző Pénztárának elnökét arról 
kérdeztük, számítanak-e arra, hogy a 
szokásosnál többen folyamodnak köl-
csönért ebben az időszakban. 

____________4. 
Csip  
az ember agyában 
Elon Musktól már megszoktuk, hogy 
állandóan kísérletezik, mindig valami 
forradalmi megoldáson töri a fejét. Ez 
most sincs másképpen, csak annyi a 
különbség, hogy most nem a teljes ön-
vezetés vagy a világűr van terítékén, 
hanem maga az ember, vagyis az em-
beri agy. 

____________8.

Az egykori marosszentkirályi állatpiac területe évek óta ki-
használatlanul áll. Ottjártunkkor teljesen néptelen volt a kör-
nyék, csak a bejáratot jelző, régóta felirat nélküli 
tartóoszlopokból következtethettünk arra, pontosan hova 
hordták a helybeli és távolabbi vidékekről érkező állattartók 
az eladásra szánt jószágot. 

Amennyiben a polgármesteri hivatal terve valóra válik, belátható időn 
belül újra élettel telik meg a Maros utcai helyszín. Az ezzel kapcsolatos 
elképzelésekről Bharta Szabolcs alpolgármester és elődje, az önkormány-
zatnál jelenleg tanácsadóként tevékenykedő Gál Sándor tájékoztatott.  

A helyi vezetés az említett utcában egy fedett zöldségcsarnokot sze-
retne építtetni, ahol a szentkirályiak mellett a közeli települések gazdál-
kodói is értékesíthetnék termékeiket, a zöldség mellett gyümölcsöt, 

Létkérdések, intézkedések 
Tombol a tél, szélsőséges időjárás nehezíti az emberek életét világ-

szerte. Emellett a japán Tsukuba Egyetem tudóscsoportja szerint egy 
extrém jelenség érezteti hatását a Földön: Ázsia régióiban, de Euró-
pában és Észak-Amerikában is rekord csapadékmennyiség várható. A 
kutatók kiterjedt ellenőrzéseket végeztek az éghajlatváltozással kap-
csolatban. Megállapították, hogy az emberiségnek furcsa, az úgyne-
vezett „folyók az égen” jelenséggel kell szembenéznie.  

A Daily Mail szerint ezek a „folyók az égen” alapvetően keskeny, 
koncentrált vízgőzsávok, amelyek átfolynak a légkörön, és óriási 
mennyiségű csapadékhoz vezethetnek a hegyekben vagy a közepes ma-
gasságú területeken. 

A szakemberek a légköri folyók viselkedését és a szélsőséges csa-
padékmennyiséget elemezték Kelet-Ázsiában, a klímaváltozás külön-
böző eredményeit követve. Kelet-Ázsiában 2018 júliusában és 2020 
júliusában szélsőséges, heves esőzések voltak, amelyeket a légköri fo-
lyók okoztak.  

A Tsukuba Egyetem kutatócsoportja szerint ha a hőmérséklet 4 Cel-
sius-fokkal emelkedik, a légköri folyók intenzívebbek lesznek, mint va-
laha, és Kelet-Ázsia-szerte rekordmennyiségű csapadékkal kell 
szembenézniük az embereknek. Véleményük szerint egyre világosabbá 
válik, hogy a globális felmelegedés többet jelent a magasabb hőmér-
sékletnél. Ezért szembesült az elmúlt években az emberiség heves eső-
zésekkel, árvizekkel, földrengésekkel. 

Mózes Edith

Nagy Székely Ildikó
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Új létesítmények az állatpiac helyén  

Zöldségcsarnok és uszoda



Két épület került a közelmúltban Erdőszent-
györgy tulajdonába: az egyikben a polgármesteri 
hivatal működik, a másikban a lakosság-nyilván-
tartó iroda és az anyakönyvi hivatal. Ezeket évek 
óta használja a település, de nem volt az övé.  

A két ingatlant az igazságügyi minisztérium építtette 
2003-ban azzal a céllal, hogy a kisvárosban bíróságot és 
ügyészséget létesítsen, de a beruházás befejezése után ezek 
sosem töltötték be a tervezett szerepüket. Néhány év múlva 
az egyiket, az Iskola utcait használatba kapta az önkormány-
zat, oda költözött át a városháza az addigi szűk és régi szék-
helyéről, aztán évek múlva a másik, főúti épületet is 
használatba vehették.  Az eddig az igazságügyi miniszté-
rium tulajdonában lévő két ingatlan az RMDSZ kormány-

zati szerepvállalásának köszönhetően került a város tulaj-
donába – jelentette be pénteken Csibi Attila Zoltán polgár-
mester, aki megkeresésünkre elmondta: eddig nem voltak saját 
önkormányzati épületeik. A két ingatlan átadását 2013 óta fo-
lyamatosan kérte a minisztériumtól, de eddig senki nem hall-
gatta meg őket, míg az RMDSZ meg nem oldotta ezt a kérdést. 
„A sok, fejlesztésekre leosztott pénz mellett ezt jelenti, hogy 
kormányon vagyunk, sok ügy intézésében is segítségünkre 
vannak Bukarestben” – fűzte hozzá a polgármester. 

A két épület a továbbiakban is megtartja a rendeltetését, 
ami pedig a külső ingatlant illeti, egy kis befektetéssel át 
fogják rendezni, mert vannak kihasználatlan helyiségek, 
de eddig nem költhettek rá, mivel nem volt a tulajdonuk-
ban – magyarázta az elöljáró. (GRL)

Január 28-án 17 órától szervezett eseménydélutánt a 
Mathias Corvinus Collegium Marosvásárhelyen a székhe-
lyén, a Rózsák tere 20. szám alatt. A rendezvényre minden 
olyan személyt, tanulót, szülőt vagy tanárt vártak, aki ér-
deklődik az MCC Középiskolás Programja iránt. Nagy 
Blanka-Beáta, az MCC marosvásárhelyi régióvezetője el-
mondta, nincs semmilyen kötelezettségük azoknak, akik 
részt vettek a péntek délutáni eseményen, nem kell a to-
vábbiakban is részt vegyenek az MCC középiskolásoknak 
szóló programjaiban. Ez csupán ízelítő volt, hogy az ér-
deklődők betekintést nyerjenek, hogy könnyebben el tud-
ják dönteni, be akarnak-e lépni. A péntek délutáni 
eseményen Járai Szabó Richárd interaktív előadást tartott 
a kreatív írás témakörében. Az eseményen való részvétel 
zöldigazolványhoz vagy negatív gyorsteszthez volt kötött, 
számos érdeklődő vett részt rajta. Nagy Blanka-Beáta el-

mondta, öröm volt számukra, hogy a résztvevők száma 
meghaladta az előre elképzeltet. A visszajelzések alapján 
a péntek délutáni rendezvényen sikerült barátságos légkört 
kialakítani, az előadó, Járai Szabó Richárd többször meg-
nevettette a közönséget. Az esemény kötetlen társasjáté-
kozással zárult. 

A Középiskolás Program hat pillérre épül, az egyik a 
képzési napok, amelyeket EKP-szombatoknak neveznek, 
emellett a diákok online kurzusokat is felvehetnek egy erre 
a célra kifejlesztett e-learning alapú rendszerben. Továbbá 
évente kétszer tehetségtáborokat szerveznek, illetve ingye-
nes román- és angolnyelv-kurzuson vehetnek részt az ez 
iránt érdeklődők. Ezenfelül ott vannak klubdélutánok, ami-
kor elhívnak egy előadót, előadást tartanak vagy csapat-
építő programokat szerveznek. Végül, de nem 
utolsósorban az úgynevezett KP+túrákon vehetnek részt 
az MCC-tagok. A túra lényegében tanulmányi kirándulást 
jelent.

Két jelentős ingatlannal gazdagodott  
Erdőszentgyörgy

Az MCC Középiskolás Programjáról 
Minden, ami az iskolán kívüli tanuláshoz szükséges

Szombaton éjjel tűz ütött ki egy 
mezőszabadi gazdaság melléképüle-
tében. A helyszínre a megyeszékhelyi 
katonai tűzoltókat és a mezőcsávási 
önkéntes alakulatot riasztották. A lán-
gok 154 négyzetméteren pusztítottak. 
A mentőcsapat két gázpalackot távo-
lított el az épületből. A tüzet sikerült 
eloltani, mielőtt továbbterjedt volna. 

Hétfőn délelőtt tűz keletkezett egy 
marosvásárhelyi magánházban az 
Aurel Filimon (az egykori Iskola) ut-
cában. A körforgalomhoz közel eső 
lakás ablakából sűrű füst gomolygott 
ki. A lángok mintegy 50 négyzetmé-
teren terjedtek szét, és fennállt a ve-
szély, hogy más ingatlanokra is 
átterjednek. A helyszínre a helyi tűz-
oltókat riasztották. Az oltás idejére a 
körforgalomnál egyetlen sávra korlá-
tozták a forgalmat. A tűznek nem vol-
tak sérültjei. (nszi)

Tűzesetek a megyében

 

IDŐJÁRÁS 
Havazás lehetséges 

Hőmérséklet: 
max. 0 0C 
min. -6 0C

Ma IGNÁC és VIRGINIA,  
holnap KAROLINA és AIDA 
napja.  
KAROLINA: a Karola (amely 
a Károly latin alakja,  
a Carolus női párja) továbbkép-
zése.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. január 31.

1 EUR 4,9468
1 USD 4,4284

100 HUF 1,3818
1 g ARANY 255,1269

377 új fertőzés 
A járvány kezdetétől tegnapig (január 31-ig) Maros megyé-
ben 48.086 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap 
377-tel nőtt a megyében az új esetek száma, 24 korábbi 
fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 192 ko-
ronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 9-en 
fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig 44.708-an 
gyógyultak meg, és 1726-an vesztették életüket a megyé-
ben a Covid-19 miatt. 

Évi mérleg a bevándorlási hivatalnál 
Az Országos Bevándorlási Hivatal Maros megyei kirendelt-
sége 2021-ben 3673 külföldi – európai, illetve harmadik or-
szágbeli – állampolgár számára biztosította a Románia 
területén való tartózkodás jogi feltételeit, 1656 tartózkodási 
és 555 munkavállalási engedélyt bocsátott ki. A megyei ha-
tóság illetékesei tavaly 18, az ország területén illegálisan 
tartózkodó személyt azonosítottak, 47 okiratban köteleztek 
az ország elhagyására külföldieket, és 14 esetben megtil-
tották az ország területére való belépést. A bevándorlási hi-
vatal megyei kirendeltsége múlt évben 54 esetben 
büntetett, a pénzbírságok összértéke 8100 lej. 

Három képzés indul februárban 
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség feb-
ruárban három képzési tanfolyamot indít a következő szak-
mákban: szakácssegéd, számítógép-kezelő és takarító. A 
beiratkozáshoz szükséges a személyi igazolvány, a szüle-
tési bizonyítvány és az iskolai végzettséget igazoló doku-
mentum. A képzés ingyenes a munkát kereső nyilvántartott 
munkanélküliek, valamint a börtönből szabaduló személyek 
számára, a vidéken élőknek, akiknek nincs adózandó jöve-
delmük, illetve jelentéktelen jövedelmet valósítanak meg, 
továbbá azok számára, akik a gyermeknevelési szabadság 
után vagy munkaképtelenségből felépülve szeretnének 
munkát vállalni. Bővebb tájékoztatást az ügynökség 0265-
263-760-as telefonszámának 115-ös mellékállomásán nyúj-
tanak. A képzésajánlatok a www.anofm.ro honlapon is 
megtekinthetők. 

Haszonjármű borult fel 
Vasárnap Körtvélyfáján, a főúton egy haszonjárművel köz-
lekedő férfi elveszítette uralmát járműve fölött, ami felborult. 
A balesetnek egy könnyebb sérültje volt. A helyszínre a 
szászrégeni katonai tűzoltókat hívták. A forgalmat az egyik 
közlekedési sávon lezárták. 

Mesejátékok az Ariel színházban 
Február 2-án, szerdán 18 órától a János vitézt játsszák a 
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagyter-
mében, rendező Demeter Zsuzsa. 4-én, pénteken szintén 
18 órától a Gabi és a repülő nagypapa című mesejáték van 
műsoron Vidovszky György rendezésében. A járványhely-
zet miatt az előadásokra a helyek száma korlátozott, ezért 
előzetesen helyet kell foglalni a 0740-566-454-es telefon-
számon. A 12 évnél idősebb nézők a védettség bizonyítá-
sával vehetnek részt az előadásokon, a maszk viselése 6 
év fölött kötelező.  

Szimfonikus hangverseny 
Február 3-án, csütörtökön 19 órától szimfonikus hangver-
senyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota 
nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szim-
fonikus zenekarát Gheorghe Costin vezényli. Műsoron: Ko-
dály- és Dvorák-művek. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

1., kedd 
A Nap kel  

7 óra 47 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 26 perckor.  
Az év 32. napja,  

hátravan 333 nap.

Megyei hírek 
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Nagy-Bodó Szilárd

Az ügyészségnek szánt épületet átrendezik, mert vannak még benne kihasználatlan helyiségek Fotó: Csibi Attila közösségi oldala

Hamar eloltották a tüzet az Aurel Filimon utcai ingatlannál Fotó: Nagy Tibor



Jó példa az élelmiszerárak felső 
határának megszabása 

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke szerint Romániában is jó megoldás lehetne, ha 
európai mintára itthon is felső határt szabnának az 
élelmiszeráraknak. A pártelnököt arról kérdezték hét-
főn az újságírók, hogy jó ötletnek tartaná-e az élelmi-
szerek héamentesítését. Ciolacu azt felelte, az 
élelmiszerek héájának teljes mértékű eltörlését nem 
támogatná. Más európai országok példája azt mu-
tatja, hogy az élelmiszerárak felső határának meg-
szabása sokkal jobb megoldást jelent – tette hozzá 
a PSD elnöke. (Agerpres) 

Újabb alsóházi frakció  
Megalakult az alsóházban a „független jobboldali 
képviselők” frakciója – jelentette be hétfőn Ludovic 
Orban. A parlamentben tartott sajtótájékoztatón a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) volt elnöke elmondta, 
az új frakciónak 13 tagja van, mind egykori PNL-
tagok, akik a PNL-nek a Szociáldemokrata Párttal 
(PSD) való koalícióra lépése után távoztak az alaku-
latból. A parlamenti csoport a Jobboldali képviselők 
frakciója nevet viseli, vezetője Violeta Alexandru. 
Orban hangsúlyozta, a képviselőcsoport „hű marad 
a PNL vezetése által a választási kampány alatt tett 
vállalásokhoz és ígéretekhez, amelyeket a PSD–
PNL-kormány megalakulásával elárultak”. (Agerpres) 

Jóváhagyta a kormány  
a fenntartható fejlődésről szóló 
jelentést 

A kormány elfogadta a Fenntartható Fejlődés Főosz-
tály jelentését a fenntartható fejlődési célok megva-
lósításáról a 2017–2021 közötti időszakra. A 
dokumentum többek közt tartalmazza a romániai 
fenntartható fejlesztési stratégia kidolgozásának és 
végrehajtásának szakaszait, illetve a jogi és intézmé-
nyi keretek megszilárdítását. A jelentést hamarosan 
a parlament elé terjesztik.  

További támogatás  
a vendéglátóipari ágazatnak 

A kormány hétfői ülésén elfogadta a HoReCa (ven-
déglátóipari) támogató intézkedésekről szóló rende-
letet. A kabinet közleménye szerint az elfogadott 
rendelet a gazdasági környezetet támogató intézke-
déseket tartalmaz, amelyeket az érintett ágazatok 
képviselőivel folytatott párbeszéd eredményeként 
hoztak meg. Az egyik legfontosabb előírás értelmé-
ben a rendelet hatályba lépésétől számítva még 180 
napig nem kell ágazatspecifikus adót fizetniük a Ho-
ReCa szektorban tevékenykedő vállalkozásoknak 
(szállodák, vendéglők, kávézók). Ugyanakkor a fize-
tendő különadó újraszámításának mechanizmusát is 
előírták, ezt a 180 napos időszakot levonják az adóév 
365 napjából – olvasható a közleményben.  
(Agerpres)
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Ország – világ 

„Nagyon jó, ha a vezetők azt mondják, hogy a nettó 
nulla a céljuk, de ha nincsenek terveik arra vonatko-
zóan, hogyan érjék el ezt, és a 2030-as céljaik nem meg-
felelőek, akkor őszintén szólva ez a nettó nullának 
nevezett küszöb csak egy újabb kijelentés, nem válik va-
lódi cselekvéssé az éghajlatváltozással kapcsolatban” 
– mondta Bill Hare, a Climate Analytics vezérigazga-
tója. A Climate Action Tracker a közzétett jelentésben 
kijelentette, hogy az általuk elemzett forgatókönyvek 
bármelyikénél az eredmény ugyanaz: ha a globális fel-
melegedés meghaladja a 1,5 C-fokos határt, akkor a klí-
maváltozás legpusztítóbb hatásai várhatók.  

