
Hétfőn reggel 6.30 körül a RO-ALERT-értesítéssel megkez-
dődött a péntekig tartó nemzetközi katasztrófavédelmi gya-
korlat Marosvásárhelyen. Erről tartott sajtótájékoztatót a 
prefektúrán dr. Raed Arafat államtitkár, Călin-Ioan Handrea tá-
bornok, a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség 
parancsnoka, Mara Togănel prefektus, Péter Ferenc, a megyei 
tanács elnöke és Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.  

Korábbi lapunkban előzetesen beszámoltunk e nagyszabású esemény-
ről. Dr. Raed Arafat megerősítette, hogy egy olyan átfogó gyakorlatról 
van szó, amelyet még a pandémia előtt beterveztek, de a járvány miatt 
elhalasztották. A mentőorvos kiemelte, a gyakorlatnak semmi köze az 
orosz–ukrán háborúhoz. Egy ehhez hasonló gyakorlatot 2018-ban Bu-
karestben szerveztek, ahol egy földrengés utáni állapotot szimuláltak. A 
marosvásárhelyi forgatókönyve szerint robbanás történik a kombinátban, 
és ennek megfelelően több lehetséges szcenáriót kidolgoztak.  

Mint a sötét középkorban 
Az eset, amiről írok, egy Vaslui megyei faluban történt, ahol még 

mindig a középkort idéző hiedelmek élnek. A moldvai megyékben, 
különösen Vasluiban, hatalmas károkat okoztak az utóbbi időben  
jégesővel érkező viharok. Amit, ha megelőzni nem is, de legalább 
mérsékelni lehetett volna a korábban a falu határába telepített jég-
kármérsékelő rakétákkal. Ezeket sok helyen – megyénkben is – si-
kerrel alkalmazzák.  

Nos, a minap a falusiak egy feltüzelt csoportja szekerekkel, gép-
kocsikkal vonult a rakétakilövő ponthoz, és a szakemberek tiltako-
zása ellenére megakadályozta a jégesőt megelőző akciót. Holott, ha 
ezeket a rakétákat fellövik, azok a felhőkben felrobbannak, és olyan 
anyagot terítenek szét, ami meggátolja a jégeső kialakulását. A bi-
zonyára a pálinkától erős és bátor falusiak, akikről azt állítják, rit-
kán vannak tiszta pillanataik, azt mondták, harangszóval űzik el a 
vihart. 

Sajnos nem így történt. Hiába húzták meg a harangot, a vihar és 
jégeső hatalmas károkat okozott. 

Normális ésszel nehezen felfogható az eset, de ha körülnézünk az 
országban, már nem is csodálkozunk annyira. Elég, ha az Eurostat 
nemrégi felmérésére utalunk. Eszerint ugyanis Romániában van a 
legkevesebb diplomás a lakosság 25 és 34 év közötti korosztályában. 
Nyílt titok, hogy tavaly az Európai Unió 25 és 34 év közötti  
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Vajda György

147 éves 
a Medve-tó 
A Szováta büszkeségét és fontos tu-
risztikai és gazdasági tényezőjét je-
lentő heliotermikus tó keletkezéséről 
22 éve emlékeznek meg ünnepélye-
sen, legtöbbször a városnapok kereté-
ben  de a világjárvány miatt két évben 
kimaradt, és idén is csak szűkebb kör-
ben ünnepelték meg. 
____________4. 
Új székhelyre 
költözik a Solidaris 
Egyesület  
Új, tágasabb helyre költözik – előrelát-
hatólag már júliusban – a Solidaris 
Egyesület, ahol az adományok tárolá-
sára alkalmas felület is a rendelke-
zésre áll, valamint az orvosi ellátás 
végett a városba érkező betegeknek 
és kísérőiknek szánt Menedékszobá-
nak is külön konyhát és mosdót tud-
nak biztosítani.  
____________5. 
„A lapokat ki kell 
játszani!” 
Vannak, akik azt mondják, hogy ennyi 
fejlesztés elég egy mandátumra, kell 
maradjon a következőre is, de én azt 
mondtam, nekem nincs időm, hatvan-
éves vagyok. Akkor kell pályázni, ami-
kor van miből kérni, mert eljön az idő, 
amikor nem lesz.  
____________6. 
Országos  
táncverseny 
Marosvásárhelyen 
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a 
Maros Megyei Tanfelügyelőség és az 
Oktatási Minisztérium szervezésében 
május 21-én első alkalommal került 
sor a 0–8. osztályosoknak meghirde-
tett magyar néptáncverseny országos 
szakaszára Marosvásárhelyen. 
____________10.

Megkezdődött a katasztrófavédelmi gyakorlat  

A lakosság érdekét szolgálja 
a „felfordulás”  

   Fotó: Nagy Tibor 



Vasárnap 15.40 órakor a DN13 E60-as országú-
ton Ákosfalva és Koronka között súlyos közúti 
balesethez riasztották a marosvásárhelyi és az 
ákosfalvi tűzoltókat, hogy két személyautó fron-
tális ütközésének mentési munkálatainál és a 
tűzmegelőzésnél segédkezzenek. A balesetben 
egy nő életét vesztette. 

Vasárnap délután nyolc személy sérült meg, egy nő 
pedig életét vesztette Marosvásárhelytől pár kilométerre, 
a Vácmány-tető és Ákosfalva közötti szakaszon, amikor 
egy Segesvár irányából közlekedő 55 éves sofőr autójával 
frontálisan ütközött a szemből szabályosan haladó sze-
mélyautóval, amit egy 39 éves férfi vezetett – tájékoztatott 

a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség sajtóképviselője. 
A balesetben a két jármű utasai mindannyian sérüléseket 

szenvedtek: a vétkes 55 éves gépkocsivezető és a vele 
utazó két nő (egyikük hétfő délelőtti értesülésünk szerint 
elhunyt). A vétlen jármű öt utasa is sérüléseket szenvedett, 
a sofőrön kívül egy férfi, két nő és egy másfél éves kisgye-
rek. A mentés és a helyszínelés ideje alatt lezárták a Ma-
rosvásárhely–Segesvár országút érintett szakaszát, a 
forgalmat Ákosfalvától Nyárádtő irányába terelték.  

A helyszínre érkezett a tűzoltók és a roncsvágó csoport 
mellett a SMURD rohammentő szolgálat három mentőau-
tója és egyik helikoptere is. A baleset körülményeit vizs-
gálják. (Pálosy Piroska) 

Összetartozás napja 
Marosvásárhelyen 

Június 4-én, szombaton 16.30 órakor szeretettel várnak 
mindenkit a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius temp-
lom udvarára, az összetartozás fájánál szervezett ren-
dezvényre a nemzeti összetartozás napja alkalmából. 
A rendezvényt megtiszteli jelenlétével Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselete. A szerve-
zők tisztelettel felkérik Marosvásárhely és Maros megye 

történelmi egyházait, hogy június 4-én 16.32 órakor 
szólaltassák meg templomaik harangjait, emlékezve a 
gyászos trianoni békeszerződés aláírásának időpont-
jára. A rendezvény szervezői: a Bolyai téri unitárius egy-
házközség, a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti 
Egyesület, a Parapács Egyesület és a marosvásárhelyi 
Forgatag. 

Papp József keramikus kiállítása 
Június 24-én, pénteken 18 órától Marosvásárhelyen, a 
Bernády Házban megnyílik Papp József keramikus ki-
állítása. Megnyitóbeszédet mond Borbély László, a Dr. 
Bernády György Alapítvány elnöke.

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
Hőmérséklet: 

max. 24 0C 
min.  11 0C

Ma ANGÉLA, 
holnap TÜNDE napja.  
TÜNDE: a név Vörösmarty 
Mihály alkotása, a tündér szóból.  
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Dicsőszentmártonban ideiglenesen 
megoldották a közszállítást 

Május 29-étől, vasárnaptól újra van közszállítás Dicsőszent-
mártonban. Egyelőre négy vonalon közlekednek a buszok: 
Küküllődombó–Botorka, Küküllődombó és a Szőkefalvi ne-
gyed, Csüdőtelke és a Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hi-
vatal között, valamint a December 1. utca – Bábahalma 
útvonalon. A dicsőszentmártoni nyugdíjasok május 30-ától 
8–14 óra között a Victor Babes utcai szociális központban 
személyazonossági igazolvány és nyugdíjszelvény birtoká-
ban igényelhetnek új utazási igazolványokat. Bérleteket az 
új szolgáltató, a TLT Trans Târnaveni székhelyén, az Avram 
Iancu utca 270. szám alatt lehet váltani. 

Gyermeknap a szovátai Teleki tan- 
uszodában és wellnessközponban 

Június 1-jén, szerdán délelőtt 10 órától megnyitja kapuit 
Szovátán a Teleki Szálló új wellnessközpontja. A nyitás nap-
ján, a nemzetközi gyermeknap alkalmából a gyerekek szá-
mára ingyenes belépést biztosítanak, ugyanakkor 
meglepetésekkel készülnek. Vetélkedőkre, úszóverse-
nyekre kerül sor, de úszásoktatással kapcsolatos bemutató 
leckét is megtekinthetnek az érdeklődők. Szeretettel várják 
a családokat a szovátai Rózsák útja 147. szám alatti Teleki 
Oktatási Központ wellnessközpontjába.  

Június elsején nyitva a városi fedett 
uszoda 

A nemzetközi gyermeknap alkalmából a szokásos nyitva-
tartási rend szerint működik a Mircea Birău uszoda. A gyer-
mekeket és a szülőket is várják, és tájékoztatnak, hogy 
bankkártyával is lehet jegyet vásárolni az uszodába való 
belépéshez. 

Gyermeknapi ünnepség Ákosfalván 
Az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal június 9-én, csütörtökön 
9–20 óra között szervez az ákosfalvi sportpályán gyermek-
napi ünnepséget, amelyre szeretettel várják a községben 
élő szülőket és gyermekeket, a tanintézmények pedagógu-
sait és vezetőit. Lesz csúszda, légvár, ugráló és sok egyéb 
érdekesség, természetesen díjmentesen – olvasható a pol-
gármester közösségi oldalán. 

Gyöngyfűzés Lajos Anna vezetésével  
Ma, május 31-én, 17–19 óra között a Divers Egyesület 
Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházában a 
Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes Kezű Nők heti 
rendszerességgel megszervezett tevékenységére az ügyes 
kezű hölgyeket (és az őket kísérő gyerekeket), akik külön-
böző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék elsajá-
títani. A foglalkozáson a gyöngyfűzés fortélyait sajátíthatják 
el a résztvevők, Lajos Anna kézműves irányításával apró 
gyöngyből fűznek karperecet. A tevékenységhez szükséges 
kellékeket a szervezők biztosítják. További információt a 
0265/311-727-es telefonszámon, az Fb-oldalon vagy az 
office@divers.org.ro e-mail-címen lehet igényelni. A szer-
vezők további tevékenységek megszervezése érdekében 
a résztvevőktől adományt köszönettel elfogadnak. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska  

31., kedd 
A Nap kel  

5 óra 34 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 6 perckor.  
Az év 151. napja,  

hátravan 214 nap.

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9-14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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RENDEZVÉNYEK

A balesetben egy nő életét vesztette 
Két személyautó karambolozott 

Fotó: ISU

A nemzetközi gyereknap alkalmából, május 29. 
és június 3. között naponta gyerektémák kerül-
nek az Erdély TV műsorkínálatába. 

Az Üzenet szeretettel műsorral indult vasárnap a gye-
rekhét az Erdély TV-ben. Hétköznap a Mozaik minden este 
18.20-tól gyereknapot tart, június 1-jén ajándékkal is ké-
szül a gyerekek számára, hiszen a műsor vendége, Bertóti 
Johanna zeneszerző, író gyerekdalokkal örvendezteti meg 
a legkisebbeket.  

Az este 9 órakor kezdődő magazinműsorok is beállnak 
a gyereksorba. A keddi Metszet egy tavalyi őszi műsorát 
ismétli, amely az ukrán hucul gyerekek valóra vált álmát 
mutatja be. Szerdán a Jó napot! Megjöttem… műsor egy 

marosvásárhelyi fejlesztőközponthoz látogat el, amelynek 
megálmodója, Gál Csilla gyerekanimátori tevékenységéről 
is beszámol.  

Másnap a Kultúrcsepp vendége, Kemény Zsófi költő, 
író, slammer gyermekkoráról is mesél. A Zebrában dr. 
Radó Péter oktatáspolitikai elemző és Incze Gáspár egye-
temi hallgató napjaink tanügyi rendszeréről beszél. A mű-
sort pénteken délután 4 órakor az ETV megismétli. Szintén 
aznap este 9 órától a Nőszemközt zárja a gyerekhetet, benne 
kisiskolásokkal, akik gyerekdolgokról és a felnőttvilágról 
való elképzeléseikről vallanak. 

A műsorok az Erdélyi Magyar Televízió YouTube-csa-
tornáján is követhetők. 

Gyerekhetet tart az Erdélyi Magyar Televízió  

Kedves olvasóink! 

Mivel a posta június 1-jén szünetelteti a lapkihordást, a keddi után a következő lapszámunk  
 június  2-án, csütörtökön jelenik meg.  

Hirdetési irodánk nyitvatartása a következőképpen módosul:  
május 31., kedd: 10-14 óra között; június 1., szerda: 10-14 óra között. 

Megértésüket köszönjük. 
 Népújság 



Megkezdődik kedden Romániában a népszámlálás 
hagyományos, személyes megkereséses időszaka, 
amelynek során azokat keresik fel a számlálóbizto-
sok, akik nem, vagy hiányosan töltötték ki interne-
ten a cenzus kérdőívét a március 14. és május 27. 
közötti önkitöltéses szakaszban. 

A statisztikai intézet hétfői közleménye szerint az önkitöl-
tési időszakban 11 millió kérdőívet kaptak, ezek közül 8,9 mil-
lió volt teljes, és került be a népszámlálási adatbázisba, ami 
az ország 19 millió 23 ezresre becsült lakosságának 46,8 szá-
zaléka. 

Akik nem töltötték ki interneten a kérdőívet, vagy válasza-
ikat nem érvényesítette a statisztikai intézet informatikai rend-
szere, azokat a kedden kezdődő, július 17-ig tartó személyes 
megkereséses időszakban otthonában keresni fel az intézet 
által felkészített húszezer számlálóbiztos egyike. A népszám-
láláson a részvétel kötelező, akik megtagadják a válaszadást, 
azok 1000 lejtől 3000 lejig terjedő pénzbírságot kockáztatnak 
– figyelmeztetett a statisztikai intézet. 

A hivatal által közzétett – május 24-ig összesített – adatok-
ból az látszik, hogy a jelentős magyar lakossággal rendelkező 
székelyföldi és partiumi megyékben is meghaladta az országos 
átlagot az önkitöltési hajlandóság. A legutóbbi népszámlálás 
adatait véve alapul és azt feltételezve, hogy a várható több 
mint egymilliós lakosságfogyás azonos arányban érintette az 
ország minden megyéjét, Hargita megyében 66,2, Kovászna 
megyében 62,4, Maros megyében 58,1, Bihar megyében 60,6, 
Szatmár megyében pedig 54,4 százalékra tehető a részvétel a 
népszámlálás online, önkitöltéses szakaszában.  

A cenzussal kapcsolatos tudnivalókat ismertető és a lakos-
ságnak magyar nyelvű segítséget biztosító Nepszamlalas.ro 

honlap becslése szerint mintegy 700 ezer magyar töltötte ki 
online a népszámlálási kérdőívet. A honlapot működtető szak-
emberek felhívták a figyelmet arra, hogy a számlálóbiztos lá-
togatásakor mindenkire vonatkozóan ki kell tölteni a 
személyes kérdőíveket, akik az adott háztartásban éltek 2021 
december 1-jén, a válaszadók pedig győződjenek meg róla, 
hogy helyesen vezetik be mindegyikük nemzetiségét, anya-
nyelvét és vallását. 

