
A múlt hét végén került sor Szovátán a 7. tökfesztiválra, és a 
látogatók száma is bizonyította: ősszel is nagy az igény a 
fesztivál jellegű rendezvényekre.  

Mivel tavasszal és ősszel Szováta kevesebb érdekességgel tudja csá-
bítani a látogatókat, turistákat, néhány évvel ezelőtt azon kezdtek töp-
rengeni a helyiek, hogy milyen látványosságot találjanak ki, mire valaki 

rávágta: tök mindegy, mi lesz, csak legyen már valami. Így ugrott be az 
ötlet, hogy a szántóföldek termése, a számos formájú és színű tök nem-
csak az udvarok, lakások, hanem a város dísze is lehet ősszel, és ebből 
kezdtek új turistacsalogatót építeni Szovátán. Kezdetben kis költségve-
téssel és kis helyszínen, a Medve-tó körül, később egyre több érdeklő-
dővel, bekapcsolódó csoportokkal, fellépőkkel és programokkal, míg 
mára a rendezvény már igazi fesztivállá nőtte ki magát, amely teljesen 

A hatvanhatodik év 
E hét vasárnapja október 23-a esik. Hatvanhat évvel ezelőtt „ezen 

a napon, Debrecenben, majd Budapesten kezdődött az a békés tün-
tetés, amely pár napon belül lángba borította Magyarországot, és a 
világtörténelem egyik kicsiny, ám kimagasló fejezetévé vált. (…) 
1956 idején teljesen egyértelmű volt, hogy ki hazudik. Ma ablakzsi-
ráfok vagyunk a világra, és mégsem tudjuk, hogy kinek van igaza” 
– írtuk e sorokat két évvel ezelőtt, az 1956-os forradalom évfordu-
lóján. Akkoriban, a covid dühöngésének idején elképzelhetetlennek 
tűnt, hogy egy annál is nagyobb csapás érjen bennünket, hiszen mind 
tudjuk, mit éltünk át, és ha nem is rettegtünk, de azért aggódtunk a 
jövőért. Arra gondoltunk: ha valahogy, valamikor véget ér, annál 
már csak jobb jöhet. 

Nos, vége lett. És nem lett jobb. Más lett. Mert a közvetlen veszély 
elmúlt ugyan (úgy tűnik), de a múlt sötét lapjaiból reánk törő, el-
képzelhetetlennek tartott repeta megismétlődött: a karanténvilágot 
az európai háború rémképe követte. A legrondább fejezetek vissza- 
tértek, és rút pofájukkal közöttünk kísértenek. A háború esetében 
nem közvetlen, de közvetett veszélyként, amely annyira épp elegendő, 
hogy ismét aggódva tekintsünk a szinte minden bizonnyal kataszt-
rofális válságot hozó jövőbe. Nyugtatgatjuk magunkat, hogy annyira 
senki sem hülye, hogy világháborút robbantson ki, miközben törté-
nelmi példákból kiindulva azért tudjuk, hogy de.  

(Folytatás a 5. oldalon)

Gligor Róbert László 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Életre szóló  
táncok, énekek 
Hat és fél évtizeddel ezelőtt, éppen az 
őszi időszakban született meg az or-
szágban egyedülálló Állami Székely 
Népi Gyermekegyüttes, amely az öt-
venes-hatvanas-hetvenes években 
több ezer gyerek és fiatal számára je-
lentett örömforrást, biztonságot adó 
közösségi létformát és sikerélmények 
felejthetetlen sorozatát.  

____________7. 
Jövő év augusz- 
tusáig maximálva  
a gáz ára 
A fogyasztók közül többen jelezték, 
hogy a villanyszámlákhoz hasonlóan a 
gázszámlák is késnek, és aggodalmu-
kat fejezték ki a több hónapos szám-
lák kifizetése miatt. Ezért 
kérdéseinkkel az Electrica szolgáltató 
után megkerestük az E.ON Energie 
România marosvásárhelyi kirendeltsé-
gét is.  

____________8. 
Verhető csapattal 
szemben maradt 
alul a CSM 
Nem a legjobb napját fogta ki a Ma-
rosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata 
Nagyszebenben: az alakulat kikapott a 
helyi CSU-tól, amelyet  simán vert egy 
idény előtti formaellenőrzőn. Martini-
ćék csak mímelték a védekezést a 
második negyedben, ez pedig végül 
döntőnek bizonyult. 
____________10.

Több tízezren fordultak meg a fürdővárosban a hét végén 

Valódi fesztivál, ismét tök-életesen

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Sok-sok ötletes tökös és őszi díszletet tettek közszemlére a diákok Fotó: Gligor Róbert László 



 

IDŐJÁRÁS 
Részben napos idő 
Hőmérséklet: 

max. 17 0C 
min.  2 0C

Ma NÁNDOR,  
holnap VENDEL napja. 
VENDEL: német eredetű, jelen-
tése: a vandálok népéhez tartozó.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. október 18.

1 EUR 4,9357
1 USD 5,0185

100 HUF 1,1962
1 g ARANY 266,3385

Jövő héten vakáció 
A 2022–23-as tanév szerkezetének megfelelően a héten 
zárul az ötmodulos oktatási program első része. Jövő héten 
őszi vakáción lesznek az óvodások és az iskolások, a felső 
tagozatos általános iskolásokat és a középiskolásokat is 
beleértve. A második modul október 31-én, hétfőn kezdő-
dik, és december 22-éig, csütörtökig tart. A téli szünidő ja-
nuár 9-én ér véget, ekkor kezdődik a harmadik tanítási 
szakasz. 

Vásár a Színház téren 
Őszi termékvásár nyílik október 19-én, ma Marosvásárhe-
lyen, a Színház téren. A naponta 9 és 21 óra között (szom-
bat estig) nyitva tartó vásáron helyi termelők és 
kézművesek kínálják árucikkeiket. A gazdag választékban 
egyebek mellett házi élelmiszerek, édességek, szörpök, 
kézzel készített ékszerek, natúr kozmetikumok is megtalál-
hatók. 

16. Olympikus-kupa 
A hét végén, október 21–23. között 16. alkalommal tartják 
meg Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők Olympikus-ku-
páját. 21-én, pénteken délelőtt 10 órától horgászversenyre 
várják a résztvevőket, 18 órakor kulturális előadásra kerül 
sor a Mihai Eminescu Művelődési Központban (Ifjúsági 
Ház). A fellépők között lesz Máté Dalma, Nyikó Anetta, Sza-
kács Erika, Neagoi Évike és az Olymikus Mix. Műsorvezető 
Kozsik József. A teremsportok szombaton délelőtt 10.30-
kor a Sportcsarnokban, a szabadtéri sportok 11 órakor a 
Ligetben rajtolnak. A díjazásra 19 órától kerül sor, majd buli 
zárja a rendezvényt.  

Gabi és a repülő nagypapa  
az Arielben 

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban ok-
tóber 20-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor a Gabi és a 
nagypapa című mesejátékra várják az 5 év fölötti gyerme- 
keket. Rendező: Vidovszky György. 

Kabaré-előadás Szászrégenben 
Kabaréjelenetek, anekdoták, sanzonok, kuplék és híres 
magyar filmek betétdalai szerepelnek a Kabaré – a holnap 
városából című előadásban, amelyre október 21-én, pén-
teken este 7 órai kezdettel kerül sor a szászrégeni Eugen 
Nicoară Művelődési Ház nagytermében. Fellépnek: Kolcsár 
Katalin, Székely Zsejke, Plesa Róbert, Rigmányi István 
énekművészek, Gyenge Zoltán Balázs hegedűművész, 
Kolcsár Péter zongoraművész és Varkucs Róbert konferan-
szié. A műsort Plesa Róbert és Sorbán Attila állította össze. 
Az előadásra a belépés ingyenes. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó  

19., szerda 
A Nap kel  

7 óra 45 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 29 perckor.  
Az év 292. napja,  
hátravan 73 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.

Csütörtök a múzeumban #29 
Zenél a Palota

A Csütörtök a múzeumban #29 alkalmából október 20-
án 17 órakor magyar, 18 órakor román nyelven kerül sor a 
Kultúrpalota Kistermében a Zenél a Palota című rendez-
vényre. Két vendégünk, id. Jeremiás István és ifj. Jeremiás 
István, akit Jonas néven ismerhetünk, a 20. század zenéjé-
nek világába kalauzolja az érdeklődőket. A rendezvényen 
a Kultúrpalota látogatására szóló belépőjeggyel lehet részt 
venni, amely felnőtteknek 16, nyugdíjasoknak 8, tanulók-
nak és diákoknak 4 lejbe kerül. A helyek száma korlátozott, 
helyfoglalás a 0749-912.992-es telefonszámon vagy a 
pr@muzeulmures.ro e-mail-címen. 

Id. Jeremiás István szakmáját tekintve radiológus, és 
mintegy 50 éve foglalkozik zenével, többek között a 20. 
századi zene új művészeti ágaival, a rockkal és rokon zenei 
stílusokkal. Elmondása szerint természetes, hogy ösztönö-
sen érdeklődött a 20. századi művészet új ága iránt, hiszen 
ez kortárs zene.  

Bach művei is nagy hatással voltak rá, ezért elkezdte a 
klasszikus zene történetét behatóbban tanulmányozni. Id. 
Jeremiás István vallomása szerint mostani rendezvényünk 

ötlete 2015-re nyúlik vissza, ekkor a Marosvásárhelyi 
Rádió Bakelitparti című műsorában beszélt arról, hogyan 
hat ránk a rockzene.  

Ifj. Jeremiás István, avagy Jonas fogorvos. Szabadide-
jében DJ-ként tevékenykedik dr. Panda néven. Jonas klasz-
szikus zene iránti szenvedélye otthon kezdődött, és 
édesapjával részt vett csütörtökönként a klasszikus zenei 
koncerteken.  

Ezen a rendezvényen apa és fia kalauzol minket a Palo-
tában, majd a Kisteremben egy rocklemezt mutatnak be, 
és arra buzdítják a közönséget, hogy fedezze fel a kevésbé 
ismert hangokat és azok keletkezési módját. A találkozás 
helyszíne nem véletlen, hiszen a szecesszió jelentette az 
első radikális formabontást a zenében és más művészeti 
ágakban. Rendkívüli eseményünkön szó lesz mindezen 
változásokról és hatásaikról.  

FB-event: https://fb.me/e/1Zk6i5UwF  
Mindenkit szeretettel várunk! 
 

A Maros Megyei Múzeum csapata 

Három új sportberuházást indítanak el
Három új sportlétesítmény felépíté-

sére biztosít finanszírozást a fejlesztési 
szaktárca, Erdély három településén 
biztosítjuk, bővítjük a sportolási lehe-
tőségeket – jelentette be Cseke  
Attila RMDSZ-es fejlesztési minisz-
ter. 

„Nem is olyan rég azt mondta 
nekem valaki, hogy az embereket nem 
érdekli az a sok hír, amit lassan két éve 
közzéteszünk „ilyen meg olyan” beru-
házások építéséről vagy felújításáról. 
Ha valamiben egyet tudok érteni vele, 
hogy bőven van miről beszámolni – 
talán el is sikkad a sok információ. 
Minden mással viszont vitatkoznom 
kell, hiszen kit ne érdekelne, hogyan 
fejlődik saját települése, hogy minden 
nehézség ellenére végre komoly pénz-
összegeket fordítunk beruházásokra, 
az erdélyi, romániai emberek minden-
napjainak megkönnyítésére? Erdély, 
Partium az otthonunk, de az ország 

többi része is fejlődik” – fogalmazott 
Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettes. 

„Minden sportberuházással az 
egészséges életmódot támogatjuk, biz-
tosítjuk a gyermekek számára a szük-
séges infrastruktúrát ahhoz, hogy 
megtanuljanak úszni, a felnőttek szá-
mára pedig a sportoláshoz való hozzá-
férést” – nyilatkozta Cseke Attila. 

Új tanuszoda épül Déván, Hunyad 
megyében, ahol a diákok úszni tanul-
hatnak, hétvégén és tanórák után pedig 
bárki sportolhat. A tanuszoda meden-
céje 25x15,4 méteres lesz, 6 úszósávot 
alakíthatnak ki benne, mellette pedig 
124 férőhelyes lelátókat. Az épület 
alatt hőpumpákat létesítenek, így az 
uszoda működtetéséhez szükséges 
energia felét megújuló erőforrásokból 
nyerhetik. Az RMDSZ által vezetett 
fejlesztési minisztérium közel 30 mil-
lió lejt biztosít a beruházásra. 

A Kovászna megyei Bardoc telepü-
léshez tartozó Erdőfülén új sportcsar-
nok épülhet a fejlesztési minisztérium 
finanszírozásával. A sportcsarnok 
földszintjén kosárlabda-, röplabda-, te-
nisz- és kézilabda-mérkőzésekre fel-
szerelt és felfestett pálya lesz, mellette 
öltözőkkel, zuhanyzókkal, az emele-
ten pedig egy 180 férőhelyes lelátó. A 
beruházásra 11 millió lejt biztosít a 
szaktárca. 

Gyulakután, Maros megyében lab-
darúgópályák és uszoda is épül. A gye-
pes pályát 372 férőhelyes lelátóval 
építik, így helyi mérkőzéseket szer-
vezhetnek rajta. A műfüves, bekerített 
pályát éjszakai világítással látják el, a 
kültéri úszómedence 25x15 méteres 
lesz. A pályák és a medence melletti 
épületben öltözők, zuhanyzók és 
sportszertár lesz. A fejlesztési szak-
tárca 10 millió lejt biztosít a beruhá-
zásra. (közlemény)

XXIV. Bernády Napok
A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány szer-

vezésében október 18–28. között kerül sor a XXIV. Ber-
nády Napok rendezvénysorozatára. 20-áig tematikus 
diákvetélkedők – virtuális kincskeresés, sport- és képző-
művészeti vetélkedő – zajlanak. 27-én, csütörtökön 18 óra-
kor a Bernády Házban tartják a rendezvénysorozat 
ünnepélyes megnyitóját, ekkor az alapítvány 30 évén lesz 
a hangsúly, a földszinti galériában képzőművészeti, az 
emeletiben fotókiállítás nyílik, illetve bemutatják a Galéria 
a Bernády Házban 3. című művészeti albumot. 28-án, pén-

teken délelőtt 10 órakor a református temetőben megko-
szorúzzák Bernády György sírját, 10.15-től a köztéri szob-
rát. 12 órakor a Bernády Házban díjazzák a diákvetélkedő 
nyerteseit. 18 órakor a Kultúrpalotában adják át a Bernády-
emlékplakettet, majd Mácsai Pál magyarországi színmű-
vész Azt meséld el, Pista! című előadása következik. A 
gálaestre a belépés ingyenes, de helyjegy igénylése szük-
séges. Foglalás telefonon (0265-266-855) vagy személye-
sen a Bernády Házban hétköznapokon 9–17 óra  
között. 
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1956. október 23-án a debreceni, majd budapesti di-
áksereg tüntetése a világ egyik legnagyobb hatalmával 
való fegyveres harccá emelkedett. A fiatalság, a ra-
gyogó lelkesedés és fénylő naivitás tűzharcává az elnyo-
mókkal szemben, amely dicsőséges, történelmi változást 
hozó bukást eredményezett. A forradalom – úgy tűnt –, 
megnyerte a harcot, miközben az atomhatalom vezető-
inek fondorlatos terve már október 31-én megszületett: 
látszólag egyetértenek, közben csapatokat vezényelnek, 
majd támadnak. A forradalom elbukott. Több ezren 
meghaltak. Több százezren elmenekültek. Generációvá 
váltak Amerikában. Svájcban. Franciaországban. 