Köztudott, hogy az eddigi klímakonferenciák sem 
hoztak sok eredményt. Megállapodásokat fogadtak el, 
aztán minden maradt a régiben. A múlt év novemberé-
ben tartott glasgow-i klímakonferencia megállapította: 
a jövő év végéig meg kell erősíteniük a szén-dioxid-ki-
bocsátás csökkentése érdekében vállalt céljaikat az or-
szágoknak. Ugyanis nagyon sokan elégedetlenek az 
eddig megfogalmazott eredményekkel, és gyorsabb in-
tézkedéseket sürgetnek, sokkal több konkrétumot és 
azonnal bevezethető intézkedéseket várnak a világ ve-
zetőitől. 

Romániában pedig, ahol minden „extrém”, kezdve a 
politikától a közéletig, a közbiztonságtól az életminősé-
gig, az árnövekedéstől az egyre gyakoribb medvetáma-
dásokig, a környezetvédelmi miniszter a minap azt 
mondta, „tudományos alapokra helyezik a medveállo-
mány kezelését”. Ismerve a kormány intézkedéseit, il-
letve az eddigi tapasztalatok tükrében ez akár azt is 
jelentheti, hogy a közeljövőben nemigen fognak a dol-
gok változni. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Létkérdések,  
intézkedések

Várhatóan csütörtökön írják alá a Szlovákia és az 
Amerikai Egyesült Államok között kötendő védelmi 
együttműködési egyezményt (DCA) – jelentette 
hétfőn a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a 
védelmi minisztérium közlésére hivatkozva. 

A jelentés szerint a szerződés aláírására Ivan Korcok szlo-
vák külügyminiszter és Jaroslav Nad, a védelmi tárca vezetője 
utazik majd az Egyesült Államokba. A védelmi miniszter már 
megkapta a szerződés aláírására vonatkozó megbízatását Zu-
zana Caputová államfőtől, aki már korábban támogatásáról 
biztosította a – szlovák politikában komoly vitákat gerjesztő 
– szerződést. 

A védelmi együttműködési szerződést mintegy három héttel 
ezelőtt hagyta jóvá Eduard Heger kabinetje. Ahhoz, hogy ha-
tályba léphessen, még a pozsonyi parlamentnek is rá kell bó-
lintania, illetve az államfőnek is ratifikálnia kell. Bár az 
egyezményt gyakorlatilag a teljes parlamenti ellenzék eluta-
sítja, s a dokumentum megítélése érezhetően megosztja a szlo-
vákiai társadalmat is, mégis valószínűsíteni lehet 
jóváhagyását, tekintve, hogy a kormánykoalíció pártjainak al-
kotmányozó törvények jóváhagyására is elégséges többsége 
van a törvényhozásban.  

A tíz évre szóló, majd ezt követően automatikusan megújuló 
érvényű egyezmény egyebek mellett lehetővé tenné, hogy az 
Egyesült Államok térítésmentesen használja az ország két leg-
jelentősebb katonai repülőterét, támaszpontokat hozzon létre, 
és hadászati eszközöket telepítsen az ország területén. Lehe-
tővé teszi azt is, hogy Szlovákia 100 millió dollár értékben tá-
mogatást szerezzen védelmi infrastruktúrája felújítására. 

Az egyezményt számos bírálat érte főként ellenzéki pártok, 
de más szervezetek részéről is. Az egyezmény egyes pontjai-
nak alkotmányosságát Maros Zilinka legfőbb ügyész is két-
ségbe vonta, s a dokumentumot számos volt magas rangú 
politikus is bírálta. Ezekkel az állításokkal ellentétes véleménye-
ket fogalmazott meg a külügyminiszter és a védelmi tárca veze-
tője, akik egybehangzóan szabványos, „az ország számára 
előnyös” keretszerződésnek minősítették. Az egyezménnyel ösz-
szefüggésben a pozsonyi parlament legerősebb ellenzéki pártja, 
a Robert Fico vezette Irány (Smer-SD) korábban rendkívüli par-
lamenti ülés összehívását kezdeményezte, de ennek megtartását 
a kormánykoalíció képviselői nem tették lehetővé. Robert Fico 
pártja ezt követően jelezte: népszavazást kívánnak kezdemé-
nyezni az egyezményről, amelynek ellenzői a napokban többez-
res tüntetést is tartottak az államfői palota előtt. (MTI)

Nem tárt fel jogsértést a Pegasus kémszoftver ma-
gyarországi alkalmazásával, illetve engedélyezésé-
vel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) – közölte a 
hatóság elnöke hétfői sajtótájékoztatóján, Budapes-
ten. 

Péterfalvi Attila elmondta ugyanakkor, hogy a Pegasus al-
kalmazásával kapcsolatban kiszivárgott, 50 ezer telefonszámot 
tartalmazó lista, illetve a 300 magyar állampolgár személya-
zonosító adatait és telefonszámait tartalmazó lista felveti a jog-
ellenesség lehetőségét, ezért feljelentést tesznek. 

A NAIH hivatalból vizsgálta a Direkt 36 portál tavaly nyári 
cikkei nyomán az izraeli kémszoftver magyarországi nemzet-
biztonsági szervek általi használatát, illetve igazságügyi mi-
nisztériumi engedélyezését.  

A portál többek között arról írt: 50 ezer olyan telefonszám 
van, amelyet egy újságírókból álló nemzetközi csapat által 
elvégzett tényfeltáró projekt szerint az NSO elnevezésű iz-
raeli cég ügyfelei megfigyelési célpontként választottak ki 
2016-tól több mint ötven országban, köztük Magyarorszá-
gon. Az NSO ügyfelei a programot legalább tíz országban 
használják újságírók, jogvédők, ellenzéki politikusok, ügyvé-
dek és üzletemberek ellen – állapították meg. Sajtóhírek sze-

rint az Amnesty International bocsátotta a Direkt36 rendel-
kezésére a magyar állampolgárok személyazonosító adatait 
és telefonszámait tartalmazó háromszázas listát, amely az 
eredetileg kiszivárgott ötvenezer telefonszámot tartalmazó 
listából származik – derül ki a NAIH honlapján olvasható je-
lentésből. 

A Direkt36 rögzítette: egy telefonszám adatbázisba kerülése 
még nem feltétlenül jelenti, hogy a célszemélyek ellen biztosan 
be is vetették a Pegasust, telefonjukat fel is törték, de számos 
esetben a telefonok utólagos vizsgálata bizonyította: valóban 
behatoltak az NSO programjával a készülékekbe. 

Péterfalvi Attila elmondta: helyszíni vizsgálatot végeztek a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál, szóbeli tájékoztatást kér-
tek, betekintettek dokumentumokba, ám jogellenességet nem 
tártak fel, ugyanakkor a sajtóban felmerült esetek között több 
olyan volt, amelyben valóban használták a Pegasust. A NAIH 
mintegy száz minisztériumi engedélyezést is megvizsgált és 
azt állapította meg, hogy azok jogszerűek és indokoltak vol-
tak. 

Péterfalvi Attila ugyanakkor elmondta azt is: az ötvenezres, 
illetve a háromszázas lista felveti a jogellenesség lehetőségét, 
személyes adatok kerülhettek illetéktelenekhez, ezért feljelen-
tést tesznek. (MTI)

Új karanténszabályokról döntöttek

Az adatvédelmi hatóság nem tárt fel jogsértést 

Öt napra kell karanténba vonulniuk azoknak a Ro-
mániába érkező személyeknek, akik beutazáskor 
nem tudják felmutatni a digitális Covid-igazolványt, 
amely bizonyítja, hogy be vannak oltva koronavírus 
ellen, vagy átestek a betegségen az elmúlt 180 
napon, vagy van egy 72 óránál nem régebbi minta-
vételezésű negatív PCR-teszteredményük. 

Erről hétfői ülésén döntött az Országos Katasztrófavédelmi 
Bizottság, amely 6-os számú határozatával módosított az or-
szágba beutazókat érintő karanténintézkedéseken. 

A testület másik döntése értelmében az igazoltan fertőzöttek 

közvetlen kontaktjainak 5 napra kell karanténba vonulniuk, il-
letve mentesülnek a karanténkötelezettség alól, ha az elmúlt 
90 napban maguk is fertőzöttek voltak.  

Az ülést követő sajtótájékoztatón a katasztrófavédelmi fő-
igazgatóság vezetője, Raed Arafat hangsúlyozta, ezután a kül-
földről Romániába érkező személyekre ugyanazok a 
karanténszabályok lesznek érvényesek, függetlenül attól, hogy 
melyik országból érkeznek. Ugyanakkor megszüntetik az or-
szágok színek szerinti besorolását is – hangoztatta.  

A CNSU határozatának előírásai a Hivatalos Közlönyben 
való megjelenésüktől lépnek érvénybe. (Agerpres)

Iráni atomprogram: kézzelfogható eredményeket 
értek el az egyeztetéseken

Kézzelfogható eredmények születtek a 2015-ös 
iráni atomalku megmentését célzó bécsi tárgyalá-
sokon Szaíd Hatibzadeh külügyi szóvivő szerint, aki 
hétfői sajtótájékoztatóján a síita állam elleni szank-
ciók feloldását is sürgette. 

Az iráni hírügynökségek által is közzétett tájékoztatásában 
Hatibzadeh leszögezte: amennyiben nem támasztanak Tehe-
ránnal szemben más, a nukleáris programhoz nem kapcsolódó 
követeléseket, „gyorsan egyezség születhet”. 

Elmondta továbbá, hogy előrelépést értek el egyebek között 
Irán kötelezettségvállalásairól a nukleáris program kapcsán, 
ám rámutatott arra, hogy az ország elleni szankciók kérdése 
továbbra is nyitva maradt, s ismét felszólította az Egyesült Ál-
lamokat, oldja fel ezeket a büntetőintézkedéseket. 

Az IRNA iráni állami hírügynökség emlékeztetett arra, 
hogy a hétvégén Ebrahim Raíszi iráni elnök telefonon egyez-
tetett francia hivatali partnerével, Emmanuel Macronnal a 
bécsi tárgyalásokkal kapcsolatban. A beszélgetés során Mac-
ron a tárgyalások felgyorsítására szólította fel Teheránt. Az 
iráni elnöki hivatal közleményében kiemelte: a tárgyalásokon 
Irán bizonyította, hogy hajlandó és komolyan gondolja a meg-
állapodás elérését, ám továbbra is ragaszkodik a szankciók fel-
oldásához. 

Az Irán és a hat nagyhatalom – az ENSZ Biztonsági Taná-
csának öt állandó tagja (Egyesült Államok, Kína, Oroszország, 
Franciaország és Nagy-Britannia), valamint Németország a 
2015-ben aláírt szerződésben megállapodott, hogy az iráni 
atomtevékenységek korlátozása fejében fokozatosan csökkenti 

a Teherán ellen elrendelt büntetőintézkedéseket. A nyugati or-
szágok azzal vádolták meg Iránt, hogy atomfegyverre kíván 
szert tenni, amit Teherán mindvégig cáfol.  

Donald Trump akkori amerikai elnök 2018-ban egyoldalúan 
kiléptette országát a szerződésből, és újból bevezette az iráni 
gazdaságot fojtogató szankciókat. Irán válaszul fokozatosan 
felmondta a saját kötelezettségvállalásait. Az egyezmény új-
raélesztéséről áprilisban kezdődtek egyeztetések, amelyeken 
az amerikaiak közvetetten vesznek részt, az Európai Unió és 
a több fél közvetítésével. 

Mindeközben hétfőn az iráni Mehr hírügynökség felhívta a 
figyelmet Kazim Garibabadi, az ország emberi jogi tanácsa 
főtitkárának Twitter-üzenetére, amelyben Garibabadi vissza-
utasította a francia külügyminisztérium azon állítását, mely 
szerint Teherán „túszokat szedne”.  

Néhány nyugati ország többször azt vetette Irán szemére, 
hogy szándékosan veszi őrizetbe állampolgárait azért, hogy a 
nemzetközi egyeztetéseken jobb pozíciót csikarjon ki magának. 

A múlt héten az egyik iráni bíróság kémkedés vádjával 
nyolc év börtönre ítélte Benjamin Briere, 36 éves francia ál-
lampolgárt. A francia külügyi tárca az ítéletet alaptalannak és 
elfogadhatatlannak nevezte. Briere mellett börtönben van az 
iráni-francia állampolgárságú Fariba Adelkhah is, akit 2019. 
június 5-én tartóztattak le Teheránban. Garibabadi viszont azt 
vetette Párizs szemére, hogy továbbra sem indított eljárást a 
Teherán által terroristának minősített Iráni Népi Mudzsahedek 
(Mudzsahedin Kalk) nevű szervezet Franciaországban élő tag-
jai ellen. (MTI)

Csütörtökön írhatják alá  
a szlovák–amerikai védelmi egyezményt



Véglegesítette a kormány 
hétfőn a március közepén 
kezdődő népszámlálás kér-
dőívét, amelybe – a kor- 
mányülés előtt közzétett ter-
vezet szerint – a magyar 
nemzetiség alkategóriája-
ként bekerült a székely iden-
titás is. 

A csángó identitás továbbra is 
az „egyéb nemzetiségek” választ-
ható alkategóriájaként szerepel, 
tehát aki csángónak vallja magát, 
azt nem számolják a magyar nem-
zeti kisebbséghez. 

A kérdőív kitöltésekor húsz 
meghatározott nemzetiség közül 
lehet választani. Az eredeti terve-
zetben kilencnek voltak választ-
ható alkategóriái is, de a magyar 
nem volt közöttük. A román nem-
zetiségnél például további hat, a 
németnek további öt, a romának 
további 13 alkategóriáját (változa-
tát) is be lehet jelölni. 

Székelyföldön élénk vitát vál-
tott ki, hogy a kérdőív két hete 
nyilvánosságra bocsátott eredeti 
tervezetében a magyar nemzeti-
ségnél nem szerepeltek alkategó-
riák. A közösségi portálokon a 
székely autonómiamozgalom 
egyes véleményformálói azt han-
goztatták, hogy nem létező nép 
nem hivatkozhat önrendelkezési 
jogára, tehát a székelység csak 
akkor igényelheti Székelyföld te-
rületi autonómiáját, ha statisztika-
ilag is kimutatható. 

Az RMDSZ azonban arra az – 
előző népszámlálásoknál is felme-
rült – aggodalomra hivatkozott, 
amely szerint a többféle regionális 
identitás etnikai identitásként tör-
ténő „felkínálása” lehetővé teszi 
azt, hogy az adatok összesítésénél 
vagy későbbi „rosszindulatú értel-
mezésénél” a székelyeket ne szá-
molják bele a magyar identitásba. 
Ezt az aggályt erősítette például az 
is, hogy a legutóbbi népszámlálás 
kérdőívén nemcsak a székelyt, 
hanem a magyar nemzetiség 
román nyelvű szinonimáját, az – 

általában a magyarországi (vagyis 
nem erdélyi) magyarra alkalma-
zott – „ungurt” is külön alkategó-
riaként be lehetett jelölni. 

Az RMDSZ ezért mindig arra 
biztatta a székelységet, hogy regi-
onális önazonosságát ne a nép-
számláláson fejezze ki, a cenzuson 
vallja magát magyarnak. 

Tíz napja kiadott felhívásában a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
is arra biztatta szimpatizánsait, 
hogy vallják magukat magyarnak 
a népszámláláson, hozzátéve, 
hogy az SZNT által bevezetendő 
székely személyi kártya majd le-
hetőséget teremt arra, hogy a szé-
kelyek számolják meg önmagukat, 
„nem a román állam hatóságai”. 