A Nepszamlalas.ro arra is felhívta a figyelmet, hogy Romá-
niában a kisebbségi jogok – például a magyar nyelvű felirato-
zás, ügyintézés, a kisebbségi oktatási és kulturális 
intézmények állami támogatása – az etnikumhoz, nem pedig 
az anyanyelvhez kötődnek, ezért fontos, hogy a magyarok ne 
csak az anyanyelvnél, hanem az etnikumnál is a „magyart” 
válasszák a népszámláláson. 

A honlap működtetői azt tanácsolják, hogy akik nem töltöt-
ték ki online a kérdőívet, és a számlálóbiztos sem jelentkezett 
náluk június 27-ig, azok jelezzék ezt településük polgármesteri 
hivatalában. 

Akiknek az adatait sem az önkitöltéses időszakban, sem a 
számlálóbiztosok terepmunkája során nem pontosítják, azok-
ról az adminisztratív nyilvántartásokban szereplő adatbázisok-
ból emelnek be információkat az összeírásba. Nekik azonban 
nem rögzítik nemzeti, nyelvi, vallási identitásukat, így, ha ki-
sebbségi közösségek tagjai mulasztják el az adatközlést, akkor 
azzal közösségük hivatalosan kimutatott részarányát csökken-
tik. 

A legutóbbi, 2011-es népszámláláson Románia 3181 tele-
püléséből 324-ben haladta meg a magyarság aránya a hivata-
los anyanyelvhasználatra jogosító 20 százalékos küszöböt. 
(MTI) 

Olajembargó – Magyarország nélkül? 
Az Európai Unió tagországainak a közösségi szint 
helyett a kormányközi együttműködés keretében 
kell bevezetniük embargót az orosz kőolajra, ha Ma-
gyarország nem hajlandó csatlakozni – mondta 
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai 
parlamenti (EP-) frakcióvezetője egy hétfői interjú-
ban. 

A német politikus az ntv német hírtelevízióban sugárzott in-
terjúban kiemelte, hogy a tagországi állam-, illetve kormány-
főket összefogó Európai Tanács hétfőn kezdődő tanácskozásán 
megállapodásra kell jutni az orosz kőolajra kivetendő embar-
góról, mert Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt 
„erkölcsileg vállalhatatlan”, hogy naponta eurószázmilliós 
nagyságrendű összegek vándorolnak az EU-ból Moszkvába. 

Manfred Weber ezzel összefüggésben kifogásolta a magyar 
kormány álláspontját.  

„Őszintén szólva elegem van abból, hogy Orbán Viktor dik-
tálja az ütemet” – mondta a bajor Keresztényszociális Unió 
(CSU) politikusa. Ha a magyar kormány „nem hajlandó fel-
hagyni a blokáddal”, akkor el kell érni, hogy az EU a „leglas-
sabbakat” hátrahagyva haladhasson előre – tette hozzá. 

Mint mondta, „Orbán nem játszadozhat velünk”, szükség 
esetén közös, egységesen meghozott, EU-s szintű döntés nél-

kül is lehetséges az előrelépés, mert a tagállamok külön-külön, 
kormányközi megállapodások alapján is bevezethetik az em-
bargót. Hozzátette: az embargó körüli vita azt jelzi, hogy az 
EU-nak a cselekvőképesség megőrzése érdekében el kell tá-
volodnia a teljes egyetértésen alapuló döntéshozatali mecha-
nizmustól. 

Manfred Weber a többi között arról is szólt, hogy helyesnek 
tartja a CSU és a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió 
(CDU) megegyezését a német kormánypártokkal – szociálde-
mokraták, Zöldek, liberálisok – a tervezett százmilliárd eurós 
haderőfejlesztési alapról. Kiemelte: „erős jelzés” a világnak, 
hogy Németország hajlandó beruházni a védelembe, de nem 
szabad megfeledkezni az európai perspektíváról, a nemzeti 
haderő erősítése mellett a közös európai védelmi képességek 
fejlesztéséről sem. 

A koalíciós pártok és a szövetségi parlament alsóháza (Bun-
destag) legnagyobb ellenzéki erejét alkotó CDU/CSU pártszö-
vetség vezetőinek vasárnap késő esti megegyezése szerint a 
kormánypártok vállalják, hogy a 100 milliárd eurót teljes egé-
szében a hadsereg (Bundeswehr) fejlesztésére fordítják. A 
CDU/CSU cserébe vállalja, hogy biztosítja az új állami pénz-
ügyi alap felállításához elengedhetetlen alkotmánymódosítás-
hoz szükséges kétharmados többséget a Bundestagban. (MTI) 

lakosságának 41 százaléka rendelkezett felsőfokú vég-
zettséggel. És ebből a szempontból Románia az utolsó 
helyen áll a tagországok között.  

Az uniós tagállamok célul tűzték ki, hogy 2030-ra 45 
százalékra növeljék a felsőfokú végzettséggel rendelkező 
25–34 éves uniós lakosság arányát, Romániában tavaly 
a 23 százalékát tette ki a lakosságnak az ilyen szintű 
végzettséggel rendelkezők aránya. Az uniós országok-
nak csaknem fele – Luxemburg, Írország, Ciprus, Lit-
vánia, Hollandia, Belgium, Franciaország, Svédország, 
Dánia, Spanyolország, Szlovénia, Portugália és Lettor-
szág – teljesítette már a célkitűzést. 

Ugyanakkor az EU-ban még mindig Romániában a 
legnagyobb a közúti balesetben elhunytak aránya, ma-
gyarán a közlekedésbiztonság terén utolsó az unióban, 
Románia lakossága az utolsó helyen áll az Európai 
Unióban az alapvető digitális készségek terén, nálunk 
a legnagyobb a korai iskolaelhagyók száma, itt van a 
legtöbb kiskorú leányanya. 

Ez az államelnök „művelt Romániája”! A kampány-
projekt, mint a politikában általában, nála is olcsó szlo-
gennek bizonyult. Olyan „műveltek” a példában 
szereplők (és nem csak), mint a sötét középkorban. És 
ez csupán egyetlen eset volt…

Szociális utalványok június 1-től 
Június 1-jén kezdődik a Támogatás Romániának kor-
mányzati program által biztosított szociális utalvá-
nyok kibocsátásának, kiosztásának és a támogatás 
összegével való feltöltésének folyamata – közölte 
hétfőn az európai beruházásokért és projektekért fe-
lelős minisztérium. A kéthavonta nyújtandó, egyen-
ként 250 lej értékű támogatásra a nélkülözésben élő 
és a szegénység kockázatának kitett személyek jo-
gosultak. Több mint 2,5 millió kedvezményezett fog 
részesülni az utalványokból, amelyeknek összértéke 
3,1 milliárd lej, és amelyeket részben az államkasz-
szából, részben vissza nem térítendő uniós alapok-
ból finanszíroznak. Jogosultak a szociális 
támogatásra az 1500 lejnél kisebb összegű nyugdíj-
ban részesülők, azok a fogyatékkal élő személyek, 
akiknek a jövedelme nem éri az 1500 lejt, azok a leg-
alább kétgyermekes családok, amelyekben az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg a 600 lejt, azok 
az egyszülős családok, amelyekben az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg a 600 lejt, továbbá a 
2001/416-os törvény alapján szociális segélyben ré-
szesülők, valamint a hajléktalan személyek. A kikéz-
besített kártyákat kéthavonta egyszer töltik majd fel, 
négy alkalommal (június-július, augusztus-szeptem-
ber, október-november, 2022 decembere – 2023 ja-
nuárja). Az így kapott pénzt kizárólag élelmiszerek és 
meleg étel vásárlására használhatják a kedvezmé-
nyezettek. A kártyák elkészítésére az Edenred, a So-
dexo és az UpRomania kapott megbízást, és a 
Román Posta kézbesíti majd ezeket a kedvezménye-
zetteknek. (Agerpres) 

Tüntetett a Declic közösség 
Az oktatási minisztérium székhelye előtt tüntettek 
hétfőn a Declic közösség és a tanulók képviselői, egy 
olyan országos program elindítását követelve, amely-
nek keretében valamennyi iskolában biztosítanák a 
meleg ételt a tanulóknak. A tüntetők megbeszélést 
folytattak Sorin Cîmpeanu oktatási miniszterrel, akitől 
követelni fogják egy olyan országos program elindí-
tását, amelynek keretében minden iskolában biztosí-
tanák a meleg ételt a tanulóknak. Ugyanakkor egy 
erről szóló, több mint 18.600 aláírást tartalmazó pe-
tíciót is átadnak a tárcavezetőnek. A tiltakozók hang-
súlyozzák, egy ehhez hasonló kísérleti program már 
működik, évről évre sürgősségi rendelettel meghosz-
szabbítják, de „hatástalan”. Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy 
az Egészséges étel az iskolákban program ország-
szerte való bevezetését javasolja a 2022–2023-as 
tanévtől. A tervek szerint a mezőgazdasági miniszté-
riummal való együttműködés révén hazai termékeket 
használnának fel az étkeztetéshez. (Agerpres) 

Eltörlik a félévi átlagokat 
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter hétfőn bejelen-
tette, hogy a közoktatásban eltörlik a félévi átlagokat, 
nem lesz kötelező a félévi dolgozatírás, és csak a 
tanév végén kell tanulmányi átlagot számolni a tanu-
lóknak. Véglegesítés előtt áll a közoktatás megszer-
vezését és működését szabályozó miniszteri rendelet, 
amelynek tervezetét az oktatási minisztérium a szo-
ciális partnereivel folytatott párbeszéd nyomán dol-
gozta ki. A 2022–2023-as tanév szerkezetét előíró 
rendelet már megjelent a Hivatalos Közlönyben, és 
hamarosan követi az oktatás megszervezésében és 
működésében jelentős módosításokat bevezető mi-
niszteri rendelet is – számolt be hétfői sajtótájékozta-
tóján a miniszter. A módosítások értelmében a tanév 
nem lesz félévekre felosztva, eltörlik a félévi átlagokat, 
nem lesz kötelező a félévi dolgozatírás, és csak a 
tanév végén kell tanulmányi átlagot számolni a tanu-
lóknak, a tanárnak pedig nagyobb autonómiája lesz a 
kiértékelés ritmusát illetően az egész tanév alatt – mu-
tatott rá Cîmpeanu. Elmondta ugyanakkor, hogy a 
megyei tanfelügyelőségek leszögezték a februári 
„mozgatható” vakáció időpontját is. (Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Mint a sötét középkorban

Kedden kezdődik 
 a népszámlálás személyes megkereséses időszaka 
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A mikolajivi Okean hajógyárra mértek csapást  
Mikolajivban az Okean hajógyár területén lévő 
hangárra mért tüzérségi csapás következtében több 
mint 15 ukrán harckocsi és gyalogsági harcjármű, 
valamint öt nagykaliberű tüzérségi löveg semmisült 
meg – jelentette ki Igor Konasenkov vezérőrnagy, 
az orosz védelmi minisztérium szóvivője a hétfői ha-
dijelentést ismertetve. 

A tábornok szerint az orosz rakéta- és tüzérségi erők emel-
lett az elmúlt nap folyamán 62 vezetési pontot semmisítettek 
meg, köztük a déli műveleti parancsnokságét a Mikolajiv me-
gyei Novij Buhnál, valamint csapást mértek 593 élőerő- és 
hadfelszerelés összpontosulásra, 55 lőállásban lévő tüzérségi 
és aknavető ütegre, négy BM-21 Grad típusú rakétasorozat-
vetőre, 46 fegyverre és katonai felszerelésre, valamint egy lő-
szerraktárra.  

Az orosz védelmi tárca délután közölte, hogy precíziós lő-
szerrel végrehajtott csapásban megsemmisült egy olasz gyárt-
mányú tarackokból álló üteg is. Korábbi közlés szerint 
Olaszország FH70-es tarackokat szállított Ukrajnába. 

 Konasenkov beszámolója értelmében nagy pontosságú le-
vegő-föld rakéták az ukrán fegyveres erők két zászlóaljpa-
rancsnoksági állását, egy kommunikációs központot, valamint 
34 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást, a harcászati lé-
gierő harci gépei és drónjai három vezetési pontra, valamint 
67 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra mértek csapást, 
aminek következtében 320 „nacionalista” életét vesztette és 
47 haditechnikai eszköz üzemképtelenné vált. A légierő 15 
ukrán drónt és kilenc Szmercs rakétát lőtt le. 

Ramzan Kadirov csecsen vezető a Telegram-csatornáján 
közölte, hogy orosz erők ellenőrzés alá vették a Zaporizzsja 
megyei Kamusevaha község 80-90 százalékát. A RIA Novosz-
tyi hírügynökség helyszíni tudósítója hétfő reggel azt jelentette 

a luhanszki régióban lévő Szjevjerodonyeckből, hogy az ukrán 
hadsereg tüzet nyitott azokra a lakónegyedekre, amelyeket a 
luhanszki „népi milícia” egységei elfoglaltak tőle. Korábban 
Ivan Filiponyenko, a milícia szóvivője azt közölte, hogy az 
alakulatnak az orosz fegyveres erő támogatásával sikerült be-
ékelődnie a városba.  

Kirill Sztremouszov, az orosz ellenőrzés alá került Herszon 
megye katonai-polgári közigazgatásának helyettes vezetője 
vasárnap éjjel arról tett bejelentést, hogy az ukrán fegyveres 
erők a nap folyamán két sikertelen kísérletet tettek a védelmi 
vonal áttörésére Davidiv Brid falu közelében. Sztremouszov 
szerint az ukrán hadsereg végül legalább 70 elesett katonáját 
hagyta a harctéren. Hangot adott feltételezésének, miszerint 
az ukránok csak az első kísérlet során mintegy 200 embert és 
20 járművet veszítettek. 

A Zaporizzsja megyei Melitopolban három önkéntes meg-
sérült, amikor humanitárius segélyt szállító személyautójuk 
alatt működésbe lépett egy, a csatornában elhelyezett bomba. 
Vlagyimir Rogov, a Zaporizzsjai megyei katonai-polgári köz-
igazgatási főtanácsának tagja azt mondta, hogy a merényletet 
egy ukrán diverzáns felderítő csoport hajtotta végre. A helyi 
hatóságok a történteket terrorcselekménynek minősítették. 

Rogov a Komszomolszkaja Pravda rádiónak elmondta, 
hogy a régióban mind gyakoribbá válnak a „terrortámadások”. 
Példaként említette az Akimivka melletti vasúti híd felrobban-
tását és vasúti pálya megrongálását Melitopolban. 

A Donyec-medence több városából jelentettek áldozatokkal 
járó ukrán tüzérségi támadást hétfőn a helyi hatóságok. Dmit-
rij Peszkov, a Kreml szóvivője felháborítónak nevezte, hogy 
az ukrán hadsereg polgári célpontokra mér csapást. Az han-
goztatta, hogy az orosz hadsereg éppen ettől kívánja megóvni 
a civil lakosságot. (MTI) 



A fürdőtelepen, a felújított és 
új szökőkúttal ellátott Petőfi 
parkban múlt csütörtökön 
11.30 órakor kezdődött a szo-
vátai Medve-tó keletkezésére 
visszatekintő 147. évfordulós 
ünnepség, percre pontosan 
akkor, amikor a település ha-
tárában 1875. május 27-én a 
Pálné gödre nevű helyen 
beszakadt egy kaszáló, a ke-
letkezett mélyedésben ké-
sőbb kialakult a Medve-tó. 