2022. október 18-án, e cikk írásakor háború zajlik a 
szomszéd országban – háború, amely az európai civili-
zációnak a múlt traumáiból fakadó, a békés megoldások 
felé tartó fejlődésébe vetett alapvető hitet kérdőjelezte 
meg. És a nagyapáink forradalmát vérbe fojtó szuper-
hatalom utóda ismét cselezik: nevén nem nevez, népsza-
vazással erősít, családapákat fogdos össze az utcáról 
és vezérel a frontra, civileket bombáz. Hogy mi lesz a 
vége, senki sem tudja. De túléltük a gyűlölt rendszerüket 
és a benne robbanó Csernobilt, túléltük az ebből a rend-
szerből fakadó vadkapitalizmust, és most abban re-
ménykedünk, hogy túléljük ezt is. 

Egy dolog azonban bizonyos volt és azonos volt 
1956-ban és 2022-ben is – és ezt senki, semmilyen  
geopolitikai vagy ideológiai maszlaggal, rommá indo-
kolt pártállással, a közelmúltban keresendő ok-okozati 
összefüggéssel nem tudja megcáfolni –: az, hogy ismét 
idegen tankok állnak mások földjén.

Védeni kell a legkiszolgáltatot-
tabb háztartásokat 

Az egyre emelkedő élelmiszer- és energiaárak által 
sújtott háztartásokat célirányos, korlátozott idejű tá-
mogatásokkal kell védeni, a fosszilis üzemanyagok 
ágazatában az árplafon lehetővé tenné például, hogy 
az Európai Unióban finanszírozzák ezeket az intéz-
kedéseket – jelentette ki Valdis Dombrovskis, az Eu-
rópai Bizottság alelnöke kedden Strasbourgban, az 
Európai Parlament plenáris ülésén. Hozzátette, hogy 
az ágazat extraprofitadója is a nehéz helyzetbe került 
háztartások támogatását segítené elő. Mint mondta, 
az általános fiskális segítségnyújtás nem lehetne 
ennyire hatékony, mert az növelné az inflációt és az 
energiaárakat, és gyengítené a gazdaságot. El-
mondta, hogy az Európai Központi Bank mindent 
megtesz az infláció leszorítása érdekében, de a tag-
államoknak is hatékony adó-, illetve monetáris politi-
kát kell kialakítaniuk. (MTI) 

Skócia független országként 
visszalépne az EU-ba 

A skót kormány hétfőn közzétett cselekvési prog-
ramja szerint Skócia független országként vissza-
lépne az Európai Unióba, és csatlakozna az EU belső 
határellenőrzés nélküli schengeni övezetéhez. A 110 
oldalas dokumentumban ugyanakkor nem szerepel, 
hogy Skócia belépne az euróövezetbe is: a program-
csomag szerint a függetlenség elnyerése utáni idő-
szakban a brit font maradna használatban, de 
megkezdődne a skót font és a saját jegybank meg-
teremtésének előkészítése. A tervezet nem szab ha-
táridőt a saját kibocsátású skót font 
meghonosításának. A programcsomag megfogalma-
zása szerint erre „a megfelelő időpontban” kerülhet 
sor, és a skót parlament feladata lenne e „megfelelő 
időpont” kritériumainak meghatározása. (MTI) 

Mindhárom német atomerőmű 
üzemidejét meghosszabbítják 

Mind a három, még működő németországi atom-
erőmű üzemidejét meghosszabbítják 2023 tavaszáig 
– döntött hétfőn Olaf Scholz kancellár. A szociálde-
mokrata politikus a két koalíciós partnere, a Zöldek 
és a liberálisok (FDP) közötti vitát lezárva közölte, 
hogy a három erőmű üzemidejét legfeljebb bő három 
hónappal, 2023. április 15-ig hosszabbítják meg, és 
az illetékes minisztériumoknak haladéktalanul el kell 
készíteniük az ehhez szükséges jogszabályokat. Olaf 
Scholz erről levélben tájékoztatta Robert Habeck al-
kancellárt, gazdasági minisztert, a Zöldek politikusát, 
Christian Lindner pénzügyminisztert, az FDP elnökét 
és Steffi Lemke környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi 
és nukleáris biztonsági ügyekért felelős minisztert, a 
Zöldek politikusát. (MTI) 

Ország – világ 

A hatvanhatodik év

Elfogadta a szenátus az igazságszolgáltatás reformját elő-
irányzó törvénytervezeteket, amelyeket a kormány terjesztett 
a testület elé – adta hírül kedden a közszolgálati rádió. 

A szenátus a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) 
működéséről, az igazságszolgáltatás megszervezéséről, illetve 
a bírák és ügyészek jogállásáról szóló három törvénytervezetet 
szavazta meg a kormánykoalíciót alkotó pártok támogatásá-
val. Korábban a képviselőház is elfogadta a jogszabályo- 
kat. 

Az ellenzéki USR és AUR honatyái a tervezetek ellen sza-
vaztak, mert szerintük alkotmányellenesek. Bejelentették, 
hogy az alkotmánybíróságon fogják megtámadni őket. Az 
USR azt is nehezményezte, hogy a kormányoldal nem várta 
meg az illetékes nemzetközi szervezetek véleményezését, és 
szerintük a jogszabályok kiteljesítik azokat a „reformellenes” 

intézkedéseket, amelyeket a szociáldemokraták kezdeményez-
tek a 2017–2018-as időszakban. 

A kormányon lévő PSD, PNL és RMDSZ szerint azonban 
a jogszabályok figyelembe veszik a Velencei Bizottság és az 
Európa Tanács korrupcióellenes szakértői csoportja, a 
GRECO által megfogalmazott elvárásokat. 

Turos Lóránd, az RMDSZ szenátusi frakcióvetője szerint a 
törvénytervezetek elfogadása fontos lépést jelent az igazság-
szolgáltatás terén, és összefügg Románia óhajtott schengeni 
csatlakozásával is, hiszen a román igazságszolgáltatás  
Brüsszelből való figyelemmel kísérése csak akkor zárul le, ha 
Románia korszerűsíti az igazságügyi törvényeit. 

Korábban Románia schengeni csatlakozását egyebek mel-
lett azért halasztották el, mert egyes tagállamok elégtelennek 
tartották a román igazságszolgáltatási reformokat. (MTI) 

Elfogadta a parlament az igazságszolgáltatási  
törvényeket 

A brit választók alig tíz százaléka elégedett Liz Truss mi-
niszterelnök tevékenységével a kedden ismertetett legfrissebb 
országos felmérés szerint. Az adatok szerint Trussnál közvet-
len hivatali elődje, a sorozatos belpolitikai botrányok miatt 
nyáron távozásra kényszerített Boris Johnson is sokkal nép-
szerűbb. 

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov által 
1724 brit felnőtt bevonásával elvégzett felmérés kimutatta, 
hogy az alig több mint egy hónapja hivatalban lévő Truss tá-
mogatottságának nettó egyenlege – az elégedettek és az elé-
gedetlenek százalékos arányának különbsége – mínusz 70. 

A YouGov részletes adatsora szerint ugyanis tíz válaszadó 
közül átlagosan mindössze egy mondta azt, hogy jó vélemény-
nyel van a jelenlegi miniszterelnökről, a résztvevők 80 száza-
léka ugyanakkor kedvezőtlenül – ezen belül 62 százalék 
nagyon kedvezőtlenül – ítéli meg Liz Truss tevékenységét. 

A cég hangsúlyozza, hogy Truss nettó támogatottsági 
egyenlege egy hét alatt 14 ponttal zuhant. 

A friss kutatás adatai szerint a miniszterelnököt az általa 
vezetett kormányzó Konzervatív Párt szavazói is igen kriti-
kusan ítélik meg. Truss támogatottsága e választói körben 
mindössze 20 százalékos, a róla kedvezőtlenül nyilatkozó tory 
szavazók aránya 71 százalék, vagyis Liz Truss támogatottsá-
gának egyenlege a kormánypárt híveinek körében mínusz 51. 

A YouGov kiemeli a felmérés eredményeinek keddi ismer-
tetésében, hogy Truss támogatottsági egyenlege a konzervatív 
szavazótáboron belül egy hét alatt 26 ponttal – vagyis az or-
szágos átlag csaknem kétszeresével – zuhant. 

Az előző miniszterelnökről, Boris Johnsonról a vizsgálatba 

bevont választók összességén belül majdnem háromszor any-
nyian mondtak kedvező véleményt, mint jelenleg hivatalban 
lévő utódjáról: Johnson támogatottsága 29 százalékos, a vele 
szemben kedvezőtlen véleményt hangoztatók aránya 65 szá-
zalék, így a volt kormányfő nettó népszerűségi egyenlege mí-
nusz 36, fele olyan rossz, mint utódjáé. 

A Konzervatív Párt egészének megítélése is igen kedvezőt-
len: a YouGov kedden ismertetett adatai szerint a felmérés 
résztvevőinek mindössze 18 százaléka mondott jó véleményt 
a kormánypártról, 71 százalékuk ugyanakkor elégedetlen a 
konzervatívokkal, vagyis a párt nettó támogatottsági egyen-
lege mínusz 53. Ez kilenc ponttal rosszabb eredmény az egy 
héttel korábbinál. 

Liz Truss és a Konzervatív Párt népszerűségének meredek 
hanyatlását mindenekelőtt az elmúlt hetek példátlan adópoli-
tikai zűrzavara okozta. 

A pénteken menesztett előző pénzügyminiszter, Kwasi 
Kwarteng szeptember 28-án átfogó adócsökkentési csomag-
tervet jelentett be, ezt azonban hatalmas – soron kívüli jegy-
banki intervenciót is igénylő – piaci felfordulás követte, mivel 
a piaci szereplők nem látták biztosítottnak a 45 milliárd font 
értékű program finanszírozhatóságát. 

Kwarteng utódja, Jeremy Hunt a héten – a modern brit po-
litikatörténetben szinte példátlan szakpolitikai korrekcióval – 
csaknem az összes adócsökkentési intézkedést visszavonta. 

Egybehangzó, nem cáfolt brit médiaértesülések szerint az 
alsóházi tory frakció a kormány piaci és politikai hitelességét 
alapjaiban megrendítő adópolitikai fiaskó nyomán már aktí-
van foglalkozik a vezetőváltás gondolatával. (MTI) 

A britek tíz százaléka elégedett Liz Truss  
miniszterelnöki tevékenységével

Temesváron uniós finanszírozással 
építik ki a forradalom útvonalát – jelen-
tette be a Facebookon Dominic Fritz, a 
város polgármestere. 

Az USR színeiben megválasztott elöl-
járó közölte: a város számára jelképér-
tékű projekthez a helyreállítási alapból 
nyert 4,5 millió eurós finanszírozást az 
önkormányzat. Az erre vonatkozó szer-
ződést hétfőn írta alá Bukarestben 
Ruben Laţcău alpolgármester. 

„Az érzelmek, a skandálások, a tün-
tető tömeg felhördülése, a golyók süví-
tése és a kommunistaellenes forradalom 
képei visszatérnek Temesvár utcáira. Új-
ragondoljuk a köztereket 1989 decembe-
rének forró helyszínein úgy, hogy a 
turisták és a város lakói a múlt tudatában 

lépjenek e terekre” – közölte a polgár-
mester. Hozzátette: a modern technoló-
giát is segítségül hívják ahhoz, hogy a 
temesváriak újraélhessék a forradalom 
napjainak a feszültségét és reményét. 

Megjegyezte: jelenleg egyeztetések 
folynak a forradalmárszervezetekkel, és 
készülnek a térátalakítási tervek. 

Dominic Fritz úgy vélte: sokkal látha-
tóbbá, kitapinthatóbbá kell tenni Temes-
vár forradalmi identitását. A romániai 
felmenőkkel nem rendelkező, Németor-
szágban született politikus, aki felnőtt-
ként költözött Temesvárra, és tanult meg 
románul, úgy vélte, a városvezetés fel-
adata annak a biztosítása, hogy a követ-
kező nemzedékek nem felejtik el a város 
történetének eme felemelő fejezetét. 

A polgármester kilenc helyszínt neve-
zett meg, ahol térátalakításba kezdenek. 
Ezek egyike a Mária tér, ahol az a refor-
mátus templom áll, amelyben Tőkés 
László szolgált az 1980-as évek végén. 
A lelkésznek a kommunista diktatúrával 
szembeni ellenállása és az erre válasz-
ként érkező hatalmi fellépés szolidaritási 
hullámot váltott ki Temesváron. A Tőkés 
László védelmében kialakult 1989. de- 
cember 15-i szolidaritástüntetés másnap 
kommunistaellenes, diktatúraellenes 
tüntetéssé alakult, harmadnap véres 
megtorlást vont maga után, hat nappal 
később pedig az ország több nagyváro-
sára is átterjedt, és megdöntötte Nicolae 
Ceauşescu kommunista diktátor hatal-
mát. (MTI) 

Temesváron kiépítik a forradalom útvonalát
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(Folytatás az 1. oldalról)

Támogatja az EP Románia és Bulgária  
schengeni csatlakozását

Elfogadta kedden az Európai Parlament a Románia és Bul-
gária haladéktalan schengeni csatlakozását támogató, nem kö-
telező jogi erejű határozatot. A 43 tartózkodás mellett, 547 
támogató és 49 elutasító szavazattal elfogadott határozat sze-
rint az EU Tanácsának 2022 végéig meg kell tennie minden 
szükséges lépést azért, hogy elfogadja Románia és Bulgária 
felvételét a szabad mozgást biztosító schengeni térségbe. Ez 

mindkét tagállam számára a személyforgalom ellenőrzésének 
megszüntetését jelentené a belső határokon 2023 első felétől. 
A határozatban az EP megállapítja, hogy a schengeni térség 
„az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya”, és bírálja a 
tagállamokat, amiért még nem döntöttek Románia és Bulgária 
felvételéről, annak ellenére, hogy ez a két ország már hosszú 
ideje teljesíti a csatlakozás feltételeit. (Agerpres)