A székely identitás „eltüntetésé-
ről” kirobbant vita nyomán Kele-
men Hunor miniszterelnök- 
helyettes, az RMDSZ elnöke beje-
lentette: kezdeményezni fogja, 
hogy a magyar etnikum alcsoport-
jaként kerüljön a kérdőívre a szé-
kely és a csángó. Hozzátette 
azonban, hogy a csángót a 2011-es 
népszámláláson sem sikerült a ma-
gyar nemzetiség alkategóriájaként 
feltüntetni, mert a csángók között 
olyanok is vannak, akik magyar-
nak, és olyanok is, akik románnak 
tekintik magukat. 

Ami az anyanyelvre vonatkozó 
kérdést illeti, a népszámlálási kér-
dőíven (a legutóbbi, 2011-es adat-
lappal ellentétben) már nem 
szerepel az alkategóriaként vá-
lasztható anyanyelvek között sem 
a „székely nyelv”, sem a „csángó 
nyelv”. 

A romániai településeken a nép-
számláláson kimutatott etnikai 
arányoktól függ, hogy egy kisebb-
ségnek joga van-e anyanyelvű 
ügyintézésre és köztéri felirato-
zásra. 

A legutóbbi 2011-es népszámlá-
láson Románia 3181 településéből 
324-ben haladta meg a magyarság 
aránya a hivatalos anyanyelvhasz-
nálatra jogosító 20 százalékos kü-
szöböt. (MTI)

INSCOP-felmérés: Romániának továbbra is  
az Európai Unióban (EU) a helye

A romániai lakosság többsége azon a vélemé-
nyen van, hogy Romániának továbbra is az 
Európai Unióban (EU) a helye – derült ki egy 
januárban elvégzett INSCOP-felmérésből. A 
hétfőn közzétett kutatás eredményei szerint 
a romániaiak 71,7 százaléka véli úgy, hogy az 
országnak nem kellene kilépnie az EU-ból, 
míg 25,2% egyetértene a kilépéssel.  

A megkérdezettek 3,1%-a nem tudott vagy nem 
akart válaszolni a kérdésre. A válaszadók 75,3%-a nem 
szeretné, ha az unió felbomlana az elkövetkező évek-
ben, 19 százalék azonban üdvözölné ezt. 6,7% nem tu-
dott vagy nem akart válaszolni. 

A gazdasági és társadalmi életre, a családra és a ma-
gánéletre gyakorolt összes hatást is mérlegelve a  
válaszadók 54,9%-a (a 2021. szeptemberi 47,2%-kal, 
a 2021. júniusi 56,2%-kal és a 2021. márciusi 61,4%-
kal szemben) úgy véli, hogy Románia uniós csatlako-
zása inkább előnyökkel járt, míg 40,8% az ellenkezőjét 
gondolja (a 2021. szeptemberi 46,1%-kal, a 2021. jú-
niusi 35,1%-kal és a 2021. márciusi 35,2%-kal szem-
ben), 4,3% pedig nem tudja vagy nem válaszolt erre a 
kérdésre. 

A felmérés szerint a válaszadók 63,2%-a (2021 
szeptemberében 57,8%, 2021 júniusában 62,9%) úgy 
véli, hogy Románia a jövőben jobban fejlődne gazda-
ságilag, ha EU-tagország marad, míg 29,4% szerint or-
szágunk jobban fejlődne, ha nem lenne tagja az 
uniónak (2021 szeptemberében 32,9%, 2021 júniusá-
ban 27%), 7,5% pedig nem tudja vagy nem válaszolt. 

Ugyanakkor a válaszolók 68,4%-a (szemben a 2021. 
szeptemberi 68,5 százalékkal és a 2021. júniusi 64,8%-
kal) azon a véleményen van, hogy Romániának meg 
kell védenie nemzeti érdekeit, ha azok szembemennek 
az uniós szabályokkal, még akkor is, ha emiatt elve-
szítené uniós tagságát. 29,4% (2021 szeptemberében 
27,3%, 2021 júniusában 28%) úgy vélte, hogy Romá-
niának az EU tagállamaként be kell tartania az unió 
szabályait, még akkor is, ha ezzel sérülnek nemzeti ér-
dekei. 

Ez utóbbiaknak 72,9 százaléka (azaz az ország la-
kosságának mintegy fele) úgy gondolja, hogy Románia 
nemzeti érdeke, hogy az ország az EU-ban maradjon, 
24,7% (azaz a teljes lakosság 17%-a) pedig úgy véli, 
hogy az EU-ból való kilépés nem befolyásolná az or-
szág nemzeti érdekeit. 

A felmérésből az is kiderül, hogy a lakosság 42,1 
százaléka szerint (szemben a 2021 márciusában re-
gisztrált 43,5 százalékkal) Románia nem teljesítette a 
schengeni övezethez való csatlakozás minden feltéte-
lét, 50,8 százalék (szemben a 2021 márciusában jegy-
zett 50,2 százalékkal) pedig azon a véleményen van, 
hogy egyes európai országok gazdasági okokból gátol-
ják az ország csatlakozását a térséghez. A megkérde-
zettek 7,1 százaléka nem tudott vagy nem akart 
válaszolni. 

Ami a kivándorlási szándékot illeti, a megkérdezet-
tek 77,9%-a azt vallotta, hogy inkább Romániában sze-
retne élni és dolgozni, míg 21,5% állította, hogy ha 
lenne rá lehetősége, inkább Európában vagy az Egye-
sült Államokban élne és dolgozna, 0,5% nem válaszolt. 
(Agerpres)

A Covid-nyáltesztek iskolai 
használatának  

eredményességét vizsgálják

Tekintettel arra, hogy pánik-
hangulat uralkodik a nyugdí-
jasok és a kis jövedelműek 
körében a magas energia-
számlák és ezek kiegyenlíté-
sének nehézségei miatt, 
Morent Ilonát, a Marosvásárhe-
lyi Nyugdíjasok Önsegélyző 
Pénztárának elnökét arról 
kérdeztük, számítanak-e arra, 
hogy a szokásosnál többen 
folyamodnak kölcsönért 
ebben az időszakban. 

– Tudni kell, hogy a nyugdíjasok-
nak januárban anyagi támogatást 
folyósított a kormány, hogy a téli 
fogyasztási számlákat ki tudják fi-
zetni. Az 1600 lej alatti nyugdíjjal 
rendelkezők járandóságát 2200 lejre 
kerekítették fel. A támogatás ösz-
szege a nyugdíj összegének függvé-
nye, 600 lejtől 1200 lejig terjed. 
Januárban tehát a kisnyugdíjasok 
nem szembesültek olyan nagy 
anyagi teherrel, azonban februárban 
már nem részesülnek a kiegészítés-
ben, s akkorra több kölcsönigénylés 
várható. Érdeklődnek is az em-
berek, hogy milyen feltételekkel fo-
lyósítunk hitelt. 

– A feltételek maradtak, vagy van-
nak változások az új esztendőben? 

– A feltételek változatlanok, a 
bent lévő alap nyolcszorosát folyó-
síthatjuk a kérelmezőknek. Ha va-
lakinek ezerlejes betétje van, 8000 
lej kölcsönt vehet fel. Ha nagyobb 
az alap, nagyobb kölcsönt folyósí-
tunk. A kamat 10 százalék. A futam-
idő lehet egy vagy két év, attól 
függően, hogy mekkora összeget 
igényel a kérelmező az önsegélyző 
pénztártól. A hiteleink azért előnyö-
sek, mert nincsenek járulékos költ-
ségek, a kamat fix. Ezen túlmenően 
rugalmasan kezeljük a helyzeteket, 
ha egyik hónapban személyes okok 

miatt nem tud valaki törleszteni, a 
következő hónapban befizetheti az 
elmaradt összeget. Ha korábban 
vissza szeretnék fizetni a kölcsönt, 
átszámoljuk a kamatot rövidebb 
időszakra. Előny továbbá, hogy 
nem kérünk ingatlan- vagy egyéb 
garanciát, ahogyan a bankok teszik, 
elegendő két személy kezességvál-
lalása. A cél minden esetben az, 
hogy segítséget nyújtsunk a nyug-
díjasoknak. Ha a tagjaink megszo-
rulnak, bizalommal fordulhatnak 
hozzánk – tájékoztatott Morent 
Ilona, a Marosvásárhelyi Nyugdíja-
sok Önsegélyző Pénztárának el-
nöke.  

A pénztárnak jelenleg több mint 
nyolcezer nyilvántartott tagja van, 
és további tagok jelentkezését vár-
ják a Bolyai tér 36. szám alatti szék-
házban. A beiratkozási díj a nyugdíj 
egy százaléka.  

– Az önsegélyző pénztár a tava-
lyi nehézségek ellenére tudta fe-
dezni a költségeket. Arra 
számítunk, hogy idén enyhül a jár-
vány, megszűnnek a korlátozások, 
s utána elkezdhetjük a szociális te-
vékenységeket, kirándulásokat is 
szervezhetünk. Terveink vannak, 
de a járványhelyzet miatt visszafo-
gottak, óvatosak vagyunk – fogal-
mazott az elnök. 

Februárban várható az önsegélyző pénztár 
megrohamozása 

Romániai népszámlálás  
A magyar nemzetiség  

alkategóriájaként jelölhető be 
a székely identitás 

Mezey Sarolta

Morent Ilona               

   Fotó: Szabó Blanka
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„Minden iskola megkapta a  
nyálalapú gyorsteszteket. A készlet 
február közepéig elég a tanulók, 
óvodások és tanügyi alkalmazottak 
tesztelésére – közölte hétfőn Sorin 
Câmpeanu oktatási miniszter.  

A miniszter ugyanakkor a teszt-
eredmények felelősségteljes jelen-
tését kérte az illetékesektől. Mint 
elmondta, javulás mutatkozik e 
téren, az utóbbi napokban az 5000 
pozitív nyálteszt eredményének 
helyessége 2000 esetben igazoló-
dott be PCR-teszt révén.  

Ugyanakkor Raed Arafat, a ka-
tasztrófavédelmi főigazgatóság ve-
zetője hétfőn kijelentette, az 
oktatási és az egészségügyi tárca 
szakértői járványügyi szakembe-

rekkel közösen megvizsgálják a 
Covid-nyáltesztek iskolai használa-
tának eredményességét. A Victoria-
palotában tartott sajtótájékoztatón 
megkérdezték tőle, hogy mi lesz a 
nyáltesztek iskolai alkalmazásával, 
mivel a szakértők úgy vélik, hogy a 
koronavírus omikron-változata 
nem mutatható ki ilyen tesztekkel.  

A napokban még legalább két 
hétre elegendő nyáltesztet osztot-
tak ki az iskoláknak, és megvizs-
gálják eredményességüket. Ha a 
szakemberek arra a következte-
tésre jutnak, hogy azok „se nem 
osztanak, se nem szoroznak”, 
megtörténhet, hogy beszüntetik az 
alkalmazásukat – szögezte le Ara-
fat. (Agerpres)

   Fotó: Nagy Tibor (archív)



A magyar kultúra napja?  
Műsortévesztés? 

Közzétette e heti, hagyományos csütörtöki 
hangversenyének repertoárját a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia. Február 3-án a 
megszokotthoz híven este 7 órakor a Kultúr-
palota nagytermében kezdődik a soron kö-
vetkező koncert, amelyet ezúttal Gheorghe 
Costin vezényel.  

Gheorghe Costin ez alkalommal visszatér Maros-
vásárhelyre, ahol a nyolcvanas években a filharmónia 
karmestereként tevékenykedett. Az 1955-ben Nagy-
bányán született művész a bukaresti zeneakadémián 
végezte tanulmányait, 1986 és 1988 között a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia, 1988-tól 2001-ig a 
jászvásári filharmónia, 2001-től pedig a temesvári fil-
harmónia karmestere. Az eltelt évtizedek alatt nem-
zetközi hírnevet szerzett, az ország szinte összes 
zenekarát vezényelte és számos külföldi meghívásnak 
is eleget tett, több nemzetközi fesztivál és verseny 
karmestereként. 1988-ban a London Schubert Players 
Orchestra kamarazenekart vezényelte és fellépett a 
windsori nemzetközi fesztiválon, 1993-ban elnyerte 
a hazai kritikusok és előadóművészek díját. Hosszú 
karrierje során fellépett többek között Rudolf Kerer-
rel, Grigori Sokolovval, Nikolai Sukkal, Cyprien  
Katzarisszal, Ranki Dezsővel, Valentin Gheorghiuval, 
Dan Grigoreval, Ruha Istvánnal, Radu Aldulescuval, 

Wolfgang Lau-
ferrel, Viorica 
Cortezzel, Eva 
M a r t o n n a l , 
Doris Soffellel 
és Corneliu 
Murguval. 

A Marosvá-
sárhelyi Állami 
F i l h a r m ó n i a 
csütörtöki kon-
certjén ez alka-
lommal két 
híres művet 
hallhat a zene-
kedvelő közön-
ség: Kodály 
Zoltán Galán-
tai táncok című 
szerzeményét 
1933-ban, a 
Budapesti Fil-
harmóniai Társaság megalakulása nyolcvanadik év-
fordulójának alkalmából írta, és mindmáig ez a szerző 
egyik legnépszerűbb szimfonikus műve, az Antonín 
Dvořák által 1893-ban, az alkotó amerikai tartózko-
dása alatt szerzett 9. e-moll Újvilág szimfónia pedig 
az egyetemes zeneművészet egyik legismertebb és 
legnépszerűbb darabja.

Kodály és Dvořák művei  
a filharmónia e heti koncertjén

Szerintem:  
Schumann a-moll, op. 129-es 

csellóconcertója minden híresztelés 
ellenére, bár Schumann nem is volt 
igazán járatos a hangszerjáték tech-
nikájában, remekműnek sikerült. Az 
a gondolatiság, amely uralta a kora-
beli romantikus önfeledt hányaveti-
séget formák, skatulyák és 
szabályok megalkuvást nem ismerő 
felégetésében, még utoljára fellán-
golt benne. Újra harsogta a tavaszt 
fiatalosan, üdén, kicsit keserűen a 
bizonyosságtól és megfeszülve a 
várakozásban. Mercutio helyzetfel-
ismerését és a szerelemféltést hal-
lom ki a Rómeó és Júliából. De… 

Nem értem, hogy többre érdemes 
muzsikusok miért akarnak minden-
áron beszélgetni a közönséggel. 
Pláne, hogy el akarják mondani, 
miért játsszák így vagy úgy a bemu-
tatandó zenei alkotást. Octavian 
Lup gordonkaművész még abba is 
be akart avatni, hogy szerelmi du-
ettként képzeljük el a lassú tételben 

két cselló együttes játékát. Mindez 
nem sikerült... Még szerencse, hogy 
a magányos álmokat és a hősi küz-
delmeket egymással szembeállító 
drámát tökéletesen lezárta egy 
Bach-sarabande ráadásként. 

De miért van ma este műsoron 
Schumann? 

Fiatal román karmester mutatko-
zott be Liszt nagyzenekarra átírt Rá-
kóczi-indulója és a Les Préludes 
szimfonikus költemény előadásá-
val. Sebastian Felea a temesvári 
Zene- és Színházművészeti Egye-
tem zenekarának karmestere, 
ugyanitt egyetemi oktató. Igaz, még 
nincs birtokában annak az elmélye-
désnek, melyet a nagy remekművek 
megkövetelnek, de biztos kézzel 
össze tudja tartani a zenekarát, cél-
tudatos, határozott gesztusain 
érezni, hogy sokat tanult mesterei-
től. Érdeklődéssel várjuk következő 
jelentkezéseit. De… 

Ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy a vásárhelyi filharmónia már 
nagyon-nagyon hiányát érzi állandó 
karmesterének.

Időkapszula mint a közösségi emlékezet jelképe
Ahogyan arról korábban is ír-
tunk, a marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégium felújításakor 
megtalált időkapszulát és 
annak tartalmát ideiglenesen 
egy, a Maros Megyei Múzeum 
által szervezett, a lelettel kap-
csolatos tárlat keretében te-
kintheti meg az érdeklődő 
közönség. Az Időkapszula mint 
a közösségi emlékezet jelképe 
című, új kamarakiállítás a 
Maros Megyei Múzeum törté-
neti és régészeti osztályának 
közös várbeli kiállítóterében 
nyílt meg január 22-én, és 
szeptember 25-ig lesz látogat-
ható.  