A Szováta büszkeségét és fontos 
turisztikai és gazdasági tényezőjét 
jelentő heliotermikus tó keletkezé-
séről 22 éve emlékeznek meg ünne-
pélyesen, legtöbbször a városnapok 

keretében, de a világjárvány miatt 
két évben kimaradt, és idén is csak 
szűkebb körben ünnepelték meg – 
erről szólt a város egykori polgár-
mestere, Péter Ferenc, a megyei 
önkormányzat elnöke is, míg a je-
lenlegi elöljáró, Fülöp László Zsolt 
a fürdőváros jelentősebb fejlődési 
szakaszairól és európai alapokból 
történt fejlesztésekről szólt, kie-
melve, hogy a 147 évvel ezelőtt tör-
ténteket kezdetben természeti 
katasztrófának tartották a helyiek, 
de csakhamar rájöttek arra, hogy 
mit jelenthet a település fejlődésé-
ben. A központi fejlesztési régió 
kommunikációs igazgatója, Nicolae 
Mărginean azt az információs kam-
pányt ismertette, amelyet az intéz-
mény hamarosan elindít, hogy a 
szovátai Medve-tavat és a Só útja 

tanösvényt is bemutatva ország-
szerte népszerűsítse az európai for-
rásokból történt helyi fejlesztéseket. 
A rendezvény végén fellépett a 
helyi Sirülők néptáncegyüttes, a Tü-
csökraj zenekar, énekelt Teodora, 
Narcisa és Teodor Ţogorean. 

A csütörtöki esemény keretében 
a Petőfi parkban városmakettet lep-
leztek le, az 1,8 méter átmérőjű 
bronzalkotás Tudor Andrei Eduard 
tervező munkáját dicséri. Az ország 
egyik legnagyobb makettje a fürdő-
telepet és a Medve-tavat, illetve az 
ezeket körülvevő természeti kör-
nyezetet ábrázolja, és arra is alkal-
mas, hogy a látássérültek is 
„megtekinthessék”, ugyanis a ma-
kett alakzatai révén kitapintható az 
egész fürdőtelep. 

Csütörtök délután a városháza 

nagytermében díszpolgárrá avatták 
Szováta három jeles személyiségét, 
akik munkásságukkal számos terü-
leten hozzájárultak a település kul-
turális fejlődéséhez, a közösség 
formálásához, valamint a közössé-
gükért felelősséget érző emberi ma-
gatartásukkal példát mutattak. 
Mester Zoltán, a Bernády Közmű-
velődési Egylet elnöke a város kul-
turális életéért végzett áldásos 
tevékenysége nyomán részesült az 
elismerésben, a 70 éves Kuti Dénes 
festőművészt alkotói érdemei elis-
meréseként tüntették ki, valamint 
azért, mert immár fél évszázados 
munkásságával öregbíti a város hír-
nevét, míg Baczoni Sándor refor-
mátus lelkipásztor nyugdíjba 
vonulása alkalmával kapta meg az 

elismerést 27 éves szovátai szolgá-
latáért, a város polgárai lelki éle-
tének gondozása terén végzett 
munkájáért.  

A díszpolgárok a bölcsőt, a nászt 
és a harangot jelképező kisplaszti-
kát, Sánta Csaba szobrászművész 
alkotását vehettek át az oklevél 
mellett. 

„Talán a Jóisten keze, a döntések 
egymásutánja, vagy a nem létező 
véletlen lakulása hozta úgy, hogy ez 
a három kiemelkedő személyiség 
annak idején Szovátára telepedett 
le. Nemsokára ez a város lett az ott-
honuk, munkásságukkal kimondha-
tatlanul sokat tesznek a településért, 
ezért is megfogalmazhatatlan az a 
köszönet, amivel nekik tartozunk” 
– hangzott el az ünnepségen. 

Dr. Raed Arafat a sajtótájékozta-
tón hangsúlyozta, nagyon szűk körű 
szakértőcsoport izoláltan dolgozott 
ezeken, így kevesen tudják, mi fog 
történni. Ennek pontosan az a lé-
nyege, hogy a mentőket is felkészü-
letlenül érje az értesítés az egyes 
helyszíneken található állapotokról. 
Az akcióban 600 mentő és 250 ön-
kéntes vesz részt. A helyzetet fo-
kozzák. A reális helyzetben is 
először a kombinát, majd a megye-
székhelyi, utána – ha szükséges –, 
több megyei, végül pedig az orszá-
gos és az európai mentőegységeket 
is bevonják a gyakorlatba. A „rob-
banáskor” 60 „áldozat” volt, de 
ezek száma eléri a 250-et is, és az 
ammoniafelhő feltételezett terjedé-
sének irányában, a „mérgező 
gázak” okozta baleset elhárításába 
vonják be a regionális és az olasz-
országi és németországi mentőket. 
Dr. Raed Arafat azt is elárulta, hogy 
már a tegnapelőtt megérkeztek és 
hétfőn hajnali négy órától dolgoztak 
a németországi vöröskereszt azon 
önkéntesei, akik a forgatókönyvnek 
megfelelő „sebekkel” maszkírozzák 
be az önkénteseket. A meglepetés 
mellett fontos, hogy minél közelebb 
kerüljenek a valósághoz, hiszen el-
sősorban a reagálási időt és az eljá-
rás lépéseinek betartását követik a 
mentőegységek értesítésétől a hely-
színelésen át a kórházi ellátásig és 
a súlyos sérültek elszállításáig. 12 

európai ország érintett a gyakorlat-
ban. A közvetlen résztvevőkön 
kívül mintegy 10 országból lesz 
megfigyelő, és jelen vannak az Eu-
rópai Bizottság katasztrófavédelmi 
mechanizmusának magas rangú ko-
ordinátorai is. Minden egyes moz-
zanatot figyelnek, lejegyeznek, és a 
végén összesítenek, hiszen az a cél, 
hogy az esetleges hiányosságokat 
kiküszöböljék.  

Tesztelik a kommunikációt a kü-
lönböző alakulatok, a mentők és a 
katasztrófaelhárító bizottságok, a 
különböző hatóságok között is. 
Ezért a központ az 112-es sürgős-
ségi szolgálat székhelyén van.  

Dr. Raed Arafat hangsúlyozta, 
hogy a gyakorlat alatt biztosítják a 
mentőszolgálatot és a katasztrófa-
védelmet más, ezúttal valós esetek-
ben is, hiszen ilyenkor az akcióban 
részt vevők mellett pótolják a szol-
gálatba állított mentők és tűzoltóau-
tók létszámát. Természetesen, ha 
valami nagyobb baleset vagy egyéb 
valós incidens történik, akkor a 
jelen levő egységek – megszakítva 
a gyakorlatot – mentenek.  

A gyakorlat következő napjaiban 
– amikor a forgatókönyv szerint 
nagy méretet ölt a katasztrófa – 
megérkeznek az olaszországi és a 
németországi mentőcsoportok, mi 
több, a katonaság is mozgósítja a 
szakalakulatait, lesznek vegyi, bio-
lógiai és nukleáris támadás esetén 
bevetendő csoportok is, továbbá ka-
tonai repülőgépek (helikopterek) és 
szállítójárművek is besegítenek a 

sebesültek evakuálásába. A német-
országi és az olaszországi egységek 
pedig egy tábori kórházat működ-
tetnek a régi repülőtéren.  

Újságírói kérdésre válaszolva 
mind dr. Raed Arafat, mind Mara 
Togănel prefektus megerősítette, 
hogy a lakosság részéről nem érke-
zett panasz a riasztásért – ezért el-
nézést kért dr. Raed Arafat is –, és 

értékelték, hogy román, magyar és 
angol nyelven is megjelent az érte-
sítés. Valós helyzetben – tette hozzá 
Arafat –, ha mérgező gázfelhő kerül 
a levegőbe, akkor a lakosságot arról 
is értesítenék, hogy maradjanak ott-
hon, zárják be az ablalokat, és ned-
ves takaróval vagy lepedővel 
takarják le a nyílásokat. Az utcán le-
vőket is épületekbe irányítják. Arra 

kérték a lakosokat, hogy a valós 
helyzethez hasonlóan kerüljék a 
helyszíneken, ne akadályozzák a 
mentőcsoportok munkáját. Továbbá 
hangsúlyozta, ha kellemetlenséget 
is okoztak, ez a gyakorlat a lakos-
ság érdekeit szolgálja, hiszen valós 
esetben a másodpercnyi késés vagy 
a hezitálás, a nem megfelelő koor-
dinálás emberéletekbe kerül.  

Az ország legnagyobb városmakettjét avatták fel múlt csütörtökön Szovátán 

Három személy kapta meg idén a díszpolgári címet 
Fotó: Szováta Polgármesteri Hivatala 

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

A lakosság érdekét szolgálja a „felfordulás”

Szováta születésnapja városmakettel, díszpolgárokkal 
147 éves a Medve-tó 
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Pénteken délelőtt elballagtak a 
végzős diákok a nyárádszeredai 
Bocskai István középiskolában is. 
Nekik öltözött ünneplőbe az iskola, 
rájuk volt kíváncsi sok-sok szem-
pár. Életük legszebb évei, az iskola-
pad, az osztályterem és a tanárok 
viszont itt maradnak. 

„Nem könnyű dolog kilépni ma az 
életbe, és a tarisznyákba igaz útravalót 
tenni” – fogalmazott ünnepi beszédében a 
tanintézmény igazgatója, aki három kíván-
ságot jelképező írásjeleket helyezett a bal-
lagó diákok batyujába. A felkiáltójellel 
csodálatos élményeket és vágyaik teljesü-
lését kívánta a maturandusoknak, a kérdő-
jellel pedig kiemelte: néha nem árt 
megkérdőjelezni a dolgokat, mérlegelni 
kell, és az életben előrevivő döntéseket 
kell hozni. A pont azt jelképezi, hogy fe-
jezzük be az elkezdett dolgainkat, de áll-
junk is meg néha, hiszen a pont egy helyet 
is jelent: az otthont, a biztos pontot – hívta 

fel a figyelmet Fülöp László, aki szerint az 
írásjelek arra intenek: az életünket szebbé 
tevő percekért is cselekedni kell. 

Az önkormányzat nevében Balla Attila, 
az iskola volt tanára, a szülők nevében Ko-
vács Attila, a pedagógusok közül Keresz-
tesi Ernő szakoktató szólalt fel, míg 
Aszalos Hilda volt diák arra biztatta a vég-
zősöket: vállalják büszként, hogy bocska-
isok voltak. Ezt követően a 
tizenegyedikesek elbúcsúztatták a végző-
söket, de a ballagók is elérzékenyülve bú-
csúztak, hiszen „miért félnénk, ha nem egy 
álomért?” A tizenkettedikesek képviselői 
átadták a végzősök nevét megörökítő suly-
kot az utánuk következő osztály képvise-
lőjének, a faragott tárgy az iskola falára 
kerülve a folytonosságot jelképezi. 

Az iskolaigazgató az osztályfőnököket 
(Csíki Judit, Dósa Emőke, Béres Tünde, 
Magyari Barna) díjazta, míg a tanárok az 
évfolyamok legjobbjait (Szőcs Hadassa, 
Rigmányi Loránd és Farkas Károly) is. A 
két évfolyamelső diák, Szőcs Hadassa és 
Rigmányi Loránd egyenként 800 lejes ju-
talmat vehetett Veress László segesvári 
gyógyszerésztől, aki 1960-ban szó szerint 

az iskola első érettségizője volt. Nagy Ke-
resztesi Tamás a Bocskai István Alapít-
vány jutalmait, a néhai Csíki Sándor 
tanárról elnevezett 500 lejes ösztöndíjat 
nyújtotta át négyéves tevékenységük elis-
meréséül Bereczki Anita és Kovács Zorán 
végzősöknek, míg a tanárok jutalmazták a 
különböző tantárgy-, sport- vagy egyéb 
versenyeken jeleskedő tanulókat, illetve a 
Szakmasztár verseny hazai és budapesti 
díjazott bocskais diákjait.  

Az ünnepély hagyományosan a léggöm-
bök égnek eresztésével zajlott a Nélküled 
dallamán: a tisztaságot, nyitottságot jelké-
pező fehér, a szeretetet, erőt, összetartozást 
jelző piros, a hűséget, bölcsességet tükröző 
kék és a reménységet, fiatalságot, életerőt 
szimbolizáló zöld ballonok egymást követ-
ték a messzeségbe, ahogyan a végzős diá-
kok is szétszélednek a nagyvilágban. 

A természettudomány – intenzív angol 
és filológia – intenzív német profilú osztá-
lyokban 36, az autómechanika, illetve ke-
reskedelmi szakosztályokban 43 diák 
fejezte be az idei tanévet Nyárádszeredá-
ban. 

Mostanában a zenei világhírességek mintha 
haza járnának hozzánk, reméljük, hogy jól érzik 
magukat itt, a palota hangversenytermében, és vi-
szont látjuk őket majd jobb időkben is. A Zenei 
Napok legújabb vendége Vlad Stănculeasa, román 
származású svéd hegedűművész volt, aki egy Ve-
lencéből, 1739-ből származó Sanctus Seraphinon 
játszik, amely egykor George Enescué, majd 
nagyszerű tanítványáé, Yehudi Menuhiné volt – a 
hangszert a svájci Tharice Alapítvány kölcsönözte 
neki. Mit mondjak – Brahms D-dúr hegedűverse-
nye ehhez méltóan szólalt meg. Egy nagyszerű ze-
neszerző és egy hatalmas magyar hegedűművész 
– Joachim József – korábban egy évszázaddal ez-
előtti találkozásából született a be nem teljesülő 
vágyak romantikus muzsikája, amely most itt, ne-
künk, előttünk is megszületett, mérhetetlen hittel 
és lélekbe markoló szomorúsággal. Ráadásnak 
Bartók három hegedűduója a művész és a koncert-
mester, Roxana Oprea előadásában, virtuóz egy-
szerűséggel ölelkezve. 

Promenád, térzene. Dvorak Szláv táncok, op. 
46. az angol Paul Mann dirigálásában, mozgalmas 
vezényléssel. 

Szerelem minden mennyiségben, de főleg az 
olasz operákban, ez már a május 26-ai hangverse-
nyen David Crescenzi olasz karmester idegenve-
zetésével és egy nagyszerű hazai szólista, Carmen 
Gurban szoprán és Hector Lopez mexikói tenor 
társaságában. Verdi-, Bellini- és Puccini-szólók, 
duettek, nyitányok pompáztak, sorjáztak a bel 
canto végtelen szépsége árnyékában. Játékban, 
színészi gesztusok karakterisztikusságában, ked-
vességben egymást segítve, makulátlan énektech-
nikában, példaszerűen deklamált 
szöveghasználatban, gyönyörűen megformált líri-
kus frázisokban gazdag előadást kaptunk. 

Úgy tűnik, egyre inkább megkülönböztetett fi-
gyelmet kap hangversenyeinken a vokális mu-
zsika. A mi hasznunkra is. A hálás közönség 
örömére. 

Csíky Csaba 

Vlad Stănculeasa 
és Paul Mann 
hangversenye 

Elballagtak Nyárádszeredában is 
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A léggömbök úgy szállnak el az égen, ahogyan a végzős diákok szétszélednek a világban                                           Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László 

Új, tágasabb helyre költözik – 
előreláthatólag már júliusban 
– a Solidaris Egyesület, ahol 
az adományok tárolására al-
kalmas felület is a rendelke-
zésre áll, valamint az orvosi 
ellátás végett a városba ér-
kező betegeknek és kísérőik-
nek szánt Menedékszobának 
is külön konyhát és mosdót 
tudnak biztosítani. Az ingat-
lanvásárlásban és -felújítás-
ban több jószándékú 
vállalkozó karolta fel az egye-
sületet, az építkezéshez szük-
séges anyagok nagy része 
adományokból származik, de 
továbbra is szükség van sza-
niterekre, lámpatestekre, 
parkettre. 