Erről jut eszembe 
Ha egy szóval kellene jellemeznem a mai közoktatást, azt mondanám 

rá, csalamádé. A szó és az, amit jelenthet, az anyaországira is érvényes 
lehet, ott hetek óta forrong a tanügy, diák- és tanártüntetések, tiltakozások 
próbálják felhívni a figyelmet a pedagógusok és az oktatás áldatlan hely-
zetére, jó irányú változtatásra késztetni ily módon az ország vezetőit. A 
romániai állapotok sem különböznek, román kifejezéssel a tanügy itt har-
cea-parcea, bár nálunk pillanatnyilag nincs emiatt utcai tömegmozgalom. 
De ahány új miniszter, annyi újabb tanügyi reform, ami mindenkit még 
jobban megzavar, és mindannyian – oktatók, tanulók, szülők, nagyszülők 
– tehetetlenül állunk lenn, a béka ülepe alatt. Mellékesen ez is eszembe 
jutott pár nappal ezelőtt, amikor a marosvásárhelyi Teleki Tékában élve-
zettel hallgattam Fábri Anna irodalom- és művelődéstörténész és Lázok 
Klára könyvtárigazgató érdekes beszélgetését a jeles magyarországi ven-
dég nemrég megjelent Arany idők című, rendkívül szép és jelentős köny-
véről. A rengeteg munkával, kutatással, dokumentálódással kiteljesedett 
kötet elsősorban a szakemberek figyelmét keltheti fel, de számos érdekes-
ségével és a tudományos jelleg ellenére is olvasmányos stílusával a lai-
kusokat is képes bevonni bűvkörébe, amit a kötet gazdag, finom mívű 
képanyaga is szuggesztíven kitágít. A kiadvány alcíme, az Eszmék és em-
berek gróf Teleki László neveltetésében konkretizálja a könyv lényegét, 
Teleki gróf (1811–1861), kora egyik legismertebb közéleti szereplője, a 
tragikus sorsú politikus felnevelődését, az ifjú szellemi, eszmei, emberi 
kiteljesedésének folyamatát, ifjabb Teleki László gyermekkori naplójából 
és apjának korábbi nevelési „Tanácsadás”-ából kiindulva. Alapos kor-
ismeretére, hosszú tudósi-tanári munkájára alapozva, a professzor asz-
szony figyelme mindenre kiterjedt, a könyvben ez nyilván kellő 
tagoltságban és egyensúlyban jelenik meg, a másfél órás bemutató csak 
válogathatott a témákból, de amiket a jelenlevők hallhattak, az igazán 
épületes és érdekfeszítő volt. A szélesebb közönség bizonyára a rövidesen 
megjelenő recenziókból tudhat meg majd többet, és győződhet meg arról, 
miért érdemes ezt a kötetet megszereznie. Magam azon morfondíroztam, 
hogy miközben napjainkban az oktatás ott tart, ahol, vagyis sehol, két év-
századdal ezelőtt milyen tudatosan és körültekintően készítették és nevel-
ték fel fiaikat a főnemesi, arisztokrata családok. Nem személyesen, arra 
a jól kiválasztott és legfelsőbb szinten, sokoldalúan képzett nevelők voltak 
hivatva. De az elvárásokat a családfő határozta meg. Teleki László, az 
apa tizenöt évre szólóan írta le a nevelő hatásköreit, folyamatos tenniva-
lóinak aprólékos irányvonalát, a nevelés és oktatás gyakorlatát, a meg-
újuló pedagógiai tanokhoz, eszmékhez fűződő viszonyrendszerét és még 
sok egyebet. Hol áll jelenkori pedagógiánk ettől a tudatosságtól, követ-
kezetességtől, egyetemességtől?! Igaz, akkoriban csak a kiváltságosoknak 
adódott meg ez a lehetőség, de mindez a közoktatást is előre vitte. A nagy 
kollégiumok tehetséges, kiváló képességű fiataljai, a nyugati egyetemeken 
is magas szintű tudással felvértezett szegény diákjai közül kerültek ki a 
különleges státusú, elhivatott nevelők. Gróf Teleki Lászlóéknál a maros-
vásárhelyi református kollégium diákja és könyvtárosa, Szabó András lett 
a kiválasztott. 1794-ben került Marosvásárhelyről Gernyeszegre a Teleki-
kastélyba. Aztán a főúr költségén Göttingában végezte egyetemi tanul-
mányait. Több mint tíz éven át igyekezett életbe ültetni Teleki nevelési 
tanácsait, olyan sikeresen, hogy utóbb Zsibóra, Wesselényi Miklós neve-
lésére is őt ajánlották. Nevelői megbízatásai végeztével Szabó András 
visszatért Marosvásárhelyre, a Teleki Téka könyvtárosa lett. 1816-ban ő 
mutatta be a könyvtárat a Vásárhelyre látogató Kazinczy Ferencnek. Nem 
volt könnyű a nevelők dolga, mondotta Fábri Anna. Minden idejüket a 
neveltjeikre kellett fordítaniuk, de a sikeres szolgálat a későbbiekben jól 
kamatozhatott. Nagy tudású, befolyásos, köztiszteletnek örvendő embe- 
rekké válhattak. Példaként Görög Demetert említette, aki 1803-tól huszon- 
egy évet töltött a bécsi császári udvarban. Bécsi egyetemi évei alatt  
magyar főnemesek gyermekeit tanította magyar nyelvre. 1787-ben, mi-
után tanulmányait befejezte, a Kolonics családhoz, majd az Esterházyak-
hoz került, ott Esterházy Pál nevelője lett. Majd magas szintű tudása, 
pedagógiai képességei, becsületessége, megbízhatósága és számos egyéb 
kiváló tulajdonsága nyomán a Hofburgban lett nevelő. Görög először Jó-
zsefet, majd Ferenc Károly főherceget nevelte. A neve mellé végül is a 
császári királyi főnevelő, kamarás, udvari tanácsos titulus került. De ez 
már egy másik történet. (N.M.K.) 
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Az elmúlt években felgyorsult a gazdaság és a tár-
sadalom digitális átalakulása. Ahogy a digitális és a 
fizikai jelenlét egyre inkább összefonódik, úgy kell 
új veszélyekkel is számolni. Az ellopott adatoktól a 
blokkolt kórházi rendszerekig sokféle kibertámadás 
létezik, amelyek veszélyes következményekkel jár-
hatnak.  

A kibertámadások során megkísérlik ellopni, megsemmi-
síteni vagy leleplezés céljából közzétenni az információkat, 
a cél a számítógépes rendszerek és hálózatok megzavarása 
vagy megsemmisítése. A kiberbiztonság magában foglalja az 
információs és kommunikációs biztonságot, az üzemeltetési 
technológiát és a digitális rendszerek biztonságához szüksé-
ges informatikai platformokat. A kibernetikai védelem a pol-
gárokra, intézményekre és kormányokra irányuló 
fenyegetések elleni védekezési stratégiákat jelenti. 
A biztonságos kibertér az EU digitális, egységes 
piacának alapja 

A távmunka, az online vásárlás és az online kapcsolattartás 
gyakorisága meredeken emelkedett a járvány alatt a lezárások 
során. Mindezek az emberek javára válhatnak, támogathatják 
a gazdaságot és a covid utáni helyreállítást is. Ugyanakkor 
nőtt a rosszindulatú számítógépes tevékenységek száma is. 

A támadók adathalász webhelyeket, rosszindulatú linkeket 
és mellékleteket tartalmazó e-maileket használhatnak, hogy 

ellopják a banki információkat vagy zsaroljanak szervezete-
ket, miután letiltották az informatikai rendszereiket és ada-
taikat. 

 A 2019 -es digitális gazdasági és társadalmi index (DESI) 
megmutatta, hogy a biztonsági aggályok az uniós internete-
zők felét korlátozták vagy megakadályozták abban, hogy va-
lamilyen online tevékenységet végezzenek. A 2020-ban 
végzett felmérés szerint az internetező uniós polgárok 39%-
a tapasztalt biztonsági problémákat.  

5,5 billió euró volt a kiberbűnözés éves költsége a globális 
gazdaság számára 2020-ban. Az összeg a Bizottság becslése 
szerint a duplája a 2015-ösnek.  

A kibertámadások által okozott károk túlmutatnak a gaz-
daságon és a pénzügyeken, mivel veszélyeztetik a társadalom 
alapvető működését: a közlekedést, az energiaszolgáltatást, 
az egészségügyet és a pénzügyeket. Az internethez kapcso-
lódó fizikai eszközök számának növekedésével ez már élet-
halál kérdéssé teheti a kiberbiztonságot.  
Az EU-ban működő vállalkozások és szervezetek 
kevesebbet költenek kiberbiztonságra,  
mint amerikai társaik  

A Parlament és a Tanács tárgyalói 2022 májusában meg-
állapodásra jutottak arról az irányelvről, amelynek célja az 
EU ellenálló képességének erősítése. Új uniós kiberbizton-
sági stratégia és a kritikus fizikai és digitális létesítmények 

rezilienciájának fokozását szolgáló új szabályok címmel 
2020 decemberében Brüsszel közleményt adott ki.  

A közlemény szerint az EB és az EU külügyi és bizton-
ságpolitikai főképviselője új uniós kiberbiztonsági stratégiát 
terjesztett elő. A cél Európa digitális jövőjének alakítása, az 
európai helyreállítási terv és a biztonsági unióra vonatkozó 
uniós stratégia, amely erősíteni fogja Európa kiberfenyege-
tésekkel szembeni kollektív ellenálló képességét, és segít 
biztosítani, hogy valamennyi polgár és vállalkozás teljes 
mértékben élvezhesse a tisztességes és megbízható szolgál-
tatások és digitális eszközök előnyeit. 

Az új kiberbiztonsági stratégia célja, hogy megőrizze a 
globális és nyílt internetet, biztosítékot nyújtva ugyanakkor 
arra, hogy a biztonság mellett az európai értékek és a min-
denkit megillető alapvető jogok is védelmet élvezzenek. Az 
elmúlt hónapok és évek eredményeire építve szabályozási, 
beruházási és szakpolitikai kezdeményezésekre irányuló 
konkrét javaslatokat tartalmaz az uniós fellépés három terü-
letén: * reziliencia, technológiai szuverenitás és vezető sze-
rep, * operatív kapacitás kiépítése a megelőzés, elrettentés 
és reagálás érdekében, * a globális és nyitott kibertér elő-
mozdítása fokozott együttműködés révén. 

A Bizottság rendszeresen felül fogja vizsgálni a második 
kiberbiztonsági irányelvet és a kritikus létesítmények rezili-
enciájáról szóló irányelvet, és jelentést fog készíteni azok 
működéséről. (Forrás az EP honlapja – hírek, közlemények)

A globális gazdaság számára 2020-ban 5,5 billió euró volt a kiberbűnözés éves költsége  
Kiberfenyegetések az EU-ban

A gazdasági élet soha nem volt gond nélküli 
Nehéz évnek nézünk elébe,  

2024-ben rendeződhet a helyzet 
A gazdaságnak nemcsak most vannak nehéz pilla-

natai a háború és az energiaválság miatt. Az elmúlt 
éveket szintén számos kihívás jellemezte, ilyen volt 
a koronavírus-járvány is, ami 2020 februárjában min-
den forgatókönyvet átírt. Viszont ebből a kilábalás 
meglepően gyorsan megtörtént. Azonban amire a 
világ megához tért a Covid–19 okozta válságból, ad-
digra kitört a háború és az energiaválság. 

A román gazdaság tekintetében az idei év első fele 
meglepően jó volt, 6%-os növekedést lehetett elköny-

velni, mondta Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank 
igazgatótanácsának tagja. Ezzel együtt azonban meg-
jelentek olyan jelek, amelyek a növekedés csökkené-
sét idézik elő, a bizalmi indexek elkezdtek esni, ez 
pedig előrevetíti azt, hogy az idei év második fele 
már nem fog hasonlóan jó eredményt hozni. A köz-
gazdász úgy vélekedett, hogy az igazi nehézségekkel 
a jövő év első felében szembesülünk. 

A jelenlegi gazdasági helyzetben sokan számítanak 
recesszióra, azaz gazdasági visszaesésre, miközben a 
szakértők növekedésről beszélnek. Ha az év első felét 
vesszük figyelembe, akkor az az elemzők meglátását 
igazolja vissza. Még ha a második félév nagyon rossz 
eredményt is hoz, akkor is összességében Románia 
növekedéssel zárhatja a 2022-es évet. Azonban a las-
sulás már tetten érhető a gazdaságban, és jövőre ko-
molyan fogja éreztetni a hatását, emelte ki Bálint 
Csaba, aki beszámolt arról is, hogy Németországban 
már most recesszió van. A német gazdaság pedig egy 
nagyon fontos exportpartner Románia számára, így 
az ottani gazdasági recesszió hatással lesz az itteni 
gazdaságra is. 

A szakember úgy fogalmazott, hogy az előttünk 
álló válság még kezelhető lesz, azonban ilyen hely-
zetekben nem árt, ha a lakosság egy B opcióra, vagyis 
egy mélyebb és elhúzódóbb válságra is felkészül, és 
a lehető leghatékonyabban próbálja felhasználni az 
anyagi forrásait. Bálint Csaba hozzátette, hogy a mos-
tani előrejelzések szerint 2023 lesz a legnehezebb 
időszak, és majd 2024-ben kezdődhet el a gazdaság 
újbóli fellendülése, valamint szintén ebben az évben 
mérséklődhet az inflációs nyomás egy olyan szintre, 
ami már közel van a normálishoz, az elmúlt években 
megszokotthoz. 

A Román Nemzeti Bank igazgatótanácsának tagja 
nyomatékosította, hogy a jelenlegi helyzetben renge-
teg kérdőjel és bizonytalanság van, éppen ezért na-
gyon nehéz előre jelezni a mostani helyzetben. 
Nagyon fontos tényező a háború kimenetele, aminek 
kapcsán a közgazdászok nem tudnak jóslatokba bo-
csátkozni, holott a gazdasági válság tekintetében ez 
is egy kulcskérdés. 

Romániában 21 százalékkal nőtt az idén a 
gépkocsigyártás az első kilenc hónapban a 
tavalyi azonos időszakhoz mérten – közölte 
a román autógyártók egyesülete hétfőn. 

A francia Renault tulajdonában levő Dacia és az 
Otosan török–amerikai vegyes vállalat által birtokolt 
Ford Románia a vizsgált időszakban összesen 
381.971 járművet gyártott a tavalyi év január és szep-
tember közötti időszakában jegyzett 315.115 jármű-
höz képest. Az idén is a Dacia állított elő több 
járművet, 230.078-at, míg a Ford romániai üzemében 
151.893 személygépkocsi készült. Az egyesület ada-

tai szerint mind a 2020-hoz, mind 2019-hez mérten 
növekedést jegyeztek fel, így a két évvel ezelőtti 
adathoz képest 25 százalékkal nőtt a termelés, míg 
három évvel ezelőtthöz képest – amikor még nem 
éreztette hatását sem a koronavírus-járvány, sem az 
elektromos félvezetők krízise – csaknem 8 százalé-
kos növekedést jegyeztek. Szeptemberben 51.578 
jármű gördült le a gyártósorról, ezek közül 30.575-
öt a Dacia mioveni-i gyárában, 21.003-at pedig a 
Ford craiovai üzemében gyártottak. Tavaly a két vál-
lalat romániai üzemeiben összesen 420.755 járművet 
gyártott, 4 százalékkal kevesebbet, mint 2020-ban. 
(MTI) 

Jelentősen nőtt a gépkocsigyártás

Nagy-Bodó Szilárd

Bálint Csaba                      Fotó: Potápi Árpád János Facebook-oldala



lefedi Szovátafürdőt, a Medve-tótól 
és a Petőfi parktól a fürdőtelep alsó 
bejáratáig, a rendőrség melletti par-
kolóig terjed ki. 