Amint azt a szervezők közlemé-
nyében olvashatjuk, az emlékállítás, 
illetve a jövővel történő kommuniká-
ció egyidős az emberiséggel. Ennek 
egyik tárgyi leképeződése a rituális 
alapkő, modern kifejezéssel időkap-
szula elhelyezése. Rituális alapkövek 
elhelyezésével már az ókori Mezopo-
támiában is találkozunk. Térségünk-
ben a középkortól kezdődően 
figyelhető meg, hogy templomok, 
kolostorok építésekor helyeztek el az 
alapfalba faragott, esetenként írást is 
tartalmazó követ. Ezen szokás egyik 
sajátos megjelenítődésének tekinthe-

tők a református templomok tornya-
iba „rejtett”, úgynevezett templom-
gombiratok. Esetükben is a cél az 
emlékállítás, a helyi múlt birtokba 
vétele, ami révén a közösség meg-
konstruálja saját történelmét, kapcso-
latot teremt egy múltbeli, számára 
fontos eseménnyel, személyiséggel, 
és mindezt igyekszik egységes narra-
tívába foglalni. Azáltal, hogy a kö-
zösség az általa felépített múltat 
kihelyezi a térbe, egyben dacolni is 
akar az idővel, az épületet pedig, 
ahová ezt elhelyezi, egyúttal emlék-
hellyé is avatja. A középkori rituális 
alapkőletétel, illetve a toronygomb-
ban őrzött iratok hagyományának 
összefonódásából született meg a 19. 
században az alapkőbe elhelyezett 
időkapszula gyakorlata. Annak elle-
nére, hogy a szokás több évszázadra 
nyúlik vissza, magát az időkapszula 
kifejezést csak 1937-ben alkották 
meg. 

A rézhengerbe helyezett üveghen-
gerben teljes épségben megmaradtak 
az oda elhelyezett tárgyi emlékek. 
Ezek közül a legfontosabb az alapkő-
letétel pergamenre (kutyabőrre) írt 
okmánya, melynek szövegét Lakatos 
Samu tanár írta, s a rajta lévő rajzot 
a kollégium új épületéről Gulyás Ká-
roly rajztanár készítette. A dokumen-

tumot aláírták az egyházkerület ve-
zetői, a kollégium elöljáróságának 
tagjai, a kollégium minden munkása, 
a művezető mérnökök és a vállal-
kozó. Ezt körülcsavarták az aznap 
megjelent helyi és budapesti újságok-
kal. Szám szerint 11 hírlap került 
bele: Marosvásárhelyről az Ellenőr, 
a Székely Lapok és a Székely Ellen-
zék aznap megjelent példányait és 
egy augusztusi Vasárnap című egy-
háztársadalmi családi lapot választot-
ták, valamint Budapestről a 
Budapest, Budapesti Hirlap, Egyetér-
tés, Pesti Hirlap, Az Ujság, Pesti 
Napló, Magyarország című lapok 
1908. szeptember 9-én megjelent 
számait tették el az utókornak. Ezek 
mellett az 1907/1908-as tanévre vo-
natkozó Kollégiumi Értesítő is helyet 
kapott, melyre a jegyzőkönyvekben 
nem volt utalás. A kiállítás kurátorai: 
Oniga Erika muzeológus, Maros Me-
gyei Múzeum, művészeti osztály és 
Sárándi Tamás muzeológus, Maros 
Megyei Múzeum, történelem osztály. 

A múzeum várbeli kiállítótere Ma-
rosvásárhely és tágabb vonzáskör-
zete, a jelenlegi Maros megye 
sokszínű kulturális örökségének és 
múltjának feltárására és bemutatására 
vállalkozik. A térség gazdag régé-
szeti hagyatéka mellett elsősorban az 
épített örökség és az anyagi kultúra 
tárgykörébe sorolható, valamint az 
újkor és legújabb kor bizonyos vetü-
leteit felvillantó témaköröket tár az 
érdeklődők elé. Nyitvatartás: kedd–
péntek: 9.00–16.00, szombat–vasár-
nap: 9.00–13.00 óra között. Hétfőn 
és hivatalos állami ünnepnapokon 
zárva. Jegyek: felnőtt – teljes árú 
jegy – 12 lej, diák-, egyetemistajegy 
– 3 lej, nyugdíjasjegy: 6 lej. A fogya-
tékkal élők számára a belépés ingye-
nes. 

A kiállítást a SARS-CoV-2 vírus 
ellen beoltott személyek látogathat-
ják a második adag felvétele után 
számított 10 nap elteltével, valamint 
a koronavírus-fertőzésen átesett sze-
mélyek az átesést bizonyító (legke-
vesebb 15, legtöbb 180 nap 
régiségű) igazolvánnyal. Az esemé-
nyek teljes időtartama alatt kötelező 
a maszk viselése. A résztvevők ma-
ximális száma 20 személy (a terem 
befogadóképességének 30%-a). 
(Knb.)
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Fotó: Nagy Tibor (archív)

Kaáli Nagy Botond

Csíky Csaba 

Gheorghe Costin Fotó: bucharestcompetition.ro
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gabonát és igény szerint kisállatot – 
tyúkot, galambot, nyulat – is. A be-
ruházást pályázati úton, a Maros-
szentkirályt, Mezőpanitot és 
Maroskeresztúrt magába foglaló 
kistérségi társuláson keresztül való-
sítanák meg.  

– A piac az utolsó éveiben el-
vesztette a helyi jellegét, az egész 
Mezőség odajárt. Mindig sok sze-
mét maradt az árusok után, akik ko-
rántsem tartották megfelelő 
körülmények között az állatokat. 
Szentkirályon ma egyébként kevés 
az állattartó, hamar meg lehet szá-
molni, hogy például mennyi tehén 
van a faluban – mondta az alpolgár-

mester. A tanácsadó hozzátette, a 
fedett zöldségpiaccal a helyi terme-
lőket szeretnék segíteni. 

A tervek szerint a Maros utcában 
egy uszoda is épülne. A szabadidős 
lehetőségek bővítését célzó létesít-
ményről már 2020 szeptemberében 
említést tett lapunknak Gál Sándor 
akkori alpolgármester. A beruházást 
eredetileg a művelődési ház mögé 
képzelték el, az uszodaépítési prog-
ram keretében benyújtott pályázat 
elbírálásánál azonban kiderült, 
hogy a helyszín nem felel meg az 
előírásoknak. Így a volt állatpiac te-
rületére esett a választás, jelenleg a 
módosított megvalósíthatósági ta-
nulmány értékelésére várnak.  

A bővített óvodaépület Fotó: Nagy Tibor
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(Folytatás az 1. oldalról)

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

A marosszentkirályi önkormányzat egyik leg-
fontosabb beruházása a községközponti böl-
csőde lenne, ami még vonzóbbá tenné a 
települést a szép számban beköltöző fiatal 
családok számára. A tervtől a megvalósításig 
azonban nem éppen akadálymentes az út.  

2020 őszén zajlott le a versenytárgyalás, tavaly 
márciusban pedig aláírták a kivitelezési tervet a regi-
onális operatív program keretében uniós alapokból fi-
nanszírozott, 2,33 millió lej értékű munkálatra. 
Időközben azonban megdrágultak az építkezési anya-
gok, így tárgyalások kezdődtek a kivitelező céggel az 
árnövekedésről. Bharta Szabolcs alpolgármestertől 
megtudtuk, hogy egy bizonyos összeget helyi forrás-
ból kellett elkülöníteni a hiányzó anyagiak pótlására, 

ugyanakkor kormánytámogatást is igényeltek, és ké-
résüket jóvá is hagyták.  

Az eredeti kivitelezési határidő 2021 márciusától 
számítva 18 hónap lett volna, ez nagy valószínűséggel 
eltolódik, de így is minden esély megvan arra, hogy a 
közeljövőben felépüljön a 40 férőhelyes, hiánypótló 
létesítmény, aminek haszonélvezői bizonyára óvodás, 
iskoláskorúvá cseperedő gyermekeiket sem ingáztat-
ják majd nagy számban a megyeszékhelyi tanintéze-
tekbe. Ennek érdekében indították be a napközis 
programot a többrendeltetésű melléképülettel bővített 
marosszentkirályi óvodában. Ugyanezt a célt szolgálja 
a községközponti és náznánfalvi iskolaépületek teljes 
felújításának terve, amelynek megvalósításához új pá-
lyázati lehetőségekre vár a helyi önkormányzat. 

Helyben tartani a kisgyermekeseket 
Eltolódott a bölcsődeépítés

Bár tanítási időben készült fotón-
kon nem látszik, szerencsés ötlet-
nek bizonyult a községközponti 
műjégpálya megnyitása – tudtuk 
meg Bharta Szabolcs alpolgármes-
tertől. A művelődési ház mögötti te-
rületen egy marosvásárhelyi 
magáncég állította fel a létesít-
ményt, amit a községbeli iskolások 

hétfőnként és keddenként ingyen 
használhatnak. Bár a karácsonyi 
vakációban nem kedvezett a téli 
sportoknak az időjárás, a környező 
településekről is többen jöttek ide 
korcsolyázni. A gyerekek örömét 
egy minividámpark, kisvonat és 
körhinta is fokozta. A tervek szerint 
a pálya február közepéig üzemel.

Népszerű a korcsolyapálya

Nem újdonság, hogy Marosszentkirály a fo-
lyamatosan szaporodó házak, utcák telepü-
lése. A jó pár éve tartó beköltözési 
hullámnak köszönhetően a népességszám 
mára elérte a 11 ezer főt, így az aszfaltozási 
munkálatok, az ivóvíz-, szennyvíz-, valamint 
az elektromos hálózat bővítése véget nem 
érő feladat a helyi önkormányzat számára. 

2020-ban már hírt adunk arról, hogy kormánytá-
mogatásból 27 utcára kerül aszfaltréteg. A munkálat 
80 százalékban készült el, a hátramaradt utcák egy ré-
szében a nagy hideg beállta előtt is dolgoztak. 

– Amint az időjárás megengedi, a község több 
pontján folytatódik az aszfaltozás, és hamarosan a 
hátralévő utcák is sorra kerülnek. Szentkirályon a Cit-
romfű és a Nárcisz, Náznánfalván az Ibolya és a Le-
gelő utca következik – tájékoztatott Bharta Szabolcs 
alpolgármester. Az elöljárótól megtudtuk, hogy bizo-
nyos utcáknál a föld alatti esővízelvezető rendszert is 
kiépítették.  

Az Anghel Saligny-program keretében a csatorna-
hálózat bővítésére, illetve további húsz utca aszfalto-

zására is pályázik a polgármesteri hivatal, 
Gál Sándor tanácsadó szerint az utcák kor-
szerűsítésének terve esélyesebb a támoga-
tásra.  

– Minden, eddig kimaradt utcát belefoglal-
tunk a tervbe, így, ha sikerrel járunk, a ma-
gánutcák kivételével a község egész területén 
megvalósul az infrastrukturális fejlesztés. 
Persze a közeljövőben előreláthatóan újra 
megugrik az új utcák száma, és készíthetünk 
egy újabb pályázati csomagot – összegzett 
Bharta Szabolcs. Az alpolgármester a továb-
biakban a sáncépítésről is említést tett, amit 
helyi költségvetésből végeztek el a régebbi-
nek számító Völgy, Új és Maros utcában. 

Az elkövetkezőkben a mezőgazdasági ren-
deltetésű utakat is szeretnék leaszfaltozni, a 

– főként Náznánfalvát érintő – munkálatra le is adtak 
egy pályázatot. Bharta Szabolcs a fontos beruházások 
között említette továbbá a víznyomást növelő szivaty-
tyúállomások és víztároló medencék létrehozását. 

Budian Petru Ionuţ marosszentkirályi polgármester 
egy bicikliutat is kiépítene a községben, a Maros-par-
ton. Erről sapientiás, tájépítészet szakos diákok 
együttműködésével készült felmérés, amelyben az 
érintett területek jogi helyzetére, illetve az ökoszisz-
témára, az őshonos növény- és állatfajokra is figyel-
met fordítottak. A környezetbarát építőanyagokkal 
készítendő, pihenőhelyekkel ellátott bicikliút megva-
lósításához a megyei vízügyi igazgatóság közremű-
ködésére is szükség lesz.  

A magas népességszám kapcsán felvetettük beszél-
getőtársainknak a városi státusz kérdését. Bharta Sza-
bolcs és Gál Sándor leszögezték, hogy eddig egyetlen 
tanácsülésen sem fogalmazódott meg ilyen igény, de 
az adminisztratív besorolás megváltoztatása nem is 
válna Marosszentkirály hasznára, hiszen a városi 
rangra emelt községek elesnek a vidékfejlesztési pá-
lyázati lehetőségektől. 

Hamarosan befejeződik a nagy infrastrukturális fejlesztés 
Újabb utcák aszfaltozására pályáztak 

Oltóközpont a művelődési házban 
Más településekre is  

kiszállnak a vakcinával  
A marosszentkirályi művelődési házban 2021. április elsejétől működik 

oltóközpont, a kulturális tevékenységek így szünetelnek – tudtuk meg 
Bharta Szabolcs alpolgármestertől. Az elöljáró elmondta, hogy az olta-
kozási kedv hullámzó, főleg szigorítások idején, illetve a koronavírus-
fertőzöttek számának jelentős növekedésekor veszik fel többen a vakcinát.  

A polgármesteri hivatal személygépkocsit és sofőrt biztosít egy mobil 
oltóegység kiszállására a környező településekre, az intézményhez érkező 
kérések szerint. Bándra és Kölpénybe is kijárnak az idősebbekhez, a tér-
ség falvaiból folyamatosan érkeznek a védőoltás beadására vonatkozó 
igénylések. 

Zöldségcsarnok és uszoda

Bharta Szabolcs alpolgármester tájékoztat az aszfaltozásra váró földutakról



Svédország nyerte a 
magyar–szlovák közös 
rendezés  férfikézilabda-
Európa-bajnokságot, mi-
után 27-26-ra nyert az 
el z  két kontinenstornán 
gy ztes Spanyolország 
ellen a vasárnapi buda-
pesti dönt ben. 

Két gólnál nagyobb kü-
lönbség egyszer sem ala-
kult ki a csapatok között. 
A gy ztes gólt Niclas Ek-
berg dobta id n túli bünte-
t b l. 

Andreas Palicka bravú-
ros védéseire alapozva a 
meccs elején rendre a své-
dek vezettek egy-két gól-
lal, majd a kiváló for- 
mában lév  kapus gólt is 
szerzett. A spanyolok nyi-
tott védekezése nem állí-
totta megoldhatatlan feladat elé a jól cselez  ellenfél 
gyors lábú játékosait. Ennek ellenére a címvéd  jól 
tartotta magát, az els  félid  hajrájában egyenlített, 
az utolsó percben pedig a vezetést is átvette, a meccs 
során els  alkalommal. 

A második felvonásban is alig volt különbség a csa-
patok között, a védelem mindkét oldalon remekül m -

ködött. Kétgólos spanyol vezetésr l fordítottak a své-
dek, de ellépni k sem tudtak. A hajrában is rendkívül 
összeszedetten, ellenfelük hibáit kihasználva játszottak 
a riválisok. A címvéd  két perccel a vége el tt egyen-
lített, az utolsó támadása végén azonban Joan Canellas 
er tlen lövése nem okozott gondot Palickának. A své-
dek id t kértek, majd Niklas Ekberg id n túli bünte-
t b l szerezte meg az aranyérmet jelent  gólt. 

A meccs legjobbja Palicka lett, aki 11 védéssel és 
egy góllal zárt. A túloldalon a veszprémi Rodrigo Cor-
rales öt, Gonzalo Pérez de Vargas három védést mu-
tatott be. 

A svédek hatodik alkalommal játszottak a konti-
nenstorna fináléjában, és egy vereség mellett ötödször 
gy ztek. A spanyoloknak ez volt a hetedik dönt jük, 
és két siker mellett az ötödik vereségük. 

A torna gólkirálya az izlandi Ómar Ingi Magnússon 
lett, aki nyolc meccsen nyolcvan lövésb l 59 alkalom-
mal talált a hálóba. 