Sajó Norbert, az egyesület el-
nöke lapunknak elmondta, az ingat-
lant, amely eddig az egyesület 
székhelyéül szolgált, eladásra kínál-
ják, mivel egy jóval tágasabb házat 
sikerült megvásárolniuk, amely az 
összes célnak megfelel, és számos 
olyan nehézségre kínál megoldást, 
amibe eddig a munkájuk során be-
leütköztek. Az eddigi székhely 
közös udvaron működött, a Mene-
dékszobában elszállásolt vendégek-
nek közös mosdót, valamint 
konyhát kellett használniuk. Régóta 
gondot jelent, hogy nagyon sok fel-
ajánlás érkezik a lakosságtól, külön-
féle tárgyakat, bútordarabokat 
adományoznak az emberek, hogy 
azokat juttassák el rászorulókhoz, 
ellenben az egyesületnek nem volt 
megfelelő tárhelye, ahol ezeket el 

tudták volna raktározni, amíg vala-
kinek szüksége lesz rájuk. Az el-
képzelés az, hogy idővel 
krízisközpontként működne az új 
székhely, ahol állandó ügyeletet 
biztosítanának, és ahová bárki bár-
mikor betérhetne, ha éppen segít-
ségre szorul.  

Sajó Norbert rámutatott: idén 
májusban 13 éves a Telefonos Sze-
retetszolgálat, a Solidaris Egyesület 
legrégebbi tevékenysége, és úgy 
látják, hogy egyre időszerűbb, és 
egyre nagyobb az igény az iránt, 
hogy el tudják érni őket a rászoru-
lók és az adományozók, ezért sze-
retnének kialakítani egy megfelelő 
helyiséget, ahol a programjaik jó 
körülmények között működhetnek.  

„13 éve végezzük ezt a munkát, 
először heti egy, majd két napon, 
majd a hét minden napján, és idővel 

szeretnénk oda fejlődni, hogy éjjel-
nappal elérhető legyen ez a segély-
vonal. Ebben a szolgálatban a 
városbeli lelkészek, pszichológusok, 
nőszövetségi tagok is részt vállalhat-
nának, akár rotációs alapon, bizo-
nyos rendszerességgel. Azáltal, hogy 
egy önálló udvaron, az eddiginél na-
gyobb helyen végezhetjük majd a 
munkánkat, bővülnek a lehetősége-
ink a segítségnyújtásra, és gyakorla-
tilag minden programunk előrelép 
egyet.  

Eddig nem volt raktározási lehe-
tőségünk, csupán egy garázshelyi-
ség, amit telezsúfoltunk, az új 
helyszínen azonban egy több mint 
40 négyzetméteres felületet tudunk 
arra szánni, hogy tároljuk az ado-
mányként felkínált tárgyakat, bútor-
darabokat mindaddig, amíg valaki 
jelzi, hogy szüksége van rájuk. 

Ugyanakkor kaptunk adományba 
egy 250 négyzetméteres telket a 
Negoiului utcában, ahol egy jóté-
konysági lerakatot szeretnénk létre-
hozni, így, ha például valaki 
adományoz egy babakocsit, amit 
éppen akkor nem kér senki, vagy 
nyári idényben csizmát, esetleg téli 
ruhaneműt, akkor a tárgyakat a tél 
beköszöntéig ott raktározni tudjuk, 
majd a hideg idő beálltakor kioszt-
juk a hajléktalanoknak” – emelte ki 
a tárhely jelentőségét az egyesület 
vezetője.  

Megjegyezte, van egy vállalat 
Marosvásárhelyen, ahol tudomást 
szereztek arról, hogy a Solidaris 
Egyesület 15 betegeknek való, kü-
lönleges ágyra gyűjt, egy ilyen ágy 
ára használt állapotban körülbelül 
750-1000 lej között mozog. Any-
nyira szívügyüknek érezték ezt az 
ötletet, hogy az ott dolgozók gyűj-
tést kezdeményeztek, és két ágyra 
való összeget sikerült összegyűjte-
niük. A tapasztalat az, hogy sajnos 
kórházi ágyra nagy az igény, az 
egyesület pedig szeretne minél több 
marosvásárhelyi lakosnak segíteni, 
ezért azt tervezik, hogy legalább 15-
öt beszereznének. Jelenleg öttel ren-
delkeznek, és mind az öt 
használatban van betegeknél. Ami-
kor azonban felszabadul egy, min-
dig gondot jelent, hogy hol tárolják, 
amíg jelentkezik egy újabb rászo-
ruló, az új raktárhelyiség pedig erre 
a problémára is megoldást nyújt 
majd.  
Sok kicsi sokra megy 

Sajó Norberttől megtudtuk, hogy 
a Tudor Vladimirescu utcai ingat-
lan, ahová az egyesület költözik, 

mintegy 230 négyzetméteren bizto-
sít lehetőséget a többi között arra is, 
hogy a Menedékszobát külön bejá-
ratúvá alakítsák, saját konyhával, 
fürdőszobával lássák el, hogy a 
vendégeknek meglegyen az intimi-
tásuk, ne kelljen közös fürdőt, 
közös konyhát használniuk. Sokan, 
akik különféle orvosi beavatkozá-
sok miatt érkeznek a városba, és a 
Menedékszobában szállnak meg, 
nem egypár napig, hanem hetekig is 
maradnak, ezért fontos, hogy ben-
sőséges körülmények között tudják 
elszállásolni őket.  

– Minden nagyobb városban kel-
lene legyen egy hely, nevezzük azt 
krízisközpontnak, szeretetszolgálati 
központnak, ahol éjjel-nappal ég a 
villany, ahová bármikor betérhet-
nek, és segítséget kérhetnek azok, 
akik éppen nehéz helyzetben van-
nak – jegyezte meg az egyesület ve-
zetője.  

Mint mondta, rendkívül hálásak 
azért, hogy sok jó szándékú vállal-
kozó melléjük állt. Mivel az épület 
nagyszabású javításra szorul, zilahi, 
kolozsvári és marosvásárhelyi üz-
letemberek fogtak össze azért, hogy 
segítsék őket a munkálatok elvég-
zésében, a felújításhoz szükséges 
alapanyagoknak mintegy nyolcvan 
százalékát adományba kapták. A 
munkálatok még folynak, a befeje-
zésükhöz további segítséget fogad-
nak el. A Solidaris Egyesület új 
székhelyén is segítséget és vigasz-
talást szeretne nyújtani a bajbaju-
tottaknak. A 0265-555-555-ös 
telefonszámon hétfőtől péntekig je-
lentkezhetnek azok, akik segítséget 
igényelnek vagy felajánlanak.

Jobb körülmények a menedékszobában, tágasabb tárhely az adományoknak 
Új székhelyre költözik a Solidaris Egyesület 

Menyhárt Borbála



– Gyulakuta község hat telepü-
lésből áll, összlakosságának lélek-
száma megközelíti az ötezret, 
népesség szempontjából az első öt-
hat község sorában áll Maros me-
gyében. Gyulakuta e válságos, 
világjárvánnyal, háborúval tűzdelt, 
világháború-ízű időszakban is jól 
teljesített, megtalálta az utat a fej-
lesztéshez, és azt gondolom, hogy 
az elmúlt 6-8 esztendő alatt töretlen 
fejlődésen ment át, és talán soha 
nem tapasztalt fejlesztési programot 
teljesített. E fejlesztéseket a hat te-
lepülésre lebontva külön-külön vá-
zolom fel. 

Kelementelke 
Kelementelke az egyik nagy te-

lepülése a községnek, közel 900 la-
kosa van. Miután az elmúlt 
mandátumokban Kelementelkének 
leaszfaltoztuk minden egyes utcá-
ját, uniós forrásokból építettünk egy 
vadonatúj óvodát, megkezdtük a 
járdahálózat kialakítását, és vezeté-
kes vízzel láttuk el a települést, a 
múlt hét folyamán az általános is-
kolát adtuk át – ez a befektetés az 
1-8. osztályos iskola kibővítését és 
külső-belső felújítását takarja. Az 
uniós forrásokból támogatott pro-
jekt értéke 3,9 millió lej, amelynek 
keretében csúcstechnológiás számí-
tástechnikával is elláttuk az intéz-
ményt: hat osztályterem, 
tornaterem, laboratórium, 15 számí-
tógép, multifunkcionális nyomtató, 
hét interaktív okostábla. Gyulakuta 
község a világjárvány kihirdetésé-
nek pillanatában megfogta a lehető-
séget, és egy pályázatot indított, 

amely tartalmazott körülbelül 400 
táblagépet, 25 darab laptopot, 9 in-
teraktív táblát. Ezt a 870.000 lejes 
pályázatot megnyertük, véghezvit-
tük, elszámoltuk, és igyekeztünk a 
falvakban lévő minden egyes tan-
ügyi intézménynek adni az eszkö-
zökből. Meghagytuk a 
hagyományos táblát is, és emellé 
szereltük fel az okostáblát. Kele-
mentelkének 2006 óta nem volt mű-
velődési háza, ezért pályáztunk új 
kultúrotthon építésére. 2014–15 
körül a Nemzeti Befektetési Alapon 
keresztül sikerült a szerződést alá-
írni egy községi művelődési köz-
pont megépítésére. Összértéke 
valamivel meghaladja a 6 millió 
lejt. A gyönyörű, 19 méter magas 
toronnyal rendelkező épület kész, 
nemrég adtuk át, van benne többek 
között múzeumhelyiség és könyvtár 
is. Az infrastrukturális megvalósítá-
sokat – udvar, parkolók, gáz, veze-
tékes víz, csatorna, villany – itt is 
önköltségből kellett fedeznünk. 
2013-ban vezettük be a vezetékes 
vizet a gazdaságokba, és most, a vi-
dékfejlesztési minisztériumon ke-
resztül nyert pályázattal kivitelezés 
alatt áll a csatornarendszer is. 
Ennek az összértéke valamivel 
meghaladja az 5.300.000 lejt, a 
rendszer összhossza 5600 folyómé-
ter, a pályázat az utcák újraaszfalto-
zását is tartalmazza. Tervezzük a 
járdahálózat kibővítését, parkolók 
kialakítását, szeretnénk egy műgye-
pes minifocipályát építeni, valamint 
egy elektromos töltőállomást is ter-
vezünk kialakítani. 

Havadtő 
Havadtő is egy közel 900 lelket 

számláló település, itt is hasonló 
fejlesztéseket vittünk véghez. Le-
aszfaltoztuk minden utcáját, építet-
tünk pályázati pénzekből egy 
vadonatúj iskolát, megkezdtük a 
járdahálózat fejlesztését, jelenleg is 
több fontos dologgal foglalkozunk. 
Három hete volt a kibővített, kívül-
belül teljesen felújított művelődési 
otthon átadása. Ezt uniós források-
ból finanszíroztuk, az összértéke 
megközelíti a 800.000 lejt. A vidék-
fejlesztési minisztériumon keresz-
tül, ugyancsak pályázati pénzekből 
finanszíroztuk vezetékes víz- és 
csatornarendszer kialakítását, na-
gyon közel állunk a munkálatok vé-
géhez, az emberek már 
rácsatlakoztak, minden készen van, 
jelenleg a munkavégzés utáni át-
adási-átvevési időszakban vagyunk. 
E projekt összértéke 5.400.000 lej, 
a rendszer összhossza 5500 folyó-
méter. Van még egy csodálatos 
megvalósításunk, amelyre csak 
félve merészkedtünk gondolni: a 
Kis-Küküllőn átívelő, megrongáló-
dott, faszerkezetű híd le-
bontására és egy új híd 
építésére két éve kaptunk 
5.470.000 lejt a miniszté-
riumtól. Vasbeton szerke-
zetű, 10 méter széles, két 
sávval és gyalogjárdával 
ellátott, közel 50 méter 
hosszú hidat építettünk, e 
napokban kapja meg a 
második réteg aszfaltot, és 
akkor át is adhatjuk. E te-
lepülés önköltségből ka-
pott az önkormányzattól 
egy új építésű falumúzeu-
mot és egy ravatalozót is. 
Ki szeretnénk bővíteni a 
járdahálózatot, kialakítani 
parkolóhelyiségeket, jó 
volna ide is egy műgye-
pes, éjjeli megvilágítással 
ellátott focipályát kiépí-
teni, a kultúrház udvarát 
bekeríteni, parkosítani, és 
ide is tervezünk egy elekt-
romos töltőállomást.  

Rava 
Ravát az említett híd köti össze 

Havadtővel. A fejlesztési miniszté-
rium által kiírt pályázaton keresztül 
teljes felújításon esett át az általános 
iskola és az óvoda épülete, uniós 
pályázatokból pedig sikerült egy 
több mint 8,5 kilométeres aszfaltu-
tat építeni, amely összeköti Havad-
tőt Bordossal és Ravával. Ravában 
felül a polgár a kerékpárra, és 15 
perc múlva Gyulakután, a Viktória 
klubban issza a kávéját. A nemzeti 
fejlesztési alaphoz pár éve adtunk le 

egy pályázatot, amely most felgyor-
sult, és reményeink szerint ezen ke-
resztül jövőre felújíthatjuk a 
kultúrotthont. Itt is járdahálózatot és 
parkolókat alakítunk ki.  

Bordos 
A 250 lakossal rendelkező tele-

pülés minden utcáját leaszfaltoztuk, 
az óvodát és iskolát teljes mérték-
ben felújítottuk, jelenleg az Anghel 
Saligny terven keresztül szeretnénk 
bevezetni a vezetékes vizet, és ki-
alakítani a csatornarendszert itt is. 
Ha ez sikerül, akkor folytatjuk a jár-
darendszer és a parkolók kialakítá-
sával. Jelenleg a művelődési 
otthonon dolgozunk, 14-én lesz az 
avatóünnepség. Ugyancsak uniós 
alapokból újítottuk fel 500.000 lej 
értékben.  

Csöb 
A község legkisebb települése, 

140-150 lakossal. Ide vezet a köz-
ségszinten egyetlen, 2,3 kilométer-
nyi aszfaltozatlan, de jó minőségű, 
kövezett útszakasz, amelyre sikerült 
egy vasszerkezetű hidat építeni. A 
lélekszám miatt sajnos egyetlen pá-
lyázatunkat sem hagyták jóvá, most 
megpróbáljuk az Anghel Saligny-
projekten keresztül leaszfaltozni, 
valószínűleg sikerülni fog. Itt a mű-
velődési otthont tettük rendbe, 
amelyben konyhát is kialakítottunk.  

Gyulakuta 
A lakosság lélekszáma megha-

ladja a 2200-at. A település vezeté-
kes vízzel és csatornarendszerrel 

van ellátva, új ravatalozója van, 
minden utcáját aszfaltréteg fedi. Ki-
terjesztettük a járdahálózatot, ren-
geteg aszfaltozott parkolót 
alakítottunk ki, parkosítottunk. 
Nemrég adtuk át az uniós alapokból 
2.300.000 lejes értékben teljesen 
felújított, impozáns művelődési ott-
hont. A tanügyi intézményeink 
közül községszinten 12-t újítottunk 
fel, építettünk egy vadonatúj iskolát 
és óvodát. Jelenleg felújítás alatt áll 
a gyulakuti 1-es és 2-es számú is-
kola és az azokhoz csatlakozó tor-
naterem. Ezt is uniós pénzalapokból 
végezzük, a felújítást és csúcstech-

nológiával való fel-
szerelést is magába 
foglaló projekt  
ö s s z é r t é k e 
6.300.000 lejre rúg. 
A tornaterem már 
megkapta a sátorte-
tőt.  