Bő programkínálat, zene,  
szórakozás 

A rendezvény hagyományosan 
pénteken délelőtt kezdődik, és így 
volt ez a múlt hét végén is: lovas 
huszárok és a korondi fúvószenekar 
vezette fel az iskolák diákjait a für-
dőtelepre, ahol minden osztály vagy 
gyerekcsoport megkapta a neki járó 
helyet, amelyet elképzelése szerint 
díszíthetett ki: a kisebb gyerekek 
szüleikkel és a pedagógusokkal már 
az előző napokban az iskolában 
összeállították a dekorációs eleme-
ket, a közpiskolások többnyire pén-
teken fúrták-faragták-vésték és 
festették, díszítették a kabakokat, és 
ezúttal sem maradt el a fürdőtelepi 
vendéglátó egységek bejáratainak 
kidíszítése. A polgármesteri kö-
szöntő és megnyitóbeszéd, valamint 
a díszítések befejeztével el is kez-
dődtek a programok, amelyek kez-
detben a legkisebbeket célozták: a 
Petőfi parkban, a kisszínpadon a Te-
kergő kisegyüttes tartott gyerekkon-

certet, de volt arcfestés, pónilovag-
lás, kicsivonatozás, meg lehetett is-
merkedni a tűzoltó-, mentő- és 
rendőrautóval, ki lehetett próbálni a 
taekwandót is. Később a nagyobbak 
és a felnőttek is bekapcsolódhattak 
a programokba, a családosok a hin-
tózást is kipróbálhatták. Mindeze-
ket a programokat mindhárom 
napon igénybe lehetett venni, és 
ismét lehetett függesztett felszál-
lásra vállalkozni a nyárádremeteiek 
hőlégballonjával. Volt íjászat, sza-
badulószoba is, szombaton volt kö-
zösségi futás a városközpontból a 
Medve-tóig, vasárnap veterán autók 
vonultak fel a fürdőtelepre, a legki-
sebbeket a Szovátai Népi Játszóház 
sátrakba várta töktányér vagy tökös 
kulcstartó készítésére, de a felelős-
ségtudatosabbak az Egymillió csil-
lag a nélkülözőkért című 
kezdeményezésbe is bekapcsolód-
hattak pénteken, hogy segítsék a rá-
szorulókat; a Petőfi parkban 
háromszáz résztvevőtől háromezer-
ötven lej gyűlt erre a célra. 

Egy fesztiválról nem hiányozhat 
a zene, jókedv sem, így naponta 16 
óráig a kisszínpadon szórakoztatták 
a fellépők a turistákat és a helyieket. 
Pénteken a nyári kulturális hétvé-
gék fellépőit díjazták, de különböző 

dalokkal az Operettissimo is szóra-
koztatta a közönséget, majd szom-
baton a Ţogorean család román 
népzenével és dalokkal, ezt köve-
tően pedig a helyi Sirülők néptánc-
együttes magyar néptáncokkal, a 
Tücsökraj gyermekzenekar népi 
muzsikával  örvendeztette meg a 
nagyszámú érdeklődőt, majd a pa-
rajdi fúvószenekar lépett fel, míg 
vasárnap Abodi Nagy Blankának, a 
Latino Feelingnek és a Maros Mű-
vészegyüttesnek tapsolhattak az ér-
deklődők. A késő délutánt és az 
estét a fürdőtelep alsó részén felál-
lított nagyszínpad fellépőinek ze-
néje töltötte ki, pénteken a No 
Sugar és a Pesty Party Showband, 
szombaton a 3Sud Est és a Honey-
beast, vasárnap a Road of Life, va-
lamint a Kowalsky meg a Vega 
koncertjein szórakoztak több ezren. 
Termékekből sem volt hiány 

A fürdőtelepet számtalan egyedi 
ötlettel kivitelezett tökfigura vagy 
díszletegyüttes díszítette a kisegér-
től és méhecskétől a hajóig vagy a 
szellemekig, de sokan megcsodál-
ták Dalma tökdalmatáit is, voltak 
tökautók és tökhintó is. Több he-
lyen alakítottak ki fényképezésre al-
kalmas sarkot az út mentén, de aki 
nem ezt kereste a fürdőtelepen, az 

talált könyvszekeret 
antikváriumi példá-
nyokkal, vagy az 
Azopan filmkockái-
ból visszaadott régi 
fényképekből kiállí-
tást is megtekinthet-
tünk, ahol akár 
1905-ből származó 
m a r o s v á s á r h e l y i 
vagy 1960-ből való 
szovátai felvételeket 
is lehetett látni. 

A sétány teljes 
hosszán kézművesek 
és termelők kínálták 
portékáikat: mézet, 
levendulát és abból 
készült termékeket, 
szalma dísztárgya-
kat, különböző gyü-
mölcsökből, bogyós 
termésűekből készült 
lekvárokat, szörpö-
ket, de kerámiát, 
kézműves gyertyát, 
horgolt dísztárgya-

kat, őszi ajtó- vagy lakásdíszeket is. 
Felállítottak kézművesműhelyeket 
is (szövőszék, fazakas-, fafaragó és 
üvegfúvó műhely), de legtöbben a 
finomabbnál finomabb házicsokit, 
tejkrémet, palacsintát szerették 
volna megkóstolni, és nagy népsze-
rűségnek örvendett a székely csipsz 
is. Az erdővidéki Bodosról érkező 
Dávid házaspár tökmagot, sütőtök-
lekvárt, mézespogácsát is kínált, 
mindezeket vásárokban értékesítik, 
és a szovátai tökfesztiválra sem első 
alkalommal hozták el. Volt is irán-
tuk kereslet, volt, aki egyet vásárolt, 
majd miután megkóstolta, vissza-
tért, és többet is elvitt – mondta el 
lapunknak Dávid Zoltán, aki fon-
tosnak tartja a termékek minőségét, 
az ízeket és az alapanyagokat. Több 
standon is lehetett sütőtököt vásá-
rolni, amelynek kilogrammját öt le-
jért mérték, de leginkább negyed 
vagy fél darabokat kínáltak.  

A hétvége egyik látványossága a 

siófoki Mr. Piano, azaz Vágó János 
guruló zongorája volt, a művész ál-
landóan fel-alá járkált a tömegben, 
miközben vagy dalokat játszott, 
vagy megállt, hogy lefényképezhes-
sék a nézelődők a különleges hang-
szert. 
Ínyencségek hétvégéje 

A tökfesztivál idején a fürdővá-
ros vendéglátó egységeinek több-
sége odafigyel arra, hogy étlapjain 
helyet kapjanak a tökből készült kü-
lönlegességek is. Így néhány étte-
rem kínálatát szemügyre véve 
találtunk sütőtökkrémlevest, tökfő-
zeléket, de olyan különlegességeket 
is, mint pisztrángfilé cukkinis le-
pénnyel, kacsa- vagy csirkecomb 
sütőtökropogóssal és chutney-val, 
vagy akár sütőtökös rétessel. Kü-
lönleges desszerteket is kínáltak, 
például sütőtökös tejeskávét, tökös-
mákos rétest, sütőtökfagylaltot tök-
magos karamellöntettel. 

E  nikő évek óta csak világítani járt 
haza, a nyárádmenti aprócska fa-
luba. A házat, amelyben felnőtt, 

nem sokkal apja halála után adták el a nő-
vérével közösen. Azóta mindig más irányból 
közelítette meg a temetőt, a szívéhez legkö-
zelebb álló mellékutcát igyekezett nagy ívben 
elkerülni. 

– Képtelen voltam elfogadni, hogy a ház 
és a feléje vezető út már nem minket vár 
haza. Pedig annak idején éppen én kardos-
kodtam a gyerekkorunk „végvárának” az ér-
tékesítése mellett, a testvérem, Júlia inkább 
megtartotta volna – vágott az események kö-
zepébe alacsony, rövid hajú beszélgetőtár-
sam. – Kettőnk közül világéletünkben én 
voltam a gyakorlatiasabb. Édesapánknak 
hosszú özvegység jutott, anyu nála több mint 
tíz évvel korábban költözött ki a földi világ-
ból. Amikor apánk is megbetegedett, nem 
tudta többé karbantartani a házat. Mi a nő-
véremmel az egyetem óta Magyarországon 
élünk, Júlia a későbbiekben is Pesten ma-
radt, én Szegeden alapítottam családot. 
Amíg apánk élt, kéthetente felváltva buszoz-
tunk haza hozzá. Az utolsó évében egy szom-
szédasszonyt is megfogadtunk, hogy 
gondozza. A távozása után azonban már nem 
volt, amiért visszajárjunk. A házra régóta rá-
fért volna egy alapos felújítás, miután pedig 
teljesen elnéptelenedett, egészen átadta 
magát a pusztulásnak. Egy éjszaka hívatlan 
látogatók feszítették fel az ajtaját, a két szo-
bában és a nyári meg a télikonyhában min-
dent felforgattak. Pénzt nem találtak, de az 
ingóságokat, amit csak tudtak – székeket, 

szerszámokat, értékes kézimunkákat – min-
dent elvittek. Akkor hasított belém a tudat, 
hogy nem szabad tovább húzni az időt, sür-
gősen vevőt kell találnunk az egykori ottho-
nunkra. 

– Hamar megkerült az új tulajdonos? – 
kérdeztem. 

– Érdeklődők bőven akadtak, de az épület 
állapota valamennyiü-
ket sorra elriasztotta. 
Végül egy fiatal – és 
minden bizonnyal kihí-
vásfüggő – vállalkozó 
mondott rá igent. Az igazi kálvária persze 
csak ezután kezdődött, amikor a kataszteri 
hivatalban egy egyszobás vályogházról 
kaptam ki az iratokat, amit még a dédna-
gyapám épített. A régi ház lebontásáról és 
a helyébe emelt téglaépületről nem létezett 
hivatalos dokumentáció, így topográfust 
kellett fogadnunk, hogy be legyen telekelve 
az ingatlan. A vevő hihetetlen türelemmel 
várta ki ennek a jó egy hónapig eltartó fo-
lyamatnak a végét, így, ha nehezen is, meg-
történt az adásvétel. Áron alul 
„szabadultunk meg” a háztól, de így is 
megérte, mert rövid időn belül teljesen 
tönkrement volna. Az új tulajdonos többször 
hívott az elmúlt években, hogy nézzük meg, 
mit „varázsolt” a lerobbant ingatlanból, és 
Júlia egyszer eleget is tett a meghívásnak, 
de engem valahogy nem vitt rá a lélek. Leg-
alábbis idén nyárig.  

– Mi történt a nyáron? – szólaltam meg 
újra. 

 – Egy elég váratlan, furcsa fordulat. 
Tudod, én sosem mentem ki november első 
vagy október utolsó napján apu nyughelyé-
hez, helyette augusztus 8-án, a névnapján 
szoktam ott gyertyát gyújtani, és valamikor 
decemberben, a születésnapjához minél kö-

zelebb eső napon. Tu-
datosan választottam 
ki ezt a két alkalmat, 
hogy magamnak és 
neki is üzenjem: szá-

momra ő továbbra is az élők világához tar-
tozik. Tudom, hogy a halottak napi 
távollétem miatt rendszeresen kibeszéltek a 
faluban, mi több, titokban a saját nővérem 
is elítélt ezért, de ez engem sosem érdekelt. 
Idén márciusban végre sikerült megszerez-
nem a hajtási jogosítványt – korábban 
többször is elvágtak a vizsgán, mert mindig 
túlizgultam –, és megvehettem magamnak 
azt a kicsi, ügyes használt Fiatot, amire egy 
virtuális platformon jó ideje szemet vetet-
tem, és érdekes módon hónapokon át nem 
került gazdája. Ez volt az első alkalom, 
amikor nem autóbuszon zötykölődtem végig 
az apuhoz vezető utat, és mi tagadás, 
büszke voltam magamra. Diákként rengete-
get stoppoltam Marosvásárhely és Buda-
pest között, és mivel mindig barátságos, 
segítőkész sofőrök vettek fel, már akkor 
megfogadtam magamban, hogy én is olyan 

rendes leszek, mint ők, ha egyszer volán 
mögé kerülök. Arra persze nem számítot-
tam, hogy az első utasom egy nagy szok-
nyás, tarka kendős édesanya és maszatosra 
bömbölt arcú, apró fiacskája lesz. Jó fél-
órával a szülőfalum előtt kérezkedtek fel az 
autóba, és szinte egész úton síri csendben 
voltak. A kicsi legény akkor zendített csak 
rá a „nótára”, amikor az egykori utcánk 
felé közeledtem. Szülője gyorsan elnézést 
kért, és mentegetőzve magyarázta, hogy el-
fogyott a cumisüvegből a tejpor, anyatejet 
meg nem tud adni, mert az nem sokkal a 
szülés után elapadt, de ha majd hazaérnek, 
jóllakik a gyerek. Közben már az évekig el-
került mellékutcában jártunk, ugyanis nem 
volt szívem kitenni az anyát a torkaszakad-
tából üvöltő csöppséggel. Az otthonuk irá-
nyába tartva el kellett haladnom a régi 
házunk előtt. Akkorra már beletörődtem 
abba, hogy egy egészen idegen, kislányko-
rom végvárára hírből sem hasonlító, mo-
dern épületet fogok látni, de nem így 
történt. Legnagyobb meglepetésemre a tor-
náctól a cserepekig minden olyan volt, mint 
régen, még a piros és fehér kardvirágok is 
pont úgy sorakoztak a ház előtt, mint egy-
kor. A tulajdonos valószínűleg elment vala-
hova, mert minden ablak és persze az ajtó 
is zárva volt. Azon a világításon sokat me-
séltem apunak a látottakról, és azt is el-
mondtam neki, hogy úgy érzem, egy kicsit 
újra hazataláltam. Még akkor is, ha a régi 
otthonhoz már rég nincs kulcsom, és az 
udvar kardvirágait sem én öntözöm az eső 
nélküli napokon. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Mellékutca

Valódi fesztivál, ismét tök-életesen

Számos kézműves és termelő kínálta portékáit Fotó: Gligor Róbert László

Számos szórakoztató program várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt 



A II. Erdélyi Gazdasági Fórumon részt vett előadó-
ként Hegedűs Csilla, az Európai beruházások és Pro-
jektek Minisztériumának államtitkára is, aki a 
pályázatok fontosságáról beszélt a jelen lévő vállal-
kozóknak. Elmondta: óriási szerepe van a pályázatok-
nak, hiszen jelenleg 1,85 milliárd eurós támogatási 
keretről van szó. Ennek az összegnek nagy része el-
érhető lesz a következő 3-4 hónapban a vállalkozók 
számára. A pályázati forrásokból lehetőség lesz arra, 
hogy energiahatékony beruházásokat hajtsanak végre 
annak érdekében, hogy kisebb legyen a villamosener-
gia- és a gázszámla. Továbbá más beruházásokra és 
digitalizációra is lehet lehívni pályázati pénzeket. 

Hegedűs Csilla szerint mindenképpen megéri pá-
lyázni, és ezzel a lehetőséggel élnek is a vállalkozá-
sok. Az erdélyi magyar vállalkozók megtanultak a jég 
hátán is megélni, az államtitkár véleménye szerint erre 
a tudásra különösen a jövő esztendőben nagyon nagy 
szükség lesz. Hegedűs Csilla a pályázatok buktatóiról 
is beszélt, véleménye szerint a pályázati kiírás azért 
van, hogy azt az emberek betartsák, azaz igyekezni 
kell kitölteni a pályázati ívet, méghozzá a lehető leg-
jobb formában, és arra kell törekedni, hogy minden 
szükséges papírt csatoljanak mellé. Emellett az is egy 
fontos szempont, hogy a vállalkozó megpróbálja el-
adni a projektjét a pályázatelbírálónak, azaz egy olyan 
ötlettel kell előállni, amelynek több szinten is van ér-
téke, illetve közösségi kérdéseket is figyelembe vesz. 

Az államtitkár lapunknak elmondta azt is, hogy ok-
tóber 25-én fogják kiírni az úgynevezett 4.1.1 Bis pá-
lyázatukat építőipari és élelmiszeripari vállalkozások 
számára. Itt berendezésekre, valamint eszközökre 
lehet pályázni. Az ezt követő kiírás pedig a digitali-
zációra fog irányulni, 355 millió euró értékben. Ezen 
a téren abban szeretnének segíteni, hogy a vállalko-
zások minél digitálisabbak tudjanak lenni, illetve au-
tomatizálásba és robotikába is tudjanak befektetni. 
Továbbá az energiahatékonyságot célzó pályázat is a 
következő napokban indul el. Attól függően, hogy 

mennyire költik el ezeket a pénzeket, fognak tudni 
gondolkodni az anyagi források átcsoportosításán, 
amennyiben azt látják, hogy a piacon erre igény van. 