A 3. helyért rendezett mérk zésen: Dánia – Fran-
ciaország 35-32 (13-14, 29-29, 32-30) – hosszabbítás 
után.

A svédek id n túli büntet vel nyerték meg  
a dönt t 

Esélyesként lépett pályára az 
Arena n i kézilabdacsapata a Szé-
kelyudvarhelyi Hargita ellen az A 
osztály B csoportjának 12. forduló-
jában, de nehezen melegedett bele 
a játékba Liana Costea csapata. A 
vége azonban könnyed hazai siker 
lett. 

Az elején kissé lazán vették a 
marosvásárhelyiek a meccset, amit 
az az ellentámadás illusztrált a leg-
jobban, amikor Popeanu és Gál 
Anna, ketten csak Nedelcuval 
szemben, képességeiket meghaladó 
megoldással próbálkoztak, így ki-
maradt a lehet ség. Emellett két 
hétméterest is kihagytak a hazaiak, 
és az els  negyedóra után a vendé-
gek vezettek 9-8-ra. Ekkor kért id t 
a marosvásárhelyi kispad, alaposan 
rendet teremtve a fejekben, így a 
félid ig a valósághoz közelebb álló 
eredmény alakult ki, amihez hozzá-

járult az is, hogy Szász Boglárka a 
kapuban néhányszor lehúzta a rólót. 
A hatgólos el ny kialakulásában 
Gál és Moldován Györgyi megol-
dásai játszottak nagy szerepet, 
ugyanakkor a marosvásárhelyi csa-
patnak még sokat kell gyakorolnia 
az ellentámadások indítását, nem is 
tudtuk összeszámolni, hány gyors 
indítás halt el az ellenfél véd inek 
kezében vagy a pálya szélét jelz  
vonalakon túl. 

A második félid ben lehiggadt a 
játék, az Arena ismét sokat hibázott, 
de a székelyudvarhelyiek sem tud-
tak ebb l profitálni, kés bb pedig a 
marosvásárhelyi csapat els sorban 
a tartalékaival játszott, ami lehet -
séget biztosított Dinának, hogy 11-
re növelje a góljai számát, hiszen 
amikor nem volt kivel kombinálnia, 
akkor rádobta – többnyire sikerrel. 

A n i kézilabda A osztály vasár-
nap a 13. forduló találkozóival foly-
tatódik, az Arena ellenfele a Tonic 
lenne. A nagyváradiak azonban má-
sodszor nem jelentek meg ebben a 
fordulóban, így csak napok kérdése, 
hogy a szövetség hivatalossá tegye 
a kizárásukat. A következ  forduló 
pedig csak február 20-án van, ami-
kor az Arena a Nagybányai CNOPJ 
otthonába látogat.

Nehezen melegedett bele  
az Arena 

A címvéd  Ferencváros 1-0-ra 
nyert Újpesten a magyar labdarúgó 
NB I 18. fordulójának zárómérk zé-
sén, vasárnap, így visszavette a veze-
tést a tabellán a Puskás Akadémiától. 

Az els  felvonásban az újpestiek 
jó iramú, nyílt sisakos játékot vívtak 
ellenfelükkel, a Ferencváros azon-
ban hamar mez nyfölényt harcolt ki. 
A vendégcsapat a szünetig annyi ve-
szélyes helyzetet dolgozott ki, illetve 
puskázott el, amivel többgólos 
el nyt kovácsolhatott volna. Tokmac 
átlövésénél és Bassey ziccerénél a 
léc mentett, továbbá Banainak is 
voltak védései, közte két bravúrral. 
Az Újpest kapura minimális veszélyt 
jelentett, csupán Croizet átlövései 
kecsegtettek némi reménnyel. 

A szünet után bátrabb támadójá-
tékra váltott az Újpest, a hazaiak 
egyértelm en több veszélyt jelen-
tettek a kapura, mint a vendégek, 
akiknél Dibuszt sokszor tesztelték. 
A hazaiak lendülete a második fél-
id  közepére elfogyott, a 78. perc-
ben pedig vezetést szerzett a 
Ferencváros: Loncar lövése perdült 
fel a blokkolni szándékozó Kuusk 
lábán, a nagy ív  labda Banai felett 
jutott az újpesti kapuba. A hátralév  
id ben az Újpest már nem tudott 
kell  er t kifejteni az egyenlítés ér-
dekében, a vendégek rutinosan riz-
ték el nyüket. 

Milos Kruscic ezzel a hazai vere-
séggel mutatkozott be az Újpest kis-
padján, míg ferencvárosi kollégája, 

Sztanyiszlav Csercseszov a premi-
eren, a Puskás Akadémiától elszen-
vedett vereséget követ en el ször 
nyert új csapatával. 

Tovább tart ugyanakkor az Újpest 
nyeretlenségi szériája a Ferencvá-
rossal szemben, a lilák sorozatban 

18. „randevújukon” nem tudták le-
gy zni a zöldeket, azóta öt döntetlen 
mellett 13. alkalommal maradtak 

alul. Az FTC a legutóbbi kilenc ta-
lálkozón legy zte ellenlábasát, eze-
ken hetedszer gólt sem kapott. 

Újpesti gy zelmével ismét a tabella élére került a Ferencváros 

Jegyz könyv 
Magyar labdarúgó NB I, 18. forduló: Újpest FC – Ferencvárosi 
TC 0-1 (0-0) 
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5523 néz , vezette: Berke. 
Gólszerz : Loncar (78.). 
Sárga lap: Yahaha (13.), Diaby (62.), Kastrati (67.), Kuusk (84.), 
Croizet (88.), illetve Botka (14.), Vécsei (63.), Tokmac (81.). 
Újpest: Banai – Kastrati, Kutrumpisz, Diaby, Antonov – Mitrovic, 
Csongvai  (83. Viana) – Yahaha (33. Katona), Croizet, Pauljevic – 
Mory Koné (70. Kuusk). 
Ferencváros: Dibusz – Botka (52. Wingo), Blazic, Kovacevic, 
Civic – Vécsei, Tokmac – Zubkov (89. Szánthó), Marin (52. Lon-
car), Mak (64. Boli) – Bassey. 

Eredményjelz  
* NB I, 18. forduló: Puskás Akadémia 
FC – MOL Fehérvár FC 1-0, Mez kö-
vesd Zsóry FC – MTK Budapest 1-1, 
Újpest FC – Ferencváros 0-1. 
* 1. liga, 23. forduló: Chindia 
Târgovi ite – CS Mioveni 0-0, Uni-
versitatea 1948 Craiova – Campionii 
FC Arge  Pite ti 1-0, Bukaresti Di-
namo 1948 – Bukaresti FCSB 0-3. Az 
élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 58 
pont/22 mérk zés, 2. FCSB 51/23, 3. 
Voluntari 41/23.
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A ferencvárosi játékosok gólöröme               Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az NB I. állása 
1. Ferencváros 18 12 2 4 33-13 38 
2. Puskás AFC 18 11 4 3 27-18 37 
3. Kisvárda 18 10 5 3 31-17 35 
4. Fehérvár FC 18 8 5 5 23-19 29 
5. Paks 18 7 3 8 45-38 24 
6. Mez kövesd 18 6 5 7 20-28 23 
7. ZTE 18 6 5 7 27-36 23 
8. Honvéd 18 6 2 10 30-33 20 
9. Debrecen 18 4 7 7 30-29 19 
10. Újpest FC 18 4 5 9 24-31 17 
11. Gyirmót 18 4 5 9 18-28 17 
12. MTK 18 4 4 10 14-32 16

Uzuni a La Ligában folytatja? 
A Ferencváros egyik leg-

jobbja, az albán válogatott 
Myrto Uzuni ezúttal a keretbe 
sem került. A csütörtöki, felcsúti 
rangadót még végigjátszó széls  
sajtóhírek szerint megegyezett a 
spanyol élvonalban 14. helyen 
álló Granadával, és ott folytatja 
pályafutását. 

A 18. forduló után is  veretlen maradt a 
Kolozsvári U-BT a kosárlabda-bajnokság-
ban, miután az utolsó tizedmásodpercben 
szerzett találattal 81:79-re legy zte a Nagy-
váradi CSM-t, annak otthonában. 

A mérk zésre a két csapat homlokegyenest 
ellentétes európai szereplése után került sor. 
Míg a Kolozsvári U-BT a Bajnokok Ligájá-

ban idegenben legy zte a spanyol bajnokság-
ban szerepl , euroligás múltú Unicaja Mala-
gát, Nagyvárad hatalmas zakót kapott 
Lisszabonban a Benficától az Európa-kupá-
ban. Ez a különbség azonban nem látszott a 
rangadón, amely mindvégig kiegyensúlyozott 
maradt. Nagyvárad a vége el tt 9 másodperc-
cel egyenlített egy triplával plusz egy szabad-

dobással, ám a bajnoknak még volt árnya-
latnyi ideje egy utolsó kimaradt triplakí-
sérlet után bepöckölni a labdát a gy r be. 

A további eredményeket szemlélve 
szembet n  ugyanakkor, hogy a Voluntari 
tartja a lépést a kolozsváriakkal, hiszen 
csupán egy veresége van, bár még öt 
meccset be kell pótolnia. Ebb l a forduló-
ból is el kellett halasztani két mérk zést, 
így a kés bbi id pontban lejátszandó ta-
lálkozók száma 17-re növekedett.

A rangadót is Kolozsvár nyerte Eredményjelz  
Kosárlabda Nemzeti Liga, 17. forduló: Nagy-
szebeni CSU – Bukaresti Steaua 85:76, CFC 
Arge  Pite ti – Temesvári SCM OMHA 
95:73; 18. forduló: Nagyváradi CSM – Ko-
lozsvári U-BT 79:81, Temesvári SCM OMHA 
– Bukaresti Dinamo 97:71, CSO Voluntari – 
Zsilvásárhelyi CSM 94:87, Foksányi CSM – 
CFC Arge  Pite ti 58:89. 

Eredményjelz  
A n i kézilabda A osztály B cso-
portjának 12. fordulója: Kolozs-
vári U – Nagybányai CNOPJ 
35-24, Resicabányai CSU – 
Nagyváradi CSU 24-29, Maros-
vásárhelyi Arena – Székelyud-
varhelyi Hargita KK 37-27, 
Besztercei Gloria II – Zsilvásár-
helyi CSM 31-33.

Bálint Zsombor

Jegyz könyv 
N i kézilabda A osztály, B cso-
port, 12. forduló: Marosvásárhe-
lyi Arena – Székelyudvarhelyi 
Hargita KK 37-27 (20-14) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsar-
nok, 30 néz . Vezette: Dacian 
Chiriac (Beszterce), Daniel Vlasa 
(Beszterce). 
Arena: Szász (Both, Jitaru) – Gál 
6 gól, ifui 6, Moldován 5, Opri  
1, Popeanu, Ro ca 4 (Dina 11, 
Sârb 2, Virag 1, Mure an 1). 
Hargita KK: Nedelcu (Sánduly) – 
Márton A. 1 gól, Györgypál 3, 
Miklós F. 7, Gergely 2, Sándor 
A., Miklós E. 4 (Sándor M., Már-
ton K. 3, Lukács 7, Sz ke).

Jegyz könyv 
Kézilabda-Európa-bajnokság, dönt : Svédország – 
Spanyolország 27-26 (12-13) 
Budapest, MVM Dome, vezette: Schulze, Tönnies 
(németek). 
Gólszerz k: Ekberg, Bergendahl 5-5, Wanne 4, 
Gottfridsson 3, Carlsbogard, Pettersson, Claar 2-2, 
Darj, Lagergren, Chrintz, Palicka 1-1, illetve Figu-
eras, A. Gómez 6-6, Tarrafeta 5, Á. Fernández 4, 
Guardiola 2, Maqueda, Canellas, Casado 1-1 
Lövések/gólok: 39/27, illetve 42/26. 
Gólok hétméteresb l: 7/4, illetve 4/4. 
Kiállítások: 6, illetve 8 perc. 

A gy ztes svéd válogatott tagjai a magyar–szlovák közös rendezés  kézilabda-Európa-bajnokság ered-
ményhirdetésén a budapesti MVM Dome-ban 2022. január 30-án. Svédország a dönt ben 27-26-ra gy zött 
Spanyolország ellen                                  Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt 
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Elon Musktól már megszok-
tuk, hogy állandóan kísérlete-
zik, mindig valami forradalmi 
megoldáson töri a fejét. Ez 
most sincs másképpen, csak 
annyi a különbség, hogy most 
nem a teljes önvezetés vagy a 
világűr van terítéken, hanem 
maga az ember, vagyis az em-
beri agy. 

Azok, akik követik a techújdon-
ságokat, nem most hallják először a 
Neuralink cég nevét. Ez a vállalat is 
Elon Muskhoz köthető. Most egy 
érdekes álláshirdetés látott napvilá-
got a vállalattal kapcsolatosan: kli-
nikai vizsgálatokhoz keresnek 
olyan szaktekintéllyel rendelkező 
orvost, aki tudja irányítani a projek-
tet. Mindez arra utal, hogy Elon 
Musk vállalata már olyan szinten 
van, hogy elvégezné az első beülte-
téseket. 

Első olvasatra minden bizonnyal 
ijesztőnek, sőt egyenesen hajme-
resztőnek tűnhet az ötlet, azonban 
sokat segíthet az orvoslás helyze-
tén. Egyrészt a beszerelt csip javí-
taná a memóriát, másrészt fokozná 
az agy befogadóképességét, így 
újabb készségeket lehetne elsajátí-
tani. A kísérleteket állatokon már el-
végezték, és jól működött, illetve 
semmilyen probléma nem merült 

fel sem a beültetéskor, sem a hasz-
nálatkor, sem a kivevéskor. Termé-
szetesen nem az a vállalat célja, 
hogy az állatokat tegye okosabbá, 
hanem hogy az emberi agyat tudja 
fejleszteni. 

Az állatok után Muskék nem áll-
tak meg, kezdték előkészíteni az 
emberi kísérleteket. Értelemszerűen 
ehhez szükséges a szaktekintély, aki 
képes irányítani a Neuralink pro-
jektjét és az ezzel kapcsolatos mű-
veleteket. Van viszont egy olyan 
részlet, amiről nem hallani, pedig 
nagyon fontos: mi a helyzet a páci-
ensekkel? Nem tudni, hogy ezek to-
borzását elkezdte-e már a cég, és ha 
igen, hányan vannak, illetve milyen 
követelményeknek kell megfelelje-
nek, valamint hogyan fog lezajlani 
a megfigyelésük? 

A napokban a The Verge lapban 
jelent meg egy írás, amely arra utal, 
hogy a beültetés nem kockázatmen-
tes, hiszen eddig még nem ültettek 
be csipet az emberi agyba. A lap 
úgy vélekedik, hogy először kevés 
személyen fogják kipróbálni az 
implantátumot, egyfajta megvaló-
síthatósági tanulmányt végeznek, 
hogy kiderüljön, egyáltalán műkö-
dik-e az emberek esetében a szerke-
zet. Ha igen, akkor minden 
bizonnyal elkezdik a szélesebb kör-
ben történő beültetést is. Ehhez már 
szükségük lesz az Egyesült Álla-

mok élelmiszer- és gyógyszer-enge-
délyeztetési hivatalának (FDA) jó-
váhagyására is. Ezt a nagyon fontos 
ügyet is az a szaktekintély kell in-
tézze, akit most akarnak alkal-
mazni. 

Jelenleg az a nagy kérdés, hogy 
egyáltalán fog-e működni, és ha igen, 
hányan lesznek, akik vállalják, hogy 
a fejükbe ültessenek egy csipet? To-
vábbá az sem elhanyagolható, hogy 
megkapják-e az engedélyt. Nem ki-
zárt, hogy némelyik kérdésre már 
az idén megkapjuk a választ. 
Új funkció a Windows 11-ben 

Az már sem a Windowsnál, sem 
a MacOS-nél nem újdonság, hogy 

beszéd segítségével – lényegében 
hangvezérlés útján – írassunk szö-
veget a számítógéppel. Ehhez 
mindössze annyi kell, hogy beszél-
jünk. Az operációs rendszerbe épí-
tett hangfelismerő teszi a dolgát, és 
ha szerencsénk van, azt írja le, amit 
mondunk neki. 