Az Anghel Sa-
ligny terven keresz-
tül megpróbáljuk 
folytatni az általunk 
önrészből megkez-
dett sáncbetonozási 
munkálatokat, a kis 
bejárati hidak meg-
építését és új kopó-
réteg lefektetését, 

amelyet az út széléig vinnénk. Két 
elektromos töltőállomást tervezünk, 
egy bölcsődét szeretnénk építeni (itt 
a pályázat megindítását várjuk), az 
állami befektetési ügynökséghez 
pedig egy normál méretű és egy mi-
nifocipályát, multifunkcionális pá-
lyát és két teniszpályát, valamint 
egy fedetlen úszómedencét és öltö-
zőket tartalmazó sportbázis kialakí-
tásához tettünk le pályázatot. A 
környezetvédelmi minisztériumnál 
is pályázunk: van egy úgynevezett 
legénylakásunk, ezt a hőerőmű épí-
tette a hatvanas években. Ezt 
rendbe tettük, és úgy döntöttünk, 
hogy községi megsegítő központot 
alakítunk ki benne. Úgy néz ki, 
hogy zöldházat alakítunk ki belőle, 
amelyben községi, rászorulókat 
megsegítő csoport fog munkál-
kodni, főként egészségügyi szak-
emberekből álló munkatársakkal, a 
mi alkalmazottainkkal, három iro-
dával, saját autóval, a gyógyszerek-
nek raktárakkal. Ez rendkívül 
fontos számunkra, hiszen a telepü-
lések lakossága egyre inkább öreg-
szik, a fiatalok jó része pedig még 
mindig külföldre megy dolgozni. 
Ez az időseink számára is biztonsá-
got jelentene, hiszen mindenkit mo-
nitorizálnánk, tudnánk, hova kell 
menni, kinek mire és mikor van 
szüksége.  

– Hogyan tudták e kivételes fejlő-
dési programot megvalósítani, 
ennyi pályázatot nyerni, kivitele-
zőket találni? 
– A község teljes területén, az 

említett 2,3 kilométernyi útszaka-
szon kívül, az összes utcát leaszfal-
toztuk, de ezért dolgozni kellett! 
2012 előtt a község települései 
eléggé el voltak hanyagolva, de 
utána jöttek a pályázati lehetőségek, 
aki ügyesen pályázott a LEADER-
en keresztül, sok mindent meg tu-
dott valósítani. 2016-tól újabb 
pályázatok vannak, de menni kell 
értük, nem hozzák haza őket! Durva 
kell lenni, nincs fáradtság, kopog-
tatsz, mész, tesznek ki, próbálkozol 
újra, minden irányból fogod a gyep-
lőket, és közben igyekezel senkit 
sem megsérteni. A lapokat ki kell 
játszani! Vannak, akik azt mondják, 
hogy ennyi fejlesztés elég egy man-
dátumra, kell maradjon a követke-
zőre is, de én azt mondtam, nekem 
nincs időm, hatvanéves vagyok. 
Akkor kell pályázni, amikor van 
miből kérni, mert eljön az idő, ami-
kor nem lesz. Mezőgazdasági szak-
mérnök vagyok, voltam 
vezérigazgató, privatizáltunk annak 
idején egy öt leányvállalattal ren-
delkező régi állami gazdaságot, 
tudok csapatban dolgozni, és 
tudom, hogy a legfontosabb dolog 
időben kifizetni a kivitelezőt! 
Ehhez tartom magam, nem is volt 
gondunk szinte soha a munkálato-
kat végző cégekkel, amelyek emiatt 
is szívesen jönnek Gyulakutára. 

Varga József polgármester

Szerkesztette: Kaáli Nagy Botond

Fotók: Kaáli Nagy Botond és Gyulakutai Polgármesteri Hivatal
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„A lapokat ki kell játszani!” 
A vidéki oldalak készítésekor sok helyen jártunk, sok ügyes 
polgármesterrel találkoztunk, mégis szinte tátott szájjal hall-
gattuk, hogy milyen elképesztő mennyiségű befektetést, fej-
lesztést vitt véghez a Varga József által vezetett Gyulakutai 
Polgármesteri Hivatal. Minden további nélkül hadd meséljen 
minderről a polgármester, Varga József. 

Bordosi kultúrotthon

A gyulakuti kultúrház  avatóünnepsége



A házigazda olimpiai bajnok  
finn válogatott szerezte meg az 
aranyérmet a jégkorong-világbaj-
nokságon, miután vasárnap, a tam-
perei dönt ben – drámai 
körülmények között – hosszabbítás 
után 4-3-ra legy zte a címvéd  ka-
nadai csapatot. 

Ez volt az els  alkalom a vb-k 
történetében, hogy sorozatban har-
madszor ugyanaz a két együttes 
vívta a finálét. Három éve, Po-
zsonyban a finnek 3-1-re nyertek, 
Marko Antilla két góljával és Kevin 
Lankinen 43 védésével. A 2020-as 
torna a koronavírus-járvány miatt 

elmaradt, aztán tavaly Rigában a 
kanadaiak Nick Paul hosszabbításos 
találatával diadalmaskodtak 3-2-re. 

Az els  harmad kiegyenlített já-
tékot hozott, aztán a 25. percben 
emberel nyben Dylan Cozens ka-
pásból l tt a kapuba. A hazaiak el -
ször kaptak gólt a tornán – tizedik 

meccsükön –, amikor emberhát-
rányban voltak. Kés bb ugyan fel-
pörgött a vendéglátó, ám jól állta a 
rohamokat a kanadai védelem. 

A záró játékrész kanadai kiállítá-
sokkal indult, és ebb l Mikael 
Granlund egyet gólra váltott. Ekkor 
megsérült a kanadaiak kapusa, 
Chris Driedger, és helyére Matt 
Tomkins állt be, akit egyszer még a 
kapuvas kisegített, de egy perc 
múlva Granlund t is felavatta. Az 
55. percben Joel Armia a támadó-
harmadban elhozott bulit követ en 
l tte ki a jobb fels  sarkot. 

A hajrában lehozta kapusát Ka-
nada, ebb l Zach Whitecloud talált 
be, de már csak 2:12 perc volt hátra. 
Újabb kapuslehozatallal Max Com-
tois egyenlített másfél perccel a 
vége el tt, így jöhetett a hosszabbí-
tás, akárcsak tavaly. A tengerentú-
liak a svédek elleni csütörtöki 
negyeddönt ben szintén a végjáték-
ban tudtak egyenlíteni, és ráadásra 
menteni az összecsapást. 

A hosszabbításban emberel nybe 
kerültek a hazaiak, ebb l Sakari 
Manninen talált be, lezárva így a fi-
nálét.

Hosszabbítás után Finnország nyerte a jégkorong-vb-t

Noha a bajnoki idény gyakorlatilag véget ért, 
néhány osztályozó még maradt május utolsó 
hétvégéjére is a belföldi labdarúgásban, ame-
lyek az adott klubok számára sorsdönt  fontos-
ságúak voltak, különösen a feljutási/kiesési 
osztályozók. 

Az idényzáró szenzációja, hogy kiesett a Di-
namo! A kommunista hatalom által létrehozott 
klubot, amely a rendszerváltás után magánkézbe 
került, a bukaresti sportsajtó már hetek óta si-
ratja, történetének els  kiesését (hiszen létreho-
zásakor egyenesen az élvonalba „teremtették”) 

az egész román labdarúgás nagy tragédiájaként 
tálalják. Pedig lehet csak egy lépés, hogy egész-
ségesebb hátteret teremtsenek számára. 

A másik ágon a Chindia Târgovi te a bünte-
t párbajt megnyerve rizte meg helyét az élvo-
nalban. 

Szintén a hétvégén d lt el, hogy a Romániát 
képvisel  4. csapat az európai kupasorozatok-
ban a CSU Craiova lesz, amely legy zte az al-
sóházból érkez  Botosáni FC-t. Elég különös, 
hogy a 3. helyen végzett klub a 8. helyezett ellen 
kellett játsszon, miközben a 4-6. helyezetteknek 

nem volt esélyük! Azonban a szövetség azt 
akarta elérni, hogy az alsóházban is legyen tétje 
a küzdelemnek, így az els  két helyezett szá-
mára biztosította ezt a lehet séget. Minthogy 
azonban a Sepsi OSK már a kupagy zelemmel 
bebiztosította magának a helyet az Európa-kon-
ferencialigában, így a botosániaknak már nem 
kellett még egy selejtez  körön átküzdeniük ma-
gukat, hanem egyenesen a fels házi ellenfél ott-
honába utazhattak. Nem jártak sikerrel: a 
rendkívül gyenge színvonalú, unalmas mérk -
zésen a házigazdák megvédték indulási jogukat. 

Kiesett a Dinamo 1948 az 1. ligából 

2022. május 31., kedd ___________________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7 

Fotó: Leijonat (Oroszlánok/a finn jégkorong-szövetség közösségi oldala) 

A Red Bull mexikói verseny-
z je, Sergio Pérez nyerte a vasár-
napi Forma–1-es Monacói 
Nagydíjat. A 32 éves pilóta idei 
els , pályafutása harmadik futam-
gy zelmét aratta, legutóbb a tava-
lyi Azeri Nagydíjon állt a dobogó 
tetején. Mögötte a Ferrarival ver-
senyz  spanyol Carlos Sainz Jr. ért 
be másodikként, a harmadik helyet 
pedig az összetett pontversenyben 
továbbra is éllovas, vb-címvéd  
holland Max Verstappen (Red 
Bull) szerezte meg. 

A napsütéses els  két napot kö-
vet en a futam napján már es  várta 
a pilótákat, ami miatt a mez ny b  
negyedórás késéssel indult útjára. 
Ráadásul a vizes pályán nem klasz-
szikus, hanem biztonsági autó mö-
götti indulást terveztek. A pilóták 

két kör megtétele után a bokszut-
cába hajtottak, mert annyira szakadt 
az es , hogy a látási viszonyok nem 
voltak megfelel ek. 

A futam végül 65 perc csúszással 
rajtolt valójában, a felvezet  kör- 
ben ketten csúsztak a falba, ezt kö-
vet en azonban jobbára eseményte-
len körözés következett: minden 
pilóta nagyon óvatosan vezetett, 
mert a pálya rendkívül csúszós volt, 
többen alig tudták elkerülni a  
falat. 

Körr l körre gyorsultak a ver-
senyz k, az átmeneti es gumira 
váltók egyre kedvez bb helyzetbe 
kerültek, a monacói Charles Lec-
lerc vezette élmez ny tagjai a 18. 
körben cseréltek kereket. Mögötte 
ekkor Sainz, majd a két Red Bull 
haladt Pérez, Verstappen sorrend-

ben, a kiállások során azonban a 
mexikóinak sikerült Leclerc elé 
kerülnie, így amikor Sainz is ki-
ment kerékcserére, átvette a veze-
tést. 

A két Ferrari-pilóta egyb l száraz 
pályára alkalmas kerekeket kapott, 
Leclerc pedig – aki csak másod-
szorra kapta meg a kemény keve-
rék  abroncsot – a negyedik helyre 
esett vissza. Az élen Pérez haladt, 
mögötte Sainz, majd Verstappen 
száguldott, a 27. körben Mick Schu-
macher (Haas) hatalmas balesete 
miatt pedig újra érkezett a bizton-
sági autó. A német pilóta kocsija 
egy kigyorsításkor megcsúszott, 
majd a gumifalba csapódáskor ket-
tétört. 

Három körrel kés bb piros 
zászlóval ismét megszakították a 

versenyt – a megsérült véd borítást 
rendbe kellett hozni –, és mintegy 
húsz perc elteltével indult újra. A 
Ferrarik kemény, a Red Bullok kö-
zepes keverék  gumikon folytatták, 
és ekkor már biztos volt, hogy a 
mez ny nem tudja teljesíteni a há-
romórás limitid n belül a teljes 
távot. 

Az utolsó harminc percben elma-
radtak az izgalmak, bár a Red Bull 
abroncsai jelent sen vesztettek a ta-
padásukból, az élmez ny tagjai el -
zés nélkül, 64 kör után értek célba 
ugyanabban a pozícióban, amelyb l 
az újraindítás során rajtoltak. 

A világbajnokság két hét múlva a 
bakui Azeri Nagydíjjal folytatódik.

Pérez nyerte a háromórás Monacói Nagydíjat 

Biztonsági autó vezette fel a mez nyt az állórajt helyett, de két kör után visszavezényeltek mindenkit a bokszutcába, mert 
a látási körülmények nem voltak megfelel ek. Fotó: az F1 közösségi oldala

A vb-pontversenyek állása 
* versenyz k: 1. Verstappen 125 pont, 2. Leclerc 116, 3. Pérez 110, 4. 

Russell 84, 5. Sainz 83, 6. Hamilton 50, 7. Norris 48, 8. Bottas 40, 9. Es-
teban Ocon (francia, Alpine) 30, 10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 15, 
11. Cunoda Juki (Alpha Tauri) 11, 12. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLa-
ren) 11, 13. Alonso 10, 14. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 6, 15. Vet-
tel 5, 16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 3, 17. Lance Stroll 
(kanadai, Aston Martin) 2, 18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1 p. 

* csapatok: 1. Red Bull 235 pont, 2. Ferrari 199, 3. Mercedes 134, 4. 
McLaren 59, 5. Alfa Romeo 41, 6. Alpine 40, 7. Alpha Tauri 17, 8. Haas 
15, 9. Aston Martin 7, 10. Williams 3 p.

Eredményjelz  
1. liga, selejtez  az Európa-kon-

ferencialigában indulásért: CSU 
Craiova – Botosáni FC 2-0. 

Osztályozó az 1. ligás indulásért, 
visszavágó: Chindia Târgovi te – 
Concordia Chiajna 1-0 (összesítés-
ben 2-2, büntet kkel 4-1), Buka-
resti Dinamo 1948 – Kolozsvári 
FCU 1-1 (összesítésben 1-3). 

Újabb játékos a Tripla Arany klubban 
A 38 éves Valtteri Filppula lett a Tripla Arany klub 30. játékosa, egy-

ben az els  finn, aki Stanley-kupát (a Detroit Red Wingsszel 2008-ban), 
olimpiát (idén Pekingben) és vb-t nyert. Az illusztris társaságba koráb-
ban rajta kívül 11 kanadai, 9 svéd, 7 orosz és 2 cseh játékos, valamint 
egy kanadai edz  került be. 

Eredményjelz  
Jégkorong-világbajnokság, dönt : Finnország – Kanada 4-3 (0-0,  

0-1, 3-2, 1-0), hosszabbítás után 
Gólszerz k: Granlund (45., 46.), Armia (55.), Manninen (67.), illetve 

Cozens (25.), Whitecloud (58.), Comtois (59.). 
A 3. helyért: Csehország – Egyesült Államok 8-4 (1-3, 1-0, 6-1). 

Eredményjelz  
Forma–1-es Monacói Nagydíj (Monte-Carlo, 64 kör, 213,568 km): 
* pontszerz k: 1. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:56:30.265 óra, 2. Carlos Sainz 

Jr. (spanyol, Ferrari) 1.154 másodperc hátrány, 3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 
1.419 mp h., 4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 2.922 mp h., 5. George Russell 
(brit, Mercedes) 11.968 mp h., 6. Lando Norris (brit, McLaren) 12.231 mp h., 7. Fer-
nando Alonso (spanyol, Alpine) 46.358 mp h., 8. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 
50.388 mp h., 9. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 52.525 mp h., 10. Sebastian Vettel 
(német, Aston Martin) 53.536 mp h. 

* leggyorsabb kör: Norris (1:14.693 perc, 55. kör) 
* pole-pozíció: Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 

Óvást nyújtott be a Ferrari 
A futam után a Ferrari óvást nyújtott be, a csapat szerint ugyanis a kerékcsere után 

mindkét Red Bull-pilóta szabálytalanul tért vissza a pályára. Az olaszok azon a véle-
ményen vannak, hogy Verstappen azért tudta a bokszkiállás során megel zni Leclercet, 
mert a bal els  kerekével érintette a kijáratnál a záróvonalat, ami szabálytalan. A nem-
zetközi szövetség (FIA) egyel re nem közölte álláspontját, de a futam során – a több-
szöri televíziós visszajátszás ellenére – nem vizsgálta az esetet. 