Hegedűs Csilla hozzátette, hogy a pályázatok je-
lentős része nem helyes formában érkezik meg. Volt 
olyan pályázat, amely az automatikus értékelőrend-
szeren 100 pontot ért el, de igazság szerint nem volt, 
amit értékelni azon a munkán, miközben vannak 
olyan 60 pontos pályázatok, amelyek nagyon szépen 
ki vannak dolgozva. Hatalmas összegekről van szó je-
lenleg, ezért is kell odafigyelni a pályázatok helyes 
megírására, hiszen rosszul megírt projektet nem tud-
nak értékelni, mondta az államtitkár. 

Az utóbbi öt év legnagyobb 
beruházásait kezdte meg idén 
Erdélyben az építőanyagokat 
gyártó német Knauf cégcso-
port. Szeptemberben a Maros-
vásárhelyen tartott 
sajtótájékoztatón a dicső-
szentmártoni beruházásról 
számoltak be, ezt követően 
október 11-én egy újabb be-
fektetésről tájékoztattak.  

A Maros megyei beruházás mel-
lett a Kolozs megyei Bánffyhunya-
don gipszkartont és fémprofilokat 
fognak gyártani, ezáltal a két erdé-
lyi befektetés meghaladja a 200 
millió eurót. A két év múlva bein-
duló termeléshez a két termelőegy-
ségben mintegy kétszáz 
munkahelyet teremtenek. 

Dicsőszentmártonban a Knauf 
Insulation csoport 135 millió eurós 
befektetéssel ásványi gyapotot 
gyártó üzemet létesít az egykori  
Gecsat üveggyár helyén, Bánffyhu-
nyadon pedig a Knauf Gypsum cso-
port 76 millió euróból gipszkartont 
gyártó egységet hoz létre.  

A nemzetközi vállalatcsoport az 
első szakaszban több mint négymil-
lió eurót fektetett a dicsőszentmár-
toni régi gyártósor korszerűsítésébe 
annak érdekében, hogy a gyártási 
kapacitást az évi hétezer tonnáról tí-
zezer tonnára növelhessék. Ez év 
márciusában vált teljes jogú tulaj-
donossá a cégcsoport, azóta a hasz-
nálhatatlan épületeket lebontották, 
az új egység közművesítésén dol-

goztak, a teljes beruházást 2024-ig 
tervezik befejezni. A beruházás 
egyik célja az egyre növekvő romá-
niai piaci kereslet kielégítése, vala-
mint a közép- és kelet-európai 
országok ellátása megfelelő minő-
ségű szigetelőanyaggal. A tervek 
szerint évente 75 ezer tonna szige-
telőanyagot állítanak majd elő, ami-
nek egy részét a térség más 
országaiba fogják exportálni, és 
száz új munkahelyet teremtenek. 
Ezzel a beruházással az ország im-
portőrből nagy termelővé és expor-
tőrré válik. A beruházó 
szabványainak megfelelően a sza-
badalmaztatott, innovatív ECOSE® 
technológiával gyártott üveggyapot 
termelésére berendezkedve a kör-
nyezetvédelemre is nagy hangsúlyt 
fektetnek.  

„Az építőanyagok piacán a ke-
reslet meghaladja a kínálatot, mi 
pedig a szigetelőanyagok iránti 
megnövekedett keresletet fogjuk ki-
elégíteni bel- és külföldön egya-
ránt” – nyilatkozta Adrian 
Garofeanu, a Knauf Insulation Ro-
mániáért és Bulgáriáért felelős ve-
zérigazgatója. 
Gipszkarton- és fémprofil-
gyártás 

A cégcsoport újabb befektetésé-
nek színhelye Bánffyhunyad, ahol 
gipszkartont és fémprofilokat fog-
nak gyártani. Itt 76 millió euróért 
hoznak létre egy üzemet, mely a ter-
vek szerint 2024 második felében 
kezdheti majd el a termelést. Ezzel 
a beruházással száz új munkahelyet 
teremtenek. A bánffyhunyadi egy-
ségben a víz- és tűzálló, hangszige-

telő gipszkartontermékek előállítá-
sához az Egeres községi Jegenyén 
(Leghia) kitermelt gipszet használ-
ják majd fel, a termelési kapacitást 
évi 30 millió négyzetméterre terve-
zik, fémprofilból évi 15 millió mé-
tert állítanának elő. A termékek felét 
a hazai piacon értékesítenék, a 
másik felét pedig exportálnák Ma-
gyarországra, Szerbiába és Mol-
dova Köztársaságba.  

A Knaufnak ez lesz a második 
gyára Kalotaszegen, az első Egere-
sen működik 2012 óta, ahol gipsz-
alapú száraz vakolatot és glettet 
állítanak elő, amelyek egyre kere-
settebbek az építőiparban. A nem-
zetközi Knauf cégcsoport négy fő 
csoportja – a Knauf Gypsum, a 

Knauf Insulation, a Knauf Ceiling 
Solutions és a Knauf Industries – 
révén folyamatosan új standardokat 
állít fel az építőiparban, amelyek 
könnyítik és gyorsabbá teszik az 
építkezést, ugyanakkor tartósabbá 
és energiahatékonnyá az  
épületeket.  

A Knauf Insulation 2008 óta van 
jelen Romániában, fő tevékenységi 
köre a szigetelőanyagok gyártása. 
Az üveggyapot mellett kőzetgyapot 
és fagyapot gyártásával is foglalko-
zik, amelyeket épületek hőszigete-
léséhez használnak. Negyvenéves 
tapasztalattal a szigetelőiparban, a 
vállalatnak közel hatezer alkalma-
zottja van több mint negyven or-
szágban és harminc termelőegysége 

tizenhat országban. A Knauf Cso-
portnak világszerte hozzávetőleg 
negyvenezer alkalmazottja  
és háromszáz gyára van több mint 
kilencven országban. 2021-ben a 
cégcsoport üzleti forgalma megha-
ladta a 12,5 milliárd eurót.  
A Knauf Grup független családi 
vállalkozásként 1932-ben 
alakult meg, és értékrendjében el-
sődleges a partnerség, az  
elkötelezettség, a vállalkozói szel-
lem és az emberség. A dicsőszent-
mártoni és a bánffyhunyadi 
termelőegységekben a legújabb 
gyártási technológiákat alkalmaz-
zák majd, ugyanakkor a környezet-
védelemre is nagy hangsúlyt 
fektetnek.

Nagy-Bodó Szilárd

Szerkesztette: Benedek István

A Knauf cégcsoport erdélyi beruházásai 
Dicsőszentmártonban és Bánffyhunyadon

Aláírták az A1-es dél-erdélyi au-
tópálya hiányzó szakaszának terve-
zési és kivitelezési szerződését a 
közúti infrastruktúrát kezelő orszá-
gos társaság (CNAIR) és az UMB 
Kft. által vezetett román konzor-
cium képviselői pénteken Temesvá-
ron. Az útépítés finanszírozási 
szerződését Sorin Grindeanu szállí-
tásügyi miniszter  írta alá. 

A hegyek között haladó 9,13 ki-
lométeres pályaszakaszt – amely 
egy két kilométeres alagutat is ma-
gába foglal – a konzorcium héa nél-
kül 1,826 milliárd lejért építi meg. 
A cégcsoportnak a tervezést 11 
hónap alatt, a kivitelezést pedig 34 
hónap alatt kell elvégeznie – kö-
zölte honlapján a CNAIR. Ha be-
tartja a szerződésben vállalt 
határidőket, 2026 augusztusában 
válik folytonossá az autópálya Te-
mesvár és Déva között. Mardzsina 

és Holgya között jelenleg a pálya 
nyomvonala mellett kanyargó 
DN68A országúton halad a forga-
lom. 

Sorin Grindeanu a minisztérium 
Facebook-oldalán élőben közvetí-
tett aláírási ceremónián és sajtótájé-
koztatón elmondta: az UMB a 
kormány legmegbízhatóbb partne- 
re az autópálya-építésekben.  
Eddig valamennyi esetben időben 
teljesítette a vállalt feladato- 
kat. 

Újságírói kérdésre azt is megje-
gyezte, hogy Románia az egyedüli 
EU-tagállam, amelyben a kormány-
nak gondja volt rá, hogy a nagybe-
ruházások ne akadjanak el az égbe 
szökő energia- és építőanyagárak 
miatt. A kormány vállalta, hogy a 
szerződésben rögzített összeget ki-
pótolja az árnövekedések összegé-
vel. (MTI)

Aláírták a dél-erdélyi autópálya 
hiányzó szakaszának  

megépítési szerződését

Le kell hívni a pályázatokat 
A romániai magyar vállalkozók megtanultak 

megélni a jég hátán is 
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A dicsőszentmártoni termelőegység bejárata  

Szer Pálosy Piroska 

Hegedűs Csilla            Forrás: Potápi Árpád János Facebook-oldala



Hat és fél évtizeddel ezelőtt, 
éppen az őszi időszakban szü-
letett meg az országban egye-
dülálló Állami Székely Népi 
Gyermekegyüttes, amely az 
ötvenes-hatvanas-hetvenes 
években több ezer gyerek és 
fiatal számára jelentett öröm-
forrást, biztonságot adó kö-
zösségi létformát és 
sikerélmények felejthetetlen 
sorozatát.  

Ennek a különleges – az Állami 
Székely Népi Együttes mellett 18 
éven át száztíz-százhúsz tagú kórus-
sal, hetven-nyolcvan táncossal és 
12 tagú zenekarral működő – for-
mációnak az emlékünnepére telt 
meg szombat délután a marosvásár-
helyi Kultúrpalota. A múltat és jö-
vősejtető jelent találkoztató 
gálaműsor a 13. Székelyföldi 
Napok programjának részét ké-
pezte.  

A gyermekegyüttes 1958-ban tar-
totta első bemutató előadását, 
amelynek országszerte óriási vissz-
hangja volt. Ez a visszhang elért 
Bukarestig, így az együttes meghí-
vást kapott egy díszelőadásra, ame-
lyen az ország párt- és állami 
vezetői is jelen voltak. Itt is hatal-

mas volt a siker, a közönség állva 
tapsolt. 1957 után minden évben 
bemutató előadással és kóruskon-
certtel örvendeztette meg a gyer-
mekegyüttes a nagyérdeműt. Utolsó 
nagy sikerét a belgrádi Európa 
öröme gyermekfesztivál jelentette, 
ahol a legjobb minősítést érdemelte 
ki. Ezt követően, felsőbb utasításra 
az együttest a Pionírházhoz csatol-
ták, 1975-ben pedig végleg meg-
szűnt – hangzott el dióhéjban a több 
nemzedéket átfogó történet.  
„Sosem szűnt meg…”  

Barabási Attila Csaba, a kaláka 
jegyében zajló székelyföldi ünnep 
Maros megyei eseményeit – és nem 
csak – koordináló Maros Művész-
együttes igazgatója a három székely 
megyét összefogó rendezvénysoro-
zat jelentőségéről szólt, majd Cseh 
Gábornak mondott köszönetet, aki 
a gyermekegyüttes egykori tagja-
ként ötévente vállalja az emlékmű-
sor főszervezését.  

1956 nehéz politikai helyzetében 
erős, komoly emberek álmodták 
meg az Állami Székely Népi Együt-
test. Rá egy évre elvetik a magot, 
biztosítják az utánpótlást. A gyer-
mekegyüttes igazából nem szűnt 
meg 1975-ben, hanem továbbcsírá-
zott, és most is él, hiszen a rend-
szerváltás után folyamatos volt az 
utánpótlás, és a mai kor megannyi 

csábítása ellenére továbbra is na-
gyon sok fiatal érdeklődik a népi 
kultúra iránt – emelte ki a Maros 
Művészegyüttes igazgatója, majd 
arról tett említést, hogy a művész-
együttes utódjaként alakult Napsu-
gárban az alapító, Füzesi Albert 
számvetése szerint 1995-től mosta-
náig több mint kétezren táncoltak. 
Messzi tájakról testben,  
lélekben 

A Maros Művészegyüttes igazga-
tója beszéde végén emlékplakettet 
adott át Cseh Gábornak, akinek ké-
résére a jelenlévők felállva adóztak 
a gyermekegyüttes néhai oktatói és 
táncosai, énekesei, zenészei emlé-
kének. Ezt követően Cseh Gábor az 
ünnepre külföldről – Hollandiából, 
Németországból, Svédországból, 
Ausztráliából – hazaüzenő és a tá-
voli tájakról – Kanadából, Izraelből, 
Magyarországról – fizikailag is 
visszatérő együttestagokat köszön-
tötte.  

– Mit jelentett számomra a gyer-
mekegyüttes? A legszebb éveimet. 
Ahogy Kelemen Ferike (sz. m. ko-
reográfus, nyugalmazott rádiós 
szerkesztő) fogalmazott: „Erdély és 
az egyetemes magyarság kultúrtör-
ténetének letagadhatatlan drága-
köve.” Hála istennek, 
Marosvásárhelynek sok drágaköve 
van, és ezeket látni fogjuk a mai gá-

laműsor alatt – mondta az együttes 
egykori tagja. 
„Dalolva dacoltunk  
a kommunista átokkal” 

Az Állami Székely Népi Gyer-
mekegyüttes tánckarát irányító há-
zaspár – néhai Székely Dénes és 
Olga – lánya, dr. Székely Mendel 
Melinda Prima-különdíjas költő, 
színésznő, képzőművész, a magyar 
kultúra lovagja az egykori táncosok 
nevében szólt a jelenlevőkhöz.  

– A gyermekegyüttes műsorai 
megtanítottak minket arra, micsoda 
hangkatedrális lehet egy tökéletes 
kórus, milyen erőt sugárzó és adó a 
vérbeli tánc. Számunkra a legtöbbet 
a próbák hangulata jelentette, a tá-
borok, Szováta, Görgény, ahol len-
dülettel és lelkesedéssel roptuk a 
táncot, énekeltük a legszebb dalo-
kat. Rengeteg tudás, gyakorlat hal-
mozódott fel bennünk. 
Gyermekfejjel kemény próbákon 
izzadni, színpadon szerepelni mű-
vészeti életünk jövőjét jelentette. 
Dini bácsi és Olgi néni kiváló szak-
emberek voltak, felnéztünk rájuk, 
tiszteltük őket. Alázatot és a színpad 
alaptörvényeit tanultuk meg tőlük, 
a mozgás gyönyörűséges varázsát. 
Dini bácsi szigorú volt és követke-
zetes, Olgi néni finomka lélek, ő 
volt a mi őrangyalunk. Táncolva, 
dalolva őriztük hovatartozásunkat, 
nemzeti identitásunkat, dacoltunk a 
kommunista átokkal. „Életünk a 
tánc” – mondogatták szüleim. Szá-
momra a belgrádi első díj jelentette 
a legnagyobb élményt, most is átér-
zem az izgalmat, a katarzist, amit 
akkor éreztem – hallhattuk az egy-
kori gyermektáncostól, akinek há-
romszor jobban kellett teljesítenie a 
többieknél, hogy ne tűnjön kivéte-
lezettnek, és erre szenvedélyes oda-
adással törekedett is.  

Az emlékek fonalát a jelen pilla-
nata, a Csillagfény néptáncegyüttes 
küküllőmenti és palatkai táncai ál-

lították meg rövid időre, majd Kon-
tur Mária – a hajdani gyermekkó-
rust férjével, néhai Birtalan 
Józseffel vezető – Birtalan Judit le-
velét olvasta fel. Az írott üzenetben 
megannyi pillanat villant fel: a fe-
gyelmezett, jó hangú kórus tágra 
nyílt szemmel hallgatja a szeretett 
Jóska bácsi magyarázatát a nemzet-
közi kórusirodalom valamelyik mű-
véről, táborok, magas művészi 
színvonalról tanúskodó szereplések, 
Judit „néni” segítsége a székely 
ruhás lányok copffonásánál. 