Ez a funkció sokat segíthet azok-
nak, akik valamilyen okból nem 
tudnak gépelni, de még korántsem 
tökéletes – angol nyelven sem, 
nemhogy magyarul. A rendszer 
csak akkor érti meg a beszédet, ha 
a szavakat helyesen és érthetően 
mondja ki a felhasználó. De mi tör-
ténik akkor, amikor egy e-mail-
címet vagy egy valamilyen 
összetettebb, különlegesebb dolgot 
mondunk? Eddig ez lényegében le-
hetetlen volt. Most azonban a Mic-
rosoft egy lehetséges megoldással 
készül. Az informatikai óriás je-
lezte, hogy egy frissítéssel érkezik 
majd egy olyan funkció is, amely a 
jelenlegi beszédet írássá alakító 
szoftvert fejleszti tovább. Ennek 
köszönhetően a felhasználó akár 
egyesével is mondhatja a betűket és 
számokat. A rendszer meg fogja ér-
teni, és úgy fogja begépelni, ahogy 
azt az ember szeretné.  A funkció 

már be is került a rendszer fejlesztői 
változatába, azonban még eltarthat 
egy ideig, amíg publikussá válik. 
Ha megvalósul, nagy segítség lehet 
szinte minden felhasználó számára. 
Kérdés viszont, hogy magyarul 
mennyire fog érteni? 
Új telefon bemutatására készül  
a Samsung 

Az Apple és a Samsung között 
mindig nagyon kiélezett volt a ver-
seny. Mindkét gyártó belepakolt va-
lamit a telefonjába, amivel jobb 
volt, mint a konkurens, azonban 
vannak olyan területek is, ahol alul-
maradt. Az évek alatt az is megszo-
kottá vált, hogy az Apple 
szeptember környékén tartja az új 
iPhone-ok bemutatóját, míg a Sam-
sung új telefonjainak a bemutatása 
tél végén, tavasz elején várható. Ez 
most sincs másként, tavaly szep-
temberben megérkezett az iPhone 
13-as modellcsalád, most pedig – 
egyesek szerint már februárban – 
készülhetünk az új Galaxy S széria 
bemutatására. 

Vannak azonban más érdekessé-
gek is a Samsung háza táján. Pél-
dául utód nélkül maradt a Note 
széria, azonban ez nem azt jelenti, 
hogy minden típusjegye megy a ku-
kába, feltehetőleg néhány tulajdon-
ságát megöröklik majd a következő 
telefonok. Lehetséges, hogy nem 
kell búcsút intsünk a sokak által 
kedvelt ceruzának. Ezt a kiegészítőt 
már megkapta a Galaxy Flip család 

néhány tagja, ami érthető, hiszen ki-
hajtott módon lényegében egy tab-
letet fogunk a kezünkben, amihez 
jól jön a ceruza. Talán éppen a haj-
lítható telefonok okozták a Note 
széria piaci kivezetését. 

Most viszont a Samsungnál egy 
új csúcsmobillal készülnek, és már 
nem kell sokat aludnunk ahhoz, 
hogy megtudjuk, mivel nyitják a 
2022-es esztendőt. Ezzel kapcsolat-
ban közzé is tettek a YouTube-on 
egy videót, aminek már a címe is 
érdekes: break the rules – azaz rúgd 
fel a szabályokat. Ebből a megne-
vezésből arra lehet következtetni, 
hogy valamilyen érdekességgel lép 
a Samsung, feltehetően egy olyan 
eszközt készül piacra dobni, amely 
korábban nem volt jellemző rá. A 
nemzetközi sajtóban elindult egy 
pletyka, amely arra utal, hogy a ko-
reai óriásvállalat ezzel a modellel 
készíti elő a Galaxy S és Galaxy 
Note család összevonását. Olyan 
modellre számíthatunk a pletykák 
szerint, amiben vannak az S csa-
ládra és a Note-ra utaló jellemzők 
is, lényegében egy közös „gyer-
mekről” van szó. A Note sorozat 
egyébként sokáig alapeszköznek, 
sőt abszolút csúcskategóriának szá-

mított. Bár nagyon rossz reklám 
volt neki a hetedik generáció, amely 
arról volt híres, hogy az akkumulá-
tor túlmelegedése miatt felrobbant, 
a felhasználók nem mondtak le a tí-
pusról, és a Note sok vásárlót hozott 
a Samsungnak. Egészen 2021-ig, 
amikor is nem érkezett új verzió. 
Nem volt hivatalos közlemény, de 
még pletyka sem a típus gyártásá-
nak leállításáról, így sok rajongót 
váratlanul ért, hogy nem érkezett 
meg a kedvenc telefonjának az 
utódja. Így érthető, hogy választ ke-
restek. Ezzel egy időben kezdtek el 
terjedni a nem hivatalos informá-
ciók arról, hogy a gyártó mégis 
visszahozta a modellt, igaz, nem 
úgy, ahogyan eddig a nagyközönség 
ismerte. A nemrégiben megjelent 
videó is ezekre a pletykákra erősít 
rá, hiszen látható benne két eszköz-
nek a körvonala, ami egy adott pil-
lanatban összeér, és eggyé válik. 

Az új készülékről a Samsung a 
szokásos Unpacked (azaz Kicso-
magolás) eseményen rántja le a 
leplet, bár ennek a pontos dátuma 
egyelőre nem ismert. Egyesek feb-
ruárra teszik, mások azt állítják, 
hogy csak tavasszal mutatják be az 
új telefont. További kérdés, hogy a 
világméretű félvezetőhiány miatt 
mennyire fogják tudni gyártani, hi-
szen a szeptemberben bemutatott 
iPhone-ok is még sok helyen – így 
Romániában is – várólistán van-
nak. 

Nagy-Bodó Szilárd

A Neuralink agyba építhető csipje  Forrás: Neuralink

A Windows 11 újdonsága, a virtuális billentyűzet, aminek betűnként is lehet diktálni  Forrás: Microsoft

Csip az ember agyában

A Samsung hamarosan érkező telefonja  Forrás: Samsung 

 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Január 27-én, csütörtökön 
kora délután Brassóban, a 
Transilvania Egyetem Sergiu 
Chiriacescu aulájában Tánczos 
Barna környezetvédelmi, víz-
ügyi és erdészeti miniszter je-
lenlétében online közvetített 
sajtótájékoztatón bemutatták 
a 2014. október elseje és 
2021. december 31. között, a 
Marin Drăcea Országos Erdé-
szeti Kutató- és Fejlesztési 
Intézet által tavaly készített 
Életet a medvéknek című – a ro-
mániai barnamedve-állomány 
megőrzéséről szóló – projek-
tet. A tudományos kutatás 
eredményeit Ramon Jurj pro-
jektvezető összesítette, aki a 
prezentációt követően a mi-
niszterrel válaszolt az újságí-
rók kérdéseire is. Az 
alábbiakban összefoglaltuk a 
beszámolót és az utána el-
hangzottakat.  

A társadalmi elfogadottság határai  
Az Életet a medvéknek című hé-

téves kutatást a Marin Drăcea Or-
szágos Erdészeti Kutató- és 
Fejlesztési Intézet végezte a Kör-
nyezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti 
Minisztérium, a Kronstadt R.A. 
Helyi Erdőgazdálkodási Hivatal, a 
Barcarozsnyói Erdészeti Hivatal, a 
Bucsecs Nemzeti Park igazgatósága 
és a Kárpát Alapítvány közreműkö-
désével. A projektet az Európai Bi-
zottság a FILE+ Natura programon 
keresztül támogatta. A terv a 
medve–ember konfliktusok komp-
lex kezelési lehetőségeit vizsgálta 
új módszerek tesztelésével, a koráb-
ban alkalmazott módozatok tökéle-
tesítésével és a konfliktusok 
csökkentéséhez szükséges megol-
dások finomításával. 

A projektvezető elmondta, a ku-
tatás kiderítette, hogy világviszony-
latban Románia a legmegfelelőbb 
életteret biztosítja a barnamedve-
populáció fennmaradásához. Az or-
szágban 101 medvevédelmi Natura 
2000-es területet jelöltek ki össze-
sen 2.180.000 hektáron. A genetikai 
sajátosságokat illetően megállapí-
tották, csak egy fajta él az ország-
ban, nincs egyeden belüli 
keveredés, ami azt igazolja, hogy az 
oroszországi Kamcsatka régió után 
nálunk a legéletképesebb a barna-
medve-populáció a világon. Hang-
súlyozta: a kutatás célja a faj 
fenntartása, megőrzése mellett az, 
hogy tudományos megalapozott-
sággal megfelelő megoldást találja-
nak arra, hogy a medve sajátos 
életterében, az erdőben maradjon, 
és minél kevésbé veszélyeztesse az 
emberlakta vidékeket.  

A hétéves projekt értéke 
1.567.512 euró, ebből 1.110.000 
euró uniós finanszírozás. A mód-
szert illetően a kutatók a különböző 
szakhatóságok, intézmények, vad-
gazdálkodási alapok (vadászterüle-
tek) és más, a medvékkel 
foglalkozó szakmai szervezetek sta-
tisztikai adatait elemezte, esettanul-
mányt és terepmunkát is magába 
foglalt elsősorban a Brassóban, a 
Prahova völgyében, Barcarozs-
nyón, a Bucegi-en és környékén 
levő erdőkben. Nyolc nagyobb cél-
kitűzése volt: a barnamedve-popu-
láció védelmi programjának 
aktualizálása, az erre vonatkozó 
konkrét helyzet javítása Brassóban 
és a Prahova völgyében, a háztartási 
hulladék gyűjtésének optimizálása, 
gyakorlati megoldások kidolgozása 
és népszerűsítése országosan, il-
letve az érintett helyhatóságok kö-
rében, a Natura 2000-es 
természetvédelmi helyek promotá-

lása és a tájékoztatás. Közvéle-
mény-kutatást végeztek a megjelölt 
régiókban a medvék által gyakrab-
ban látogatott településeken, eszte-
náknál. A válaszokból kiderült, 
hogy a medvék elsősorban azért 
kényszerülnek a településekre, mert 
folyamatosan zavarják őket a ter-
mészetes élőhelyükön, amelyek je-
lentősen lecsökkentek, és így a 
könnyebb élelmiszerforrást választ-
ják. A medvelátogatásokat ösztönzi 
a háztartási hulladék nem megfelelő 
tárolása, gyűjtése, az illegális faki-
vágás, illetve az élőhelyek felszab-
dalása. (Sz.m.: Az egybefüggő 
élőhelyeket út, vasút, mezőgazda-
sági területek keresztezik.) A meg-
kérdezettek többsége hajlandó 
„együtt élni” a medvével. A 2014-
2015-ben készített felmérésből ki-
derül, hogy a megkérdezettek 
48%-a elfogadottnak, 38%-a ke-
vésbé elfogadottnak, a többiek 
pedig elfogadhatatlannak minősítik 

a medvék okozta „kellemetlensége-
ket”. Hozzátette a projektvezető, 
hogy a terepmunka során kiderült, 
2016 után jelentősen megnőtt azok 
száma, akik tolerálják a medve je-
lenlétét. Javaslataik szerint a hely-
hatóságnak kellene lépniük 
elsősorban az illegális hulladéklera-
kók felszámolásával, a hulladék-
gyűjtés korszerűsítésével, illetve a 
medvék etetésével természetes élet-
terükben.  

A hivatalos adatokból kiderül, 
hogy a projekt időszakában 365 
medvét véletlenszerűen (accidental) 
pusztítottak el – nagy részüket gép-
kocsi vagy vonat gázolta el, illetve 
orvvadászok ejtették el –, 81-et 
pedig szintén véletlenszerűen be-
fogtak. Az utóbbi kategóriába tar-
toznak azok az állatok, amelyeket 
drótkerítésből, illegális csapdákból, 
házak helyiségeiből vagy udvarok-
ról szabadítottak ki. Az évre lebon-
tott adattárból kiderül, hogy az 
esetek 2016-tól folyamatosan 
nőnek, csak 2021-ben 91 medvét 
öltek meg. A legtöbb állatot Har-
gita, Kovászna és Brassó (Maros a 
negyedik) megyében pusztították 
el, míg a befogottak listáját Bákó 
vezeti, követi Kovászna és Hargita.  
Egyre több a kár  

A kutatóintézetnek nincsenek 
pontos adatai arról, hogy hány vég-
zetes, illetve sérüléssel járó medve-
támadás volt. Az első adatokat 
2004-től jegyezték le. Az informá-
ciókat az újságokból, a rendőrség-
től, a vadgazdálkodási alaptól, a 
környezetvédelmi ügynökségtől, az 
erdészeti felügyelőségtől és a kör-

nyezetvédelmi őrségtől gyűjtötték 
be, nagy részüket le is ellenőrizték. 
2004 és 2016 között kicsi volt az ál-
dozatok és a sérültek száma, 2016-
tól folyamatosan nőtt. 2004 és 2021 
között 268 embert sebzett meg a 
medve, 26-ot megölt. A támadások 
száma 2020-ban csökkent, az ok az, 
hogy ebben az évben bő termése 
volt a bükk- és a tölgyfának, ami 
elegendő táplálékot biztosított a 
medvéknek természetes élőhelyü-
kön. A kutatás igazolta, hogy a leg-
több támadás a hegyi és a szubalpin 
legelőkön levő pásztorházak kör-
nyékén volt, illetve gyümölcsösök, 
mezőgazdasági területek közelében, 
többnyire a medve természetes élő-
helyén kívül. Arra is felfigyeltek, 
hogy az állatok a Kárpátokból 
gyakran vándorolnak kelet–nyugat 
illetve dél–nyugat irányba. Felbuk-
kantak olyan helyen is, ahol addig 
nem voltak, például Zilah, Szatmár 
környékén, gyakran jelentek meg a 
Küküllő-dombságon, illetve láttak 
Craiova környékén is egyedeket. 
2012-től nyújtottak be az érintettek 
medvekár megtérítésére dossziét az 
erdészeti őrséghez. 2012–2016 kö-

zött minden jogosnak ítélt kárt meg-
térítettek. A 2017–2021 közötti 
időszakban összeállított okiratcso-
mókban jelzett kár 80%-át terítették 
meg a projekt zárásáig. Az utóbbi 
időben jelentősen megnőttek a kár-
igények. Míg 2012-ben csupán 44 
dosszié volt, tavaly 2500-at regiszt-
ráltak. 2012 és 2016 között 1300, 
míg 2017-2021 között 7500 kárfe-
dezési dossziét küldtek az erdészeti 
őrséghez, a legtöbb Hargita, Maros 
és Kovászna megyéből érkezett. A 
minisztérium eddig 21 millió lej ér-
tékben fizetett kártérítést, ezek ér-
téke változik. Volt olyan település, 
ahol a többször visszatérő vad ösz-
szesen 500.000 lej kárt okozott. A 
statisztikák igazolják, hogy az ese-
tek 20%-ában szarvasmarhát, 18%-
ában juhot pusztított el, míg 
17%-ban a kukoricásban tett kárt. 
Nem megoldás az áttelepítés  

A kutatók azt is vizsgálták, hogy 
az emberi tevékenység, a települé-
sek kiterjedése mennyiben érintette 
a medve élőhelyét. A Prahova völ-
gyében, Brassó környékén, illetve a 
Csukás-hegység körül 1990-ben az 
építmények alig 4%-ban foglalták 
el a vizsgált élőhelyet, 2021-ben 
9%-ban. Ez mindössze 5%-os 
pluszt jelent, ami nem tűnik soknak, 
de jóval nagyobb a hatása. A legna-
gyobb gondot az élőhelyek közötti 
kapcsolat megszakítása okozza. Az 
állatoknak utakon, vasutakon ke-
resztül kell vándorolniuk, sok eset-
ben pedig a legelők, a beépített 
területek is a medve vándorlási út-
vonalán vannak, így elkerülhetet-
lenné válik a találkozás.  

Az intézmény a medvepopuláció 
élőhelyét öt kategóriába sorolta. Az 
említett természetvédelmi helyek 
összterületének alig 5%-a első ka-
tegóriás, ami azt jelenti, hogy a faj-
nak megfelelő élettere és élelme 
van. Ezek a helyek a Fogarasi-ha-
vasokban, Vrancea megyében és 
Hargita megye északi részén talál-
hatók, ahol nemigen találkozik az 
ember a medvével. Bár nem mérték 
fel az országos medvepopulációt, a 
megfigyelések és az adatok birtoká-
ban a kutatóintézet mintegy 4000 
egyedre saccolja az állományt.  