Az Apple esetében egyáltalán nem új ke-
letű dolog a különcködés. A vállalatnak ez 
mostanra már bizonyos értelemben a névje-
gyévé vált, hiszen szakemberei soha nem kö-
vetik a megszokott trendeket, hanem valami 
teljesen más megoldást keresnek, ami egyes 
esetekben jobb, más esetekben viszont sokkal 
rosszabb. Évekkel ezelőtt még tudtak azzal 
védekezni, hogy a piac követi őket, illetve, 
hogy ők olyan dolgot kínálnak, amire a fo-
gyasztóknak szükségük van, azonban ezt még 
nem is tudják. Valóban voltak ilyen megoldá-
saik, hiszen az első iPhone, amit 2007-ben 
mutattak be, teljesen formabontó volt. Azelőtt 
senki nem gondolt arra, hogy egy teljesen 
érintőképernyős telefont használjon. Mos-
tanra pedig már az összes telefon érintő- 

képernyős, és ezt a forradalmat az Apple 
kezdte el. Bár voltak az iPhone 2G előtt is 
érintőképernyős készülékek, azok korántsem 
működtek annyira jól, mint az almás vállalat 
eszköze. Hasonló volt az iPad is, amely lé-
nyegében elindította a táblagépek sorozatát. 
Az már egy másik kérdés, hogy ez a szeg-
mens – többek között a telefonok méretnöve-
kedésének köszönhetően – haldoklik. Szintén 
az Apple hozta be divatba az Apple Watch-
csal az okosórákat, az iMackel az egy képer-
nyőből álló számítógépeket és a MacBook 
Airrel a nagyon vékony laptopokat, amelye-
ket napjainkban ultrabook néven emlegetünk.  

 De voltak az Apple-nek komoly különc-
ködései is, és a sok jó dolog nem teszi ezeket 
semmissé. Ilyen például, hogy a cupertinói 
cég eszközei csak egymás között hajlandóak 
kommunikálni. A 2010-es években, amikor a 
Symbian operációs rendszert futtató Nokia 
telefonok vagy az összes androidos készülék 
tulajdonosa boldogan küldözgetett egymás-
nak képeket vagy zeneszámokat, addig az  
iPhone-tulajok csak néztek, hiszen az ő ese-
tükben ez nem volt megoldás. Ez pedig ma is 
jelen van, hiszen az Apple Watch az egyetlen 
okosóra, amely csak iPhone-nal hajlandó 
kommunikálni. De ez még valahogy magya-
rázható. Azonban az Apple fő bűne, most is 
és a régi időkben is, a kábel. Ezzel homlok-
egyenest mást csináltak, mint a világ többi 
része, és erre mindig is büszkék voltak. Azon-
ban talán elérkezett az a pillanat, amikor 
ennek vége szakad. Viszont, mielőtt erre ki-

térnénk, nézzük meg az Apple kábeltörténel-
mét. 

 Kábelek tekintetében is mindig szembe-
ment az almás vállalat a piaccal. Az iPhone-
ok, illetve iPadek esetében az első néhány 
évben egy sajátos csatlakozót használt, ami 
akkor még nem volt akkora gond, hiszen 
ebben a periódusban a piac összes szereplő-
jénél másak voltak a kábelek. Szinte az ösz-
szes gyártónak megvolt a sajátja, és ezek nem 
is voltak kompatibilisek. Aztán megjelent a 
mikro-USB-csatlakozó, amit egyre több 
gyártó kezdett el használni. Ezzel egyidőben, 
egész pontosan 2012-ben, az Apple bevezette 
a Lightningot, ami egy sokkal jobb megoldás 
volt, mint a mikro-USB. Egyrészt sokkal ké-
nyelmesebb, mert mindkét oldala megegye-

zik, így mindegy, hogy milyen irányból 
nyomjuk be a készülékbe, másrészt jóval 
gyorsabb adatátvitelt eredményezett, mint a 
mikro-USB. Természetesen az Apple jól ki-
találta ezt a megoldást, hiszen egy különleges 
chipet is elhelyezett az eredeti kábelekben, 
így a telefon ki tudta szoftveresen szűrni a ha-
misított kábeleket és azokról nem engedé-
lyezte sem az adatátvitelt, sem a töltést. 
Valamivel később megjelent az MFI (Made 
for iPhone – iPhone-nak gyártva) szabvány. 
Ez azt feltételezi, hogy egyes kábelgyártók fi-
zetnek az Apple-nek, hogy az általuk gyártott 
kábeleket fogadják el az iPhone-ok, azaz a 
szoftver ne tiltsa le a töltést vagy az adatátvi-
telt. Mostanra a Lightning esetében három 
kábel alakult ki: a nagyon drága eredeti, a kö-
zepesen drága MFI szabvánnyal rendelkező 
kábel és az olcsó hamisítvány, amelyik ese-
tében kérdéses, hogy meddig is fog működni. 

 Azonban nemcsak az iPhone kábelei ese-
tében volt különc az Apple, hanem a laptopok 
esetében is. Egészen 2016-ig ott is egy külön 
csatlakozót használtak, ami a MagSafe nevet 
viselte. Ezt váltotta 6 évvel ezelőtt az USB 
Type C. Tehát elmondható, hogy a laptopok-
kal napirendre kerültek, ott rendben van a 
csatlakozó. Azonban a laptopoknál a váltás 
egy másik kényelmetlen szituációt idézett 
elő, mégpedig, hogy akkoriban még az iP-
hone-okhoz USB A (klasszikus USB) – 
Lightning kábelt adtak. Azaz a méregdrága 
telefonunkat csak egy adapterrel tudtuk hoz-
zácsatlakoztatni a még drágább laptopunk-

hoz. Vagyis nem volt elég több mint 1000 
eurót kiadni egy telefonra, és több mint 2000 
eurót kiadni egy laptopra, még egy adaptert 
is kellett venni, ami persze nem sok pénz, de 
idegesítő, hogy egy ekkora kiadás után nem 
megy minden egyből. 2019-ben orvosolták 
ezt a problémát is, hiszen az iPhone 11 család 
már USB C – Lightning kábellel érkezett. 

 Mindeközben az iPadek esetében is áttér-
tek az USB C-re, vagyis úgy nézett ki, hogy 
elindultak a szabvány irányába. Az iPhone-
ok esetében viszont nem tették meg ezt a lé-
pést, ami érthető, hiszen az Apple 
legeladottabb terméke éppen az iPhone, és a 
felhasználók még vásárolnak pluszban is ká-
belt, ami pluszprofitot jelent az almás válla-
latnak. Az USB C fölött pedig nem tudnának 
akkora uralmat kialakítani. 

 Összességében tehát az iPad- és Mac-
Book-felhozatal esetében nagyrészt áttértek 
az USB C-re, az Apple Watchnak külön töl-
tője van – ami a piacon levő többi okosóráról 
is elmondható –, de az iPhone (és az Airpods 
névre keresztelt vezeték nélküli fülhallgató) 
marad a Lightning kábellel. Viszont úgy néz 
ki, hogy ennek hamarosan vége. 

 Bár idén még nem, jövőre már elképzel-
hető, hogy végre megérkezik az USB C-vel 
szerelt iPhone, legalábbis a Bloomberg infor-
mációi szerint az Apple már teszteli az ezzel 
a csatlakozási lehetőséggel szerelt iPhone-
okat. Persze ez még nem jelent semmit, hi-
szen az elmúlt években is számos pletyka 
látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy az 
Apple váltani fog, de eddig nem történt 
semmi. Maradtak a Lightningnál. Most, hogy 
újra terítékre került a téma, felmerül a kérdés, 
hogy az Apple eddig makacsul ragaszkodott 
a Lightninghoz, de akkor most miért akar vál-
tani. A kérdés hátterében pedig potenciálisan 
ott áll az Európai Unió. 

 Az EU ugyanis tervez egy olyan jogsza-
bályt, amely megkövetelné az Apple-től (és 
más gyártóktól is), hogy az USB C technoló-
giát használja a teljes termékpalettáján. Ez a 
jogszabály egyelőre még elfogadásra vár, 
azonban, ha ez megtörténik, akkor az összes 
Európában értékesített készüléket USB C 

porttal kell felszerelni. Vagyis ebben az eset-
ben az Apple-nek két választása lesz: teljesen 
átáll USB C-re világszinten, vagy csak Euró-
pában áll át, és kétféle iPhone-t fog gyártani. 
Utóbbinak a gyártási költségei viszont jóval 
magasabbak lennének és nem biztos, hogy a 
kábelekből származó profit képes lenne ezt 
ellensúlyozni. Arról nem is beszélve, hogy az 
Apple számára Európa is egy nagy piac, és 
már vesztettek vitát itteni kormánnyal. Fran-
ciaországban például kötelesek továbbra is 
fülhallgatót és töltőfejet adni az iPhone-ok 
mellé, amit a világ más részén lespóroltak. 

 Előnye is származhatna az Apple-nek 
abból, hogy átáll USB C-re, hiszen ez gyor-
sabb töltési sebességet és adatátvitelt kínál. 
Szintén a Bloommberg információi szerint, 
ha az iPhone 15 széria esetében áttérnek az 
USB C-re, akkor az Apple gyártani fog egy 
olyan adaptert, amely lehetővé fogja tenni, 
hogy az USB C csatlakozóval érkező iPhone-
ok képesek legyenek csatlakozni a lightnin-
gos kiegészítőkhöz, vagyis érkezik majd egy 
USB C – Lightning adapter. 

 Jogosan merülhet fel egy másik kérdés is. 
Mégpedig, hogy eddig akkor miért nem érke-
zett USB C-vel szerelt iPhone. Az egyik ok a 
már említett extraprofit megszerzése. A 
másik oka a csere halogatásának az lehetett, 
hogy az USB C szabvánnyal alacsonyabb 
vízállóságot lehet elérni, legalábbis Ming-Chi 
Kou Apple-elemző szerint. Továbbá azt is 
fontos szem előtt tartani, hogy az iPhone 12-
es szériával bemutatták a MagSafe-et is, ami 
szintén része az Apple ökoszisztémájának. 
Ennek kapcsán is sok pletykát lehetett hal-
lani, például azt, hogy ennek köszönhetően 
fogjuk tudni tölteni az iPaddel az iPhone-t 
vagy egyik iPhone-nal a másikat. De az is fel-
röppent, hogy az Apple teljesen el fogja tün-
tetni a csatlakozót, és csak a vezeték nélküli 
MagSafe marad. Ez utóbbi még mindig játék-
ban van, hiszen minden bizonnyal az Apple 
hosszú távú célja a teljesen csatlakozómentes 
telefon kiadása. Erre azonban még várni kell. 
Biztosan nem idén vagy jövőben fog megér-
kezni. 
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

USB C csatlakozóval szerelt iPhone-koncepció         Forrás: MacRumor

USB C és Lightning csatlakozók

Vége lehet a Lightningnak?



 Amikor megalapították 
a Fenntartható Fejlődésért 
Főosztályt, még 2016-ban, 
rájöttek, hogy két nagy ki-
hívással néznek szembe. 
Az egyik az, hogy a politi-
kusoknak kellő informá-
ciót kell eljuttatni a téma 
kapcsán annak érdekében, 
hogy próbálják gyakor-
latba ültetni az ötleteket. A 
másik kihívás az, hogy a 
társadalom különböző 
szegmenseit is meggyőz-
zék arról, hogy érdemes a 
fenntartható fejlődéssel 
foglalkozni, és érdemes el-
kezdeni a mentalitásváltást. 

 Borbély László elmondta, hogy 
a fiatalok is partnerek a fenntartható 
fejlődés területén. Számos rendez-
vényt szervez számukra a főosztály. 
Augusztusban például másodjára 
fogják megszervezni a romániai 
egyetemisták világtalálkozóját, ami 
egy ötnapos rendezvény. A fiatalok 
pedig érdeklődnek a fenntartható-
ság iránt, ezt bizonyította az is, 
hogy a DeepDive-on több előadás 
is érintette ez a témát. 

 Az államtanácsos hozzátette: az 
eseményen egyeztetett a fiatalok-
kal, és a nyár folyamán szerveznek 
egy tábort számukra, ahol kimon-
dottan a fenntartható fejlődésről 

lesz szó. Ugyanakkor a Fenntart-
ható Fejlődésért Igazgatóságnak 
van egy képregénye is, a célközön-
ség a 14-15 éves korosztály. Ebben 
az alkotásban 17 szuperhős harcol a 
fenntarthatóságért, mindegyik az 
egyik fejlődési ágat jelképezi. Ezt a 
képregényt lefordították a 17 ki-
sebbségi nyelvre, és a napokban ki-
osztják a digitális változatot. 

 Összességében nézve az állam-
tanácsos úgy fogalmazott, hogy egy 
nagyon szerteágazó kérdésről van 
szó, de mindent be kell vetni annak 
érdekében, hogy a társadalom ko-
molyabban vegye ezt a koncepciót, 
hiszen nagyon sok szempontból ez 
a jövő záloga.

A DeepDive fesztivá-
lon tartott előadást dr. 
Bokros Lajos egyetemi 
tanár, Magyarország volt 
pénzügyminisztere. Vele 
beszélgettünk a jelenlegi 
gazdasági helyzetről. 

– Milyen vészhelyze-
tekbe kerülhetnek az 
állam pénzügyei? 
– Rengeteg vészhely-

zet van, most leginkább a 
háború hatásai érződnek. 
Romániában ez a hatás az infláció. 
A vártnál magasabb inflációhoz az 
is hozzájárult, hogy az egyes kor-
mányok túlságosan jelentős kiadá-
sokat hajtottak végre, illetve a 
jegybankok túl sok monetáris eny-
hítést alkalmaztak. Ez a keresleti 
oldal. Azonban a kínálati oldalon 
az a jelenség mutatkozik, hogy bi-
zonyos kínálati láncok világgazda-
sági szinten teljesen összetörtek. 
Hiány van félvezetőkből, az előre-
jelzések szerint pedig hamarosan 
élelmiszerhiánnyal is kell szá-
molni. Ezek a tényezők pedig to-
vább fokozzák az inflációt. 
Ilyenkor olyan gazdaságpolitikát 
kell alkalmazni, amely megoldja 
ezeket a kínálati problémákat, amit 
nem lehet belföldön megoldani, azt 
EU-n belüli összefogással kellene. 
Ilyen lenne például az, ha végre 
egységes energiapolitikája lenne az 

Európai Uniónak, valamint, ha az 
egyes országok szigorúbb költség-
vetési politikát folytatnának. Ez 
ideiglenesen visszavesz a gazdaság 
keresletéből, de jelenleg, az inflá-
ció esetében, éppen erre lenne 
szükség. 

– A jelenlegi helyzetben meny-
nyire jó megoldás egy árstop be-
vezetése különböző termékek 
esetén? 
– Semennyire. Sőt ez kifejezet-

ten káros, hiszen eltorzítja a piacon 
a keresleti-kínálati viszonyokat. 
Továbbá azokat a vállalatokat, 
amelyek nem tudják tovább hárí-
tani a költségeket, nagyon nehéz 
helyzetbe hozza az árstop. De talán 
a legfőbb hiba mégis az, hogy az 
árstop általános. A jómódú közép-
osztály tagjai számára teljesen fö-
lösleges olcsóbban adni az 
üzemanyagot vagy egyes élelmi-
szereket, hiszen ők meg tudják fi-

zetni a magasabb árat is. Ehelyett 
a támogatásokat célzottan a rászo-
rulókra kellene összpontosítani. 
Ezt Nyugat-Európában általában 
így is teszik, Kelet-Európában 
azonban nem mindenhol. 

– A mikroökonómia első törvé-
nye, hogy nincs ingyenebéd. 
Ennek fényében ki fizet az árstop 
miatt? 
– Mindenki. Ráadásul nem át-

látható módon, hiszen az ársapka a 
költségvetési hiányt növeli, vagy 
egyes vállalatok nyereségét telje-
séggel elviszi, és veszteségbe for-
dítja. Hogy ennek ki a kárvallottja? 
Mindenki és mindenki egyformán. 
Ebben a helyzetben a szegények és 
a gazdagok egyformán vannak ter-
helve, holott a válság költségeivel 
elsősorban a jómódúakat kellene 
terhelni. 