A múltidézésre ismét a „most” 
válaszolt, a Boróka együttes közép-
csoportosainak nyárádmenti tánca-
ival és egy aprócska lány, László 
Enikő szólóénekével.  
Amiből a Napsugár született 

A felszólalók sorát Füzesi Albert, 
a Napsugár együttes alapítója és ok-
tatója, vezetője zárta. 

– Amikor 1990-ben táncos let-
tem a Maros Művészegyüttesnél, 
sok beszélgetést hallottam az egy-
kori együttesről, amelynek számos 
tagjából hivatásos táncosok, éneke-
sek lettek. A Maros Művészegyüt-
tesnek nem volt 
utánpótláscsoportja, ezért az az öt-
letünk támadt, hogy mi lenne, ha 
felélesztenénk a Székely Népi 
Együttes gyermektánccsoportját, 
természetesen nem azon a néven, 
mert a „székely” megnevezés sok 
mindenkit zavart, és zavar most is, 
nem tudom, miért. Köszönöm szé-
pen, hogy voltak és vannak – 
mondta Füzesi Albert, majd arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a gála-
műsoron fellépő együttesek oktatói 
mind egykori „napsugarasok”. 

Az emlékestet a Napsugár együt-
tes dunántúli lányos tánca és sóvi-
déki verbunkja zárta, végül a 
hajdani gyermekegyüttes jelen levő 
tagjai egy közös fotóért léptek fel az 
ifjúságukat meghatározó sikerek 
színpadára. 

Nagy Székely Ildikó 
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65 év tükrében az Állami Székely Népi Gyermekegyüttes 
Életre szóló táncok, énekek

2022. 10. 18. 
 

Az Aquaserv aláírta „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére  
vonatkozó regionális projekt a 2014-2020-as időszakra” keretében  
a NYÁRÁDMENTÉN – NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE,  

NYÁRÁDMAGYARÓS községekben megvalósuló kivitelezési szerződést. 
 

A marosvásárhelyi AQUASERV RT. „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fej-
lesztésére vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as időszakra” keretében a NYÁRÁD-
MENTÉN – NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE, NYÁRÁDMAGYARÓS 
községekben megvalósuló – SMIS kód 2014+ 155743 – nem emelt szintű projekt, mely a Nagy 
Infrastruktúra Operatív Program, 3. prioritási tengelye – Környezeti infrastruktúra fejlesz-
tése hatékony erőforrás-gazdálkodás feltételei mellett, speciális cél (OS) által finanszíro-
zott, 3.2. – A települési szennyvíz begyűjtésének és tisztításának, valamint a lakosság 
ivóvízzel való jobb ellátásának növelésére projekt kedvezményezettje, a következő kivite-
lezési szerződések aláírásáról tájékoztatja a lakosságot: 
Kivitelezési szerződés: „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as időszakra” keretében a NYÁRÁDMENTÉN 
(NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE, NYÁRÁDMAGYARÓS községekben) meg-
valósuló, nem emelt szintű projekt kivitelezési szerződésének aláírása.  

• A munkálat megnevezése: 6-os munkacsomag – elosztóhálózat Nyárádmagyarós 
községközpont területén; 

• Kivitelező cég: PARMADO CONSIMPEX KFT. – IDECON RT.; 
• Az építési szerződés értéke: 12.678.435,70 lej, héa nélkül; 
• A munkák kivitelezési ideje 15 hónap a szerződés aláírásától, 36 hónapos jótállási 

időszakkal; 
• 1.238 személy ellátására. 

A szerződésen belül a következő kategóriájú munkák elvégzésére kerül sor: 
• 3 km szállítóhálózat és 16 km elosztóhálózat Nyárádmagyarós, Torboszló, Nyárád-

selye települések területén; 
• 4 szivattyúállomás Nyárádmagyaróson; 
• 809 bekötés. 

A munkálatok befejezése hozzájárul a szennyvízkezelésre és az emberi fogyasztásra szánt 
víz minőségére vonatkozó európai irányelvek (91/271/EGK és 98/83/EK), célkitűzések tel-
jesítéséhez, ezzel egyidejűleg a közművek megfelel a környezetvédelmi követelményeknek, 
valamint teljesíti a Románia által a csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségeket. 
Az eseményen részt vettek a nyertes cég képviselői és a marosvásárhelyi AQUASERV RT. ve-
zetősége. 
 

A projekt a Kohéziós Alapból a Nagy Infrastruktúra Operatív Programon keresztül  
társfinanszírozott 

Kapcsolattartó: 
Andrea Bauer, az UIP-POIM és a beruházási osztály vezetője; 
Telefon: 0265-208-809; 
Fax: 0265-208-862; 
E-mail: abauer@aquaserv.ro 

Sajtóközlemény

Barabási Attila Csaba és Cseh Gábor  Fotó: Nagy Tibor

Fotó: archív



Október 16-án 24 órára őrizetbe vettek egy 
férfit Maros megyében, aki megszegte a tá-
voltartási végzést, és megsemmisítette az 
elektronikus nyomkövető karkötőt. 

A Maros megyei rendőrség családon belüli erőszak, 
fenyegetés és pusztítás miatt indított büntetőügyben 
vizsgálódik. Október 15-én a marosludasi rendőrség 
arról értesült, hogy egy 55 éves helybéli férfi erősza-
kos cselekményeket követett el 49 éves felesége ellen. 
Így a rendőrök ideiglenes távoltartást rendeltek el, 
egyúttal a férfira elektronikus megfigyelő karkötőt 
helyeztek. 

Másnap, október 16-án a diszpécserszolgálat fi-
gyelmeztető jelzést kapott, miszerint a férfi megsér-
tette az ideiglenes védelmi határozatot. A nyomozás 
során megállapították, hogy a gyanúsított nem tartotta 
be a megszabott minimális távolságot, és a rá helye-
zett nyomkövető eszközt is tönkretette. 

A bizonyítékok nyomán a rendőrség elrendelte a 
gyanúsított 24 órás őrizetbe vételét. 

A nyomozást családon belüli erőszak, fenyegetés 
és az eszköz megsemmisítésének bűntette vádjával a 
Marosludasi Bírósági Ügyészség felügyelete mellett 
folytatják a teljes bűncselekmény bizonyítása érdeké-
ben. 

Maros megyében október elsejétől kísérleti jelleg-
gel működik a nyomkövető rendszer alkalmazása a 
távoltartás mint kényszerintézkedés követése érdeké-
ben. A bántalmazó szabad mozgáshoz és tartózkodási 
helyének megválasztásához való jogát korlátozza, a 
személyi szabadság tényleges megvonása nélkül. Az 
intézkedés célja, hogy a bűnismétlés megakadályo-
zása és a sértett védelme érdekében az agresszor távol 
maradjon bizonyos személytől vagy helyiségtől. Az 
eszköz automatikusan jelez, ha a bántalmazó nem 
tartja be a kiszabott távolságot, illetve ez bizonyíték-
ként is felhasználható, a végzés megszegése ugyanis 
egy hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetéssel jár. 
Az elektronikus megfigyelő berendezés olyan kar-
kötő, amelyet a személy bokájára, kivételesen a kar-
jára rögzítenek az ideiglenes távolságtartási határozat, 
bírósági ellenőrzés, óvadékos bírósági ellenőrzés, 
házi őrizetbe helyezés, letartóztatás, távfelügyelet ese-
tén. A nyomkövetőt az agresszornak és a bántalma-
zottnak is viselnie kell, előbbinek kötelezően látható 
helyen. 

Pálosy Piroska 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Fotó: Nagy Tibor

Családon belüli erőszak 
Őrizetben egy összetört nyomkövető miatt

Jövő év augusztusáig maximálva a gáz ára 
A lakossági fogyasztók gázszámláin

A fogyasztók közül többen je-
lezték, hogy a villanyszám-
lákhoz hasonlóan a 
gázszámlák is késnek, és ag-
godalmukat fejezték ki a több 
hónapos számlák kifizetése 
miatt. Ezért kérdéseinkkel az 
Electrica szolgáltató után 
megkerestük az E.ON Energie 
România marosvásárhelyi ki-
rendeltségét is.  

– Milyen okokból kifolyólag kés-
nek vagy késtek a nyári hónapok-
ban a rendszeres havi gázszámlák? 

– Az E.ON Energie Romania 
ügyfeleinek a számlázása a szoká-
sos módon, késedelem nélkül zaj-
lik, a számlák havonta kerülnek 
kiállításra. Előfordulhat azonban, 
hogy vannak olyan egyedi esetek, 
amikor a számlák különböző, a 
számlázási folyamattal nem össze-
függő okok miatt nem jutnak el az 
ügyfelekhez. Ezért felkérjük mind-
azokat, akik ilyen helyzetbe kerül-
tek, értesítsenek bennünket a 
0265-200-900-as telefonszámon 
munkanapokon hétfőtől péntekig 
8–20 óra között, vagy tájékozódja-
nak online az eon.ro/contact web-
oldalon (https://www.eon.ro/ 
servicii-suport-clienti/factura). A 
fogyasztóknak ugyanakkor lehető-
ségük van a MyOffice szolgáltatá-
son keresztül számlához jutni, 
illetve online fizetni. Ha egyéb in-
formációra van szükségük, amely 
az ügynökeinkkel való kapcsolat-
tartást feltételezi, előzetesen online 
időpontot kell egyeztetni a 
https://www.eon.ro/programare-
online linken. A számlák és az 
energiaszolgáltatóval kapcsolatos 
egyéb információk egyszerű el-

érése érdekében javasoljuk, hogy 
az ügyfelek hozzanak létre szemé-
lyes fiókot az E.ON Myline plat-
formon, és aktiválják az 
elektronikus számlát, amely a ki-
bocsátást követően válik elérhe-
tővé az ügyfelek számára – 
tájékoztatott az E. ON Energie ma-
rosvásárhelyi kirendeltségének ve-
zetősége.  

– Hogyan történt a gázfogyasz-
tás számlázása az elmúlt hóna-
pokra? Érdekelne az elfogyasztott 
és az esetleg le nem számlázott 
gázmennyiség visszamenőleges 
ára.  

– A földgáz ára a hazai fogyasz-
tók számára legfeljebb 0,31 
lej/kWh, beleértve a héát is, ez egy 
törvényben meghatározott maxi-
mált ár, amelyet a 2022. évi 27-es 
számú sürgősségi kormányrendelet 
szabályoz, és 2022. április 1-től 
2023. augusztus 31-ig alkalmaz-
zák. 

– Mire számíthatnak a fogyasz-
tók, ha a számlák váratlanul maga-
sak? 

– Az E.ON Energie Romania azt 
javasolja ügyfeleinek, hogy vá-
lasszák az önálló olvasást. Az ön-
olvasási index továbbítása a 
legjobb módja annak, hogy a ha-
vonta elfogyasztott áram vagy 
földgáz mennyiségét fizessék ki, 
de egyúttal elkerülhető a háromha-
vonta történő nagy rendszerezési 
számlák kiszámlázása is. Ugyan-
akkor fontos betartani a szerződé-
ses fizetési feltételeket, hogy 
elkerüljék a nem kívánt helyzete-
ket, mint például a gázellátás fel-
függesztését vagy a késedelmes 
fizetésből eredő többletköltsége-
ket. 

– A nehéz anyagi körülmények 
között élők kaphatnak-e részletfize-
tési engedményt? 

– A számlafizetési nehézségek-
kel küzdő ügyfelek támogatása ér-
dekében saját kérésre a 
társaságunkkal szemben fennálló 
tartozás részletekben is kiegyenlít-
hető, a fizetési mód engedélyezé-
séről/megtagadásáról szóló döntést 
belső elemzés alapján hozzuk meg. 

A Digi TV hálózatában 
Tévéműsorrács-módosítások

Megváltozik az RCS & RDS 
szolgáltató Digi TV hálózatá-
ban sugárzott műsorok szá-
mozása. A változtatás nem 
érinti a műsorokat, automati-
kusan vagy manuálisan meg-
kereshetők az eddig sugárzott 
adók.  

Az RCS & RDS szolgáltató által 
a fogyasztóknak e-mailben továbbí-
tott közleménye szerint egyes jog-
szabályi változások következtében 
október 17-től a Maros megyei ká-
beltelevíziós szolgáltatáson keresz-
tül sugárzott tévéműsorok 
műsorrácsán változtatások lesznek. 

Ennek következtében a Digi TV há-
lózatában a televíziós csatornákon a 
kedvenc tévéműsorok új pozícióba 
kerülnek a műsorrácson. A változ-
tatásokról bővebben online a 
www.DIGI.ro/grila címen lehet tá-
jékozódni.  

Digi set-up-box birtokában vagy 
2014 után gyártott tévékészülékek-
kel a csatornák átszervezése a háló-
zatban automatikus kereséssel 
történik, míg a Digi-doboz nélküli 
vagy 2014-nél régebbi tévékészü-
lékkel rendelkezők manuálisan tud-
ják megkeresni az eddig is követett 
műsorokat. (szer) 

Októberi kampány  
Maros megyei vállalatoknál 

Mobil méhnyakrákszűrés 
Októberben a Maros megyei vállalatok női alkalmazottai szá-
mára szerveznek méhnyakrákszűrést a mobil egységekkel. 
Felhívják a Maros megyei és a Közép-romániai fejlesztési ré-
gióban működő vállalatok vezetőségének figyelmét, hogy az 
alkalmazottaik számára vegyék igénybe ezt az ingyenes szű-
rőprogramot.  

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház európai uniós alapokból 
egészséges vagy a betegséggel nem diagnosztizált nők ingyenes szűrő-
vizsgálatát végzi másfél évig a méhnyakrák megelőzése és korai felisme-
rése céljából.  

Október 12-én kezdődött és 27-éig tart Kerelőn és Szentpálon a Hirsch-
mann Automotive TM Kft. székhelyein a mobil méhnyakrákszűrés. A 24–
64 év közötti nők ingyenes méhnyakrákszűrésével és HPV-szűrésével 
szeretnék a méhnyakrák megelőzésének, korai felismerésének és kezdeti 
stádiumban elkezdett kezelésének a hatékonyságát növelni.  

– Október 19-én, szerdán 8.30 órától Szentpálon, az 1515C jelzésű 
úton, a Hirschmann Automotive TM Kft. székhelyén; 

– Október 20-án 14 órától Kerelőn az 1/A szám alatti Hirschmann Au-
tomotive székhelyén; 

– Október 26-án 8.30 órától, valamint 27-én 14 órától Szentpálon a 
Hirschmann Automotive TM székhelyén – áll a Maros Megyei Sürgősségi 
Klinikai Kórház sajtóosztálya és a program projektmenedzsere által aláírt 
közleményben. (pálosy) 

Szer Pálosy Piroska 

Fotó: Nagy Tibor



Európában gyakran hangoztatjuk azt, hogy a kontinens autógyártó 
nagyhatalom. Ez valamikor így is volt, csak időközben elfelejtettünk a 
Távol-Kelet irányába nézni, ahol sorra készülnek az olcsóbb és most már 
mindenféle szempontból megbízható autók. Az elektromosautó-gyártás 
dobogós helyein pedig már több ízben is feltűnt a kínai BYD, ami a Build 
Your Dream – magyarul: építsd meg az álmodat – rövidítése. A gyártó 
már 2019 óta Magyarországon szereli össze az elektromos buszait, most 
pedig a személyautók kategóriájába is betör a kontinensen, méghozzá egy-
ből három típussal. 