A projekt terepmunkájaként 
rendszeres találkozókat szerveztek 
a medve látogatta helységekben. 
Egy szakemberekből álló csoport 
117 esetben mentett meg hurokba 
fogott, vagy házak, épületek udva-
rára tévedt állatot, árván maradt bo-
csokat. Ezeket GPS 
követőrendszerrel látták el, áthe-
lyezték őket, majd követték a moz-
gásukat. Összesen 22 medvét 
monitoroztak. Ramon Jurj néhány 
konkrét esetet is bemutatott. A meg-
figyelések következtetése az volt, 
hogy az állatok néhány nap múlva 

visszatértek oda, ahonnan elszállí-
tották őket, mi több, az új telephe-
lyen is gondot okoztak, így az 
áttelepítés költséges, ideiglenes, és 
nem oldja meg a helyzetet. 

Néhány megoldással is kísérle-
teztek. Több erdőkerületben gyü-
mölcsfákat, illetve erdei 
gyümölcsöket termő bokrokat tele-
pítettek, és újdonságként – Német-
országban tanult módszerrel – 
hangyabolyokat szaporítottak, hogy 
a több táplálékforrással az erdőben 
tartsák a medvéket. Továbbá 20, a 
leginkább érintett esztenához, far-
mokra, kaptárak köré villanypász-
torokat telepítettek. Hét évig 
megfigyelés alatt tartottak 96 eszte-
nát. A hulladékgazdálkodás terén is 
tettek javaslatokat. A Szarvas-
völgyben (Valea Cerbului) az inté-
zet kérésére megszüntették a 
kempinghelyet, így felszámoltak 
egy olyan gócot, ahova lejártak a 
medvék. Továbbá 75 medvebiztos 
konténert osztottak szét. Ezek 
olyan, vasszerkezettel, bükkfa desz-
kából készült „dobozok”, amelyet 
nem tud tönkretenni a medve. A 
fenti eljárások mind hatékonynak 
bizonyultak. Az említettek mellett a 
projektet népszerűsítő rendezvénye-
ket is szerveztek iskolákban és más-
hol, több ismeretterjesztő 
információs táblát is kihelyeztek – 
mondta Ramon Jurj projektvezető. 
(Sz.m.: Az érdeklődők a részletes 
projekt román nyelvű változatát a 
https://www.forbear.icaswildlife.ro/
wp-content/uploads/2018/05/ 
plan.pdf elérhetőségen tanulmá-
nyozhatják.) 

Tudományos megalapozottságú 
megoldáscsomagok  

Az ismertetőt követően Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter 
kifejtette, „a kutatás legnagyobb 
eredménye az, hogy elfogadtatja a 
medvét az emberekkel, és rávilágít 
arra, hogy a hatóságok felelősség-
teljes megoldásokat kell találjanak 
a faj védelmére, a természetes élő-
hely biztosítására. Évente mind 
többe kerül a medvekérdés rende-
zése, ezért minél előbb racionális, a 
tudományos kutatások eredménye-
ire alapozó megoldást kell találni a 
helyzet rendezésére. A miniszté-
rium továbbra is finanszírozni fogja 
a medvekutatási programokat, mert 
egy olyan természeti értéket őrzünk 
meg, amelyre Románia büszke 
lehet. Az idén megoldást találunk 
arra, hogy miként védjuk meg a tu-
ristákat, a farmereket a medvetáma-
dástól. Át kell gondolni az érintett 
övezetekben a hulladékgazdálko-
dást is, hiszen a könnyen megsze-
rezhető élelemért látogatják a 
településeket a medvék. Tízmillió 
euróval támogatjuk a kutatóintéze-
tet, hogy a bemutatotthoz hasonló 
kutatás alapján konkrétan segíthes-
sük azokat a helyhatóságokat, ahol 
ilyen gondok merülnek fel. Fontos, 
hogy az élőhelymegőrzésben, -gon-
dozásban oroszlánrészt vállaljanak 
a vadásztársaságok, a vadgazdálko-
dási alapok gazdái. Megelőző kilö-
vési kvótákat vezetünk be, ahol 
indokolt, de kizárólag jogi, erkölcsi 
és tudományos alapokon döntünk 
erről”.  

Az újságírók kérdéseire vála-
szolva megtudtuk, hogy 2016-tól 
jelentősen nőtt a medveállomány az 
országban, egyes tanulmányok iga-
zolják, hogy Brassó környékén több 
mint 50%-kal nőtt a populáció,  
vagyis majdnem kétszer annyi 
egyed van, mint amennyit eltarthat 
az adott élőhely. Egyik konkrét in-
tézkedésként Ramon Jurj elmondta, 
hogy az idén nyáron több mint 1000 
villanypásztorból álló hálózat kiépí-
tését finanszírozza a minisztérium 
azokon a helyeken, ahol gyakori a 
medvetámadás.  

Az állománnyal kapcsolatosan 
Tánczos Barna miniszter elmondta, 
folyamatban van egy medvepopulá-
ciót felmérő program, egyelőre csak 
a 2019-es adatokra alapozva állít-
hatja, hogy Romániában 6000-7000 
medve él. Csak akkor tudják meg-
határozni a megelőző kilövési kvó-
tát, ha pontosabb képet kapnak 
arról, hogy egy adott területen hány 
állat tartózkodik.  

– A megelőző kvótával nem old-
ható meg a helyzet, ez csak egy in-
tézkedést jelent a többi között. A 
medve már megtalálta annak a 
módját, hogy miként csökkentse a 
populációt egy adott területen. El-
vándorol távolabbi vidékekre, ahol 
megfelelő táplálékforrást talál. Az a 
célunk, hogy a szakemberekkel kö-
zösen megoldást ajánljunk a farme-
reknek, hogy ne a törvénytelen 
módszereket válasszák. Csak egy 
példa: még mindig vannak le nem 
aratott kukoricaföldek, amelyek a 
településekre vonzzák a medvéket. 
Erre is oda kell figyelni. Nagyon 
nehéz lesz helyrehozni mindazt, 
amit öt éve szándékosan nem ren-
dezett a minisztérium. A fejekben is 
rendet kell tenni. A szakemberek, a 
kutatók mindeddig háttérben ma-
radtak. Nem engedte a miniszté-
rium és a hatóságok, hogy a 
nyilvánosság elé álljanak, és tudo-
mányosan megalapozott magyará-
zatokkal, tényekkel közelítsék meg 
a témát. Hangsúlyozom, nem a 
megelőző kilövési kvóta jelenti a 
megoldást, hanem több olyan javas-
lat, amelyet kizárólag a bemutatott 
kutatáshoz hasonló érveken alap-
szik – mondta következtetésként a 
miniszter. 

Fotó:  forbear.icaswildlife.ro

Tudományos kutatás a medvékről 
Együttélés a nagyvaddal 

Vajda György 



A magányosan élő méhek és 
darazsak szaporodását segítő 
természetvédelmi eszközök, 
„méhecskehotelek” vagy más 
néven „darázsgarázsok” elhe-
lyezésére biztat a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME). 

Az MME hétfői közleménye sze-
rint a természetvédelmi eszköz már 
kora tavasztól segítheti a szelíd be-
porzók szaporodását, ezért azt feb-
ruár végéig érdemes elkészíteni és 
kihelyezni. 

A házi méhek faodvakat, kaptá-
rakat igénylő több tízezres kolóniá-
ival ellentétben a magányos fajok 
ujjnyinál vékonyabb járatok védel-
mére bízzák utódaikat. Ezekbe a 
nőstény méhek nektárt és virágport, 
a darazsak megbénított ízeltlábúa-
kat halmoznak fel, erre petéznek, 
majd a bölcsőket sárdugóval zárják 
le. A kikelő lárva a táplálék elfo-
gyasztását követően bebábozódik, 
végül a kikelő kifejlett rovar átrágja 
magát a sárdugón, és megkezdi né-
hány hetes felnőttéletét – írják a ter-
mészetvédők. 

Ilyen bölcsőkamra biztosítható 
számukra az erkélyre, ablakpár-
kányra, virágos balkonládák mellé 
is kihelyezhető méhecskehotellel. 
Ez lehet például egy 10-4 millimé-
ter átmérőjű furatokkal lyuggatott 
tűzifa kugli, de építhető szekrényes 
méhecskehotel is.  

A magányosméh-fajok számos 
képviselője szőrös, ez a bunda szi-
geteli is őket, így már a tél végi, 
kora tavaszi első napsütéses napo-
kon is aktívak tudnak lenni. Ezért a 
méhecskehoteleket február második 
felében, március elején érdemes ki-
rakni esőtől védett helyre (eresz 
alja, ablak- és erkélybeugró, tor-
nác), keleti-déli tájolással, hogy 
közvetlen napsütés is érje.  

A természetvédők szerint a mé-
hecskehotelek, amelyek akár óvodai 
foglalkozás, iskolai óra, szakkör ke-
retében is elkészíthetőek, március-
tól május végéig, június közepéig a 
legforgalmasabbak. A rovarok 
jövés-menését akár centiméternyi 
távolságról is megfigyelhetik az ál-
latbarátok. (MTI)

Kis mennyiségű folyékony víz megjelenését 
modellezték a Mars teljes felszínén az ELKH 
Csillagászati és Földtudományi Kutatóköz-
pont (CSFK) Csillagászati Intézetének kuta-
tói. Eredményeik szerint tavasszal és nyáron 
a késő esti és kora hajnali órák lehetnek erre 
megfelelőek, és az északi féltekén nagyobb 
kiterjedésben jelenhet meg a folyékony víz, 
mint a délin. 

A CSFK hétfői közleménye szerint a Csillagászati 
Intézet munkatársai, Pál Bernadett és Kereszturi Ákos 
a kutatás során higroszkópos sókat vizsgáltak, ame-
lyek közvetlenül a légkörből kötik meg a vízpárát, és 
folyékony sós vizes oldatot képesek alkotni.  

A földön kívüli élet lehetőségeit célzó kutatások 
egyik fő célja az élet számára elengedhetetlen folyé-
kony víz jelenlétének kimutatása. A Marson évmilli-
ókkal ezelőtt még nagyobb mennyiségben volt víz, 
azonban a gyenge gravitáció és a mágneses védőbu-
rok, vagyis magnetoszféra hiánya miatt ennek nagy 
része mára az űrbe szökhetett.  

A bolygó maradék vízkészletei manapság vízpára, 
illetve túlnyomó részben jég formájában vannak jelen. 
A Marson uralkodó hideg (átlagosan -60 Celsius-fok) 
és roppant alacsony légnyomás következtében, ha 
meg is olvad a felszíni vízjég, hamar elpárolog vagy 
jégből egyből gáz fázisba szublimál, és nem képes 
stabilan megmaradni folyékony halmazállapotban. 
Sós vizes oldatok azonban jóval alacsonyabb hőmér-
sékleten is folyékonyak lehetnek.  

A közlemény szerint a Mars felszínén a Phoenix űr-
szonda, később pedig a Curiosity marsjáró is kimuta-
tott különféle perklorát sókat, amelyek erősen 
higroszkópos tulajdonságaik miatt segítik az elfolyó-
sodás folyamatát. Ennek során a szilárd halmazálla-
potú só olyan sok vizet vesz fel, hogy folyékony 
anyaggá válik. Marsi helyszíni kísérleteket eddig nem 
végeztek, így a jelenség egyelőre főként számítógépes 
modellezéssel vizsgálható. A tervek szerint először 
2023-ban az európai ExoMars program fogja vizs-
gálni a Marson az elfolyósodást.  

Mint írják, a Rosalind Franklin-rovert szállító orosz 
Kazacsok leszállóegységen kap helyet a HABIT (Ha-
bitAbility: Brine Irradiation and Temperature) mű-
szeregyüttes BOTTLE nevű kísérlete (Brine 
Observation Transition To Liquid Experiment). Ez az 
a műszer, amelynek munkájában a CSFK magyar ku-
tatói is közreműködnek, és amely többféle só párafel-
fogó képességét fogja vizsgálni.  

Egy adott sós vizes oldat megjelenésének mini-
mum feltétele a kellő hőmérséklet és légköri páratar-
talom-értékek elérése, amely minden sóra eltérő. A 
mostani magyar kutatásban vizsgált magnézium-per-
klorát és kalcium-perklorát már roppant alacsony, -70 
Celsius-fok körüli hőmérséklet felett folyékony lehet, 
ha elegendően magas a páratartalom.  

„Évek óta foglalkozom a folyékony marsi víz meg-
jelenési lehetőségeinek modellezésével, az első igazi 
marsi kísérleti eredményekből pedig rengeteget tanul-
hatunk majd” – idézik a közleményben Pál Bernadet-
tet, a CSFK Csillagászati Intézetének doktorandusz 
kutatóját, az Icarus című szakfolyóiratban online ja-
nuárban, nyomtatásban pedig áprilisban megjelenő 
cikk vezető szerzőjét. 

A magyar kutatók eredményei szerint egy teljes 
marsi évet vizsgálva tavasztól késő nyárig mindkét 
féltekén megjelenhet a kalcium-perklorát vizes oldata. 
Helyi marsi időben erre késő estétől a kora hajnali 
órákig van esély, és hajnali egy óra körül várható leg-
nagyobb valószínűséggel. A teljes bolygófelszínt vizs-
gálva a késő esti órákban az északi féltekén, a 30. 
szélességi fok feletti területeken szinte bárhol megje-
lenhetnek elfolyósodott sók, a hajnali órákban pedig 
nagy medencék (Acidalia Planitia és Utopia Planitia) 
rajzolódnak ki érdekes területekként.  

A közleményben kiemelik, hogy az ExoMars rover 
tervezett leszállóhelye, az Oxia Planum mind a késő 
esti, mind a kora hajnali órákban ideális helyszíne 
lehet a folyékony vízfázis megjelenésének. A déli fél-
tekén pedig a visszahúzódó évszakos jégsapka pere-
mén jelenhet meg átmenetileg kis mennyiségű 
folyékony víz. (MTI)

Magyar kutatók modellezték,  
hol lehet a Marson folyékony víz

A svájci óraipari szövetség (FHS) adatai sze-
rint rekordszintre emelkedett tavaly a svájci 
órák exportja elsősorban az amerikai keres-
let megugrására és a tartósan magas kínai 
kereslet hatására.  

Tavaly 22,3 milliárd frank értékben exportáltak 
svájci órákat, ami 2,7 százalékkal múlta felül a 2019. 
évit és 31,2 százalékkal a 2020. évit, illetve 0,2 szá-
zalékkal meghaladta az eddigi rekordtartó 2014-et is. 

A szervezet tavaly áprilistól veszi alapul 2019-et, 
tekintettel a pandémia miatti 2020-as rendkívüli gaz-
dasági helyzetre. 

Tavaly a karóraexport értéke 21,2 milliárd frank 
volt, 3,5 százalékkal nagyobb a 2019. évinél, az el-
adott karórák száma ugyanakkor csak 15,7 millió volt, 

4,9 millióval (23,8 százalékkal) kevesebb a 2019. évi-
nél.  

A teljes darabszám-visszaesés 95 százalékát az 500 
frank alatti karórák okozták, ennek a kategóriának az 
exportbevétele 25,1 százalékkal esett.  

Az 500 és 3 ezer frank közötti karórák exportbevé-
tele jóval szerényebben, 3,5 százalékkal csökkent, mi-
közben a 3 ezer franknál drágább karórák exportjából 
származó bevétel 9,7 százalékkal nőtt 2021-ben. 

Tavaly is az Egyesült Államok maradt a svájci órák 
legnagyobb felvevőpiaca, az ide irányuló export ér-
téke 27,8 százalékkal nőtt. Alig lemaradva a második 
Kína volt, a svájci óraexportérték itt 48,8 százalékkal 
emelkedett, míg Európa esetében 3,4 százalékkal 
csökkent. (MTI)

Rekordszintű volt  
a svájci órák exportja tavaly

Házi készítésű  
méhecskehotelekkel segíthetjük 

a beporzó rovarokat

Megdermedt leguánok po-
tyognak a fákról a szokatlan 
hidegben Dél-Floridában, ahol 
több mint egy évtized legala-
csonyabb hőmérsékleteit 
mérik ezekben a napokban – 
írja a BBC.  