– Hogyan lehet gazdasági kérdé-
sekkel felkelteni a fiatalok érdek-
lődését? Egy, az ő számukra 
szervezett fesztiválon beszélge-
tünk, így a kérdés adja magát. 
– Szerintem minden fiatal érzi 

az árak emelkedését. Az egyete-
misták, akiknek az előadáson is be-
széltem, jobban megérzik ezeket a 
változásokat; látják a megélhetési 
költségek, a tandíjak, a lakbérek, 
az élelmiszer drágulását. Viszont 
az kell megérteniük, hogy ne kizá-
rólag a saját bajukként fogják fel 
ezeket a jelenségeket, hanem társa-
dalmi jelenségként. Mindig kér-
dezzenek rá az okokra, értsék meg 
a jelenség természetrajzát, és 
annak fényében olyan megoldáso-
kat dolgozzanak ki, amelyek nem-
csak hatékonyak, hanem a 
társadalmi szolidaritást is erősítik.

Az oldalt összeállította: Nagy-Bodó Szilárd
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Vészhelyzetben az állam pénzügyei 
Hogyan gazdálkodhat rosszul egy ország? 

Fenntartható fejlődés 
A fiatalok kezében a döntés 

 A DeepDive első kiadásán tartott előadást a fenntartható fej-
lődésről Borbély László, a Fenntartható Fejlődésért Igazgatóság 
államtanácsosa. Elmondása szerint nagyon fontos számára, 
hogy találkozik fiatalokkal, és felkelti az érdeklődésüket a 
téma iránt. Hiszen, amennyiben hallottak is a fenntartható 
fejlődésről, elvontnak gondolják, nem tudják, hogy milyen 
irányból kellene megközelíteni. Az államtanácsos ezt próbálja 
lefordítani a mindennapok nyelvére. 

Az energia mindenekfölött 
Mi lenne, ha eltűnne az elektromos áram? 

Az energia a mindennapi éle-
tünk részét képezi, a napi teendő-
inket mostanra lehetetlen lenne 
megoldani elektromos áram, gáz 
vagy éppen autó nélkül. Viszont 
fontos az energiahordozók tudatos 
felhasználása, hiszen a tarta-
lékok végesek. A fogyasztás 
mérséklésére és átalakítására 
az Európai Uniónak több stra-
tégiája is van, amit az elkövet-
kezendő években gyakorlatba 
fognak ültetni. Erről számolt 
be Antal Lóránt szenátor, az 
energiaügyi bizottság elnöke 
a DeepDive-on. 

Az elöljáró előadása (Ener-
gia mindenekfölött) objektív 
okok miatt elmaradt. Antal 
Lóránt úgy gondolja, hogy 
napjainkban már mindenki 
számára egyértelmű, hogy 
energia nélkül lassan semmi 
nem működne. Az energiahordo-
zók az inflációt is befolyásolják, és 
most minden lakos tapasztalhatja, 
hogy a többi között ezek rohamos 
drágulásának az az eredménye, 
hogy Romániában az infláció két 
számjegyű. Az energia nélkül az 
embereknek nem lenne vize, ke-
nyere, ruhája és autója sem. Az 
energia nélkül nem lenne élette-
rünk. 

Romániában az elmúlt években 
elég olcsó volt az energia, így 

senki nem foglalkozott vele, sem 
az ipari, sem a kereskedelmi, sem 
a háztartási fogyasztók. Amikor ta-
valy egy energiaválságban találta 
magát az Európai Unió, mindenki 
rájött arra, hogy mennyire fontos 

odafigyelni a tudatos energiafo-
gyasztásra. Antal Lóránt kiemelte, 
hogy nem akar végletekbe esni, és 
nem akarja azt mondani, amit 
Brüsszelben hangoztatnak, hogy 
földgázfogyasztás helyett télen in-
kább két kabáttal védekezzünk a 
hideg ellen. A szenátor úgy véleke-
dik, hogy meg kell találni az 
egyensúlyt, ami alapján Romániá-
ban az energia egy olyan biztonsá-
gos környezetben legyen előállítva 

és szállítva, hogy az az állampol-
gároknak jó legyen. 

Az energiaügyi bizottság elnöke 
szerint a következő évtizedben 
nagy szerepet kap a megújuló és a 
fosszilis energiahordozók harca. 
Elmondása szerint meg kell találni 
az utat, hogy miként lehet átállni 
tudatosan a fosszilis energiahordo-
zókról a megújuló energiaforrá-
sokra, mert mostanra egyértelműen 
látszik, hogy ebben van a jövő. 

A politikus elárulta, hogy azzal 
is számolni kell, hogy az Európai 
Bizottság az ukrajnai helyzetre 

való tekintettel a földgázt át-
meneti energiaforrásnak nyil-
vánította, míg az atomenergiát 
tiszta energiának. Továbbá a 
napokban megszületett az Eu-
rópai Bizottság egy nyilatko-
zata, amely a következő tíz év 
fejlesztéseit taglalja az ener-
gia szempontjából. Ebben 
többek között szó van a hidro-
gén fontosságáról, valamint a 
földgáz szerepéről. Az Euró-
pai Bizottság minden földgáz-
zal kapcsolatos beruházást 
célzottan fog finanszírozni, 
ami azt jelenti, hogy egyelőre 
még lesznek földgázzal kap-

csolatos beruházások, de már ki-
sebb mértékben.  

Az Európai Bizottságnak az is a 
tervei között szerepel, hogy 2025-
ig minden közintézményre napele-
met kell szerelni.  

Antal Lóránt véleménye szerint 
ezek nagyon tendenciózus vállalá-
sok, de erről fog szólni a következő 
időszak, mivel ebbe az irányba kell 
elmozdulni egy energiaszempont-
ból is fenntarthatóbb jövő érdeké-
ben.

Válságkezelés és újrakezdés 
Hogyan folytassuk az életünket? 

Mindenki életében több alkalommal jelentkeznek a válságok. 
Ezeket osztályozhatjuk aszerint, hogy külső vagy belső vál-
ságról van szó. Azonban bármelyik formájáról is beszéljünk, 
tagadhatatlan, hogy nehéz felállni ezekből, valamint személye 
válogatja, hogy ki mit érez válságnak. Van, aki már egy sza-
kítást követően a padlóra kerül, míg mások egy súlyos bal-
esetet is, amely örökre megváltoztatja az életüket, 
könnyűszerrel feldolgoznak, és gond nélkül folytatják az élet-
üket. 

A válságkezelésről és az 
újrakezdésről tartott elő-
adást a DeepDive-on Nagy 
Zsolt egykori politikus, az 
EuroAtlantic Consulting 
partnere. Elmondása sze-
rint az első lépés az, hogy 
felismerjük azt, amiben va-
gyunk, legyen szó akár 
külső, akár belső válságról. 
A szakember elmondása 
szerint vannak olyan té-
nyezők, amelyeket az em-
berek nem tudnak 
meghatározni. Elég csak az 
elmúlt két évre gondolni, 
amikor a koronavírus-jár-
vány egy olyan külső vál-
sághelyzetet teremtett mindenki 
számára, amit fel kellett dolgozni. 

A belső válságok tekintetében 
Nagy Zsolt elmondta, hogy akkor 
következnek be, amikor az emberek 
egy olyan fordulóponthoz érkeznek 
az életükben, amikor muszáj változ-
tassanak. A válsághelyzet feldolgo-
zása és az újrakezdés nem könnyű 
feladat, a tapasztalatokból lehet erőt 
meríteni, így nem árt azt is megis-
merni, hogy mások miként léptek ki 
az adott szituációból. 

A válság feldolgozásában és a to-
vábblépésben először meg kell ért-
sük, hogy miben vagyunk. Meg kell 
találjuk az okot, ami előidézte azt a 
bizonyos válságot. Utána kezdődik 
a gondolkozás és a cselekvés. Min-

denki rá kell jöjjön, hogy mi az, 
amit meg tud változtatni, és mi az, 
amit nem. Előbbit tegyük meg, 
utóbbit fogadjuk el. Vannak olyan 
pillanatok, amikor tudjuk azt foly-
tatni, amit addig tettünk, de szükség 
van egy kis alkalmazkodásra, vi-
szont fennáll az a helyzet is, amikor 
teljesen újra kell kezdjünk mindent. 
Ezek a teljes újrakezdések, amikor 
kötelező egy teljesen más irányba 
elindulni, hiszen, ha ezekbe a hely-
zetekbe még jobban beleássuk ma-
gunkat, akkor csak fölöslegesen 
használjuk fel az energiánkat. 
Ehhez természetesen nagy bátorság 
kell, de amikor egy olyan pillanat-
hoz érünk, amikor nem működnek 
a megoldási eszközök, akkor min-
denképpen kell változtatni. 

Az állam pénzügyeit rengeteg veszély fenyegeti. Napjaink-
ban két hatalmas kockázati tényező is jelen van, az egyik a 
járvány, a másik pedig a háború. Ezeknek az eredménye töb-
bek között az infláció, amelyet Romániában is mindenki ta-
pasztal. A vezetőknek az lenne a feladata, hogy az Európai 
Unióval közösen találjanak megoldást a kialakult helyzetre, 
és ne úgy próbálják orvosolni a jelenséget, hogy megölik a 
kisvállalkozókat. 

Az állam pénzügyeit rengeteg veszély fenyegeti. Napjaink-
ban két hatalmas kockázati tényező is jelen van, az egyik a 
járvány, a másik pedig a háború. Ezeknek az eredménye a 
többi között az infláció, amelyet Romániában is mindenki ta-
pasztal. A vezetőknek az lenne a feladata, hogy az Európai 
Unióval közösen találjanak megoldást a kialakult helyzetre, 
és ne úgy próbálják orvosolni a jelenséget, hogy megölik a 
kisvállalkozókat. 

Dr. Bokros Lajos                     Forrás: DeepDive 

Borbély László a DeepDive-on, előadás közben  
Forrás: DeepDive 

Nagy Zsolt                                             Forrás: DeepDive 

Antal Lóránt                                             Forrás: DeepDive 



A Kemény János Művelődési 
Társaság meghívására rendhagyó 
előadásnak lehettek részesei a 
szászrégeniek. A városi könyvtár 
adott otthont az eseménynek, me-
lyen a szép számban megjelent 
nézők előtt két, általunk igencsak 
jól ismert színművésznő, Kilyén 
Ilka és Ritziu Ilka Krisztina lépett 
fel. Kiemelném a tényt, hogy sok 
diákot is láthattunk a nézők között, 
amiért külön köszönet illeti azokat 
a tanárokat, akik az iskolai kerete-
ken kívül is – az ehhez hasonló elő-
adások által – az irodalom iránti 
belső igényt próbálják bennük fej-
leszteni.  

 Az előadás címe is érdekes és so-
katmondó: Tündökletes világ, 
amelyről az alábbi szinopszis többet 
elárul. Egy rövid interjúban a ren-
dezőtől, Kincses Elemértől megtud-
hattuk, hogy Tamási Áron mindig is 
közel állt a szívéhez, már állam-
vizsga-dolgozata is hozzá fűződik. 
Ez a rendezés sok örömet hozott 
számára, hiszen az író szinte min-
den írása egy-egy katedrális, ízes 
székely szavai mint megannyi szí-

nes festett üvegablak ragyognak 
benne. 

 Az előadás előtt Böjte Lídia, a 
Kemény János Művelődési Társa-
ság elnöke felolvasta a művészektől 
kapott rövid összefoglalót: 

„Tamási Áron költészetet és va-
rázslatot vitt a magyar színpadra. 
Előadásunkban a Szülőföldem, va-
lamint a Bölcső és bagoly című öné-
letrajzi jellegű írásokból mutatunk 
be válogatást, és ízelítőt adunk ud-
varhelyszéki népdalokból. A szülő-
föld, a falu, a szülői ház 
meghatározó élményei, történései a 
tündökletes, rendtartó székely falut 
tárják elénk. A történések sodrásá-
ban a munka és a megmunkált föld 
üzen a XIX. század végéről nekünk, 
a XXI. század emberének. Az em-
lékezés a gyermekkor sokszor szo-
morú eseményeit is megszépíti, és 
humorral, emberséggel teli, varázs-
latos világba kalauzol el. A váloga-
tásban a székely táj és ember eggyé 
olvad, az élet teljes bőségében árad. 
A felnőtt művész tekint vissza gyer-
mekkorára, s mi is szívesen időzünk 
ebben a gazdag lelkiségű, csodála-
tos, színes világban, ahol a földet 

megmunkáló ember harmóniában él 
a természettel. Tamási ezekben a 
műveiben mutatja be a leggazda-
gabban a székely falu valóságát, s 
az előadásunkban mi is ennek be-
mutatására törekedünk. Az előadás 

rámutat arra, hogy a megélt sze-
génység és sok nehézség ellenére az 
emberi értékek adnak útmutatót az 
élethez. A munka, az egészséges 
munkamorál, a közösségi alapelvek 
értelmet adnak az életnek, rendet te-
remtenek a világban, és életünk vé-
géig meghatározzák emberi 
mivoltunk minőségét.” 

 A tartalmas és színvonalas elő-
adásért – mely egyben premier is 
volt –, hálásak lehetünk a vendég 
művészeknek és a szervezőknek 
egyaránt.  

Köszönet érte, sokat gazdagod-
tunk, és az előadókat még vissza-
várjuk!  

Fábián Gizella 
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Szerkeszti: Mezey Sarolta

 A Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum, a Maros Megyei Tanfel-
ügyelőség és az Oktatási 
Minisztérium szervezésében május 
21-én első alkalommal került sor a 
0–8. osztályosoknak meghirdetett 
magyar néptáncverseny országos 
szakaszára Marosvásárhelyen, a 
Maros Művészegyüttes színpadán. 
A versenyen három megyéből 
(Maros, Fehér és Bihar) összesen 
21 diák mutathatta be tánctudását 
két-két kategóriában: páros és le-
gényes. 

 A műsort két bolyais diák, 
Schuster Erna (XII. A osztály) és 
Molnár Dávid (X. C osztály) irá-
nyításával követhették végig a 
meghívottak, szülők, felkészítők és 
minden érdeklődő. A néptánc szép-
ségéről, erejéről, tanításának fon-
tosságáról és néptáncos 
élményeikről osztották meg gon-
dolataikat a verseny kezdete előtt 
felszólaló szervezők, meghívottak: 
Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum igazgatója, Kiss 

Tünde, a Maros Megyei Tanfel-
ügyelőség magyar szakos tanfel-
ügyelője, Barabási Attila Csaba, a 
Maros Művészegyüttes igazgatója, 
valamint Fodor József, a Tanítók 
Házának igazgatója. 

 A táncelőadásokat kiértékelő bi-
zottság tagjai mindannyian a leg-
nagyobb szeretettel, lelkesedéssel, 
de ugyanakkor szakszerű megfi-
gyeléssel követték és értékelték az 
előadásokat. 

A zsűri elnöke dr. Benedek 
Tibor Magor, a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem adjunktusa 
volt, további zsűritagok: Kásler 
Magda, a Maros Művészegyüttes 
táncosa, énekese, tánckarvezetője, 
Ugron Noémi, a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum ze-
netanára, Farkas Sándor Csaba, a 
Maros Művészegyüttes táncosa, 
tánckarvezetője, valamint György 
Károly, a Maros Művészegyüttes 
táncosa.  

A versenybemutatók és az érté-
kelő bizottság döntése után minden 

diák ajándékcsomagban részesült, 
a zsűri által díjazásra érdemes tán-
cosok pedig minisztériumi okleve-
let vihettek haza. 

 Ezen a szombat délelőttön na-
gyon tartalmas, szívet melengető 
élménnyel gazdagítottak bennün-
ket a gyermek néptáncosok. Nem-
csak a technikás produkciók 
varázsolták el a közönséget, hanem 
az a gyönyörűség is, amely az öl-
tözetekből, a zenéből áradt. 
Mindez őseinktől ránk maradt ha-
gyomány, ami beépül a táncosok és 
azok csodálóinak magyarságtuda-
tába. Akkor vagyunk igazán mél-
tóak örökségünkhöz, ha ismerjük 
az örökségünket, gyakoroljuk és 
élővé tesszük azt. 

 Reményeink szerint a gyermek-
szólótáncversenynek a jövő évben 
is lesz folytatása, ezért arra bizta-
tunk minden tehetséges táncost, 
hogy nagy lelkesedéssel és ugyan-
ilyen profizmussal készüljön a kö-
vetkező alkalomra is. 

Fekete Erzsébet Noémi  

A marosvásárhelyi Magányosok 
Klubja a tordai sóbányába szerve-
zett kirándulást. A busz kormányá-
nál Balló József gépkocsivezető ült, 
aki nagy türelmet tanúsított a sok 
idős résztvevő iránt. A soron lévő 
tavaszi kirándulást Kopacz Imola 
szervezte, a látnivalókat részletes és 
tanulságos történelmi áttekintéssel 
ismertette. Kedves és humoros ide-
genvezető várt bennünket, Serestély 
Ferenc, aki részletesen mutatta be a 
bányát és ennek tárnáit.  

A tordai só kitermelése valószí-
nűleg már a római korban elkezdő-
dött, ám erről a tevékenységről 
nincs egyértelmű bizonyíték. Lehet, 
hogy a nagy középkori és modern 
kori (a 20. század első harmadáig 
zajló) kitermelések és a régi tárnák 
boltozatainak összeomlása, amelyet 
a sós tavak megjelenése követett, 
elpusztították az ősi kitermelés nyo-
mait. Ezért a mai értelemben vett 
sóbányászat kezdete a 11–13. szá-
zad tájára tehető. Azonban az első 
dokumentum, amely kifejezetten 
sóbánya létezéséről szól Tordán, 
1271. május 1-jén keltezett, és a 
magyar kancellária adta ki. A doku-
mentumok a tordai sóbányát a régió 
legfontosabb ellátási forrásának ne-
vezik. 

A leglátványosabb a bánya. A lá-
togatók a Ferenc József galériát, a 
Rudolf tárnát, a Mária Terézia tár-
nát, a József tárnát, a Crivac termet, 
a Névsorolvasó termet, a kiemelő-
akna tárnát, a Gizella pihenőt, a 
Szent Antal tárnát látogathatják 
meg. Megtudtuk, hogy a bányászok 
a sót 40-50 kg-os tömbökben vág-
ták ki. A munkások az általuk kivá-
gott darabra rávésték a nevüket, ami 
fontos volt az elszámolásnál. A só-

tömböket a munkások talicska se-
gítségével a bánya közepére szállí-
tották. Innen tízesével málhába, 
azaz egy kádba tették. Lovak for-
gatta emelőszerkezet segítségével a 
sót átemelték, és sínen közlekedő 
csillékbe ürítették, ezekkel szállítot-
ták a felszínre. 

2008–2010 között a hiteles bá-
nyatörténeti környezet véglegesen 
átalakult, a kirándulók kényelmé-
nek és szórakozásának biztosítására 
rendezkedett be (felvonó, neonvilá-
gítás, csónakázótó, előadó- és kon-
certterem, valamint esküvői terem). 

Több mint 100 méter mélység-
ben télen-nyáron azonos a hőmér-
séklet, a sós levegőben élmény 
bejárni az egykori sóvágók munka-
terét.  

Ezután Torda város felé vettük az 
irányt, a felszálláskor klubvezetőnk 
ajándékokkal várt, majd röviden be-
mutatta a város történelmét.  

A város első írásos említése I. 
Géza király 1075-ben kelt okleve-
lében olvasható. 1288-ban itt tartot-
ták az első dokumentált 
országgyűlést, 1542. december 20-
án az itt tartott országgyűlés ismerte 
el János Zsigmondot erdélyi fejede-
lemnek. Az 1568-as országgyűlésen 
hirdették ki – Európában elsőként – 
a vallásszabadságot. A várostól nem 
messze található a Tordai- és a Túri-
hasadék. Tordán meglátogattuk a 
városközpontot, és egy tágas, gyö-
nyörű parkban elfogyasztottuk az 
otthonról hozott elemózsiát, majd 
elindultunk hazafelé. Kirándulá-
sunk során csodás élményekkel 
gazdagodtunk, és szívből köszönjük 
klubunk vezetőjének a kitűnő szer-
vezést! 

Czerán Erzsébet 

Néhány évvel ezelőtt a Kornisa 
negyedben is voltak kihelyezett 
konténerek, külön az üvegeknek, 
műanyag flakonoknak, a papírhul-
ladéknak stb. A konténerekre rá volt 
festve, melyik mire szolgál.  

Így a lakosságnak alkalma volt 
szelektálni, s a megfelelő helyre 
dobni a fölöslegessé vált hulladé-
kot. Jelenleg híre-nyoma sincs 
ezeknek. Miért? Ezért minden hul-
ladék, üvegtörmelék, papír, mű-
anyag mind a szemétbe kerül. 

Ezt szóvá kell tennem. Egyik 
napon az összegyűlt újságokat – 
elég nagy mennyiséget – le akartam 

vinni a szemétbe, de az unokám 
megállított, mondván, hogy náluk a 
Kárpátok sétányon van külön kon-
téner a papírnak is, elviszi oda. 
Meglepett, és örvendtem a javasla-
tának. Igaz, nem először fordult elő, 
az elhasznált elemeket is elvitte, és 
ott helyezte el, ahol gyűjtik. 

Napjainkban sokat beszélünk az 
anyagok újrahasznosításáról, de 
nem csak beszélni kell róla, hanem 
tenni is érte. Mindezt a tisztább le-
vegő, a szebb környezet és az 
egészségünk érdekében.  

Varró Domokos,  
Marosvásárhely 

Országos gyermek-szólótáncverseny 
Marosvásárhelyen

Tavaszi kirándulás 

A hulladék újrahasznosításáról

 Tündökletes világ – Szászrégenben 



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (15821-I) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (15943) 

ELADÓ Bedében, a 63. szám alatt 2 
szobás, nagy konyhás téglaház 
melléképületekkel, kút, pince, gáz, 
villany, 12 ár beltelek. Érdeklődni a 0748-
348-167-es vagy a 0720-332-323-as 
telefonszámon. (16123) 

65 m2-es KERESKEDELMI HELYI-
SÉG kiadó a főtérhez közel: parkolási 
hely, három szoba és fürdőszoba. 
Tel. 0745-416-524. (16131-I) 

MINDENFÉLE 

ALKALMI FRIZURÁKAT készítek. 
Házhoz is megyek. Tel. 0740-846-
127. (15903-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk 
személyzettel, külföldre is, valamint 
törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(14975) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, 
csatornajavítást, bármilyen kisebb ja-
vítást és mindenféle más munkát, ke-
rítéskészítést is. Tel. 0740-756-103. 
(16122-I) 

KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel. 
0744-121-714. (15905-I) 

CÉG vállal 10% kedvezménnyel ház-
tetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, 
cserépforgatást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást. Tel. 0774-574-527. 
(15831) 

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel 
építkezési munkát: tetőkészítést le-
mezből vagy cserépből, szigetelést 
polisztirénnel, bármilyen sürgős tető-
javítást. A kiszállás és a szállítás in-
gyenes. Tel. 0742-964-777, István. 
(15887-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Fülöp Hunor.  
(16065-I) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, 
fából teraszt készítünk. Tel. 0721-
308-319, 0758-598-133. (16066) 

TETŐKÉSZÍTÉS, teraszkészítés, te-
tőjavítás, cserépjavítás, külső-belső 
szigetelés. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0750-132-410. 
(16067-I) 

VÁLLALUNK bármilyen tetővel kap-
csolatos munkát: tetőjavítást, tetőké-
szítést, cserépforgatást, szigetelést, 
festést, kerítéskészítést. Tel. 0758-
603-442, Zoli. (16116-I) 

KERTI MUNKÁT, permetezést, favágást 
vállalok. Tel. 0770-621-920. (15831) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15859) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső 
szigetelést, meszelést, bármilyen ki-
sebb javítást és mindenféle más 
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi. 
(15925-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Mik-
lós. (15891) 

VÁLLALOK mindenféle építkezési 
munkát, cserépfestést előnyös áron. 
Tel. 0741-352-972. (16132-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Egy éve távozott az élők 
sorából a nagyon szeretett 
férj, édesapa, após, nagyapa, 
testvér, apatárs, nagybácsi, 
rokon, jó barát,  

SEBESTYÉN ELEMÉR. 
Szép emléke szívünkben 
örökké megmarad. Nyugodjon 
békében! 
„A szeretet soha el nem 
múlik.” 

(1. Kor. 13,8) 
Szerettei. (16094-I) 

Fájdalommal és szívünk 
szeretetével emlékezünk a 
nyárádmenti születésű 
NYULAS LAJOSRA halálának 
30. évfordulóján. 
Elcsitult a szív, mely értünk 
dobogott,  
pihen a kéz, mely értünk 
dolgozott.  
Számunkra te sosem leszel 
halott,  
örökké élni fogsz, mint a 
csillagok.  
Felesége és gyermekei: Attila 
és Magda. (15995-I) 

Fájó szívvel emlékezünk 
május 31-én OLÁH IRÉNRE 
halálának harmadik évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott 
és nyugalma csendes! Szép 
emlékét egy életen át 
szívünkben őrizzük.  
Fiai: István és János, menye, 
Erika. (16104) 

Arany volt a szíved, munka az 
életed, Téged feledni nem 
lehet. 
Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
május 31-én FOGARASI 
NINÁRA halálának 10. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Leánya, Mária Magdolna, 
unokája, Zsolt és családja. 
(16092-I) 

Az idő elmúlhat, szállhatnak 
az évek, míg élünk, velünk 
lesz szép emléked. 
Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk május 30-án a 
szerető férjre, gondos 
édesapára, nagytatára, 
testvérre, MÁTYÁS JÁNOSRA 
halálának első évfordulóján. 
Áldott emlékét őrzik egy 
életen át szerettei. Nyugodjon 
békében! (16130) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Fájdalommal tudatjuk, hogy 

KOCSIS ANTAL 
színművész 

hosszú betegség után örökre 
megpihent. 
Temetése katolikus szertartás 
szerint lesz június 3-án Keme-
csén.  

A gyászoló család. (16129-I) 

Szomorúan tudatjuk, hogy május 

10-én  

RÁCZ JENŐ  

nyugalmazott biológiatanár,  

a 10-es iskola volt igazgatója, 

életének 95. évében csendesen 

elhunyt.  

Hamvait szűk családi körben he-

lyezzük örök nyugalomra az al-

sócsernátoni református temető- 

ben.  

Köszönjük mindazoknak, akik is-

merték, szerették és a temetésén 

megjelentek volna.  

A gyászoló család. (p.-I) 

 

 

 

 „Mikor elhagytak, mikor a lelkem 

roskadozva vittem, csöndesen 

és váratlanul átölelt az Isten.” 

 (Ady Endre) 

 Isten akaratában megnyugodva 

tudatjuk, hogy a szeretett élet-

társ, édesapa, nagyapa, rokon és 

jó barát, 

 ISTVÁN FERENCZ 

 vegyész-kutató 

 életének 87. évében, méltóság-

gal viselt hosszas szenvedés 

után csendesen megpihent. 

 Temetése június 2-án, csütörtö-

kön 13 órakor lesz a marosvásár-

helyi református temetőben. 

Emléke legyen áldott, nyugalma 

csendes!  

 A gyászoló család. (16137-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (66289) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256) 
A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERE-
LŐT, LAKATOST és MARÓST. Előnyt jelent a szakmai tapasztalat. 
Önéletrajzokat várunk az  office@securitechromprod.ro e-mail-címre, 
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdeklődni a 
0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66537-I) 
MAGÁNCÉG RAKTÁROST alkalmaz. Előnyös bérezés. Érdek-
lődni a 0771-707-880-as telefonszámon. (66557-I) 
A HOPE SPED KFT. alkalmaz C+E kategóriás hajtási jogosítvány-
nyal rendelkező SOFŐRÖKET ponyvás és tartálykocsikra. Vonzó fi-
zetés, rugalmas munkaprogram hétvégi otthon maradással: 4 hét úton, 
2 hét otthon; 6 hét úton, 3 hét otthon; 8 hét úton, 4 hét otthon. Rész-
letek a 0742-428-389-es telefonszámon. Az önéletrajzokat elküldhetik 
a g.ghiga@hopesped.ro e-mail-címre. A cég székhelye: Kovászna 
megye, Sepsiszentgyörgy, Cigaretta (Ţigaretei) u. 57. szám. (66555) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Angol- 
és románnyelv-tudás kötelező. Érdeklődni a következő telefonszá-
mon: 0723-244-200. (sz.-I) 
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe ELADÓKAT. Érdeklődni a 
cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-
es  telefonszámon. (66534-I) 
Alkalmazunk FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ 
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a következő te-
lefonszámon:  0744-163-329, délelőtt 8 órától 15 óráig. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

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

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

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
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Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, 
nagymamára, 

REGIÁN IRÉNRE  
szül. Kiss  

2022. május 31-én, halálának ötödik évfordulóján.  
Emlékét őrzi férje, Tibor, két fia:  

Tibor, Attila és felesége Melánia, unokája, Adrienn,  
a rokonság, a barátok, szomszédok.  

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes !  
 

Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted,  
soha nem halványul emléked.  

Kedves és jólelkű az én drága Édesanyám,  
szívszorító bánatot hagyott földi lét után.  
Szívemben örökké él, marad a bánatom,  

mosolygós arcát feledni soha nem fogom.  
Emlékedben, szívedben ott él ő,  

álmaidban nézed, milyen élő.  
Nem is halt meg, nyugtasd meg a lelked,  

amíg te élsz, ő is itt él benned!  
(sz.-I)

Arca még mindig itt lebeg a szemem előtt. 
Igen, most is határozottan látom Őt. 

Könny szökik a szemembe, hogyha Rá gondolok. 
Bár tudom, álmát vigyázzák angyalok. 

 
Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon! 

De ide már sosem térhetsz vissza, tudom. 
Hiába várlak Téged, talán jobban, mint rég. 

Az otthonod a végtelen csillagos ég. 
 

Messze-messze tőlünk, hozzánk nem jöhetsz már, 
Nekem is mennem kell hát utamon tovább. 

Az út, melynek végén, remélem, találkozom Veled. 
Szememben mindig élsz. Sosem feledlek. 

 
Fájdalommal és szívünk minden szeretetével emlékezünk drága 
jó édesapánkra, az ákosfalvi  

ÚJFALVI BENJÁMINRA  
halálának 6. évfordulóján. Áldott, szép emlékét szívünkbe zárva 
őrizzük.  

Leányai: Melinda, Anikó és családjuk. 
Pihenésed legyen csendes, drága édesapánk! (mp.-I) 
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Június 1-jén újra  
MESEVÁSÁR  

az Ariel színházban 
 

Az Ariel színház és a Pro-KaArt  
Kulturális Egyesület legutóbb 2019-ben szervezett 
Mesevásárt, akkor  körülbelül 2500 gyerek és felnőtt  
látogatott el a gyereknapi eseményre. 

A szervezők idén újra szeretettel várnak minden 
érdeklődőt a IV. Mesevásárra, amelynek helyszíne a 
Nyomda utcai Ariel színház nagyterme és belső ud-
vara.  

Reggel 10 és este 7 óra között a többi között gyer-
mekkönyvvásár, gyerekelőadás, koncert, vetélkedők, 
zenés  játékok és kézműves-foglalkozás várja  
a játszani vágyó gyermekeket és felnőtteket.