Az egyik az Atto3 névre keresztelt közepes méretű SUV, amiből minden 
bizonnyal a legnagyobb darabszámot várják. Az ára körülbelül 38.000 
euró lesz, amivel a Skoda Enyaq vetélytársa lehet. Teljesítményben nem 
ez a legerősebb, viszont méreteihez képest a 204 lóerő és 310 Nm nyo-
maték, a 160 km/h végsebesség és a 7,3 másodperces 0-100 egyáltalán 
nem nevezhető rossznak. Mellesleg a hatótávra vonatkozó ígéret is igen-
csak becsületes, 420 km-t ígér a gyártó. 

A másik típus a BYD Tang, ami már egy nagy SUV, a BMW iX és az 
Audi e-Tron méretosztálya. A Tangben hét ülés kap helyet, a teljesítménye 
pedig 517 lóerő és 680 Nm, amivel 4,6 másodperc alatt érheti el a 100 
km/h-t. A WLTP pedig 400 kilométeres hatótávadatot rendelt az autóhoz. 
Azonban ennek az ára is már jóval nagyobb, 72.000 euró. Persze, ha a fel-
szereltségét és a vetélytársakat nézzük, akkor még mindig adott az előnye, 
de ebben az árkategóriában már komolyan meg kell győzni az európai vá-
sárlókat arról, hogy érdemes lemondaniuk az eddig bevált márkákról. Ez 
pedig egyáltalán nem lesz egyszerű feladat. 

A harmadik típus, a BYD Han azért kimondottan érdekes, mert egy sze-
dánról van szó, ami jóformán már eltűnt Európából. A kínaiak viszont 
most visszahozzák, persze kérdés, hogy mekkora piacot tud megszólítani. 
Az ára ugyanannyi, mint a BYD Tangnek, de a Han esetében a 3,9 má-
sodperces 0-100 lehet az igazi érdekesség. 

A BYD európai kereskedőhálózata a fontosabb országokban – így Né-
metországban, Hollandiában, Dániában, Svédországban, az Egyesült Ki-
rályságban és Franciaországban – még az idén elindul, és rendelni már 
október végétől lehet. A kínai gyártó azt ígéri, hogy az első rendelők már 
ez év végén élvezhetik új BYD autójukat. 

Szokás azt mondani, hogy ré-
gebb minden jobb volt. Bár az 
esetek többségében ez a mondás 
nem állja meg a helyét, bizonyos 
részletekre érvényes. Gondol-
junk csak a Mercedes márkára. 
Régebb, a Kobra Merciként is-
mert W123-as idejében az el-
pusztíthatatlanság jelképe volt. 
Mostanra viszont ez a megítélés 
változott. Mi sem bizonyítja job-
ban ezt, mint hogy viszonylag 
rövid idő alatt kénytelenek meg-
szervezni a harmadik nagy visz-
szahívásukat, ami jelen esetben 
több mint 100.000 autót érint. 

A gyártó elmondása szerint a 
hibát a SAM nevű vezérlőmodul  
okozza, ami, ha víz éri, rövidzár-
latos lesz. A rövidzárlat pedig 
olyan hibákhoz vezethet, mint 

például a külső világítás meg-
szűnése, a tolatókamera hibája, a 
hátsó üléssor automatikus, kérés 
nélküli ledöntése – az új autók-
ban már ez is gombnyomásra 
működik –, illetve, ami a legsú-
lyosabb, hogy az autó akár ki is 
gyulladhat.  

A gyártó minden tulajdonos-
nak azt ajánlja, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül egyeztes-
sen időpontot a szervizükkel, 
ahol mindössze egy óra alatt or-
vosolni tudják a hibát, értelem-
szerűen ingyenesen. Maga a 
javítás sem túl komplikált, lé-
nyegében egy fedelet építenek a 
modul fölé, ezáltal  
megakadályozva azt, hogy beáz-
zon. Erre a gyártás során is lehe-
tett volna gondolni…

Egy nagyobb baleset során a légzsák az, ami meg-
védi az autóban utazókat. Éppen ezért az idő előre-
haladtával minden gyártó minden típusába egyre 
több légzsák került, hiszen ezzel akarták azt bizo-
nyítani, hogy mennyire biztonságos autót tudnak 
gyártani. Általában azzal arányosan, ahogy növeke-
dett a légzsákok száma, úgy emelkedett a biztonság 
is, legalábbis ami az utasokat illeti. Aztán a törés-
teszteket pontozó EuroNCAP bevezette azt is, hogy 
mennyire biztonságos az adott típus a gyalogosok 
számára. Például mindhiába van 10 vagy annál is 
több légzsák az autóban, ha annak az eleje rengeteg 
élés formát tartalmaz, ami egy szerencsétlen gázo-
lásnál egyáltalán nem tesz jót a gyalogos épségének. 
Ebből kifolyólag vannak viták azzal kapcsolatban 
is, hogy a Tesla Cybertruck hogyan kerülhet forga-
lomba Európában, hiszen rengeteg éles, kihegye-
sedő részletet tartalmaz az elején. 

Mostanra tehát az autógyártók nemcsak az uta-
sok, hanem a gyalogosok testi épségének minél jobb 
megőrzésével is kell foglalkozzanak. A Ford pedig 
egy igazán érdekes ötlettel állt elő, szabadalmi vé-
delmet kért az úgynevezett gyalogoslégzsákra. A 
rendszer lényegében semmiben nem tér el az utas-
terekben is használatos légzsákokétól, már azt a na-
gyon fontos részletet leszámítva, hogy nem bent, 
hanem kint van, az autó orrában. A Ford szabadalmi 
képein egy pickup látható, de állítása szerint bármi-
lyen személyautóba beépíthető lesz a rendszer, va-
lamint az önvezető autókba is be szeretnék szerelni. 
Ezelőtt három évvel a ZF autóipari beszállító is le-
védetett egy karosszérián kívüli légzsákot, annyi kü-
lönbséggel, hogy ez nem a frontális, hanem az 
oldalirányú ütközések esetén védte volna az embe- 
reket. Azonban 2019 óta semmilyen hír nincs ennek 
a gyártásáról. 

Amúgy a Ford sem ezzel találta fel a spanyolvi-
aszt, brit mérnökök már közel 100 évvel korábban, 
az 1930-as években kísérleteztek egy úgynevezett 
gyalogosfogóval, aminek a működési elve az volt, 
hogy egy háló pattan ki a kocsi orrából, ami elkapja 
a gyalogost, ezzel meggátolva, hogy a kocsi orrának 
essen, és komoly testi sérüléseket szenvedjen, vagy 
ami még rosszabb, hogy az autó kerekei közé essen. 

Persze a Ford mostani szabadalmával kapcsolat-
ban még vannak kérdőjelek. A legnagyobb az, hogy 
tulajdonképpen hogyan is nyílna ki ez a légzsák. 
Amikor egy légzsákban a patronok, amelyek azért 

felelnek, hogy az kinyíljon, lerobbannak, akkor a 
légzsák több száz kilométer per órás sebességgel lö-
vell ki a helyéről. Ez nem tart hosszú ideig, mind-
össze a másodperc törtrészéig. Tehát mire az utashoz 
ér, addigra már nincs akkora sebessége. Ez azért 
fontos, mert amennyiben egy légzsák a robbanás pil-
lanatában csapódna neki egy emberi testnek, akkor 
sokkal nagyobb kárt okozna, mint maga a baleset. 
Ez a pár tizedmásodperc egy belső légzsák rendel-
kezésére áll, hiszen ahogy megtörténik a baleset, 
már ki is nyílik, és felfújódik, mire az utas vagy 
sofőr nekicsapódik. Azonban egy gyalogos tekinte-
tében nem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen ahhoz, 
hogy kinyíljon a légzsák, meg kell történjen az üt-
közés, ami azt feltételezi, hogy akkor robban, ami-
kor már közvetlen kapcsolatban van a gyalogos 
testével. Ez pedig finoman szólva sem jó megoldás. 
Természetesen lehet, hogy a Ford ötletében vannak 
olyan részletek, amelyek erre a kérdésre választ 
adnak, akár az is elképzelhető, hogy szenzorok fog-
ják megítélni, hogy mi az a helyzet, amikor már tel-
jességgel elkerülhetetlen az ütközés, és ennek 
függvényében fogják kinyitni a külső légzsákot. Ha 
ezt sikerül megfelelően kitalálni, akkor a gyalogos-
légzsák egy hatalmas biztonsági előrelépés  
lesz.

Kínai elektromosautó-márka  
Európában
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Gyalogoslégzsákot szabadalmaztatott  
a Ford

BYD Atto3  Forrás: BYD

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Mercedes-Benz W206  Forrás: Mercedes-Benz 

Ford külső légzsák a szabadalmi képeken  
 Forrás: az Egyesült Államok szabadalmi védjegyhivatala 

Újból hatalmas visszahívás  
a Mercedesnél 



A Kolozsvári CFR 1907 nyerte az úgynevezett „magyar csa-
patok” rangadóját a labdarúgó Szuperliga 14. fordulójában.  

Nagyon nagy lendülettel kezdett a házigazda, ezzel meglepte 
a Sepsi OSK-t, amely az els  negyedórában gyakorlatilag át sem 
lépte a félpályát. Yeboah már az els  percben kihagyott egy nagy 
lehet séget, aztán a 7. percben Aganovi  nagy hibáját követ en 
Petrila végezhetett el egy szabadrúgást a tizenhatos vonala el tt-
r l, Niczulynak pedig nagyot kellett védenie. A 10. percben Ma-
lele tette próbára a sepsiszentgyörgyi kapust. Ezek azonban csak 
a nagyobb lehet ségek voltak, az OSK csak a labdák kétségbe-
esett kivagdosásával volt elfoglalva. A 13. percben került el ször 
Scuffet kapuja közelébe a háromszéki csapat: Dumitrescu fejesét 
Scuffet és Camora közösen mentette szögletre az alsó sarokból. 
Ez kicsit megakasztotta a kolozsvári lendületet, és a 27. percben, 
a második komolyabb OSK-támadás során el bb tef nescu 
bombáját Scuffet a fels  sarokból ütötte ki, majd az ezt követ  
szögletet Aganovi  fejjel megtolta, Ciobotariu pedig a hosszú ka-
pufa mell l a hálóba bicentette (0-1). Hat perccel kés bb egyen-
lített a CFR 1907 – a gól el tt azonban történt egy incidens, 
amely befolyásolta a történteket. Malele belekönyökölt Dumit-
rescu arcába, akinek felhasadt a szemhéja, vérzeni kezdett és 
ápolásra szorult. Kovács István csak sárga lapot adott, Florin 
Andrei marosvásárhelyi videóbíró pedig nem figyelmeztette, 
hogy pirosat érdemelne. Így Malele a pályán maradt, ráadásul 
Dumitrescut még ápolták, így létszámhiányosan védekezett az 
OSK, amikor Malele elesve is ki tudta pöckölni Yuri Matias elé, 
aki 11 méterr l, küls vel a hosszúba bombázott (1-1). 
(Az OSK vezet edz je, a szinte mindig kiegyensúlyo-
zott Cristiano Bergodi a mérk zés után magából ki-
kelve kiabálta bele a tévé mikrofonjába: „Miért van 
videóbiró? Ez piros! Nem sárga, nem fehér, ez piros, 
piros, PIROS!…”) 

Az egyenlítés után kiegyensúlyozott csata zajlott, 
mindkét fél vezetett veszélyes támadásokat, de igazi 
helyzetekhez nemigen jutottak. Csupán Petrila lövése 
említhet  az 57. percben, amelyet Niczuly kiütött. A 
cserék sem igazán hoztak változást az er viszonyok-
ban, bár Achahbar és Šafranko összejátékával nagyon 
ígéretes támadás indult, ám a dönt  passz nem jutott 
el tef nescuhoz. A 84. percben így a semmib l jött a 
CFR 1907 gy ztes gólja: Yeboah remek beadását 
Muhar az ötösr l B la a fölé emelkedve fejelte a há-
lóba (2-1). 

A hátralev  id ben több támadást vezetett az OSK, 
de az utolsó passz mindig elakadt a véd kön, a 90+5. 

percben Rondón cip je orrában volt az egyenlítés, ám 11 méter-
r l, lendületb l helyezettnek szánt lövése elkerülte a kaput. 

A következ  fordulóban a Sepsi OSK hétf n este a FCSB-t  
fogadja, a CFR 1907 pedig városi rangadót játszik a FCU el- 
len. (B. Zs.)

Nem a legjobb napját fogta ki a Marosvásárhelyi CSM 
kosárlabdacsapata Nagyszebenben: az alakulat kikapott a 
helyi CSU-tól, amelyet  simán vert egy idény el tti forma-
ellen rz n. Martini ék csak mímelték a védekezést a má-
sodik negyedben, ez pedig végül dönt nek bizonyult. 

Sok hibával, kimaradt dobásokkal rajtolt a meccs. A va-
lamivel jobban összpontosító marosvásárhelyiek néhány 
pont el nyre tettek szert, amelyet a második negyed elején 
10 pontra növeltek. Ezt követ en azonban lankadt a figye-
lem védelemben, a nagyszebeniek sorra dobták a kosa- 
rakat, és mínusz tízr l plusz hétig jutottak, egyébként ösz-
szesen 33 pontot szereztek a negyedben. Ez a védelmi  
rövidzárlat dönt nek bizonyult, noha utóbb sikerült vissza-
jönni a meccsbe, s t egyenlíteni is, de a házigazdák hibái 
által felkínált lehet ségeket nem tudták kihasználni, hogy 
átvegyék a vezetést. A hajrában pedig, amikor egy sport-
szer tlen szabálytalanság miatt megnyílt az egyenlítés le-
het sége, éppen az a Martini  hagyott ki két szabaddobást, 
majd vesztett labdát, akit l a legkevésbé várták volna. 
Sánta öt személyi hiba miatt már nem volt pályán az utolsó 
percekben, és ez sem segített az agresszív hazai védelem 
átjátszásában.  

Martini  és Person csak a dobásaik felét értékesítették, 
de a nagy csalódás Gajovi , aki alig 11%-ot (!) produkált 
mez nyb l.  

A Marosvásárhelyi CSM szombaton játssza az els  
hazai találkozóját az idényben, amikor a Petrolul Ploie ti 
látogat 18 órától a Ligetbe. (bálint)

Verhet  csapattal szemben maradt alul a CSM

Vezetett a Sepsi OSK, de kikapott Kolozsváron 
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Jegyz könyv  
Kosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló: Nagyszebeni CSU 
– Marosvásárhelyi CSM 86:80 (13-17, 33-24, 20-21, 20-
18) 
Nagyszeben, Transilvania sportcsarnok, 1400 néz . Ve-
zette: Lauren iu Grigora  (Buz u), Amalia Marchi  (Ko-
lozsvár), Narcis Dan (Szatmárnémeti). Ellen r: Radu 
Bucerzan (Temesvár). 
Nagyszeben: Blumbergs 21 pont (2), Walton 16 (2), 
Whelan 11 (1), Manchon 8, Özkan 8, Dragoste 7 (1), 
Barro 7, Ðor evi  2, B di a cu 6 (2), Apostol. 
Marosvásárhely: Martini  18 pont (4), Person 16 (1), 
Sánta 14, Bor a 9 (1), Gajovi  8 (1), Lowrance 6, Engi-
Rosenfeld 5 (1), olopa 4, Sólyom, Nistor. 