Az amerikai Országos Időjárási 
Szolgálat (NSW) szerint vasárnap 
mínusz 4 fokra is lecsökkent a hő-
mérséklet az enyhe éghajlatáról 
híres Floridában.  

A leguánok hidegvérű hüllők, 
amelyek a környezettől és a napsü-
tésből nyerik az életükhöz, a moz-
gáshoz szükséges hőt. Ha túl 
alacsony a hőmérséklet, a leguánok 
megdermedhetnek és kómába es-
hetnek, és a fákon szunnyadó ál-
latok a fölre eshetnek.  

A hideg ellenére a legtöbb leguán 
életben marad, lélegzik, és főbb 
testfunkciói tovább működnek. Ké-
sőbb, amikor kisüt a nap, „felolvad-

nak” és „életre kelnek”.  A meteo-
rológiai szolgálat előre figyelmez-
tette a dél-floridai lakosságot, hogy 
legyen óvatos, mert a leguánok le-
lassulhatnak vagy mozdulatlanná 
válhatnak.  

Nem ez az első eset, hogy a me-
redek hőmérsékletcsökkenés miatt 
földre potyogtak a leguánok Flori-
dában, de a jelenség veszélyes lehet, 
ha a hüllők autókra vagy emberekre 
zuhannak.  

A túl erős lehűlés életveszélyt je-
lent a leguánokra, egy 2010-es hi-
deghullám meg is tizedelte a 
floridai populációt.  

A másfél métert és 7,5 kilogram-
mot is elérő leguán invazív fajnak 
számít Észak-Amerikában, ahova 
teherhajók potyautasaiként került a 
melegebb közép- és dél-amerikai 
térségekből.  

Hétfőre az NSW már azt jósolta, 
hogy kisüt a nap Floridában. (MTI)

Megdermedt leguánok potyognak  
a fákról a szokatlan hidegben  

Dél-Floridában

A síelők körében nagyjából minden második 
határátlépéshez társítható utasbiztosítás kö-
tése, de sokan, főleg az „egynapos” kirucca-
nók megfeledkeznek a kockázatokról – erre 
hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szö-
vetsége (Mabisz).  

Kiemelték: Magyarországon a becslések szerint 
csaknem 600 ezren síelnek, jelentős részük ezekben a 
hetekben, hónapokban a környező országok, valamint 
Európa más sípályáira is ellátogat.  

Baleset esetén a külföldi szolgáltatók az ellátott sze-
mélyen hajtják be az igénybe vett orvosi ellátás költ-
ségeit, ha a biztosítás nem nyújt arra fedezetet – 
hangsúlyozták. 

Az európai egészségbiztosítási kártya birtokában 
csak olyan szolgáltatóknál lehet igénybe venni az 
egészségügyi ellátást, amelyek állami tulajdonúak 
vagy az állammal szerződésben állnak – mutattak rá.  

Egy Franciaországban nyílt combcsonttörést szen-

vedett ember helikopteres mentése, eddigi műtétjei, 
mentőautós hazaszállítása előreláthatólag 2,5-3 millió 
forintba fog kerülni, egy vesesérülésekkel járó ausztriai 
esés klinikai ellátása és az intenzíven történő lábado-
zás, valamint a mentős hazaszállítás megszervezése 
szintén 2-3 millió forintra rúg majd – ismertették. De 
egy „egyszerűbb”, franciaországi csuklótörés ellátása, 
valamint a síbérlet fel nem használt részének a térítése 
is 450 euróba került az egyik biztosítónak – fűzték 
hozzá. 

A Mabisz szerint érdemes végiggondolni, hogy mire 
szeretne valaki fedezetet biztosítani: például tartal-
mazza-e a biztosítás az esetleges karantén, a felmerülő 
pluszkiadások, a repülőjegy átfoglalásának költségeit, 
van-e benne útlemondási elem és az mire terjed ki.  

Felhívták a figyelmet arra, hogy az olasz síterepeken 
január 1-jével bevezették a síelők számára kötelező fe-
lelősségbiztosítást; az enélkül síelőket 100-150 eurós 
bírsággal büntethetik. (MTI)

A síelőket arra figyelmeztetik,  
hogy kössenek biztosítást 
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ADÁSVÉTEL 

ELADÓ minőségi pálinka (50% alk.). 
Tel. 0744-767-537. (p.-I) 

ELADÓ hízott disznó és süldők. Tel. 
0740-463-935, 0265/320-382. (14607) 

LAKÁS 

VESZEK öreg házat vagy telket vidéken, 
Maros megyében. Tel. 0744-620-370. 
(14699) 

MINDENFÉLE 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERELÉST 
vállalok. Tel. 0746-638-960. (14470) 

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502. 
(14686-I) 

TAKARÍTÁST vállalunk udvarokon, 
garázsban, tömbházak pincéjében. 
Gyűjtünk ócskavasat, forgalomból törölt 
autókat. Tel. 0743-512-168. (14661) 

FESTÉS, fali- és padlócsemperakás, 
tetőszigetelés, csatornakészítés, 
minden, ami az építkezéshez tartozik. 
Tel. 0747-816-052. (14661) 

VÁLLALUNK villanyszerelést, víz-
szerelést. Tel. 0774-574-527. (14204) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal ácsmunkát, 
bádogosmunkát, szigetelést, bármi-
lyen kis javítást. Tel. 0742-344-119, 
Bence. (14716-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel emlékezünk 
február 1-jén SZILÁGYI  
ZOLTÁNRA halálának első évfor-
dulóján. Emlékét őrzi édesanyja, 
fia, testvére és családja. Nyugod-
jon békében! (14632) 

Nem vársz már bennünket ra-
gyogó szemekkel, nem örülsz 
már nekünk szerető szíveddel.  
Szomorú szívvel emlékezünk 
február 1-jén a nyárádkarácsony-
falvi MAGOS KAROLINÁRA szül. 
Máthé halálának 26. évforduló-
ján. Áldott emlékét örökre meg-
őrzi két fia, két menye és azok 
családja. (14709) 

Fájó szívünk fel-felzokog érted, 
örökké szeretünk, nem feledünk 
téged!  
Szomorú szívvel emlékezünk 
február 1-jén a berekeresztúri 
MARTON MÁTYÁSRA halálának 
15. évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Bána-
tos szerettei. (14706) 

Mély fájdalommal emlékezünk id. 
CODOI JÓZSEFRE halálának 4. 
évfordulóján. Emlékét őrzi fele-
sége, Katalin, lánya, Judit, fia, 
Zoltán, menye, Tímea, valamint 
hét unokája és három déduno-
kája. Ugyanakkor fájdalommal 
emlékezünk ifj. CODOI  
JÓZSEFRE halálának 13. évfor-
dulóján. Édesanyja, Katalin, test-
vérei, Zoltán és Judit, valamint 
azok családja. Emlékük legyen 
áldott, nyugalmuk csendes! 
(14691-I) 

 
Sosem szűnik meg a hiányérzet, 
csak megtanulunk élni a tátongó 
űrrel, amit maguk után hagynak, 
akik elmennek.  
Fájó szívvel emlékezünk február 
1-jén a nyárádremetei születésű 
FOGARASI MAGDOLNÁRA halá-
lának 4. évfordulóján. Úgy mentél 
el csendesen, szerényen, drága 
lelked nyugodjon békében! Bá-
natos szerettei. (14673-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
„Az embereknek hitre van szük-
ségük ahhoz, hogy élni tudja-
nak.” Wass Albert találó 
szavaival emlékezünk. 

GELLÉRT MÁRTA 
túratársunk ilyen volt: nagy hittel 
élte, szerette az életet, a szépet, 
a természetjárást, a verseket, a 
munkáját, a feladatokat, a társa-
kat. Osztályunk egyik alapító 
tagja volt, megint szegényebbek 
lettünk, de hisszük, mindig jó 
lesz emlékezni Rá. 
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület  
Marosszéki Osztálya. (-I) 
 
 
Fájdalommal és végtelen szomo-
rúsággal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy  

BIRÓ SÁNDOR 
a Metalotehnica- 

szerszámműhely volt főmestere  
életének 90. évében, 2022. január 
19-én elhunyt.  Felejthetetlen ha-
lottunk hamvait  2022. február 1-
jén 13 órakor kísérjük utolsó 
útjára a marosvásárhelyi római 
katolikus temető felső kápolnájá-
ból. 
Amíg élünk, emléke szívünkben 
él.  

A gyászoló család. (14694-I) 
 
 

Szomorú szívvel búcsúzunk bá-
tyámtól,  

MOLNÁR JÓZSEFTŐL  
akit 58 évesen túl korán elraga-
dott a kegyetlen halál.  

Örökre megőrzünk szívünkben. 
Temetése február 3-án, csütörtö-
kön 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben. 

Húgod, Emese és unokahúgod, 
Réka. (14715-I) 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett anyós, nagymama, 
dédnagymama,  

idősb SZÉKELY ELEONÓRA 
(Ella) 

marosszentgyörgyi születésű, 
marosvásárhelyi lakos, 82 éve-
sen elhunyt. Temetése 2022. feb-
ruár 2-án 15 órakor lesz a 
marosszentgyörgyi városi teme-
tőben.  

A gyászoló család. (-) 
 
 

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, testvér, uno-
katestvér, sógor, rokon, barát, 
szomszéd és jó ismerős, 

dr. SIPOS LÁSZLÓ  
szemorvos 

életének 83. évében, 2022. január 
28-án rövid betegség után csen-
desen elhunyt. 
Nemes, jó szíve megszűnt do-
bogni, örökre megpihent dolgos 
két keze. 
Elköltözött tőlünk az örök ha-
zába, csendes temetőbe, holtak 
otthonába. 
Drága halottunkat 2022. február 
2-án, szerdán 15 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a reformá-
tus egyház szertartása szerint a 
nagysolymosi szülői háztól (102-
es házszám), a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítás a temetés 
előtt egy órával. 

A gyászoló család. (-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Szomorú szívvel vettük 
tudomásul BIRÓ SÁNDOR 
elhunytát. Együttérzésünket 
fejezzük ki élettársának, Márton 
Mártának, és vigasztalódást 
kívánunk. A gázgyári barátok. 
(14711-I) 

Búcsúzunk unokatestvéremtől, 
MOLNÁR JÓZSEFTŐL, akinek 
nagyon sok szép terve 
meghiúsult a túl korai halálával. 
Őszinte részvétünk család-
jának. Nóra, Zsombor, Puiu és 
Ionuţ. (14715-I) 

Szomorú szívvel búcsúzunk 
testvéremtől, SZŐCS 
JÁNOSTÓL, aki 2022. január 24-
én hosszú szenvedés után 
elhunyt. Őszinte részvétünk a 
családnak. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! Margit 
és családja. (14721-I)

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (sz.) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(66256) 
DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Maros-
vásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 
0265/265-112. (14342-I) 
MAROSVÁSÁRHELY központjában levő fogorvosi rendelő FOG-
ORVOST alkalmaz. Érdeklődni: tel. 0727-300-265. (14656-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Minden elmúlik, minden elvész, 
csak egy él örökké: az emlékezés. 
Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 1-jén  

LÁSZLÓ BÁLINTRA  
halálának 10. évfordulóján.  
Emlékét őrzi felesége, Ilonka, lá-
nyai: Emese és Otti, vejei: Tibi és 
Attila, unokái: Tibike és Peti.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! (14659-I)

Közlemény  
Szászrégen Megyei Jogú Város közzétette a tulajdonában levő 

terület 11-es számú táblája 251-es helyrajzi számú parcellájának 
kataszteri nyilvántartásba vételére és a helyrajzra vonatkozó érte-
sítést.  

Szászrégen Megyei Jogú Város értesíti az érdekelteket, hogy köz-
zétette a tulajdonában levő terület 11-es számú táblája 251-es hely-
rajzi számmal (top) jelölt parcellájára vonatkozó kataszteri 
nyilvántartó számát és helyrajzát, amelyet a Maros Megyei Ka-
taszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal a 28979-es számmal ikta-
tott 2021. november 22-én.  Az értesítést – az utólag módosított, 
kiegészített és újrakibocsátott kataszteri és ingatlannyilvántartásra 
vonatkozó 7/1996-os törvény 14. cikkelye (1.) és (2.) bekezdése ér-
telmében – 2022. február 7-én függesztik ki hatvan napra a pol-
gármesteri hivatal hirdetőtábláján.  

A parcelláris terv kiegészítésére, módosítására vonatkozó doku-
mentumokat az értesítés közzétételétől számítva 60 napon belül 
kell megfogalmazni és az igazoló okiratokkal együtt benyújtani a 
Szászrégeni Polgármesteri Hivatal közönségtájékoztató irodájá-
ban.  

Márk Endre Dezső polgármester 

Június 25.  
– a D 100 és D 101  

nyilatkozatok benyújtásának határideje 
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal tájékoztatja a jogi személyiségű adófizetőket, hogy a 
153/2020. számú sürgősségi kormányrendelet I. cikkelye értelmében, a saját tőke 
fenntartását/növelését ösztönző fiskális intézkedések megállapítására, valamint 
egyes normatív aktusok kiegészítésére vonatkozó nyilatkozatok benyújtásának 
határideje ezen normatíva 1. cikkelyének (13) bekezdése alapján a következő: 
• a profitadót fizető adóalanyok részére, eltérően az adótörvénykönyv 41. és 
42. cikkelyeitől, az éves jövedelemadó-bevallás (101-es nyomtatvány – 
Jövedelemadó-bevallás) benyújtásának és a jövedelemadó befizetésének 
határideje az adott pénzügyi évben a következő év június 25-e; azoknak az 
adófizetőknek az esetében, akikre az adótörvénykönyv 1. cikkelyének (5) 
bekezdése vonatkozik, a módosított pénzügyi év zárásától számított hatodik 
hónap 25. napja; 
• a kisvállalkozás utáni jövedelemadót fizető adóalanyok számára, az 
adótörvénykönyv 56. cikkelyétől eltérően, a negyedik negyedévre vonatkozó 
adóbevallás (100-as nyomtatvány – Nyilatkozat az állami költségvetési befizetési 
kötelezettségről) benyújtásának és az erre a negyedévre vonatkozó adó 
befizetésének határideje a következő év június 25-e; 
• a specifikus adót fizető adóalanyok számára, a 170/2016. sz., utólagosan 
módosított törvény 8. cikkelyétől eltérően, a második fél évre vonatkozó 
adóbevallás (100-as nyomtatvány – Nyilatkozat az állami költségvetési befizetési 
kötelezettségről) benyújtásának és az erre a fél évre szóló adó befizetésének 
határideje a következő év június 25-e. 
A 153/2020. számú sürgősségi kormányrendelet (3) bekezdése alapján nem 
tartoznak ezen cikk rendelkezéseinek hatálya alá azok az adófizetők, akik 
számára a számviteli szabályzatot a Román Nemzeti Bank, illetve a Pénzügyi 
Felügyeleti Hatóság bocsátja ki. 
Az adóalanyok segítséget kérhetnek az adóbevallás kitöltéséhez és 
benyújtásához szükséges kapcsolatfelvételi űrlapon (elérhető a 
https://www.anaf.ro/asistpublic/ linken), vagy a +4-031-403-91-60 telefonszámon.  

A kommunikációs, közönségszolgálati és sajtóosztály

Pontosítás  
A Népújságban január 15-én megjelent, a Marosvásárhelyi Tran-

silvania Repülőtér villanyszerelői állásának betöltésére meghirde-
tett versenyvizsgát elhalasztják február 15-én 10 órára.  

Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon 
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága édesapa, nagyapa, após, rokon, 
koma, jó barát, szomszéd és ismerős,  

DÁVID MIKLÓS 
életének 70. évében, türelemmel viselt, hosszas betegség 
után csendesen megpihent, visszaadva fáradt, szenvedő lel-
két Teremtőjének. 
Virrasztása a Pax temetkezési vállalat ravatalozótermében 
lesz 2022. február 1-jén 18 órától. 
Temetése 2022. február 2-án, szerdán 13 órakor lesz a reme-
teszegi temetőben, katolikus szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (14104-I)
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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.

 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei 
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel   
februárra, ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! 
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra kö-
zött. 

Várjuk Önöket!