Eredményjelz  
Kosárlabda Nemzeti Liga, 
3. forduló: 
* A konferencia: SCM U 
Craiova – Kolozsvári U-BT 
71:93, Zsilvásárhelyi CSM 
– Bukaresti Rapid 64:85, 
Petrolul Ploie ti – Csíksze-
redai VSKC 103:45, Nagy-
szebeni CSU – Marosvá- 
sárhelyi CSM 86:80. Az 
el z  fordulóban: Csík- 
szeredai VSKC – Nagysze-
beni CSU 84:86, Bukaresti 
Rapid – Petrolul Ploie ti 
99:71; 
* B konferencia: Bukaresti 
CSA Steaua – Foksányi 
CSM 2007 89:88, Temes-
vári OMHA Mozzart Bet – 
Nagyváradi CSM 77:73, 
Bukaresti Dinamo – Buka-
resti Laguna Sharks 88:51, 
Konstancai CSM Athletic – 
Galaci CSM 94:98. 

A tabella 
1. Konstanca                      14       10       3         1          27-10         33 
2. Rapid 1923                    14       9         1         4          16-9            28 
3. CFR 1907                      12       8         1         3          20-11          25 
4. Nagyszeben                   13       6         4         3          16-12         22 
5. CSU Craiova                 13       6         3         4          16-15         21 
6. Sepsi OSK                     14       5         4         5          21-12         19 
7. FCSB                             12       4         5         3          18-18         17 
8. Voluntari                        14       4         5         5          12-13         17 
9. Ploie ti                           14       5         2         7          12-17         17 
10. Botosán                        13       4         5         4          12-18         17 
11. Pite ti                           14       5         2         7          12-18         17 
12. Arad                             14       4         4         6          13-18         16 
13. FCU 1948 Craiova      14       4         3         7          14-15         15 
14. Kolozsvári FCU          14       3         5         6          9-14           14 
15. Târgovi te                    13       3         3         7          14-19         12 
16. Mioveni                       14       1         4         9          9-22           7

Nem sokáig vezetett a székelyföldi alakulat a bajnok otthonában, az 
els  gól után hat perccel Yuri Matias egyenlített 

Fotó: a CFR 1907 közösségi oldala

Fotó: a Nagyszebeni CSU közösségi oldala 

Jegyz könyv  
Szuperliga, 14. forduló: Kolozsvári CFR 1907 – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 2-1 (1-1) 
Kolozsvár, Dr. Constantin R dulescu stadion. Vezette: Kovács 
István (Nagykároly) – Ovidiu Artene (Vaslui), Mihai Marica 
(Beszterce). Tartalék: Rare  Vidican (Szatmárnémeti). Ellen r: 
Adrian Com nescu (Rm. Vâlcea). Videóbíró: Florin Andrei 
(Marosvásárhely). Segéd-videóbíró: Alexandru Vod  (Gyula-
fehérvár). 
Gólszerz k: Yuri (33.), Muhar (84.), illetve Ciobotariu (27.). 
Sárga lap: Malele (29.), Kolinger (37.), Deac (64.), Yuri (69.), 
Muhar (90.), illetve Aganovi  (7.), Matei (68.), B la a (77.). 
Kolozsvári CFR 1907: Scuffet – Manea, Yuri, Kolinger, Ca-
mora, Deac (81. Brown), Boateng, Muhar, Yeboah (74. 
Roger), Malele (46. Janga), Petrila (74. Birligea). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, B la a, Ciobotariu (46. 
Tamás), Dumitrescu, Matei (74. Achahbar), P un, Aganovi  
(90. Rondón), tef nescu, Varga (65. Ion Gheorghe), Tudorie 
(74. Šafranko).

Eredményjelz  
* Szuperliga, 14. forduló: Kolozsvári CFR 1907 – 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-1. 
* 2. liga, 10. forduló: Bukaresti Progresul 1944 
Spartac – Bukaresti CSA Steaua 0-3, Galaci Supor-
ter Club O elul – Concordia Chiajna 1-0. Az élcso-
port: 1. CSA Steaua 23 pont, 2. Dés 21 (19-13), 3. 
Galac 21 (13-8).

Ma a Románia-kupában és a Magyar Kupában 
* 14.00 óra, M4 Sport: Iváncsa KSE (NB III) – Fe-
rencvárosi TC; 
* 15.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima 
Sport 2: Bodzavásári Gloria (2. liga) – Botosáni 
FC; 
* 18.15 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima 
Sport 1: Nagyszebeni Hermannstadt – CSU Cra- 
iova; 
* 21.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima 
Sport 1: Aradi UTA – Bukaresti FCSB; 
* 21.00 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Puskás 
Akadémia FC. 

Noha 15 ponttal nyert a Sirius n i kosárlabda-csapata az Ag-
ronomia ellen, a 2. bajnoki fordulóban, egyáltalán nem volt sima 
a siker, a két számjegy  különbség csak az utolsó néhány perc-
ben alakult ki. 

Pedig az elején úgy t nt, hogy a kizárólag belföldi játékosok-
kal pályára lép  bukaresti csapat könny  préda lesz. Harris egé-
szen jól állt bele a játékba, agresszív védekezésével labdákat 
szerzett, szorgalmasan gy jtögette a lepattanókat, így az els  
negyedben megnyugtatónak t n  különbséget alakított ki a Si-
rius. A távoli dobások azonban pontatlanok voltak, a betör  já-
tékosok pedig egyre többször mérték fel rosszul az esélyeiket, 
s különösen Harris pihentetése után az Agronomia lassan ledol-
gozta a hátrányt. Mi több, a második félid  elején egy rövid 
ideig a vezetést is átvette. Végül az elején nehezebben belelen-
dül  Garrett-Hammett is hozta a pontjait és lepattanóit, az addig 
bátortalan Horobec pedig elvállalt néhány távoli dobást, így a 
Sirius az utolsó negyedben elhúzott, és végül meggy z  különb-
séggel megnyerte a meccset. Tekintve azonban, hogy az ellen-
félnél egyetlen külföldi sem játszik, a teljesítmény 
összességében nem volt meggy z , és különösen gyenge az 
50%-os szabaddobás-értékesítési arány. 

A védelemb l pedig érezhet en hiányzott Czimbalmos, aki a 
Brassó elleni mérk zésen szenvedett – úgy t nik, súlyos – sé-
rülést. 

A Sirius szombaton Konstancára látogat, egy nagyjából azo-
nos szint  csapathoz.

Bálint Zsombor

Jegyz könyv  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 2. forduló: Marosvásárhelyi Si-
rius – Bukaresti Agronomia 70:55 (23-12, 8-18, 14-14, 25-11) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néz . Vezette: Bog-
dan Podar (Kolozsvár), Ionu  Moraru (Kolozsvár), Adela Vilt 
(Kolozsvár). Ellen r: Adriana Pricop (Szatmárnémeti). 
Sirius: Harris 14 pont (1), Garrett-Hammett 13, Chi  12 (4), 
Podunavac 10, Lipovan 9 (1), Horobec 8 (2), Ciciovan 2, Só-
lyom 2, Bu uk, Feise , Mircea. 
Agronomia: Sipos 21 pont (3), Panait 20 (2), Kovács 10 (2), 
Cristea 2, Militaru 2, Chelariu, Bobar, Anastasescu, Chi anu. 

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 2. forduló: Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi SIC – CSM Târgovi te 112:32, Aradi FCC Baschet – 
Kolozsvári U 100:37, Marosvásárhelyi Sirius – Bukaresti Ag-
ronomia 70:55, CSM Alexandria – Konstancai CSM 61:80, 
Kézdivásárhelyi KSE – Bukaresti Rapid 63:79. 

Kínkeserves gy zelem  
egy légiósok nélküli csapat ellen 



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (17079-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést 
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső 
festést, saját anyaggal is dolgozunk. 
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300-
332. (17031) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, 
garázsfelújítást, csatornajavítást, 
bármilyen kisebb javítást és mindenféle 
más munkát, kerítéskészítést is. Tel. 
0742-474-684. (17441) 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
tetőjavítást, cserépforgatást, vakolást, 
meszelést. Raktáron van anyagunk. 
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-737, Zoli. (17193) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (17385-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17202) 

MEGEMLÉKEZÉS 
 
„Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek.” 
Szomorú szívvel emlékezünk 
RUSU GYÖRGYRE halálának 
első évfordulóján.  
Emlékét kegyelettel őrzi 
bánatos leánya, Lenke és 
családja. (-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Megrendülten tudatjuk, hogy  

dr. LUKÁCSY JÓZSEF 
mindannyiunk Fosztere 

rövid és kegyetlen, de méltóság-
gal viselt szenvedés után októ-
ber 8-án elhunyt Székes- 
fehérváron. 
Drága barátunk temetése folyó 
év október 24-én 13.30 órakor 
lesz a székesfehérvári Csutora 
temetőben. 
Emlékét megőrizzük mindany-
nyian, akik ismertük és szerettük 
őt. (17557-I) 
 

 RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

 
A Moldovei utca 9A szám alatti 
lakók őszinte részvétüket 
fejezik ki Nagy Gyulának a 
szeretett FELESÉG, valamint 
fiainak a szeretett ÉDESANYA, 
ÁGI elhunyta alkalmából. (-I) 
 
 
 
A Moldovei utca 9A szám alatti 
lakók őszinte részvétüket 
fejezik ki Péterfy Erikának és 
családjának a szeretett 
édesanya, anyós és nagymama,  
MÁTÉFI ÉVA elhunyta 
alkalmából. (-I) 

 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Mindenkinek hálásan köszönjük, 
aki id. CSUHA ANTALT utolsó 
útjára elkísérte, részvétét fejezte 
ki, fájdalmunkban velünk volt és 
virággal búcsúzott tőle. 
Gyászoló szerettei. (17537-I) 
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MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdek-
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A Brantner Veres  
Hulladékszállító Vállalat   

tájékoztatja Önöket, hogy 2022. október 17-től Marosvásár-
hely körzetében megkezdődött a kukák ingyenes kiosztása 
a családi háztartások számára.   

Minden háztartás egy 120 literes barna kukát kap a szer-
ves hulladék gyűjtésére, egy 240 l-es sárga szemeteskukát 
a műanyag/fémhulladék gyűjtésére, illetve egy 120 l-es kék 
zsákot a papír- és kartonhulladék gyűjtésére.  

Kérjük, hogy azok, akiket a cég munkatársai a kukák  
kiosztásakor nem találnak otthon, menjenek a cég  
székhelyére, az Alsógát–Barajului utca 8. szám alá, a kukák  
átvételéért.

2022. 10. 18.  
Az AQUASERV aláírta „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra  
fejlesztésére vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as időszakra  
a NYÁRÁDMENTÉN – NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE,  
NYÁRÁDMAGYARÓS községekben” című finanszírozási szerződést 

 
2022. október 17-én sor került a „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 

fejlesztésére vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as időszakra a NYÁRÁDMENTÉN – 
NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE, NYÁRÁDMAGYARÓS községekben” c. nem 
emelt szintű projekt finanszírozási szerződésének aláírására a beruházási és európai pro-
jektekért felelős minisztérium mint a Nagy Infrastruktúra Operatív Program irányító ható-
sága és a marosvásárhelyi AQUASERV RT. mint kedvezményezett között. 
A jelen finanszírozási szerződés tárgya a Nagy Infrastruktúra Operatív Program irányító ha-
tósága által vissza nem térítendő finanszírozás biztosítása az SMIS 2014+ 155743 kódú pro-
jekt megvalósításához, melynek megnevezése: „A Maros megyei víz- és 
szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as időszakra 
a NYÁRÁDMENTÉN – NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE, NYÁRÁDMAGYARÓS köz-
ségekben”, mely nem emelt szintű projekt. 
A projekt megvalósítási ideje: 2022. 10. 01. és 2023. 12. 31. között. 
A finanszírozási szerződés összértéke 130.301.244,93 lej héával. 
A Nagy Infrastruktúra Operatív Program irányító hatósága a teljes jóváhagyott támogatható 
összeg 92,12%-ának megfelelő, maximum 100.991.536,19 lej összegben nyújt vissza nem 
térítendő finanszírozást. 
Ennek a nem emelt szintű projektnek a célja a lakossági szolgáltatás színvonalának emelése 
a 98/83/EK/1998 EU-irányelvnek megfelelő minőségű közüzemi vízellátó rendszereken ke-
resztül, 19 településen, 4 közigazgatási egységben, 0,0%-áról a projekt megvalósítása után 
100,0%-ra fejlesztve a szolgáltatást (8245 lakos), ami további 8.245 fős lakosságszámot je-
lent, azaz a projektet élvező lakosság 100,0%-át. 
A jelen finanszírozási szerződés alapján ivóvízellátási infrastrukturális munkákat végeznek 
Maros megye 4 területi közigazgatási egységében, 2 zónára osztva 19 településen: Bereke-
resztúr, Székelybere, Seprőd, Nyárádszentimre, Mája, Nyárádselye, Torboszló, Nyárádma-
gyarós (Székelybere-Nyárádmagyarós zóna), Ákosfalva, Nyárádszentbenedek, Cserefalva, 
Nyárádkarácson, Csiba, Folyfalva, Káposztásszentmiklós, Hagymásbodon, Fintaháza, So-
mosd, Teremiújfalu, (Nyárádszereda–Dózsa György zóna). 

A projekt a Kohéziós Alapból, a Nagy Infrastruktúra Operatív Programon keresztül  
társfinanszírozott. 

További információkért kövesse a https://aquaserv.ro oldalt, a Beruházások –  
POIM 2014-2020 szakaszt, vagy lépjen kapcsolatba az AQUASERV RT. képviselőivel  

a projektvégrehajtási részlegen. 
Kapcsolattartó: 

Bauer Andrea, az UIP-POIM és a beruházási osztály vezetője 
Telefon: 0265-208-794; 

E-mail: abauer@aquaserv.ro 

2022. 10. 18.  
 

Az AQUASERV aláírta a műszaki támogatásra szóló szerződést „A Maros megyei víz- és 
szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as 

időszakra” keretében megvalósuló építési szerződés felügyeletére   
a NYÁRÁDMENTÉN – NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE,  

NYÁRÁDMAGYARÓS községek területén. 
 
A közbeszerzési eljárás lezárását követően 2022. október 18-án Marosvásárhelyen, az 

AQUASERV RT. székhelyén került sor a szolgáltatási szerződés aláírására: „A Maros megyei 
víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as 
időszakra” keretében megvalósuló, nem emelt szintű projekt építési szerződéseinek fel-
ügyeletére a NYÁRÁDMENTÉN: NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE, NYÁRÁDMA-
GYARÓS községek területén a PRO TOBY KFT. – EURO FINANCE ADVISOR KFT. –  
META ENGINEERING RT. társulással. 
A szerződő fél a marosvásárhelyi AQUASERV RT. 
A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számítva 16 hónap, ezt követi egy 36  
hónapos jótállási időszak, a fizetendő maximális összeg pedig 9.612.056,00 lej + héa. 
Az eseményen részt vettek a nyertes cég képviselői és a marosvásárhelyi AQUASERV RT.  
vezetősége. 

A projekt a Kohéziós Alapból, a Nagy Infrastruktúra Operatív Programon keresztül  
társfinanszírozott. 

Kapcsolattartó: 
Bauer Andrea, az UIP-POIM és a beruházási osztály vezetője 
Telefon: 0265-208-809;  
Fax: 0265-208-862;  
E-mail: abauer@aquaserv.ro 

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény


