
Miközben egyes beruházások még le sem zárultak, és újabb 
pályázatokat nyer Marosszentgyörgy, jól haladnak a több-
szintes, Kós Károly-stílusú művelődési otthon építésével. Az 
infrastruktúra szempontjából nagy jelentőségű projektre 
nyertek finanszírozást, aminek köszönhetően több, újonnan 
létesített utcát aszfaltoznak le. 

Az új művelődési otthon építése kapcsán Sófalvi Szabolcs polgármes-
ter elmondta, az építő igyekszik minél többet haladni a téli időjárás be-
álltáig. Voltak ugyan előre nem látott nehézségek a talajjal, a falakkal, 
de a kivitelező optimista, szeretné jövő őszig befejezni az impozáns, tor-
nyos kultúrházat. A munkálatok idején a kisebb rendezvényeket a  
Máriaffi-kastélyban tartják, a nagyobbakat az iskola tornatermében,  
illetve akad olyan is, amit a városba költöztettek. Az elkövetkezőkben 

Józanul szavazni 
Az ENSZ-közgyűlés 2005-ös döntése értelmében minden novem-

ber harmadik vasárnapján a közúti balesetek áldozataira emlékez-
nek. A rendezvény célja a polgárok figyelmének felhívása a 
megfontolt, óvatos közlekedésre. 

A statisztikák újból megerősítették, hogy Románia ötödik éve ve-
zeti az EU-s országok halálozási arány szerinti rangsorát: 2021-
ben 1779 ember vesztette életét a közutakon. 

A romániai balesetek egyik leggyakoribb oka az ittasan vagy drog 
hatása alatt történő vezetés. A PSD egyik szenátora a büntetőtörvé-
nyek szigorítását kéri. Zéró toleranciát hirdetne az ittasan, drog ha-
tása alatt vagy jogosítvány nélkül vezető, halálos balesetet okozó 
sofőrökkel szemben, hogy ezek ne úszhassák meg a börtönbüntetést. 

Köztudott, hogy 2019-ben már benyújtott egy módosító javaslatot, 
de a képviselőház döntő házként elutasította, a javaslattevő szerint 
„abszurd politikai megfontolásból, dacolva a társadalom általános 
érdekével, mely megköveteli, hogy megvédjük az életet, és véget ves-
sünk a romániai közutakon zajló vérengzésnek”. A törvénytervezet 
elutasítása óta több százan haltak meg az utakon a sofőrök felelőt-
lensége következtében. 

A rendőrség adatai alapján évente 20 ezer sofőr ellen indul eljá-
rás ittas, drog hatása alatti vagy jogosítvány nélküli vezetés miatt, 
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A jövő tudását  
hozzák Erdélybe 
A projekt célja a Kárpát-medencei ma-
gyar termelők felkészítése a digitális 
megoldások alkalmazására. Ezt a tu-
dást hozták el a hétvégén Erdélybe az 
anyaországi szakemberek. 

____________2. 
Türelmi idő  
december 22-ig 
„Mivel a szolgáltató nem látja el rende-
sen a feladatát sem Marosvásárhe-
lyen, sem a környező 18 
önkormányzathoz tartozó települése-
ken, az a döntés született, hogy meg-
tesszük a szerződésbontási folyamat 
első lépését.” 

____________4. 
A múltam elkísér 
A kolozsvári születésű, Svédország, 
Magyarország és Erdély közt ingázó 
népszerű könnyűzene-énekes, dal-
szerző Tamás Gábor új albumának er-
délyi bemutatójára kerül sor november 
29-én, kedden este 7 órától a maros-
vásárhelyi Kultúrpalotában. 

____________5.Menyhárt Borbála 

   Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Jól halad a művelődési otthon építése Marosszentgyörgyön 

Újabb utcákat korszerűsítenek 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Magyarország digitális ag-
rárstratégiájának kiemelkedő 
részét képezi a Digitális Agrár-
akadémia. A projekt célja a Kár-
pát-medencei magyar termelők 
felkészítése a digitális megoldá-
sok alkalmazására. Ezt a tudást 
hozták el a hétvégén Erdélybe 
az anyaországi szakemberek. 

A Digitális Agrárakadémia tananya-
gának elkészítéséhez hozzájárult a Pro 
Agricultura Hargitae Universitas Ala-
pítvány, illetve a Székely Gazdaszer-
vezetek Egyesületének (SZGE) 
falugazdászai. Az elméleti tudás mel-
lett az SZGE fontosnak tartja, hogy az 
erdélyi gazdák gyakorlati képzéseken 
is részt vegyenek. Ezért elhozta az 
anyaországból a Digitális Agrárakadé-
miát, a meghívott szakemberek a ker-
tészet, növénytermesztés és 
állattenyésztés területén világítottak rá 
a precíziós megoldások alkalmazá-
sára. 

A hétvégén hat erdélyi megyében 

(Hargita, Kovászna, Maros, Kolozs, 
Bihar, Szatmár) tíz helyszínre látogat-
tak el a szakemberek.  

A Maros megyei gazdákat Nyárád-
szeredába hívták, ahol dr. Póti Péter, 
a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudo-
mányi Egyetem állattenyésztési tech-
nológia és állatjóléti tanszékének 
vezetője kéttucatnyi gazdával találko-
zott, akiknek a precíziós juh- és kecs-
ketenyésztésről tartott kimerítő elő- 
adást: fogalmakat tisztázott, lehetősé-
geket és irányzatokat mutatott be, és 
arról beszélt, hogyan kell felkészülni 
erre a váltásra a jövőben. A tenyésztési 
eljárásokban és tartástechnológiában 
óriási szerepük van ezeknek a digitális 
eszközöknek, és az az előnyük, hogy 
távolról is érzékelnek, és távolról is 
irányíthatók. Online végzik az adat-
gyűjtést a tartástechnológia minden te-
rületén, az állatjóléttől az ellésig, a 
fejéstől a legeltetésig, számtalan szen-
zorral lehet figyelni az állatot, adato-
kat lehet gyűjteni, és amit ezelőtt 
évekig tartó kísérletek alapján tapasz-
taltak ki, az ma már napok alatt kide-
rül. Hatalmas előnye az is, hogy a 

gazda akár otthonról is figyelheti és 
irányíthajta a tenyésztési rendszert. 
Egy évtizeden belül ez a technológia 
be fog vonulni az állattartásba, és 
habár ma még drága, akkor már elér-
hető ára lesz. A gödöllői egyetem azon 
dolgozik, hogy minél egyszerűbben, 
hatékonyabban alkalmazzák a techno-
lógiát, és minél kevesebb információ-
ból biztos következtetéseket lehessen 
levonni – részletezte az előadó Nyá-
rádszeredában. 

A hétvégi akadémiát szervező 
SZGE alelnöke a Népújságnak el-
mondta: a Maros, Nyárád, Küküllő és 
Szováta vidékéről érkező gazdák nagy 
érdeklődéssel fogadták az új témát,  
tudni szerették volna, hogy hol, mi-
lyen eszközökhöz és szoftverekhez 
lehet hozzájutni. Lesznek olyan gaz-
dák, akik rá fognak állni erre a techno-
lógiára, de ez nem megy egyik napról 
a másikra, ez egy folyamat. Az egyik 
fontos eredménye az lesz, hogy a tech-
nológia pótolni fogja a munkaerőhi-
ányt, másrészt hozzásegíti a gazdákat 
az adatalapú döntéshozatalhoz – mu-
tatott rá Szabó Árpád mérnök.

Könyvtárnapok  
A Maros Megyei Könyvtár szervezésében a héten, no-
vember 21–25. között zajlik a hagyományos könyvtár-
napok rendezvénysorozata, a Philobiblon. Ez 
alkalommal az intézmény fennállásának 109. évfordu-
lójára emlékeznek. 25-én, pénteken 13 órakor a doku-
mentációs teremben adják át a Pro Libro Senator és a 
Pro Spe díjakat. Előbbi kitüntetés az életüket a köny-
vek szolgálatába állító személyiségeknek szól, az idei 
díjazottak Káli Király István író, a Romániai Magyar 
Könyves Céh elnöke és Mircea Dorin Istrate profesz-
szor, költő, restaurátor, a Román Írók Ligája Maros 
megyei fiókjának elnöke. A fiatal olvasónemzedék 
képviselőjének járó Pro Spe díjat Thais Stanciu tizen-
kettedik osztályos diák kapja. A könyvtárnapok részle-
tes programja a könyvtár Facebook-oldalán található 
meg. Az ötnapos rendezvény idejére a szervezők 
könyveket helyeztek el a marosvásárhelyi autóbuszo-
kon, amelyekből az utasok válogathatnak. A könyve-
ket haza is lehet vinni. 

Őszülőföldem 
November 23-án, szerdán este 6 órától a marosvásár-
helyi Bernády Házban mutatják be Székely Szabó 
Zoltán Őszülőföldem című családi-történelmi könyvét. 
A Bécsből Marosvásárhelyre visszatelepedett szí-
nésszel, íróval és a Tutuka becenéven ismert humo-
ristával Szucher Ervin beszélget. A humort, a szerzőn 
kívül, két pályatársa, Kárp György és Szélyes Ferenc 
szolgáltatja. 

Defender-koncert 
A marosvásárhelyi Defender zenekar hat év szünet 
után újra koncertturnéra indult. Marosvásárhelyen no-
vember 23-án, szerdán 19 órakor lép fel az együttes a 

Jazz Clubban. A koncerten az együttes új lemezének 
dalai és a régi slágerek is felcsendülnek 3D-s hang-
zásban. Jegyek 30 lejért vásárolhatók koncert előtt a 
helyszínen.  

Vendégjáték gyermekeknek  
a Spectrum Színházban 

November 24-én, csütörtökön délelőtt három gyer-
mekelőadással örvendezteti meg a marosvásárhelyi 
közönséget a celldömölki Soltis Lajos Színház. A Julia 
Donaldson Kvirtek és Kvartok című meséjéből készült 
azonos című előadást 9, 11 és 13 órától lehet megte-
kinteni a Spectrum Színházban, Manyasz Erika ren-
dezésében. 

Szimfonikus hangverseny  
a Kultúrpalotában 

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a Zürichi 
Művészeti Egyetem együttműködésében kerül sor 
szimfonikus hangversenyre november 24-én, csütör-
tökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. A 
Román Televízió marosvásárhelyi stúdiójával közösen 
szervezett koncerten a filharmónia szimfonikus zene-
karát Marc Kissoczy svájci karmester vezényli, szólis-
ták: Hexin Zhang kínai fuvola- és Minju Kim dél-koreai 
fagottművész. Műsoron: Wagner-, Reinecke-, Rossini- 
és Beethoven-művek. 

De mi lett a nővel? – az Arielben 
A Gyulai Várszínház A. P. Csehov – Kiss Csaba De mi 
lett a nővel? című előadását november 25-én, pénte-
ken 19 órakor a marosvásárhelyi Ariel színházban lát-
hatja a marosvásárhelyi közönség. Jegyek a 
Kultúrpalota pénztáránál válthatók keddtől péntekig 
9–17, szombaton és vasárnap 9–15 óra között. Sze-
replők: Győrffy András, Kárp György, Szélyes Ferenc. 
Rendező: Béres László. Jegyfoglalás a 0365-451-
034-es telefonszámon. 

 

IDŐJÁRÁS 
Borús, felhős 
Hőmérséklet: 

max. 10 0C 
min.    2 0C

Ma CECÍLIA, holnap  
KELEMEN és KLEMENTINA 
napja.  
KELEMEN: a latin Clemens név-
ből ered, jelentése: jámbor, szelíd, 
jóságos.  
Női párja a KLEMENTINA.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 21.

1 EUR 4,9417
1 USD 4,8287

100 HUF 1,2060
1 g ARANY 270,3308

Pokorny László fogadóórája 
Dr. Pokorny László megyei tanácsos november 23-án, szer-
dán délelőtt 10 órától Marosvásárhelyen, a Maros Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 
7. szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdések-
ben tart fogadóórát. 

Maros megyei térképes  
zarándokkalauz 

A marosvásárhelyi Erdélyi Kárpát-Egyesület november 24-
én, csütörtökön 18 órától a Studium Hub földszinti konfe-
renciatermében (Bolyai tér 15. szám) bemutatja a Kocsis 
András által összeállított, Maros megyei térképes zarándok-
kalauz című kötetet. A kiadvány, amelyet dr. Ábrám Zoltán 
méltat, egyrészt pontos leírása a megyénket átszelő, Csík-
somlyó felé tartó zarándokútnak, másrészt az érintett tele-
pülések átfogó helytörténeti ismertetője.  

János vitéz gyermekrajzpályázat  
A Maros Művészegyüttes és az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület rajzpályázatot hirdet gyermekeknek a 
2023-as Petőfi-emlékév alkalmából. Két korosztályban – 7–
9 és 10–11 évesek – lehet jelentkezni Petőfi János vitéz 
című elbeszélő költeményének azon jelenetéről készült 
rajzzal, amely a pályázónak a leginkább tetszett. A rajzokat 
– A4-es lapon – november 29-ig várják az Arany János utca 
2. szám alatti székhelyre hétköznapokon 9 és 15 óra között. 
A rajzon fel kell tüntetni a készítő nevét és életkorát. Ered-
ményhirdetésre december 5-én a Maros Művészegyüttes 
Facebook-oldalán kerül sor. A legszebb három rajzot díjaz-
zák, tíz további alkotásért pedig belépőjegy jár a János vitéz 
című mesejáték december 6-i, 19 órai bemutatójára vagy a 
következő előadásokra. A pályamunkákból a bemutató nap-
ján kiállítás nyílik a Maros Művészegyüttes kövesdombi 
székházában. A díjakat az előadás előtt adják át.  

Karácsonyi vásár a G Caféban 
December 3-án, szombaton déli 12 órakor helyi és környék-
beli kézművesek alkotásaiból nyílik karácsonyi vásár a ma-
rosvásárhelyi G Caféban. A kézművesek december 2-áig 
jelentkezhetnek a 0741-422-499-es telefonszámon. 

Kerékpárost gázolt el 
Hétfőn reggel az E60-as európai úton, a Maroskece irányá-
ból Aranyosgerend felé tartó szakaszon egy 41 éves gép-
kocsivezető elgázolt egy 68 éves kerékpárost, aki az átjárón 
próbált átkelni. A férfit kórházba szállították, a sofőr ellen 
gondatlanságból elkövetett testi sértés, illetve a baleset 
helyszínének elhagyása miatt indult eljárás. 

Karácsonyi koncert Szászrégenben 
December 21-én este 7 órától Szabó Előd és a Titán együt-
tes karácsonyi ünnepi koncertjére kerül sor a szászrégeni 
Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében. Meghívot-
tak: Vadkerti Imre (Kormorán) és a szászrégeni Piccolino 
gyermekkórus. Közreműködik Banga Gáspár, Kádár Barna 
Zsolt, Banga Gábor, Nagy Attila és Géczi Amália. Belépők 
a művelődési házban vásárolhatók munkanapokon 9-17 óra 
között. A jegy ára 30 lej. Helyfoglalás a 0757-109-450-es és 
a 0740-515-617-es telefonszámon.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

22., kedd 
A Nap kel  

7 óra 33 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 43 perckor.  
Az év 326. napja,  
hátravan 39 nap.

 Gligor Róbert László 

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.

RENDEZVÉNYEK
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A jövő tudását hozzák Erdélybe 

Kéttucatnyi gazda fogadta nagy érdeklődéssel a részletes és érdekes előadást                  Fotó: Gligor Róbert László 



ugyanakkor évente mintegy ötszázan halnak meg vagy 
szenvednek súlyos sérüléseket ezzel összefüggésben. 

Az Európai Bizottságnak az európai utak biztonsá-
gával kapcsolatos adatai szerint 2021-ben közúti bal-
esetben 19,8 ezer ember halt meg, azaz ezerrel (5%) 
több, mint egy évvel korábban. 

A Bizottság a rangsor felállításakor elemezte az egy-
millió lakosra jutó balesetek számát 30 országban (az 
EU 27 országa, Norvégia, Izland, Svájc). A halálos bal-
esetek átlagos száma Európában tavaly 44-et tett ki egy-
millió lakosra vetítve. A legbiztonságosabb Norvégia 
volt 16-tal, majd Málta (17) és Svédország (18) követ-
kezett. A rangsort Bulgária zárja 82-es eredménnyel, és 
Románia, ahol tavaly az utakon 93 ember vesztette 
életét egymillió lakosra vetítve. 

Összehasonlítva a járvány előtti évvel (2019), a ha-
lálozás az utakon 2021-ben az unióban átlagban 13%-
kal esett, a legnagyobb visszaesés, több mint 20%-kal 
Dániában, Belgiumban, Portugáliában, Lengyelország-
ban és Litvániában volt. Ezzel szemben Lettországban, 
Szlovéniában és Finnországban az elmúlt két évben 
megnőtt a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. 

Az Európai Bizottság célja, hogy 2030-ra a felével 
csökkentse a közúti balesetek áldozatainak számát.  

Norvégiában, Svédországban és Máltán a legalacso-
nyabb a közúti halálozási arány Európában. A legve-
szélyesebbek Bulgária és Románia útjai.  

Ezek tükrében merjük remélni, hogy ezúttal a parla-
ment józanul szavaz, bár a rendőrségi hírekben egyre 
gyakrabban szerepelnek ittasan vagy drog hatása alatt 
vezető honatyák, közéleti személyiségek. De lehet, azt 
gondolják, hogy amit szabad Mohamednek..., és ismét 
leszavazzák a törvényjavaslatot.

Törvénytervezet  
a különnyugdíjakra 

Néhány napon belül elkészül, és a kormány elé kerül 
a különnyugdíjakra vonatkozó törvény tervezete – 
mondta hétfőn Marius Budăi munkaügyi miniszter. 
Budăi közölte, a jogszabály kidolgozásakor figye-
lembe veszik az alkotmánybíróság határozatait és az 
országos helyreállítási tervben előírtakat. A miniszté-
rium illetékesei az utolsó simításokat végzik a terve-
zeten, amelyet a napokban a kormány, azt követően 
pedig a parlament elé terjesztenek. A katonák külön-
nyugdíjával kapcsolatban a miniszter azt mondta, 
fenntartja véleményét, miszerint a katonák tartalék-
állományba vonulása után kapott illetmény nem mi-
nősül különnyugdíjnak. A tervezetet egyébként teljes 
átláthatósággal, az Európai Bizottság és a Világbank, 
valamint az érintettek megkérdezésével dolgozták ki 
– tette hozzá. Budăi azt is elmondta, hogy a koalíci-
óban politikai egyeztetések folynak az országos hely-
reállítási terv mérföldköveként megszabott nyugdíj- 
reformról. (Agerpres) 

Meghosszabbíthatók az ANL- 
lakásszerződések 

Kihirdette Klaus Iohannis államfő azt a törvényt, 
amelynek értelmében az ANL-lakásokra kötött bérleti 
szerződések a kezdeti szerződéses időszak lejárta 
után ötéves időszakokra hosszabbíthatók meg. Az 
eddig hatályban lévő jogszabály az ANL-lakások bér-
leti szerződéseinek egyéves időszakra történő meg-
hosszabbítását tette lehetővé. A jogszabály kimondja, 
hogy a fiatalok számára készült bérelhető lakások 
(beleértve az oktatásban vagy egészségügyben dol-
gozó fiatalok számára épült lakásokat is) eladhatók 
a bérleti szerződés jogosultjainak az első bérleti szer-
ződés megkötésétől számított minimum 6 év eltelté-
vel anélkül, hogy az adásvételt a vásárló életkorához 
vagy a lakás elidegenítésének tilalmához kötnék. A 
törvény ugyanakkor azt is leszögezi, hogy a lakást a 
bérlő már egy év elteltével is megvásárolhatja az első 
bérleti szerződés megkötése után, de ebben az eset-
ben a tulajdonjog megszerzésétől számított 5 évig 
nem adhatja el az ingatlant. (Agerpres) 

Vakcina az új omikron  
variánsokra 

November végén megérkeznek Romániába a Covid-
19 elleni vakcina omikron BA.4-es és BA.5-ös alvari-
ánsához igazított első adagjai – jelentette be 
Alexandru Rafila egészségügyi miniszter. Elmondta, 
napi 200-400 koronavírusos eset van, néhányan meg 
is halnak, de voltak olyan napok is, amikor nem volt 
haláleset. Bár a Covid-19 jelenleg már nem jelent 
közegészségügyi problémát Romániában, tanácsos 
a védőoltás felvétele a 60 éven felettieknek és a kü-
lönböző krónikus betegségekben szenvedőknek – 
tette hozzá a miniszter. (Agerpres)

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Józanul szavazni

A háziorvosi, az aneszteziológiai, 
a gyermekgyógyászati, az epide-
miológiai, a mikrobiológiai és a 
közegészségügyi szakterületeken 
hirdették meg a legtöbb helyet az 
idei rezidensvizsgán, amely vasár-
nap zajlott az ország hat egye-
temi központjában – jelentette ki 
Alexandru Rafila egészségügyi 
miniszter. 

A rezidensképzésre való felvételkor 
figyelembe kell venni az orvosi egyete-
mek végzőseinek számát, illetve az or-
szág prioritásait a humánerőforrás terén 
– mondta a tárcavezető. 

„Nem képezhetünk rezidenseket a 
képzés kedvéért. Azért képezzük őket, 
hogy szakemberekké válhassanak, és ké-
pesek legyenek a lakosság számára 

egészségügyi szolgáltatásokat nyújtani 
minden szükséges szakterületen.” 

Jövő évben új megközelítés szerint 
szervezik meg majd a rezidensvizsgát, 
azokra a szakokra összpontosítva, ame-
lyeken jelenleg szakemberhiány van – 
tette hozzá a miniszter. 

Rafila arra is rámutatott, hogy idén is 
a háziorvosi helyek száma a legnagyobb, 
tekintve, hogy 700 olyan település van 
országszerte, ahol egyáltalán nincs házi-
orvos, a települések 47 százalékában 
pedig kevesebb van, mint kellene. 

Az országos helyreállítási terv 
(PNRR) keretében 3000 háziorvosi ka-
binet felszerelésére van lehetőség. Re-
mélik, hogy egyre több fiatalt tudnak 
arra ösztönözni, hogy ezt a nagyon fon-
tos szakterületet válasszák. Meg kell te-

remteni a feltételeket, hogy a fiatalok a 
háziorvosi szakmát válasszák, és a fal-
vakban, a városoktól távolabb is vállal-
ják ezt a hivatást – fogalmazott a 
miniszter. 

A szaktárca csütörtöki tájékoztatása ér-
telmében az egészségügyi minisztérium 
és a helyi hatóságok alárendeltségében 
működő egészségügyi intézményeknél 
meghirdetett 5866 rezidensorvosi, fogor-
vosi és gyógyszerészi helyre 10.330 je-
lentkező pályázik. Az orvosi szakosításra 
4734, a fogorvosira 621, a gyógyszeré-
szire 511 helyet hirdettek meg. 

A korábbi évekhez hasonlóan a ver-
senyvizsga hat egyetemi központban zaj-
lott: Bukarestben, Kolozsváron, Maros- 
vásárhelyen, Temesváron, Craiován és 
Iaşi-ban. (Agerpres) 

Az idei rezidensvizsgán a háziorvosi szakra  
hirdették meg a legtöbb helyet 

Nagyszabású tüntetést tart ked-
den a fővárosban az Országos 
Szakszervezeti Tömb (BNS) és a 
mentőszolgálatok dolgozóit tö-
mörítő szakszervezeti szövetség 
(FNSAR) – tájékoztatott közlemé-
nyében a BNS. A tüntetésre több 
mint ezer személyt várnak a szer-
vezők. 

A tervek szerint kedden 10 órától a 
belügyminisztérium és a katasztrófavé-
delmi főigazgatóság (DSU) székhelye 
előtt állnak sztrájkőrséget, majd 12 órá-
tól a Victoriei térre vonulnak a tüntetők, 
és a kormány épülete előtt folytatják a 
tiltakozást. Ha a miniszterelnök tárgya-
lásra hívja a két szakszervezeti szövetség 
vezetőit, és kedvező választ kapnak kö-
veteléseikre, lemondanak a tüntető fel-
vonulásról és a kormány épülete előtti 
sztrájkról – közölték.  

A szakszervezet képviselői nyomaté-
kosították, hogy a tüntetésen jelen levők 
szabadidejükben vesznek részt a meg-
mozduláson, ez nem fogja befolyásolni 

a mentőszolgálatok tevékenységét.  
A BNS képviselői ugyanakkor emlé-

keztettek, hogy kedden 10 órától megha-
tározatlan ideig a mentőszolgálatok 
valamennyi járművére kihelyezik az „or-
szágos tiltakozás” (protest naţional) fel-
iratot.  
Raed Arafat cáfol 

Raed Arafat, a belügyminisztérium 
katasztrófavédelmi főigazgatóságának 
(DSU) vezetője rágalmazásnak minősí-
tette azokat a kijelentéseket, melyek sze-
rint a DSU szabotálja a mentőszolgá- 
latokat.  

Arafat cáfolta a mentőszolgálatok dol-
gozóit tömörítő szakszervezeti szövetség 
állítását, miszerint az utóbbi három 
évben egyetlen mentőautót sem szerez-
tek be a mentőszolgálatok számára. Ki-
jelentette, az elmúlt négy évben 821 
mentőautót kaptak a mentőszolgálatok, 
ezek mellett pedig a bukaresti önkor-
mányzat további 106 mentőt vásárolt. 
Mindeközben a rohammentő szolgálat 

(SMURD) 386 mentőjárművet kapott, 
tehát jóval kevesebbet, mint a mentő-
szolgálatok.  

A belügyi államtitkár szerint a beszer-
zett mentőautók száma 2,4-szeresére nőtt, 
amióta ezek beszerzése az egészségügyi 
minisztériumtól az országos katasztrófa-
védelmi felügyelőség (IGSU) hatáskö-
rébe került. Azokat a felröppent híreket is 
cáfolta, amelyek szerint a SMURD más 
forrásokból szerzett be járműveket. Kifej-
tette, az IGSU egységesen szerezte be a 
mentőautókat, zömében uniós finanszíro-
zással, a kormánynak csak 15 százalékos 
önrészt kellett biztosítania az államkasz-
szából. „A közeljövőben 1200 mentőautó 
beszerzését tervezzük, és ezek többsége 
a mentőszolgálatokhoz kerül” – mondta 
az államtitkár, aki szerint a keddre tünte-
tést szervező mentősszakszervezet „elfer-
díti a tényeket”, azt a hamis benyomást 
keltve, hogy a DSU okolható a mentők 
beszerzésére vonatkozó legutóbbi alszer-
ződések késlekedéséért. (Agerpres) 

Tiltakozás a mentőszolgálatoknál 

A Hold felszínét 130 kilométerre 
közelítette meg az Orion űrhajó 
hétfőn a kora reggeli órákban, ezt 
követően folytatja útját a Holdon 
túl – közölte az Egyesült Államok 
űrhivatala (NASA).  

Az Orion múlt szerdán indult, első 
tesztrepülése során most közelítette meg 
legjobban Holdat, amelyre a következő 
években legénységgel a fedélzetén tér 
majd vissza. 

Az Artemis Hold-program első űrre-
pülésének tervei szerint az űrhajó Hold 
körüli útja az égitest távolabbi oldalán 
folytatódik, ahol több mint 64 ezer kilo-

métert tesz majd meg, és olyan mély-
ségbe hatol a kozmikus térben, aminél 
messzebb emberi legénységre tervezett 
űreszköz még soha nem távolodott el a 
Földtől. 

Ahogy múlt pénteken az Artemis prog-
ram vezetője, Michael Saraffin mondta, 
az útvonal kiválasztása terhelési teszt az 
Orion űrhajó számára. A NASA szakem-
bere újságírók előtt úgy fogalmazott, 
hogy tucatnyi kisebb hibát kellett megol-
dani, de ezeket leszámítva összességében 
az eszköz megfelelően működik.  

Az űrhajó fedélzetén számos kísérleti 
eszközt szállít, köztük magyar fejlesz-

tésű dózismérőket, hogy vizsgálja a le-
endő űrutazás emberi szervezetre gyako-
rolt hatását.  

A NASA Artemis programjának célja, 
hogy hosszabb emberi tartózkodásra al-
kalmas űrállomást hozzon létre a Hol-
don, amely segítheti az első emberi 
küldetést a Mars felé. 

Az Artemis I hordozórakétáját, orr-
kúpjában az Orion űrhajóegységgel múlt 
szerdán bocsátották fel a floridai Ken-
nedy űrközpontból. Az Orion a tervek 
szerint december 11-én tér vissza a 
Földre, és a Csendes-óceán Dél-Kalifor-
niához közeli térségében landol. (MTI) 

A Holdtól 130 kilométerre járt az Orion űrhajó 
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Maros megye 2-es számú hulladék-
gazdálkodási zónájában, de főleg 
Marosvásárhelyen nagy gond van a 
köztisztasággal. Hetek óta szemét-
halmok vannak mindenhol, a lakos-
ság elégedetlen, s felháborítónak 
tartja, hogy eddig soha nem tapasz-
talt szemét maradt a tárolókban, az 
utcákon, köztereken. A 2-es övezet-
hez tartozó települések polgármes-
tereinek, Szász Zoltán megyeme- 
nedzsernek és az Ecolect Közösségi 
Fejlesztési Társulás vezetőségének 
hétfői ülésén határoztak arról, hogy 
elkezdik a Brantner-Veres köztisz-
tasági szolgáltatóval a szerződés-
bontást. A kialakult helyzetről Tóth 
Brezovszky Andrea, a társulás ügyve-
zető igazgatója (fotó) nyilatkozott 
lapunknak. 

– Mivel a szolgáltató nem látja el rende-
sen a feladatát sem Marosvásárhelyen, sem 
a környező 18 önkormányzathoz tartozó te-
lepüléseken, az a döntés született, hogy 
megtesszük a szerződésbontási folyamat 
első lépését. Meghoztuk a határozatot, és 
ma (november 21-én) felszólítjuk a szol-
gáltatót, hogy a cég 30 napon belül minden 
olyan kötelezettségének tegyen eleget, ami 
a szerződésben szerepel: mindenhonnan 

összegyűjti a szemetet, betartja a szemét-
szállítási ütemtervet, és tisztán tartja a vá-
rost, a hozzá tartozó falvakat. Abban az 
esetben, ha ez nem történik meg, 30 nap 
múlva szerződésbontásra kerül sor.  

– Mikortól számítják a 30 napos türelmi 
időt?  

– A 30 napot november 22-étől számít-
juk, ami december 22-én jár le. 

– A Brantnerrel tárgyaltak-e annak ér-
dekében, hogy tisztázzák, mi az oka, hogy 
nem tud eleget tenni a feladatának? 

– Minden második nap tartunk velük 
egy munkagyűlést, de sajnos csak ígérete-
ket kaptunk, hogy kiküszöbölik a hiányos-
ságokat. Próbálkoznak, azonban konkrét 
eredmény nincs. A városban és a települé-
seken látható, hogy mi van.  

– Arról van-e tudomása az Ecolectnek, 
hogy munkaerőhiánnyal küzd a Brantner? 

– Igen. Többször felszólítottuk őket, 
hogy végezzék a munkájukat, rákérdeztünk 
az okokra, hogy miért nem sikerül össze-
gyűjteni a szemetet. A válaszokban sze-
replő egyik ok, amit felhoztak, az volt, 
hogy munkaerőhiánnyal küzdenek. Mint 
intézménynek nem nekünk kell keresni az 
okokat, nekünk az a fontos, hogy a munka 
el legyen végezve. Minden cégnek köteles-
sége felmérni a körülményeket, amikor el-
kezdi a munkát, úgyhogy ha gond van, 
akkor kell legyen egy B tervük.  

– Óriási a felháborodás a városban, 
mert ilyen szemét soha nem volt Marosvá-
sárhelyen. 

– Bennünk is nagy a felháborodás, 
egyáltalán nem kedvező a helyzet – fogal-
mazott lapunknak Tóth Brezovszky Andrea 
ügyvezető igazgató.  

Eközben Claudiu Maior volt alpolgár-
mester, városi tanácsos kisfilmet posztolt a 
közösségi médiában, ahol bejelentette, 
hogy panaszt nyújtott be a DNA-nál az 
ADI Ecolect, Marosvásárhely polgármes-
tere és mindazok ellen, akik e „katasztró-
fát” előidézték. 

Döntött az ADI Ecolect 
Türelmi idő december 22-ig 

Havi utazási költséget biztosítanak 
azoknak a tanulóknak, akik nem a lakó-
helyükön tanulnak – erről döntött hétfői 
ülésén a kormány. A diákok havi norma-
tív támogatást kapnak.  

A diákoknak nyújtandó utazási összeg havi 
60 lej/hó 3 km-ig. A 3 km-t meghaladó távolsá-
gok esetén a havi 60 lej kiegészül kilométeren-
ként havi 6 lejjel. Amennyiben ez az összeg nem 
fedezi a diákok teljes utazását egy hónapban, a 
támogatást saját költségvetésükből kiegészíthe-
tik az önkormányzatok. 

A bentlakásban lakó diákoknak négy oda- 
vissza utazás összegét biztosítja, illetve minden 
hivatalos ünnepnap alkalmával megtéríti a ha-
zautazás költségeit az Oktatási Minisztérium. Az 
összeget attól az oktatási intézménytől igényel-
hetik a diákok, ahol tanulnak. Az elszámoláshoz 
fel kell mutatni az utazást igazoló dokumentu-
mokat. 

„A rendszer bevezetése segíthet abban, hogy 
megkönnyítsük nemcsak a diákok, hanem a csa-
ládok helyzetét is, hisz sok esetben ezekben a 
családokban a szülők és tanulók egyaránt ingáz-
nak, így nagyobb összeg terheli a családok költ-
ségvetését. Ugyanakkor vidéken magasabb az 
iskolaelhagyás mértéke, az ingázás pedig egy 
olyan tényező, amely ezt felerősítheti, így az 
utazási költségek támogatása ennek a problémá-
nak a csökkentésében is segíthet” – magyarázta 
Kallós Zoltán, az Oktatási Minisztérium állam-
titkára. (RMDSZ-tájékoztató)

Gondoskodnak  
az ingázó diákok  

utazási költségeiről 

Közel nyolcvan kilogramm 
mézet ajánlottak fel Maros 
megyei méhészek, hogy né-
hány iskola tanulói megkóstol-
hassák a „folyékony aranyat”. 
Nyárádszeredában nemcsak a 
gyermekeknek, hanem felnőt-
teknek is jutott belőle. 

Az Európai mézes reggeli – Le-
gyen minden nap mézes nap című 
program Szlovéniában indult 2007-
ben Mézes reggeli néven, célja fel-
hívni a figyelmet a mézfogyasz- 
tásnak az egészséges táplálkozásban 
betöltött szerepére és a méhek jelen-
tőségére. A programhoz Magyaror-
szág 2014-ben csatlakozott, és azóta 
évről évre egyre több óvoda és is-
kola vesz részt benne.  

A kezdeményezés három-négy 
éve Erdélyben is jelen van, de a ko-
ronavírus-járvány miatt nem tudott 
kibontakozni. Az Erdélyi Magyar 
Méhészegyesület felhívásához idén 
több Maros megyei méhész is csat-
lakozott: ki-ki felajánlott egy bizo-
nyos mennyiségű mézet, az 
egyesület kis tégelyeket és a szük-
séges címkét adta hozzá. A Mézes 
reggelit pénteken kínálták a méhé-

szek saját településük iskolájában, 
óvodájában. Nyárádszeredában 
Szentmártoni Károly 500, Baricz 
Miklós és Tóth Dániel Ernő 100-
100, Balde Ernő Barna 130 tégelyt 
töltött meg, Gegesben Kaffai 
György 20, Harasztkeréken Kiss 
Attila és fiai 90, Mezősámsondon 
Pánczél Vilmos 60 gyermeknek jut-
tatott mézet – tudtuk meg Balde  
Ernőtől, az Erdélyi Magyar Méhé-
szegyesület elnökétől. 

Balde Ernő hozzátette: az iskolák 
vezetői és a város polgármestere 
örömüket fejezték ki a kezdemé-
nyezés sikerét látva, a szülőktől is 
pozitív visszajelzéseket kaptak. 
Egyik anyuka jelezte, hogy a kislá-
nya sohasem ette meg a mézet, leg-
fennebb a teába keverve, az iskolai 
ismertető után viszont otthon kérte, 
és szívesen elfogyasztotta a mézes 
kenyeret. Az EMME elnöke azt is 
elmondta: az akció folytatódik, ha-
marosan a nyárádszeredai futbal-
lozó gyerekek kapnak mézet, 
karácsonyra a szeredai történelmi 
egyházak, Marosvásárhelyen pedig 
az evangélikus egyház hívei köré-
ben osztanak ki mézet, jövőre pedig 
terjeszteni szeretnék a Mézes regge-
lit, Erdély különböző régióiban szó-
lítanak meg méhészeket. 

Rendszeresebbé tennék,  
akár oktatnák is 

Nyárádszeredában (az ide tartozó 
andrásfalvi és szentannai városré-
szekkel együtt), Demeterfalván, 
Székelytompán és Székelysárdon 
pénteken délelőtt 480 óvodás, kis-
iskolás és pedagógus kapott mézet, 
amit vagy helyben elfogyasztottak, 
vagy hazavittek. Emellett a méhész- 
egyesülettől különböző tevékeny- 
ségekhez segédanyagot kaptak, 
amellyel a méhek hasznosságára és 
a méz egészséges tulajdonságaira 
hívták fel a figyelmet a tanítónők, 
tanítók, óvónők – értesültünk a 
Deák Farkas Általános Iskola igaz-
gatójától. Az intézmény és a gyere-
kek örömmel fogadták a felajánlást, 
hiszen „sohasem túl korai elkezdeni 
az egészségre való nevelést” – 
mondta Dániel Eszter, aki szemé-
lyesen szállította ki a mézet minden 
iskolai egységbe, és láthatta a gyer-
mekarcokon az örömet. Szép dolog-
nak tartja, hogy a méhészek 
továbbadnak valamit a tudásukból 
és munkájukból a közösségnek. 
Amióta ő vezeti a tanintézményt, 
ilyen kezdeményezés még nem 
volt. 

A város középiskolájába, a Bocs-

kai István Elméleti Líceumba 
Szentmártoni Károly családja vitt 
mézet péntek délelőtt. A helyi Gab-
riella tejfeldolgozó jóvoltából vajat, 
a Genesis pékségtől kenyeret kap-
tak, és néhány önkéntes segítségé-
vel nagyszünetre megteltek az 
udvarra helyezett asztalok vajas ke-
nyérrel, amire 180 diák maga ken-
hetett mézet. Tavaly szerették volna 
ezt a kezdeményezést bevinni az is-
kolába, egyeztettek az intézmény-
vezetővel, de végül a járvány miatt 
letettek róla – mondta el a méhész, 
aki rendszeresen tartott előadásokat 
a diákoknak osztályfőnöki órákon, 
népszerűsítette ezt az egészséges 
élelmiszert, a méheket és a mézfo-
gyasztást, és akkor fogalmazódott 
meg az ötlet, hogy mézkóstolót 
szerveznek. Szentmártoni Károly a 
pénteki rendezvényen is elbeszélge-
tett a diákokkal, és örömmel tapasz-
talta, hogy a fiataloknak már van 
alapismerete erről. Mindenkinek jó 
volt a benyomása, az igazgató kész-
ségesen támogatja az ötletet, hogy 
további előadásokat tartsanak, a 
méhész pedig úgy gondolja, hogy a 
tavasszal megismételhetik a kósto-
lót, az előadásokat és a diákokat ki-
vihetik a méhészetbe, hiszen 
kevesen ismerik ezt a mesterséget. 

Képezik a mézbírákat 
Pénteken egy másik, mézhez 

kapcsolódó rendezvény házigazdája 
is volt Nyárádszereda: Balde Ernő 

– ezúttal a Nyárád-völgyi Méhésze-
gyesület elnökeként – a Székely-
földi Gazdaszervezetek Egyesülete 
által szervezett továbbképző részt-
vevőit látta vendégül.  

A szervezet azon dolgozik, hogy 
felkészüljön a következő Nektária 
Székelyföldi Mézverseny érzék-
szervi minősítésére. Nagyon fontos, 
hogy a mézeket a bíráló csapat kel-
lőképpen tudja értékelni, és minél 
pontosabban el tudja különíteni a 
fajtákat, ezért a három megyéből 
összegyűlt bíráló méhészek már 
most nekiláttak tudásuk bővítésé-
nek.  

Nem egyszerű kihívás ez, hisz az 
érzékszervi vizsgálathoz kevés bí-
ráló rendelkezik megfelelő tudással 
és tapasztalattal. Ezt a tudást kell 
minél több méhésznek elsajátítania, 
hogy nagyobb mennyiségű minta 
esetén is gyors és minőségi legyen 
az értékelés.  

Az esemény meghívott szak- 
embere dr. Tófalvi Melinda volt, aki 
a vegyes virágméz ízvilágáról és 
gazdasági fontosságáról tartott fel-
készítőt. Térségünk egyik legna-
gyobb kincse a vegyes virág- 
méz, amelyet a méhek természetvé-
delmi területekről és biominősítés-
sel rendelkező legelőkről gyűjtenek 
össze. Ezáltal pedig a vegyes virág-
méz beltartalmi értéke meghaladja 
más fajta mézek tulajdonságait – 
vélik a gazdaszervezet szakembe-
rei. 

Több száz gyereknek és fiatalnak  
Mézes péntek  

Gligor Róbert László 

Mezey Sarolta
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Fotó: Nagy Tibor

A szeredai középiskolások is szívesen vették a vajas-mézes kenyeret  
Fotó: Szentmártoni Margit 

Mindenhol örömmel fogadták a mézet a gyerekek, még azok is, akik eddig nem fogyasztották                 Fotó: Bocskay Eszter Gizella



Habent sua fata libelli – A köny-
veknek is megvan a maguk sorsa – 
tartja a közmondás. A latin eredetű 
mondás hatványozottan érvényes 
Fodor Imre Tanulságaink kézi-
könyve című, a marosvásárhelyi 
Mentor Könyvek Kiadó gondozásá-
ban posztumusz, 2019 végén meg-
jelent kötetére. A kötet hivatalos 
bemutatójára Marosvásárhelyen, a 
Bernády Házban 2020. március 
végén került volna sor. De derült 
égből mennykőcsapásként bevágott 
a koronavírus-világjárvány, és így a 
kötet hivatalos, remélhetőleg orszá-
gos visszhangú bemutatója több 
mint két év késéssel, 2022. novem-
ber 18-án volt. Külön öröm és meg-
tiszteltetés, hogy minderre Tőkés 
László református püspök, az 1989. 
decemberi romániai forradalomnak 
a világ minden részén elismert, köz-
ismert „szikrája”, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács alapítója, 
tiszteletbeli elnöke, EU-parlamenti 
képviselő, a romániai magyarság jo-
gainak – így a Székelyföld autonó-
miájához való jogainak – 
legkövetkezetesebb, megtörhetetlen 
vezéregyénisége jelenlétében került 
sor. Fodor Imrét és Tőkés Lászlót 
megbonthatatlan barátság kötötte 
egymáshoz. 

 Fodor Imre kéziratának gondo-
zását, sajtó alá rendezését Simon 
Csaba, a vegyi kombinát kiváló 
mérnöke és felesége Somostető 
alatti házának udvarán, népes baráti 
társaság jelenlétében ígértem meg. 
Akkor nem gondoltam, hogy mind-
erre halála után kerül sor. Bár súlyos 
műtét után volt, tele volt energiával, 
tervekkel. 2015-ben bekövetkezett 
halála után a Népújság hasábjain is 
elsirattam a városépítő polgármes-
ter, Bernády György páratlan örök-
ségét átvevő, továbbvivő város- 
vezetőt, barátot, sorstársat. Szá-
momra megtisztelő kihívást jelentett 
a kézirat gondozása, sajtó alá rende-
zése, bevezető tanulmánnyal, láb-
jegyzetekkel való ellátása. Sok-sok 
megtisztelő beszélgetést folytattam 
ikeröccsével, Fodor Pál Sepsiszent-
györgyön élő mérnökkel, aki Imre 
után 17 perccel született, a feleségé-
vel, dr. Csutak Katalin fogorvosnő-

vel, Katicával, a fiaival, Elekkel, 
Andrással. Olyannyira komolyan 
vettem a kihívást, hogy hosszas ku-
tatás után megtaláltam az ikertestvé-
rek, Imre és Palkó „szeku- 
dossziéját”. Azért különleges ez a 
dosszié, mert döbbenetes módon bi-
zonyította: a börtönből szabadult 
politikai foglyok azért választották 
a vajdahunyadi, a rendszerváltás 
után roncsteleppé, rozsdatemetővé 
vált kohászati kombinátot, hogy 
megszabaduljanak a Szekuritáté ál-
landó vizslatásától, követésétől. Ki-
derült: a Fodor ikrek 25 év 
börtönbüntetésre ítélt édesapja, 
Fodor Pál híd-, út-, vasútépítő mér-
nök és az ikertestvérek minden lé-
pését követték. Ugyanígy követték 
a magyar forradalom és forradalmá-
rok megsegítésére a román-magyar 
határon 1956. november 11-én át-
szökött, három és fél év börtönbün-
tetésre ítélt, csíkszentdomokosi 
születésű Bíró Benjámint, a három 
év börtönbüntetéssel sújtott, bibarc-
falvi születésű, ugyancsak baróti 
gimnazista Józsa Csabát. Mindenkit, 
aki a román kommunista diktatúra 
belső ellenzékének számított.  

 Fodor Imre Tanulságaink kézi-
könyve egy századokon átívelő szé-
kely családi krónika. Egyértelmű 
felhívás arra: mennyivel gazdagab-
bak lennénk, ha minden tollforgató 
megírná a maga családi krónikáját. 
Ugyanis minden erdélyi magyar, 
székely család különleges. A Fodor 
Imre kötetét a családi krónikák fölé 
emeli: az egyetlen olyan székely-
földi család, amelynek egyik őse, a 
Fodor ikrek ükapja, kászonjakab-
falvi László József, a vajdahunyadi 
várban lakó, a besztercebányai aka-
démián német nyelven tanuló első 
székely peregrinusok egyike, a „bá-
nyanagy”, a felesége, Szerecsek 
Anna és a gyerekei 1849. április 14-
én – azon a napon, amikor a magyar 
forradalmi kormány Debrecenben 
kikiáltotta a Habsburg-dinasztia 
trónfosztását és Magyarország füg-
getlenségét (a függetlenségi nyilat-
kozatot a gödöllői Grassalkovich- 
kastélyban fogalmazták meg) – ün-
nepélyesen fogadták Bem József tá-
bornokot, az erdélyi magyar 
forradalmi hadsereg fővezérét, ve-
zérkarát, Petőfi Sándort, az 1848-

1849-es forradalom lánglelkű költő-
jét, századosát. Az akkor készült, és 
a család által hűségesen őrzött em-
léklap a forradalom, az egyetemes 
magyar irodalomtörténet páratlan 
értékű dokumentuma. A kötet a ta-
lálkozó teljes históriáját tartalmazza. 
A Fodor ikrek dédapja a csíkcseke-
falvi Fodor Ignác, az 1848-1849-es 
forradalom honvédszázadosa, aki 
László József legnagyobb lányát, 
László Annát vette feleségül. Ők 
építették a csíksomlyói Fodor-házat, 
amely ma a Gergely István által ve-
zetett, a csíksomlyói árvaházból ki-
került otthontalan fiatalok, a 
harmincéves Csibész Alapítvány 
legfontosabb otthona, közösségi 
székhelye. Gergely István vallomá-
sát, visszaemlékezését örök példa-
ként említem.  

 A kötet lapjain kibomlik előttünk 
a világ minden részébe szétszóró-
dott Fodor utódok egyetemes mér-
cével mérhető története, a maguk 
nemében páratlan megvalósításai. 
Nagyon kevesen tudják, hogy a 
Szent Korona, Magyarország füg-
getlenségének, közel 1100 éves jel-
képének, a magyar nép legfontosabb 
történelmi ereklyéjének, kincsének 
1978. január 6-án való hazatérését 
Fodor Imre és Fodor Pál egyik uno-
katestvére, Tóth Csanád, az Ameri-
kai Egyesült Államok külügy- 
minisztériumának osztályvezetője 
vezényelte le. Először került publi-
kálásra – Fodor Imre kötetében –, 
hogy egy székely 
embernek milyen 
fontos szerepe 
volt a Szent Ko-
rona 1978. január 
6-i Magyaror-
szágra való szállí-
tásában. 

 Azt még keve-
sebben tudják, 
hogy Jókai Mór 
világhírű, Az 
arany ember című 
regényének főhő-
sét, Timár Mihály 
alakját – egyre 
több bizonyíték 
áll rendelkezé-
sünkre – minden 
bizonnyal Fodor 
Imre és Fodor 

Palkó egyik őséről, a Görgényszen-
timréről származó, komáromi, hajó-
vállalkozásokkal foglalkozó László 
Ferencről mintázta. Jókai Mór na-
gyon jól ismerte a komáromi vállal-
kozót, akinek a kezében „minden 
arannyá változott”. Timár Mihály 
alakja megformálásának teljes törté-
nete olvasható e sorok írója által 
összeállított kötetben. Minden elér-
hető dokumentumot felkerestem, 
kutattam. 

 A kötet lapjain megelevenednek 
Fodor Imre marosvásárhelyi polgár-
mesterségének küzdelmes pillana-
tai. Fontos hangsúlyoznunk: Fodor 
Imrének köszönhető, hogy Maros-
vásárhelyen kétnyelvű névtáblákat 
helyeztek el. A Víkend szabadidő-
központtá való átépítése is Fodor 
Imre érdeme. Az ellene indított 
perek teljes listáját is közlöm a kö-
tetben. 

 Fodor Imre érdeme, hogy a Szé-
kely Nemzeti Tanács ma már meg-
kerülhetetlen a román politikai 
életben. Nem véletlen, hogy Izsák 
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 
jelenlegi elnöke kivételes vallomás-
ban összegzi Fodor Imre érdemeit. 
Fodor Imre alapította az Outward 
Bound Romania mozgalmat. Hor-
váth Kovács Ádám a kötetben olyan 
elismeréssel nyilatkozik Fodor Imre 
ezirányú munkásságáról, hogy azt 
tanítani kellene. 

 A kötet több fejezetet szentel az 
echte német édesanyának, AnneMa-
rie von Dobschütz személyének, 
emlékének. A család több táborno-
kát tartja számon a történelem, Né-

metországban utca viseli Carol von 
Dobschütz nevét. AnneMaria von 
Dobschütz székellyé vált, nemcsak 
osztozott a csíksomlyói székelység 
emberpróbáló életében, hanem 
maga is fontos tagja volt a székely 
közösségnek. A férje, Fodor Pál val-
latásakor őt is kihallgatták. Egyér-
telműen a férje terveit támogatta. Az 
ikerfiai neki is köszönhetően Erdély 
rajongóivá váltak. Fodor Imre szász 
származású feleségét nem követte 
akkor, amikor kitelepedett az 
NSZK-ba. Ekkor vette feleségül dr. 
Csutak Katicát – hadd szólítsam 
így! –, akivel két gyermeket nevel-
tek fel, unokáik megkerülhetetlen 
támogatóivá váltak. 

A kötet egyik csodálatra méltó 
kvintesszenciája: a Fodor ikrek, 
Imre és Palkó valóban elválasztha-
tatlan testvérek voltak. Sehol soha 
nem találkoztam olyan felelősség-
teljes, egymásra figyelő testvéri sze-
retettel, megértéssel, mint a Fodor 
ikrek életében. Azzal, hogy minden 
nap felhívták egymást telefonon, 
nem mondtam semmit. Örök tanul-
ságként idézem Fodor Imre vallo-
mását: 

 „Mi egy életen át egymásnak 
mindig csak adtunk vagy adni akar-
tunk! Az emberek mind jobban eltá-
volodnak egymástól, pedig a 
keresztény felfogás és tanítás sze-
rint: mindenek fölött áll a szeretet.” 
Fodor Imre mindezt az életével hi-
telesítette. 

Nagyon remélem, a Tanulságaink 
kézikönyve valóban a könyvtárak 
egyik fontos kézikönyve lesz. 
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Fotó: Tőkés András

 Fodor Imre: Tanulságaink kézikönyve 

A kolozsvári születésű, Svéd-
ország, Magyarország és Er-
dély közt ingázó népszerű 
könnyűzene-énekes, dal-
szerző Tamás Gábor új albumá-
nak erdélyi bemutatójára 
kerül sor november 29-én, 
kedden este 7 órától a maros-
vásárhelyi Kultúrpalotában. A 
lemezbemutatónak immár 18 
éve a budapesti Uránia Nem-
zeti Filmszínház ad otthont. 
Erről kérdezte az énekest a 
Népújság.  

– 1994 óta számomra hagyo-
mány, hogy páros esztendőben új 
lemezem jelenik meg, viszont az 
utóbbi időben évente koncerteztem 
Vásárhelyen vagy más Maros me-
gyei településen, ehhez már a kö-
zönségem is hozzászokott. Teszem 
mindezt a publikum iránti tisztelet-
ből, de ez önmagammal szembeni 
elvárás is, hiszen az alkotókedvem 
nem lankadt, imádok zenét írni, 
hangszerelni, stúdióban dolgozni, 
mindezek teljesen kitöltik az éle- 
temet – kezdte a beszélgetést Tamás 
Gábor. 

– Mi az új album címe, és milyen 
dalokat tartalmaz?  

– Kizárólag új dalok vannak az 

albumon, de ami óriási elégtétel, 
öröm és egyben megtiszteltetés szá-
momra, hogy Kerestély Zsolt, a ro-
mániai könnyűzene koronázatlan 
dalszerzője – akivel több évtizedes 
barátságot ápolok – megajándéko-
zott három gyönyörű, zongorán elő-
adott dallal, amelyek szövegét én 
írtam. A lemez címadó dala – A 

múltam elkísér – szintén Kerestély 
Zsolt-szerzemény. Van saját dal is 
az albumon, amely arról szól, hogy 
a Covid-periódusban hosszabb időt 
töltöttem távol Svédországban élő 
családomtól, ebből az egyedüllétből 
született a Hazaérkezem című szer-
zemény. Nagy megtiszteltetés, hogy 
Menyhárt János és Demjén Ferenc 
ismert magyarországi zenészek is 
megajándékoztak két csodaszép 
dallal. Úgy érzem, hogy szép és szí-
nes ez a lemez. A jelenlegi, nehéz 
világgazdasági, politikai helyzetre 
való tekintettel is a koncert után 
kedvező áron vásárolhatók meg a 
lemezeim, jóval olcsóbban, mint az 
üzletekben. Azt is kiemelném, hogy 
immár harmadik alkalommal a 
Maros Művészegyüttes szervezi a 
vásárhelyi koncertemet, amelyre – 
kérésemre – a jegyek kedvező áron 
vásárolhatók meg. 

– A koncerten más fellépőknek is 
tapsolhat a közönség? 

– Igen, fellép a marosszentgyör-
gyi Jubilate gyermekkórusa, de tánc 
is lesz, Deák Orsolya, akit már jól 
ismer a marosvásárhelyi közönség, 
egy-két meglepetéssel készül. 

A Covid által beárnyékolt utóbbi 
két évben volt időm előkészíteni az 
új albumom dalait, melyek szöve-
geiben, hangszerelésében érződik 
ez a kétesztendős kihagyás, a han-

gulat, amely az emberiségre rá-
nyomta a bélyegét. Hála a Fennva-
lónak, ebben az évben számos 
város- és falunapra kaptam meghí-
vást, mintegy kárpótlásként az el-
maradt koncertekért, a közönség- 
találkozókért. 

– Többször koncertezett Maros-
vásárhelyen. Milyen érzés a Kultúr-
palotában telt ház előtt énekelni?  

– Van valami rendkívüli az itteni 
koncertjeim hangulatában, az évek 
során mindig telt házas fellépéseim 
voltak. Kiállni a színpadra, éne-
kelni, és érezni a pozitív energiát, 
amit az előadó kap a közönségtől, 
csodálatos érzés. Az a szeretet, amit 
itt kapok az emberektől, az utcán 
vagy a koncert utáni dedikáláson, 
rendkívül fontos számomra, hiszen 
ez ad erőt és értelmet a folytatáshoz. 
Svédországban, Magyarországon 
vagy a világ bármely pontján Er-
délyt, a szülőföldemet soha semmi 
nem tudja pótolni, hiszen itt érzem 
a legjobban magam. 

Nem csak a marosvásárhelyi kö-
zönségtől kapom mindezt, hanem a 
székelyföldi, erdélyi kis és nagy te-
lepülések lakóitól is, tömbben élő 
magyaroktól és szórványbeli kis kö-
zösségektől. Ugyanis a néhány éve 
megjelent, Csak a szívünkben nem 
száll az idő című, Szucher Ervin 
által írt és szerkesztett életrajzi 
könyvemmel immár 109 erdélyi te-
lepülést kerestünk fel közönségta-

lálkozó, könyvbemutató esték al-
kalmával. Sok helyre hívnak, és 
megyünk is szívesen, ingyen és bér-
mentve, főként oda, ahol már fogy-
tán a magyarság. Úgy érezzük, 
ezeknek a közösségeknek valamit 
mi is tudunk segíteni a magyarsá-
guk, identitásuk és anyanyelvük 
megőrzésében. Szinte mindenhol 
telt ház vár, ilyenkor összegyűl a te-
lepülés apraja-nagyja. Az estek be-
szélgetéssel indulnak, és közös 
dalolással, számos ráadással érnek 
véget. Egy-egy ilyen est után, még 
ha fárasztó is a sok utazás, valami 
azt súgja belülről, megérte meg-
tenni az utat.  

Az életrajzi könyvem előre elter-
vezett 500 példánya már az 5000.-
nél tart. Bár azt mondják, hogy 
kevesebbet olvasnak az emberek, 
mint régen, mi ennek az ellenkező-
jét tapasztaljuk. 

Üdvözlöm a Népújság minden 
kedves olvasóját, nagy szeretettel 
várom a koncertemre a marosvásár-
helyi és környékbeli közönséget – 
üzente végezetül Tamás Gábor.  

* 
Tamás Gábor erdélyi koncert- 

körútjának állomásai: Csíkszereda 
– szakszervezetek háza (november 
27.), Kolozsvár, Állami Magyar 
Opera (november 28.), Marosvá-
sárhely, Kultúrpalota (november 
29.) és Brassó, Redut-terem (no-
vember 30.). 

A múltam elkísér 

Czimbalmos Ferenc Attila 

Tófalvi Zoltán 

Tamás Gábor
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azt tervezik, hogy egy-egy előadásra szervezetten, bu-
szokkal szállítják majd be a városba a gyerekeket és 
felnőtteket, hogy a munkálatok idejére se csorbuljon 
a művelődési élethez való hozzáférés a községben. 

Ugyancsak infrastrukturális téren jelent előrelépést 
az Anghel Saligny program keretében útaszfaltozásra 
benyújtott pályázat – újságolta Sófalvi Szabolcs. 
Mint mondta, egyetlen nagy pályázatot nyújtottak be, 
ugyanis felmérték a község lakóinak az igényeit, és 
a legnagyobb elvárás az, hogy az újabb, azaz az 
utóbbi 5-15 évben létesült új utcákra is aszfalt kerül-
jön.  

– Marosszentgyörgyön a legtöbb utcában kiépült 
az ivóvíz- és szennyvízhálózat, játszótereink vannak, 
korszerű iskolánk, óvodánk, bölcsődénk, ezért pá-
lyáztunk most aszfaltozásra. Összesen 36 utcát fog-
laltunk bele a 34 millió lej értékű pályázatba. 
Tisztában voltunk vele, hogy ekkora összeget nem 
kaphatunk, hiszen van egy adott keretösszeg, amit 
szétosztanak a pályázó települések között. Nagyon 
örülünk annak, hogy a pályázatunk több mint felére 
finanszírozást nyertünk, pontosabban 22 millió lejt. 
Jelenleg folyamatban van a megvalósíthatósági ta-
nulmány, az egyes jóváhagyások beszerzése, aktua-

lizálni kell az árakat, és az év végéig kiderül, hogy 
az új, megemelkedett árakkal hány utcára lesz ele-
gendő az elnyert pénz. Ezután készül el a végleges 
műszaki terv, és indulhat a közbeszerzés, reméljük, 
hogy a nyáron nekifoghatunk mintegy 15-18 utca 
korszerűsítésének. Ez azt jelenti, hogy az újabb utcák 
nagy részére is aszfalt kerül – magyarázta a község 
vezetője.

Újabb utcákat korszerűsítenek 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

(Folytatás az 1. oldalról)

Miután több halálos kimene-
telű baleset is történt a vasúti át-
kelőknél, és az önkormányzat 
évek óta kéri a vasúttársaságot, 
hogy fény- és hangjelzésekkel 
tegye biztonságossá a község te-
rületén lévő két átkelőhelyet, ez 
nemrég végre megtörtént, az 
Északi utcába sorompót szerel-
tek, az Állomás utcait pedig 
hang- és fényjelzőkkel látták el, 
és október közepén üzembe he-
lyezték őket. Hozzávetőleg két 
perccel a vonat érkezése előtt le-
ereszkedik a sorompó, és bein-
dulnak a fény- és hangjelzések, 
a vonat elhaladása után 4-5 má-
sodperccel pedig felemelkedik a 
sorompó. Az Északi utcai átke-
lőhelyen leszerelték a megálljt 
parancsoló táblákat, ugyanis 
csak akkor kell megállni, ha a 
sorompók le vannak engedve. 

Sok év után végre biztonságossá tették  
a vasúti átkelőhelyeket 

Hiánypótló beruházásra nyert 
finanszírozást nemrég a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium-
nál Marosszentgyörgy, 
hulladékgyűjtő pontot alakí-
tanak ki a községben, ahol a 
lakók megszabadulhatnak 
azoktól a hulladékoktól is – 
bútor, építkezésből származó 
törmelék, gumiabroncs, olaj, 
növényi maradványok –, 
amelyeket nem szállít el a 
szemét összegyűjtésével 
megbízott cég. 

Ez nem egy nagy értékű pályá-
zat, de annál inkább hiánypótló és 
hasznos a lakosság szempontjából – 
véli Sófalvi Szabolcs polgármester, 
aki szerint, mivel gond van a hulla-
dékgyűjtés terén, ez a pályázat egy 
olyan problémára kínál megoldást, 
ami mindegyre felmerül a minden-
napokban. – Problémás, hogy van-
nak olyan hulladéktípusok, 
amelyeket a szemét elszállításával 
megbízott cég nem visz el, például 
az udvarokon összegyűlő növényi 
hulladék, az ágak, falevelek vagy a 

bútordarabok, az elektronikus esz-
közök, amelyekre külön kampányo-
kat kell szervezni, illetve az 
építkezésből származó törmelék. 
Ezek elszállíttatása magánúton 
sokba kerül, az önkormányzat ré-
széről is komoly anyagi ráfordítást 
igényel, hogy évente megszervez-
zük a lomtalanítást, hogy lehetősé-
get biztosítsunk a lakosságnak, 
hogy megszabaduljon ezektől a hul-
ladékoktól. Ugyanakkor folyamato-
san gondot okoz, hogy sokan 
illegálisan a Maros-parton, az erdő-
szélen vagy a mezőn hagyják az 
ilyen típusú hulladékot, így szaba-
dulnak meg tőlük – mutatott rá a 
község vezetője. 

A községnek van egy területe az 
Állomás utcában, a vasút utáni ré-
szen, amely megfelelő távolságra 
van a lakott területtől, ott alakítják 
ki a platformot 2500 négyzetméte-
ren. Az elképzelés szerint a lakók 
fogják odavinni a szemetüket, és 
már a lerakodásnál külön konténe-
rekbe kell helyezni a különböző tí-
pusú hulladékot, amit majd 

elszállítanak az erre szakosodott be-
gyűjtőcégek, amelyekkel az önkor-
mányzat szerződést köt. A pályázat 
a hulladékszigetek kialakítására 
nyújt szinte százszázalékban vissza 
nem térítendő támogatást, utána 
ezeknek a működtetése az önkor-
mányzatokra hárul. Előreláthatólag 
jövő év közepére lehet működőké-
pes a hulladékgyűjtő pont, ugyanis 
standard terv alapján készül, a fi-
nanszírozást elnyerték, következik 
a jóváhagyási procedúra, majd a 
közbeszerzés. 

A tömbházlakók kevesebbet 
fizetnek 

Mint ismeretes, Marosszent-
györgy is a 2-es övezethez tartozik, 
ahol november 5-től új szolgáltató, 
a Brantner cég gyűjti a hulladékot. 
Érdeklődésünkre, hogy a többi tele-
püléshez hasonlóan, adódtak-e ko-
molyabb gondok ezen a téren, 
Sófalvi Szabolcs elmondta, nem ta-
pasztaltak olyan fennakadásokat, 
mint például Marosvásárhelyen, de 
a községben is voltak késések. – 

Személyzethiánnyal küszködik a 
cég, a munkások, akiket alkalmaz-
tak, nem ismerik a terepet, a helyi 
rendőrséggel kísértük a szemetesau-
tókat, hogy segítsünk nekik, és ter-
mészetesen minden rendellenes- 
séget jeleztünk az Ecolect társulás-
nak, valamint a cég vezetőségének 
– tette hozzá. 

A hulladékelszállítás kapcsán a 
tömbházlakók számára jó hír, hogy 
kevesebbet fizetnek a szolgáltatá-
sért, eddig több mint 10 lej volt sze-

mélyenként a havi illeték, novem-
ber 5-től azonban ez 6,18 lejre 
csökkent – újságolta a polgármes-
ter.  

Egységes árpolitika van a közsé-
gek szintjén, ugyanis vidéken a sze-
lektív gyűjtés mellett van 
komposztálási lehetőség, ami csök-
kenti a mennyiséget, és ezáltal a 
költséget is. A magánházaknál ma-
radt a régi ár, a 6,18 lej. Ugyanak-
kor a szemétdíj fizetésének a 
módozata is változott, a tömbházla-
kók eddig a társulásnak fizették ezt, 
ezután azonban a polgármesteri hi-
vatalnak kell. Hasonlóképpen a 
cégek is: eddig a szolgáltatóval volt 
szerződésük, most pedig az önkor-
mányzatnak fizetnek.

Bontásból származó törmeléknek, bútoroknak, növényi maradványoknak 
Hulladékgyűjtő pont létesül 

Több, régóta várt beruházás 
zajlik a Marosszentgyörgyhöz 
tartozó Csejden és Tófalván: 
végre megújul az áramháló-
zat, hiszen az elavult rendszer 
miatt gyakori volt az áramki-
esés a két településen. Folya-
matban van az ivóvízhálózat 
kiépítése is, az önkormányzat 
a rácsatlakozásokra is finan-
szírozást nyert, hogy mente-
sítsék a csejdi lakókat ettől a 
költségtől. 

A két település áramhálózatával 
már évek óta gond van, gyakoriak 
az áramkiesések, emiatt az önkor-
mányzat régóta kéri a szolgáltatót, 
hogy cserélje ki az elavult átalakí-
tóközpontokat, oszlopokat, vezeté-
keket,  bekötéseket. Idén az 
Electrica nekilátott a nagylélegzetű 
beruházásnak, amelynek értéke 
meghaladja a 680 ezer lejt. A mun-
kálatok részeként sor kerül az átala-
kítóállomások cseréjére, több mint 
6 km-en új vezetékek elhelyezésére 
Csejden és 1,5 km-en Tófalván, 
több tíz régi villanyoszlop helyett 
újakat állítanak fel, kicserélik a föl-
deléseket, a szigeteléseket, 
illetve a bekötéseket. A ter-
vek szerint a munkát még 
az idén befejezi a szolgál-
tató.    

Sófalvi Szabolcs polgár-
mester ugyanakkor egy 
másik, régóta várt beruhá-
zásról is beszámolt: épül az 
ivóvízhálózat Csejd faluig, 
ami magában foglalja a fő-
vezeték elhelyezését, de 
Csejden a rácsatlakozáso-
kat, az aknák elkészítését és 
a vízórák felszerelését is, 
tehát a lakóknak a háztól az 
aknáig kell megoldaniuk a 
rákötést, ami pár méternyi 
távolság, és kis költséggel 
jár. Mint mondta, lehetőség 
volt „szociális esetként”  
pályázni erre, és éltek vele, 
hogy mentesítsék az em-
bereket a rácsatlakozási ki-
adásoktól, valamint az 
utánajárástól, hogy a mű-
szaki tervet elkészíttessék, 
és megszerezzék a szüksé-
ges engedélyeket. 

A község vezetője hozzátette, a 
rendszer már működőképes, elvé-
gezték a szükséges nyomáspróbá-
kat, a Csejd határában lévő 
szivattyúállomásnak az automatizá-
lása folyamatban van, így előrelát-
hatólag az év végéig beindul az 
ivóvíz-szolgáltatás. A lakóknak 
majd szerződést kell kötniük az 
Aquaserv vállalattal. 

A polgármestertől azt is megtud-
tuk, hogy a héten nyújtják be a pá-
lyázatot a Környezetvédelmi 
Alaphoz a tófalvi és csejdi szenny-
vízhálózat kiépítésére. Több millió 
lejes beruházás, a Tófalvi utca vé-
gétől Csejdig több mint nyolc kilo-
méteren kell lefektetni a vezetéket, 
és négy szivattyúállomást építeni. A 
község vezetője optimista, reméli, 
hogy elnyerik a finanszírozást, és 
jövőben neki tudnak fogni a mun-
kának. 

A csejdivel párhuzamosan több 
marosszentgyörgyi utcában is fo-
lyik a víz- vagy szennyvízhálózat 
kiépítése, többek között a Temp-
lom, Csillag, Erdőalja, Kútalja és 
Mátyás király utcákban. 

Csejd és Tófalva 
Megújul az áramhálózat, az év  

végéig elindul az ivóvíz-szolgáltatás 

Fotók: Nagy Tibor



A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re le-
gy zte a vendég görög csapatot a vasárnapi 
barátságos mérk zésen. Az 53. percben le-
cserélt Dzsudzsák Balázs, aki 109. alkalom-
mal viselte a címeres mezt, ezzel – Király 
Gábort megel zve – egyedüli csúcstartóvá 
vált a válogatottságot illet en, ezen a mérk -
zésen elbúcsúzott a magyar nemzeti együt-
test l. A találkozón Marco Rossi szövetségi 
kapitány két újoncot is avatott Dárdai Pál és 
Szappanos Péter személyében. 

A magyar szurkolók „2014 Bukarest, 
2016 Lyon, köszönjük az életre szóló gólö-
römöket!“ felirattal fogadták a csapatokat, 
egyúttal az immár egyedüli válogatottsági 
csúcstartóként búcsúzó Dzsudzsák Balázst 
éltették. 

A meccs elején alapvet en mez nyjátékkal 

teltek a percek, de Dzsudzsák már az ötödik 
percben lövéssel próbálkozott, ám kísérletét 
blokkolta egy vendég véd . A görögöknél 
volt többet a labda, az els  helyzet és gól 
mégis a magyaroké volt egy tetszet s akció 
végén. A 15. percben Sallai kiugratta a 16-os 
bal oldalán Stylest, a Millwall középpályása 
pedig tökéletesen játszott vissza a Freiburg 
támadójához, aki 10 méterr l kil tte a bal 
alsó sarkot (1-0). A magyar vezetés nem sok-
ban változtatott a játék menetén, kiegyenlített 
küzdelem zajlott a pályán. A kapusok közül 
azonban csak a görög volt foglalkoztatva, de 
biztosan védte Dzsudzsák távoli, jobb alsó 
sarokba tartó lövését. A szünet el tti percek-
ben szintén a debreceni futballista egy-egy 
beadása és szöglete okozott zavart, de  
Paszhalakisz akkor is hárított. 

Az els  veszélyes görög lövésre a 49. per-
cig kellett várni, Maszurasz azonban célt té-
vesztett. A búcsúzó magyar csapatkapitányt 
az 53. percben cserélte le Marco Rossi szö-
vetségi kapitány, Dzsudzsák nevét pedig 
hosszasan skandálták a hazai drukkerek. A 
játék továbbra is a két 16-os között folyt, így 
sem helyzetek, sem veszélyes akciók nem 
voltak. A második félid  els  izgalmas jele-
netére a 74. percig kellett várni, amikor a 
Dzsudzsákot váltó Ádám 17 méteres, bal alsó 
sarokba tartó lövését Paszhalakisz vet dve 
hárította. A görögök a hajrá kezdetén szinte 

teljesen váratlanul, 11-esb l egyenlítettek. A 
80. percben Styles a 16-os jobb oldalán fel-
rúgta Bakaszetaszt, a megítélt büntet t a sér-
tett a kapu jobb oldalába l tte (1-1). A meccs 
végén úgy t nt, egyik csapat sem tud újítani, 
a hosszabbításban eleinte az okozott izgal-
mat, hogy egy néz  a pályára futott. A slussz-
poén azonban nem maradt el, mert Kalmár 
Zsolt a becserélését követ  els  labdaérinté-
séb l bevette a görögök kapuját egy 18 mé-
teres szabadrúgásból, így a magyar válogatott 
2-1-es gy zelemmel zárta a 2022-es eszten-
d t.

Magyarország legy zte Görögországot, Dzsudzsák elbúcsúzott
2022. november 22., kedd _______________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7 

Montenegró kikapott Szlovéniában 
A magyar labdarúgó-válogatottal azonos Európa-bajnoki selejtez csoportban szerepl  

Montenegró 1-0-ra kikapott Szlovénia vendégeként a vasárnap délután Ljubljanában ren-
dezett barátságos mérk zésen. 

A 11.165 néz  el tt lejátszott meccs 27. percében Stefan Mugosa fejese után a kereszt-
lécr l a gólvonalra pattant a labda, a szlovénok kapusa, Jan Oblak csak ezt követ en tudta 
megfogni. Az osztrák partjelz  nem intett, és mivel videóbírós rendszer, illetve gólvonal-
technológia nem volt, a játékvezet  nem adta meg a gólt. Csak a szünetben, a visszaját-
szások megtekintése során vált biztossá, hogy jól döntött. 

Szinte a teljes els  félid ben fölényben voltak a szlovénok, több helyzetük is akadt, 
mégis egy ellenakció végén l tték a találkozó egyetlen gólját: a 42. percben egy monte-
negrói szöglet után labdát szereztek, a villámgyors kontra végén pedig Miha Zajc talált a 
hálóba. A 87. percben Savic egyenlíthetett volna, de büntet b l a kapufát találta telibe. 

Jegyz könyv 
Barátságos labdarúgó-mérk zés: Magyarország – Görögország 2-1 (1-0) 
Budapest, Puskás Aréna, 55 ezer néz , vezette: Daniele Chiffi (olasz). 
Gólszerz k: Sallai (15.), Kalmár (90+3.), illetve Bakaszetasz (81., 11-esb l). 
Sárga lap: Botka (64.), Kalmár (90+4.). 
Magyarország: Dibusz (90+2. Szappanos) – Botka (71. Lang), Orbán, Szalai A. – Fiola, 

Nagy Á., Styles, Kerkez (53. Nagy Zs.) – Dzsudzsák (53. Ádám), Szoboszlai (90+2. Kal-
már) – Sallai (71. Dárdai). 

Görögország: Paszhalakisz – Rota, Hacidiakosz, Recosz, Jannulisz (68. Kiriakopulosz) 
– Bakaszetasz, Kurbelisz (86. Papanikolau), Buhalakisz (68. Hacijovanisz) – Maszurasz 
(86. Duvikasz), Joannidisz (60. Funtasz), Mantalosz. 

Románia labdarúgó-válogatottja 5-0-ra nyert a 
Moldovai Köztársaság csapata ellen vasárnap este, a 
kisinyovi Zimbru stadionban rendezett barátságos 
mérk zésen. 

Moru an már a 9. percben betalált, miután Pu ca  
önzetlenül továbbította hozzá a labdát (0-1). Két perc-
cel kés bb a csatár maga is közel állt a gólszerzéshez, 
de fejese mellé szállt. Moldova büntet t reklamált a 
14. percben, Burc  és Ra  párharca nyomán, de a já-
tékvezet  továbbot intett. Egy perccel kés bb azon-
ban megszakította a meccset, és mintegy három 
percig állt is a játék, mert a szurkolók fáklyái és füs-
töl i miatt nem lehetett rendesen látni a pályán. Mi-
után újraindult a meccs, Dr gu  megduplázhatta 
volna a románok el nyét, lövése azonban a kereszt-
lécen csattant. A házigazdák els  említésre méltó gól-
szerzési lehet sége a 32. percig váratott magára: 
ekkor Postolachit az utolsó pillanatban szerelte 
Manea. Dama cannak is volt egy jó lehet sége (34.), 
de a büntet területen érkez  labdát rosszul találta el. 
Végül a korábban hibázó Dr gu  szerzett örömet a 
vendégek táborában, amikor Cicâld u indításából 16 
méterr l bevette Celeadnic kapuját (0-2). Az els  fél-
id  Moldova újabb gólhelyzetével zárult, Dama can 
fejesét azonban Târnovanu hárította (43.). 

A házigazda együttes nagyobb kedvvel játszott a 
szünet után, játékosai olykor keményebben oda-oda-
léptek az egyéni párharcok során, ennek dacára nem 
sikerült veszélyt teremteniük a román válogatottban 
ezzel az alkalommal bemutatkozó Târnovanu kapu-
jánál. Ehelyett újra Románia szerzett gólt: a 61. perc-
ben Cicâld u 22 méterr l, szabadrúgásból a pipába 
helyezett (0-3). Az ugyancsak újonc Daniel Paraschiv 
is emlékezetessé tette a maga számára a mérk zést: 
els  labdaérintésével tizenegyeshez juttatta csapatát, 
miután Arma  szabálytalankodott vele szemben. Az 

FC Hermannstadt csatára a tizenegyest gólra váltotta 
a 71. percben (0-4). Románia ekkor sem állt le, to-
vábbi támadásokat vezetett Celeadnic kapujára, a 
moldáv háló r azonban hárította tef nescu (86.) és 
Dr gu in (87.) labdáját, majd Adrian Rus lövését is 
szögletre tolta (88.). Tehetetlennek bizonyult azonban 
a következ  fázisnál: a sarokrúgásból érkez  beívelést 
utóbbi gólra váltotta (0-5). 

A moldáv csapatban négy olyan labdarúgó is sze-
repet kapott a mérk zésen, akik a román Szuperligá-
ban futballoznak: Igor Arma , Vadim Ra  és Vitalie 
Dama can a FC Voluntari játékosa, míg Virgiliu Pos-
tolachi az Aradi UTA-nál játszik. 

A román csapatban Moru an, Paraschiv és Rus 
egyaránt els  gólját szerezte a válogatottban, míg te-
fan Târnovanu, Alexandru Pantea, Antonio Sefer és 
Daniel Paraschiv ezzel az alkalommal mutatkozott be 
a nemzeti együttesben.

Románia kiütötte Moldovát Kisinyovban 

Az ecuadori válogatott 2-0-ra legy zte a házigazda katari csapatot a 
XXII. labdarúgó-világbajnokság vasárnapi nyitómérk zésén. 

A vb-k történetében ez volt az els  eset, hogy a házigazda elvesztette 
a nyitómérk zést: korábban háromszor a rendez  ország nemzeti csa-
pata nyert három döntetlen mellett. 

A labdarúgás történetének els  téli vb-mérk zése a dél-amerikai 
együttes fölényével kezd dött, az Ázsia-bajnok kapusának korai bi-
zonytalankodása után azonban les miatt érvénytelenítették Ecuador els  
találatát. A másodikat viszont már szabályos körülmények között, bün-
tet b l l tte Valencia, aki a 2014-es vb-n együttese mindhárom találatát 
szerezte, lesgólja mellett pedig még az els  félid ben duplázott. A já-
tékrészt ecuadori fölény jellemezte, a történetük els  vb-találkozóját 
játszó katariak csak rövid id szakokra jutottak át az ellenfél térfelére, 
veszélyt pedig nem igazán tudtak teremteni. 

A fordulást követ en lassúbb ritmusban zajlott a játék, ekkor is in-
kább az ecuadoriak akarata érvényesült, nagyobb helyzetek viszont 
egyik kapu el tt sem alakultak ki, így els  félidei magabiztos teljesít-
ményének köszönhet en Ecuador gazdagodott három ponttal.

Ecuadori siker  
a labdarúgó-vb  

nyitómérk zésén

Sallai Roland gólja. Fotó: MTI/Mónus Márton

A mai program 
Labdarúgó-vb, csoportmérk zések: 
* 12.00 óra: Argentína – Szaúd-Arábia (C csoport) 
* 15.00 óra: Dánia – Tunézia (D csoport) 
* 18.00 óra: Mexikó – Lengyelország (C csoport) 
* 21.00 óra: Franciaország – Ausztrália (D csoport) 
A találkozókat a TVR1 és az M4 Sport televízió közvetíti. 

Jegyz könyv 
Labdarúgó-vb, A csoport, 1. forduló: Katar – Ecuador 0-2 (0-2) 
al-Hor, al-Bajt Stadion, 67.372 néz , vezette: Daniele Orsato 

(olasz). 
Gólszerz : Valencia (16., 31. – az els t 11-esb l). 
Sárga lap: Al-Seeb (15.), Ali (22.), Budiaf (36.), Afif (78.), illetve 

Caicedo (29.), Méndez (56.). 
Katar: Szaad Al-Seeb – Pedro Miguel, Basszam Al-Ravi, Bualem 

Huhi, Abdelkarim Hasszan, Homam Ahmed – Hasszan Al-Hajdosz 
(71. Mohammed Vaad), Karim Budiaf, Abdulaziz Hatem – Almoez 
Ali (71. Mohamed Muntari), Akram Afif. 

Ecuador: Hernán Galíndez – Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero 
Hincapié, Pervis Estupinán – Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Moises 
Caicedo (90. Alan Franco), Romario Ibarra (68. Jeremy Sarmiento) 
– Enner Valencia (77. José Cifuentes), Michael Estrada (90. Kevin 
Rodríguez). 

Két leend  ellenfél, Izrael és Fehéroroszország is kikapott 
Egyaránt vereséget szenvedett a román labdarúgó-válogatott két leend  Európa-bajnoki selejtez s el-

lenfele, Izrael és Fehéroroszország a vasárnapi barátságos mérk zésükön. 
Izrael hazai pályán, Petah Tikvában 3-2-re kikapott Ciprustól. A vendégek a 2. percben Charalampous, 

majd a 24. percben Pittas góljával 2-0-s el nyre tettek szert, a házigazdák azonban a második félid ben 
mindössze két perc alatt egyenlítettek, a 66. és a 67. percben Gloukh és Baribo volt eredményes. A 82. 
percben azonban Ioannou ismét vezetéshez juttatta Ciprust, és ez a találat a végén a vendégek gy ztelmét 
szentesítette. 

Ugyancsak Fehéroroszország 2-0-ra elvesztette az Omán elleni, idegenbeli mérk zést. 
További, vasárnapi barátságos mérk zések eredménye: Szlovákia – Chile 0-0, Norvégia – Finnország 

1-1, Szlovénia – Montenegró 1-0, Málta – Írország 0-1, Észak-Macedónia – Azerbajdzsán 1-3, Luxemburg 
– Bulgária 0-0, Ausztria – Olaszország 2-0. 

Jegyz könyv 
Barátságos labdarúgó mérk zés: Moldova – Ro-

mánia 0-5 (0-2) 
Kisinyov, Zimbru stadion, vezette: Yasar Kemal 

Ugurlu (török). 
Gólszerz k: Moru an (9.), Dr gu  (40.), Cicâl-

d u (61.), Paraschiv (71. – büntet b l), Rus (88.). 
Sárga lap: Mo pan (25.), illetve Olaru (26.). 
Moldova: Celeadnic  – Platica (46. Revenco), 

Dumbr vanu (36. Iovu), Bolohan, Arma , Reab-
ciuk – Ra , Ioni  (75. Stîn ) – Mo pan (75. Pla-
tica) – Dama can, Postolachi (61. Caimacov). 

Románia: Târnovanu – Manea (69. Pantea), Rus, 
Burc  (69. Dr gu in), Opru  – Olaru, B lu , Cicâl-
d u (78. N. P un) – Moru an (62. Sefer), Pu ca  
(70. Paraschiv), Dr ugu  (62. tef nescu).



Az okostelefonok piacán évek óta zajlik a 
számháború, ami a megapixelszámot illeti. 
Számos gyártó azzal próbálja megfogni a ve-
vőket, hogy az ő telefonja rendelkezik a leg-
jobb kamerával, merthogy annak van a 
piacon a legnagyobb megapixelszáma, és 
ezért jó felbontású képeket lehet vele készí-
teni. A mondat második fele vitathatatlan, 
azonban nem biztos, hogy a nagy felbontás-
ból egyenesen következik, hogy az illető te-
lefon kamerarendszere a legjobb, sőt a 
mostani példa igazolja, hogy a gyakorlatban 
teljesen fölösleges a megapixel-háború. Ezzel 
szemben marketingoldalon teljesen más a 
helyzet, de az már egy másik történet. 

A Xiaomi nemrég dobta piacra az új csúcs-
kategóriás telefonját, a 12T Prót, amelynek a 
legfontosabb tulajdonsága, hogy a hátlapi fő-
kamerája  200 megapixeles, ez kiegészül egy 
1/1,22 hüvelyk nagyságú képérzékelővel és 
egy f1,69-es fényerejű objektívre épülő mo-
dullal. A rendszer 16284x12288 pixel felbon-
tású képeket tud készíteni. Elképesztő szám, 
a Xiaomi toronymagasan megnyerte a szám-
háborút, legalábbis egyelőre. Arról nem is be-
szélve, hogy nagyon jó volt az időzítés, 

hiszen  közelednek az ünnepek, amikor aján-
dékba is sokan megvásárolhatják az okoste-
lefonkamera-számháború királyát. Azonban 
érdemes még egy kicsit körbenézni a piacon, 
mert ebben az esetben nem minden a megapi-
xel. 

A DxOMark legfrissebb tesztjéből kiderül, 
hogy a Xiaomi 12T Pro 129 pontot gyűjtött 
be. Nyilván viszonyítás kérdése, hogy ez sok 
vagy kevés, annyi viszont biztos, hogy ezzel 
az eredménnyel a megapixelkirály csak a top-
lista tizenkilencedik helyét tudta elfoglalni. 
Ez pedig megdöbbentő, hiszen a leírt speci-
fikációk alapján az abszolút élmezőnybe le-
hetett volna várni a készüléket. Arról nem is 
beszélve, hogy az újdonság pont úgy szere-
pelt, mint a két éve bemutatott nagyágyú, a 
Mi 10 Ultra. Tehát hiába van a piacon a leg-
nagyobb megapixelszáma, a gyakorlatban 
nem tudott nagyot villantani a Xiaomi 12T 
Pro. Nemhogy nem lépett előre, a két évvel 
ezelőtti szintet sem tudta megugrani. 

Van ennél még érdekesebb részlet is. Az 
Apple 2020-ban mutatta be az iPhone 12 szé-
riát. Azaz egy több mint kétéves készülék. A 
Pro modellben három, egyenként 12 megapi-

xeles kamera kapott helyet. A 12 pedig na-
gyon távol áll a 200-tól. Ennek ellenére az  
iPhone 12 Pro Max még jelenleg is a tizen-
hatodik helyen szerepel a maga 131 pontjá-
val. Azaz megveri a Xiaomi új eszközét. 
Hozzá kell tenni, hogy a Samsung idei nagy-
ágyúja, az S22 Ultra 108 megapixeles kame-
rája is 131 pontot kapott, azaz holtversenyben 
van a 12 Pro Maxszal. 

A DxOMark a Xiaomi 12T Prónak 130 
pontot adott a fotózásra, 101 pontot a zoom-
képességekre és 134 pontot a videókészítésre. 
Ha már az imént az iPhone 12 Pro Maxhoz vi-
szonyítottuk, akkor érdemes ennek a pontszá-
mait is ismertetni. Az előbbi sorrendben a két 
évvel ezelőtti almás csúcskészülék 131, 115, 
valamint 130 pontot kapott. Azaz egyedül a 
videókészítés terén lett egy kicsivel jobb az új 
Xiaomi, a többi tekintetében megdöbbentő 
módon alulmaradt, még annak fényében is, 
hogy az iPhone-ok kameráit nem szokták a 
zoomolás felső osztályának minősíteni. 

Az almás vállalat aktuális csúcsmodellje, 
az iPhone 14 Pro Max a DxOMark listáján a 

negyedik helyet szerezte meg 146 ponttal. 
Igaz, azt sem szabad szem elől téveszteni, 
hogy közel kétszer annyiba kerül, mint a Xia-
omi 12T Pro. 

A népszerű kamera-összehasonlító oldal 
listája legelején a Huawei közelmúltban meg-
jelent Mate 50 Prója található 149 ponttal. A 
második helyen pedig holtversenyben a  
Google Pixel 7 Pro és a Honor Magic4, mind-
két készülék 147 pontot kapott. 

Azon felhasználók, akiknek a telefon ka-
merája a legfontosabb, elgondolkodhatnak 
azon, hogy szét kellene nézni ezen a nyilvá-
nos listán. Nem árt szem előtt tartani, hogy 
például az első helyezett Huawei nem rendel-
kezik Google-támogatással, így sok prog-
ramra kell valamilyen alternatívát keresni. Az 
is igaz, hogy többnyire mindenre lehet találni, 
viszont akinek fontosak a Google szolgálta-
tásai, az még a kamera ellenére se válasszon 
Huaweit. Különösen annak fényében, hogy a 
második helyen ott van a Google saját készü-
léke is. Egészen biztosan azzal is kimagasló 
minőségű képeket lehet készíteni. 

A Samsungnak több olyan reklámja is volt, 
ami az Apple-„hívőket” vette célkeresztbe. 
Elég csak az iPhone X-et kifigurázó reklámra 
gondolni, amikor egy, a videóban szereplő 
embernek furcsa bretonja volt, pont olyan 
formájú, mint az Apple egykori csúcskategó-
riás telefonjának a képernyő tetején levő szi-
gete, a notch. Ezt követően még voltak 
hasonló reklámok, de az előbb említettnek 
volt a legnagyobb a visszhangja. Most pedig 
a dél-koreai gyártó előállt egy újabb reklám-
mal. 

Nem titok, hogy a Samsung és a Huawei 
már 2019 óta gyárt hajlítható okostelefono-
kat. Ilyen tekintetben az almás cég részéről 
egyelőre csak ígéretek vannak, illetve plety-
kák. Sokan várták az Apple-től is a flexibilis 
telefont, főleg annak fényében, hogy a Sam-
sung és a Huawei után más gyártók is előáll-
tak a saját készülékükkel. Azonban az 
amerikai techóriás egyelőre nem mondott és 
nem mutatott semmit. Ezért sokan kritizálják 
a gazdag vállalatot, amely nem mellesleg a 
leginnovatívabb mobilgyártók közé sorolja 
magát. A Samsung pedig pont ezt használta 
ki, ismét hecckampányt folytat a nagy rivá-
lissal. Ebben azt figurázza ki, hogy az Apple 

nem meri elkészíteni a hajlítható telefonját, 
inkább vár vele, és folyamatosan azt szaj-
kózza, hogy még  nem jött el az idő, nincs 
kész a technológia. 

Tény, hogy nincs konkrét információ az 
Apple flexibilis telefonjáról. Egyesek azt ál-
lítják, hogy jövőben megérkezhet, mások  két 
évet jósolnak. Az viszont biztosan állítható, 
hogy az Apple-nél már jó ideje folynak a fej-
lesztések. Már két évvel ezelőtt  az a hír járta, 
hogy a cupertinói vállalat hajlítható kijelző-
prototípusokat rendelt a Samsungtól. Később 
arról is lehetett hallani, hogy hasonló képer-
nyőket az LG is szállított az Apple-nek. Azon-
ban ezután semmi újdonság nem történt. 

Az értesüléseiről híres Ming-Chi Kuo ta-
valy tavasszal számolt be arról, hogy az 
Apple első hajlítható okostelefonja 2023-ban 
érkezhet meg, és várhatóan 8 hüvelykes belső 
kijelzője lesz. Ám az is benne van a pakliban, 
hogy a piaci debütálásra az évtized közepéig, 
azaz 2025-ig kell várni. 

Az Apple árait ismerve, nem lesz olcsó 
mulatság, hiszen a hajlítható telefonok egyik 
gyártónál sem nevezhetők olcsónak, sőt je-
lenleg mindenhol súrolják a szinte megfizet-
hetetlen kategóriát. A Samsung idei olcsóbb 

hajlítható telefonjának az alapváltozata közel 
4.500 lejbe kerül Romániában. Tehát aki fle-
xibilis telefont szeretne vásárolni, az mélyen 
a zsebébe kell nyúljon. Ha ehhez hozzátesz-

szük az Apple árait, már most borítékolható, 
hogy valahol 9.000 lej körül lesz az almás 
hajlítható okostelefon. Persze kérdés, hogy 
még mennyit kell rá várni.

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

A Samsung (olcsóbb) hajlítható okostelefonja, a Z Flip4              Forrás: Samsung

Xiaomi 12T Pro                  Forrás: Xiaomi

A Xiaomi 12T Pro kamerarendszere                   Forrás: Xiaomi

Nem minden a megapixel 

A Samsung és a reklámjai 
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Amint arról hétfői lapszámunkban is olvashattak, a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem november 20-a és 28-a között nyolcadik alkalommal tartja 
meg a Színházi Iskolák Találkozóját, amelyen 13 hazai és külföldi intézmény 
vesz részt Ukrajnából, Lengyelországból, Németországból, Szerbiából és Ma-
gyarországról. Ami a hazai produkciókat illeti, a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem hét előadása mellett a bukaresti, piteşti-i, jászvásári, nagyszebeni, 
temesvári és konstancai színiakadémiák növendékeit is láthatja több helyszí-
nen az érdeklődő közönség, az egy héten át tartó programot a művészetis di-
ákok számára angolul vezetett műhelymunkák egészítik ki. A helyszínek a 
következők: a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem és annak Stúdió Szín-
háza, a Stúdió 2.1, a Gemma Book Café, a DrámaZóna, az Ariel színház, a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Színház tér, a marosvásárhelyi vár és a 
3gHUB. A műhelymunkákon megfigyelőként bárki részt vehet, a különböző 
színiakadémiák hallgatóinak színházi előadásai is bárki által megtekinthetők, 
ráadásul a nemzetközi műsort tarkító könyvbemutatók, kiállítások, akárcsak 
a színis produkciók, ingyen látogathatók a csatolt program szerint, amelynek 
további műsorkínálatát az alábbiakban olvashatják. 

November 22., kedd. 17.00 óra – Piteşti-i Egyetem, Stúdió 2.1.: Komédia, 
nem háború (az előadás időtartama 1 óra 20 perc). 17.00 óra – Freeszfe Egye-
sület, az egyetem 26-os terme: Béranyám, én egy búcsúban rekedtem (az elő-
adás időtartama 1 óra 30 perc). 19:00 óra – a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem Magyar Művészeti Kara, Stúdió Színház: Parasztopera (az előadás 
időtartama 2 óra). 

November 23., szerda. 16:00 óra – Alina Nelega könyvbemutatója, Gemma 
Book Café. 17:00 óra – a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Román Mű-
vészeti Kara, Ariel színház – felolvasószínház: Naomi Wallace: Top my 
Love.19:00 óra – a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Román Művészeti 
Kara, Stúdió 2.1: The Flight (az előadás időtartama 1 óra). 20:00 óra – Atha-
nor Akademie für darstellende Kunst, Stúdió Színház – White Colour Guard 
(az előadás időtartama 1 óra 30 perc). 

November 24., csütörtök. 16:00 óra – Edinburgh College – Performing 
Arts Studio Scotland, Stúdió 2.1.: 30/60 – Marosvásárhelyi kiadás (az előadás 
időtartama 1 óra). 17:00 óra – Felolvasószínház, DrámaZóna – Anna Ziegler: 
Photo 51. 17:30 óra – Temesvári Nyugati Egyetem, Ariel színház – From Sha-
kespeare with Love (az előadás időtartama 1 óra 30 perc). 19:30 óra – I.L. 
Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem (Bukarest), Stúdió Színház – 
Rómeó & Júlia (az előadás időtartama 2 óra). 

November 25., péntek. 17.00 óra – Cristian Stamatoiu könyvbemutatója, a 
Stúdió Színház előcsarnoka. 17.30 óra – Freeszfe Egyesület, az egyetem 26-
os terme: Az üvegbura (az előadás időtartama 1 óra 30 perc). 18:00 óra –  
Ştefan Roman könyvbemutatója, a Stúdió Színház előcsarnoka. 18.00 óra – 
George Enescu Nemzeti Művészeti Egyetem (Jászvásár), Stúdió 2.1.: The 
Alien Who Wanted a Pajama as a Souvenir (az előadás időtartama 1 óra). 
19:30 óra – Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, Stúdió Színház – Részegek 
(az előadás időtartama 2 óra). 

November 26., szombat. 11:30 óra – Ioan Ardelean könyvbemutatója, a 
Stúdió 2.1. előcsarnoka. 12:00 óra – a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
Román Művészeti Kara, Stúdió 2.1.: Vírus. 16:00 óra – Lucian Blaga Egye-
tem (Nagyszeben), Stúdió Színház: The Song of the Child Who Will Fly a 
Kite (az előadás időtartama 2 óra 10 perc). 18:30 óra – vendégelőadás: Bu-
karesti Dramaturgok Színháza, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagy-
terme: It’s not me (az előadás időtartama 1 óra 40 perc). 20:30 óra – Maia 
Morgenstern könyvbemutatója, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsar-
noka. 20:30 óra – szabadtéri előadás a Színház téren. 21:00 óra – a Barbarossa 
Samba Group koncertje, Stúdió Színház. 

November 27. vasárnap. 11:00 óra – vendégelőadás: Guruló Színház 
(Arad), Stúdió 2.1. 12:30 óra – Filmvetítés az alkotók jelenlétében, 3gHUB: 
Maria Tănase (az esemény időtartama 1 óra 30 perc). 14:00 óra – szabadtéri 
előadás a marosvásárhelyi várban. 17:30 óra – Ovidius Egyetem (Konstanca), 
Stúdió 2.1.: Some Rock and Some Girls (az előadás időtartama 1 óra 30 perc). 
19:30 – George Enescu Nemzeti Művészeti Egyetem (Jászvásár), Stúdió Szín-
ház: The Execution of Justice (az előadás időtartama 1 óra 15 perc). 

A nyár közepén indított cikksorozatomban 
többször emlegettem a csend–rend–fegyelem 
’trió’ fontosságát. Sokat lehetne írni a rend 
fölötte szükséges voltáról, de nem eleget. Sok 
ága-boga van a témának, például arra is meg 
lehetne keresni a választ, hogy a diktatúra szi-
gora – és a hozzá társuló félelem – miatt volt-
e nagyobb a rend 1990 előtt, vagy ez a 
vélemény csak az én romló memóriámnak kö-
szönhető? Helyszűke miatt nem bontom ki 
részletesen ezt a témát, csak jelzem, mire uta-
lok. Nem mérhető össze semmilyen korábbi 
esettel, de méricskélés nélkül is csúfságnak 
tartom azt, hogy Vásárhely új uszodájának 
felavatása – valamilyen adminisztratív baki 
miatt? – egy évet késett. Ha minden rendben 
lett volna, akkor a nagytakarítás utáni héten 
használatba lehetett volna adni az uszodát. De 
ha nincs rendben az önkormányzat szénája, 
akkor gyakran előfordul egy-egy ilyen malőr.  

Az értelmező szótár szerint a rend szónak 
tízféle értelme van. Általában nem kell meg-
magyarázni, hogy épp melyik értelmét hasz-

nálja a beszélő, mert az kiderül a szövegkör-
nyezetből. Ha Szilágyi bácsi kijött a kapus- 
szobából, hogy az eső elől a folyosóra betó-
duló csárogó-csicsergő csemetéket lecsende-
sítse, akkor elég volt annyit mondania: 
„Csend, rend, fegyelem, aki rossz, azt megve-
rem!” Nem kell mondanom: ő sosem vert 
meg senkit, de egy ilyen dörgő fenyegetés 
mindig megtette a hatását…  

Az aprók rendre szoktatása a családban 
kezdődik, s a nagyobb közösségekben – 
óvoda, iskola – folytatódik. Hetven éve még 
így volt (s még József Attila is a szabadságtól 
remélte a jobb világot: „Jöjj el, szabadság, te 
szülj nekem rendet…”), ám az 1990 utáni 
’szabados’ világ nem kedvez a rendnek. A mi 
generációnk többféle módját tapasztalta meg 
a rendre szoktatásnak, az egyik ilyen akciónak 
éppen én voltam az ’eszköze’. 

Hajdani iskolámnak szép nagy díszterme 
volt, színpaddal, függönnyel – ahogy illik. 
Tanév közben két-három alkalommal is mű-
soros délutánt tartottunk: szavalatok, kórus 
stb. Olykor – a tanuló ifjúság erkölcseit pal-
lérozandó – dramatizált tanmeséket is mű-

sorra tűztek. Talán ötödikes lehettem, amikor 
egy rendre szoktató ’monodrámát’ kellett elő-
adnom, nem büntetésből, csupán a bennem 
rejtőzködő színészi tehetség okán. A rendetlen 
nebulót alakítottam, akit úgy akart móresre ta-
nítani a tanára, hogy mindig írja föl: mit hova 
tesz. Amikor a függöny szétnyílt, én az asztal 
mellett ültem, rakosgattam be a dolgaimat a 
táskába, s mindent felírtam a listára, közben 
szótagolva mondtam: a radír a tolltartóban, a 
tolltartó a táskában és így tovább. Aztán jött a 
lefekvés – és az előadás csúcsa, a vetkőzés –: 
az ingem a szék támláján, a nadrágom a szé-
ken, a cipőm az ágy előtt stb. (A sztriptízt 
megszelídítettük, mert a pizsamanadrágot már 
otthon fölvettem az egyenruha alá.) Lefeküd-
tem, de azonnal felpattantam, az asztalhoz 
mentem és felírtam a listára: „és én az ágy-
ban”. Elsötétült a szín, öt másodperc után ’fel-
virradt’ és csergőóra szólt. Felkeltem, 
nyújtózkodtam, az asztalhoz léptem, s kezd-
tem olvasni a listát; örömmel konstatáltam, 
hogy – lám, milyen jó találmány a rendszere-
tet – minden a helyén van. Az utolsó sornál 
tört ki a ’pánik’: mert nem voltam a takaró 
alatt. Sírásra görbült szájjal álltam, s a közön-
ségtől kérdeztem: „de hol vagyok én?”. Füg-
göny. Arról nincsenek feljegyzések, hogy e 

jelenet milyen hatással volt az emberiség 
rendre szoktatásában… 

Az élet fontosabb területein más módsze-
reket alkalmaztak, pl. az iparban nem volt 
elég a régi közmondásra hivatkozni – „rend a 
lelke mindennek” –, valami hatásosabb ’mot-
tót’ kellett találni. Fábián mérnök elvtárs, Szé-
kelyudvarhely egykori gyárigazgatója hagyta 
az utókorra a következő szlogent: „még a szar 
is másképp néz ki, ha sorba van rakva”. A 
hatás nem maradt el, olyan tiszta vasgyárat 
egyet sem láttam a ’80-as években, mint az ő 
’birtokát’. 

2022-ben más módszerek dúlnak, influen-
szerek és celebek tanítják rendre a kedves 
nézőt vagy olvasót. A minap olvastam egy in-
terjút valamely pesti színésznővel, aki a naivák 
örök csacskaságával borította ki az olvasó elé 
a tudás szelencéjét: „A jelekből próbálok ol-
vasni, és megtapasztaltam, hogy ha magamat 
rendbe teszem, jobban átlátom a helyzeteket.” 
Egy középkorú – az asztrológiát is tanulmá-
nyozó – színésznőtől már elvárható ennyi 
rendszeretet és életismeret. Erdélyben későn 
érő típusnak mondják az ilyeneket, de – sze-
rencsére – nem igényel gyógyszeres kezelést.  

No, mivel ez is rendben van, mára becsuk-
hatom a boltot.

Gazdag program tíz helyszínen 
A Stúdió Fesztivál  
műsorkínálatáról 

A rendszeretet 
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Kuszálik Péter 

Kaáli Nagy Botond 

A kolozsvári Vallásszabadság Háza – 
a volt unitárius püspöki rezidencia – 
helyreállítását Európai Örökség díjjal / 
Europa Nostra-díjjal tüntették ki. A 
kincses város egyik legkorábbi, 15. szá-
zadi, látványos építészeti részletekben 
gazdag polgárházának helyreállítása 
2009–2019 között zajlott.  

A felújítás Magyarország és Romá-
nia kormányainak, valamint Kolozsvár 
önkormányzatának támogatásával, több 
tucat szakember közös munkája által 
valósult meg. Az eszmei elismerés lát-
ható alakja egy oklevél, illetve egy 
bronzplakett, amit a helyreállított épü-
leten helyeztek el. A díjat Prágában 
adták át szeptember 26-án, amit az Eu-
ropa Nostra hagyományai szerint a 
helyszínen is megerősítettek. Ez az ün-
nepi együttlét november 19-én Kolozs-
váron, a belvárosi unitárius templom- 
ban, majd a Vallásszabadság Házában 
zajlott.  

Az Europa Nostra-díj 1978-tól jutalmazza Eu-
rópa kiemelkedő műemlék-helyreállításait. A szak-
mai szervezet által alapított díj 20 éve az Európai 
Unió legmagasabb örökségvédelmi kitüntetésévé 
vált. A díj hagyományosan a műemlék helyreállí-
tását összességében jutalmazza, tehát nem ki- 
emelten egy személy vagy szakág, hanem a hely-
reállításban részt vevő teljes csapat, tervezők, szak-
értők, kutatók, restaurátorok, kivitelezők és a 
tulajdonos közös teljesítményét ismeri el.  

A kolozsvári ünnepséget Rácz Norbert Zsolt lel-
kész áhítata nyitotta meg. Ezt követően Kovács Ist-
ván püspök köszöntőbeszédében 1Kor 3,10 alapján 
szólt a jelenlevőkhöz. Elmondta, hálás azért, hogy 
a Magyar Unitárius Egyház felismerte, a múltnak 
eme gyönyörű darabja többre hivatott püspöki re-
zidenciánál, többre hívta a történelem. Így ezt az 
örökséget a vallásszabadság szellemiségének aján-
lotta fel. Úgy lehet igazán a miénk, hogy odaaján-
dékozzuk a közösségnek.  

Köszöntőbeszédet mondott Kolozsvár önkor-
mányzata nevében Oláh Emese alpolgármester, 

Florin Irinel Frunză, az egyházügyi államtitkárság 
vezetésével megbízott igazgató, az Európai Alapok 
Minisztériumának képviseletében Hegedüs Csilla 
államtitkár, Magyarország Kolozsvári Főkonzulá-
tusának részéről pedig Grezsa Csaba főkonzul. Ra-
mona Chiriac, az Európai Bizottság romániai 
képviseletének vezetője videóüzenetben köszön-
tötte a jelenlevőket.  

Az Europa Nostra-díjat Piet Jaspaert, az Europa 
Nostra alelnöke adta át. Beszédében elmondta, a 
bizottság azt díjazta, hogy ez a súlyosan megron-
gálódott magánépület egy összetett helyreállítási 
folyamatot követően dinamikus, a közösség által 
széles körben használt közösségi térré alakult át.  

Furu Árpád, a Magyar Unitárius Egyház műem-
lékvédelmi szaktanácsadója zárta a köszöntőbeszé-
dek sorát. Elmondta, ahhoz, hogy a projekt valóban 
sikeres legyen, kellett mindenekelőtt ez az értékes 
épület, amely folyamatosan szolgáltatta a megle-
petéseket, jelentősen hozzájárulva Kolozsvár múlt-
jának jobb megismeréséhez. Kellett a jó 
tulajdonos, aki jó koncepciót dolgozott ki, türelmes 
volt, és megbízott a szakemberekben, majd megtett 

mindent azért, hogy jó gaz-
dája legyen az épületnek. 
Kellett a kiváló csapat, 
amely a legjobb képessége 
szerint, kitartással és lelke-
sedéssel végzi a maga szak-
területén a lehető legjobb 
munkát.  

Közreműködött a Brassai 
vonósnégyes, amely Brassai 
Sámuel csellóját is megszó-
laltatva Kodály Zoltán- és 
Johannes Brahms-darabokat 
adott elő.  

Az ünnepség a Vallássza-
badság Háza homlokzatára 
elhelyezett Europa Nostra-
plakett leleplezésével, majd 
állófogadással zárult. (A Ma-
gyar Unitárius Egyház saj-
tóosztálya)  

Átadták az Europa Nostra-díjat  
a Vallásszabadság Háza számára  

Piet Jaspaert, az Europa Nostra alelnöke (j) átadja az elismerő oklevelet Kovács 
Istvánnak, a Magyar Unitárius Egyház püspökének               Fotó: MTI/Kiss Gábor

Fotó: MTI/Kiss Gábor



Szerkeszti: Mezey Sarolta

Egyesületünk, a Hifa-Románia 
szeptember 20-án a tizedik alka-
lommal hirdette meg a Rejtett 
gyöngyszemek elnevezésű képző-
művészeti programot, amelyre fo-
gyatékosok nevezhettek be 
bármilyen (festészeti, szobrászati, 
grafikai, fotó, kézműves tárgy) al-
kotással. Október 20-ig lehetett be-
küldeni a saját munkákról készült 
fotókat, amelyeket bemutattunk az 
érdeklődőknek a Hifa-Románia hi-
vatalos közösségi oldalán is. Hat 
hétig minden pénteken egy-egy 
újabb munkát lehetett megszemlélni 
az oldalon. Az alkotásokból kiállítás 
is készül, amelyet az érdeklődők 
december 5–12. között tekinthetnek 
meg a Deus Providebit Tanulmányi 
Házban, a Rózsák tere 61. szám 
alatt. Hálásan köszönjük az alkotók 
munkáit, önöket meg szeretettel hív-
juk és várjuk az alkotók megismeré-
sére és a X. Rejtett gyöngyszemek 
kiállításra.  

A képzőművészeti tehetségkutató 
mellett, együttműködve a Maros 
Megyei Könyvtárral, az idén negye-
dik alkalommal hirdettük meg on-
line az Irodalmi összhang vetélkedőt 
is. A felhívás azokhoz a – nem csak 
fogyatékkal élő és krónikus beteg – 
személyekhez szólt, akikben közös 
az írott szó iránti korlátlan szeretet. 
Október 3-a és november 3-a között 
két kategóriában, verssel és prózával 
lehetett benevezni román és magyar 
nyelven. A zsűrizés november 7–11. 
között volt. A zsűri tagjai Vajda 
György újságíró, Zsigmond Júlia 
magyar szakos tanárnő és Szabó 
Eszter olvasásnépszerűsítő, podcast 

műsorvezető voltak. E- 
redményt november 14-
én hirdettünk. Próza ka-
tegóriában: I. díj Máté 
Dalma Noémi és Osváth 
Katalin; II. díj Mátyás 
Krisztián és Ősz Károly 
Szilárd. Vers kategóriá-
ban: I. díj Tóth Enikő: 
Sóvárgás, II. díj Nyikó 
Anetta: Puzzle és László 
Blanka: Tavaszi gondola-
tok, III. díj Kerekes 
Adélka: Kell kell kell és 
György Emőke: Foghíjas 
lét. Különdíjban része-
sült Bokor Beáta-Bog-
lárka Búcsúzunk című 
alkotása.  

A román nyelven be-
küldött pályamunkákat 
Mircea Dorin Istrate író, 
a Maros Megyei Írók Li-
gájának elnöke, Liliana 
Gabriela Pop és Liliana 
Moldovan, a Maros Megyei Könyv-
tár munkatársai bírálták el, a követ-
kezőképpen: vers kategóriában I. 
díj Nicolae Doru-Gabriel, II. díj Ni-
culicea Lavinia, III. díj George Uba. 
Próza kategóriában I. díj George 
Uba, II. díj Valeria Fencea, III. díj 
Holtei Rusty Adriana. A megyei 
könyvtár különdíját Amalia Tătar, 
az önéletrajzi különdíjat Roiban 
Iov, a gyermekirodalmi különdíjat 
Estera Bălan, az életrajzi különdíjat 
Breazu Florina Nina, a legeredetibb 
alkotás különdíját Ioan Diaconu, a 
rövidpróza különdíját Itoafă Adrian 
George vehette át.  

Köszönetünket fejezzük ki a 

zsűri tagjainak: Vajda György újsá-
gírónak, Zsigmond Júlia magyar 
szakos tanárnőnek és Szabó Eszter 
olvasásnépszerűsítő, podcast mű-
sorvezetőnek, valamint Mircea 
Dorin Istrate írónak, a Maros Me-
gyei Írók Ligája elnökének, Liliana 
Gabriela Popnak és Liliana Moldo-
vannak, a Maros Megyei Könyvtár 
munkatársainak. Köszönjük a részt-
vevőknek a bizalmat és az értékes 
munkákat, amelyeket megosztottak 
velünk. Sok sikert kívánunk szá-
mukra a továbbiakban is! 

Csata Éva  
ügyvezető igazgató,  

pszichológus  

Irodalmi és képzőművészeti  
vetélkedő  

A hagyományőrzés rendszeres és 
tudatos beépítésével az óvodai ne-
velői munkába érzelmi, esztétikai, 
erkölcsi, ezen belül a szülőföld 
iránti szeretet valósulhat meg. 

A hagyományokhoz kapcsoló-
dóan átélt tevékenységek a közös 
élmény erejével hatnak a gyer-
mekre, erősítik a közösséghez tar-
tozás érzését. A közös alkotás 
öröme közösségformáló erő. 

A református egyház Posta utcai 
kuratóriumi termében került sor az 
5. alkalommal megszervezett me-
gyei hagyományőrző versenyre. A 
vetélkedőt nagycsoportos óvodás 

gyerekek számára szervezték a ma-
rosvásárhelyi 6-os napközi óvoda-
pedagógusai: Ágoston Otilia, Bálint 
Zsuzsa, Cseh Emőke, Madarász 
Tünde, Mureşan Réka és Szabó 
Enikő. 

A versenyre, amint azt a címe is 
sugallja, szüreti jellegű gyermek-
versekkel, népdalokkal és népi 
gyermekjátékokkal lehetett bene-
vezni. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a megyéből 54 kisóvodás je-
lentkezett. A zsűri tagjai – Kovács 
Júlia óvodákért felelős tanfel-
ügyelő, Bende Szende marosszent-
györgyi óvónő, a Bekecs nép- 

táncegyüttes volt tagja és Sárosi 
Tímea, az Arlecchino óvoda óvoda-
pedagógusa – az első díjat a szavaló 
gyerekek közül a marosszentkirályi 
Veres Petrának, a népdalosok közül 
Fikó Brigittának, a marosvásárhelyi 
6-os napközi kisóvodásának, míg a 
népi gyermekjáték első díját a Ko-
ronkából érkező Bogyó és Babóca 

csapatnak ítélte oda. Az önkor-
mányzat támogatásával minden 
részt vevő óvodás játékos foglal-
koztatóból, színes ceruzából, tem-
perából álló jutalomcsomagot 
kapott ajándékba. 

Nagyon szépen köszönjük a szer-
vezőknek a kiváló csapatmunkát, a 
zsűri tagjainak a komoly hozzáál-

lást, a kolléganőknek azt, hogy igé-
nyesen kiválasztott versekkel, nép-
dalokkal, népi gyermekjáték- 
csokrokkal gazdagították az ese-
ményt. 

Cseh Emőke,  
a marosvásárhelyi 6-os napközi 

otthon óvodapedagógusa

„Megérett, megérett a fekete szőlő...” 
Megyei hagyományőrző verseny a 6-os napköziben 

November 15-én a klub veze-
tője, Kopacz Imola megszervezte a 
marosvásárhelyi Magányosok 
Klubjában a szüreti bált. Klubunk 
célkitűzései közé tartozik a hagyo-
mányőrzés, jelen esetben a szüret-
hez kötődő énekek és versek 
felelevenítése. 

A szüreti mulatságra szép szám-
ban jelentkeztek a szimpatizánsok 
is. Az Efendi vendéglőben ünnepi 
alkalomra megterített asztalok és  
szépen feldíszített terem várt, már 
sokadik alkalommal. A menyecs-
kekórus tagjai nagyon szép népvi-
seletben, karjukon szőlővel tele kis 
kosarakkal az Ősszel érik babám a 
fekete szőlő nótát énekelve vonul-
tak fel az XYZ zenekar kíséretével. 
Verssel Luka Ildikó, Fejéregyházi 
Tünde, Lengyel Erzsébet, Czerán 
Erzsébet, Berei Árpád, énekkel 
Fodor János, Fazakas Gizella ör-
vendeztette meg a százszemélyes, 
mulatni vágyó társaságot. Ezután 
nótázva kivonult a menyecskekó-
rus, és közben minden asztalra el-
helyezték a szőlővel teli kis 
kosarakat.  

Az XYZ zenekar tagjai, Szilágyi 
Sándor, Krizsán Levente, Vidám 
Gyula, Imre Szilárd húzták a talpa-
lávalót, és szebbnél szebb nótákkal 
szórakoztatták a jelenlevőket.  

Megkezdődött a fergeteges tánc, 
és sokan együtt énekeltek a zené-
szekkel. A boldogság ragyogott az 

arcokon, hogy annyi szomorú ese-
mény után, ami ránehezedett a lel-
künkre, végre újra együtt lehetünk. 
De az ördög nem alszik, és mindig 
küld egy olyan személyt, aki kelle-
metlenkedni próbál a remek hangu-
lat megrontására. 

Szabó Ödön vállalkozó irányítá-
sával és részvételével felszolgálták 
a finom vacsorát. Sok tombola-
tárgy és egy szüreti jutalomkosár 
várt a nyertesekre. A fődíjat, a juta-
lomkosarat Kaszács Erzsébet és 
Fekete Anna készítette. 

Klubvezetőnk ejtette meg a sor-
solást, ami mindig nagy élmény, és 
nagy derültség közepette zajlik, 
gazdára talált a szüreti jutalomko-
sár is. 

A szüreti bál nagy élmény volt a 
jelenlevők számára, egyesek elejé-
től végig táncoltak és énekeltek, 
mások boldogan szemlélődtek, és 
átszellemülten hallgatták a zenekar 
szórakoztató számait, amik feled-
tették a mindennapi gondokat. A 
hagyományos gólyatánccal zártuk 
a szüreti bált. Hálásan köszönjük a 
zenekar tagjainak a kitűnő zenét és 
énekszámokat, valamint klubveze-
tőnknek, Kopacz Imolának a 
magas színvonalú szervezést, a 
sok-sok befektetett munkát és ezt a 
felejthetetlen, szép estét. Külön kö-
szönet Kopacz Miklósnak, aki a 
számítógépes munkát végezte.  

Czerán Erzsébet

Szüreti mulatság 

Őszi festmény – Nagy Krisztina munkája

Fotó: Fejéregyházi Tünde 
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A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.   
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.  

A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0752-030-
394. (17888) 

LAKÁS 

ELADÓ családi ház Sáromberkén, a 
Fő úton: 4 szoba, garázs, 800 m2 te-
rület. Tel. 0745-567-107. (17600-I) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (17663) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. Hívja- 
nak bizalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17641-I) 

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-
munkát, bádogosmunkát, szigetelést, 
meszelést, bármilyen kisebb javítást. 
Tel. 0756-596-889, Bence. (17783-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (17885-I) 

VÍZSZERELÉS, villanyszerelés, javí-
tások. Tel. 0774-574-527. (17886-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását  

vállalja, tetőkészítést bármilyen 

lemezből, cserépből, ácsmunkát, 

cserépforgatást. Tel. 0746-739-502. 

(17743) 

FAVÁGÁST, bokorvágást vállalunk. 

Tel. 0770-621-920. (17885-I) 

A DENIS METAL KT. Koronkán  

(DE 60) begyűjt ócskavasat és nem-

vasfémeket, biztosítja a szállítást. 

Tel. 0755-517-698. (23283-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 

Mély fájdalommal tudatom, hogy 

fiam,  

BÁLINT LEVENTE  

rövid, de súlyos szenvedés után 

37 éves korában elhunyt.  

Gyászoló édesanyja.  

(17895) 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték  

és szerették MUSZKA 

PIROSKÁT, hogy ma hét éve, 

2015. november 22-én 

dobbant utolsót fáradt szíve. 

Nyugalma legyen csendes és 

békés, emléke szívünkben 

mindig élni fog. Gyászoló 

élettársa, édesanyja és 

testvérei. (17901)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a szerető 
édesanya, nagymama, déd- 
nagymama, testvér és jó 
szomszéd, 

SÁROSI ILONA  
életének 81. évében, 2022. 
november 20-án csendesen 
megpihent. 
Drága halottunk temetése 
november 23-án, szerdán 13 
órakor lesz a marosszentgyörgyi 
új temetőben (kápolnai, a nagy 
kórház mögött), református 
szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (17900-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BE-
ÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-
638. (66289) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256) 
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST a 2022. 
december – 2023. március közötti időszakra. Tel. 0722-393-213. (23307-I) 
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű személyeket keresünk. Tel. 0745-668-883, e-mail: 
jutkams@yahoo.com. (17866-I) 
ALKALMAZOK románul, magyarul és angolul beszélő, valamint számítógép-ismerettel rendelkező RE-
CEPCIÓST. Az önéletrajzokat a Doina-Jenő panzióban lehet benyújtani naponta 10-17 óra között. Tel. 
0745-428-506. (17892)

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

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

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

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

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

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

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

- 08008 208-888 

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

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

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

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak. Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

Karácsonyi csodaváró zenei vetélkedő az Erdély TV-ben 
Az Erdélyi Magyar Televízió idén is meghirdeti a Karácsonyi csodaváró zenei vetélkedőt, amelyre je-

lentkezhet minden erdélyi amatőr vagy hivatásos zenész, zenekar, illetve kórus. A karácsonyi témájú, magyar 
nyelven előadott produkció lehet saját szerzemény, megzenésített vers vagy ismert karácsonyi dal. 

A dalok beküldésének határideje november 27., vasárnap éjfél. A produkciókat a csodavaro@erdely.tv 
e-mail-címre várjuk egy rövid bemutatkozás kíséretében. A vetélkedőnek két szakasza van: az első, online 
az Erdélyi Magyar Televízió YouTube-csatornáján zajlik november 28. és december 5. között. A legtöbb 
kedvelést elérő felvétel beküldőjét ajándékutalvánnyal jutalmazzuk. A verseny második részében a zsűri 
által kiválasztott három produkció előadója bekerül a Karácsonyi csodaváró műsorba, amelyet az Erdély 
TV az ünnepek alatt közvetít. 

A részvétel kritériumai: 
• Korhatárbeli megkötés nincs. 
• A beküldött dalok szövege nem tartalmazhat gyűlöletbeszédet, nem lehet szexista, rasszista, xenofób, 

szító, felbujtó jellegű. 
• A produkció nem tartalmazhat más előadóktól átvett zenei alapot. 
• Zenei stílusbeli megkötés nincs. A vetélkedő támogatja a minél sokszínűbb zenei paletta megteremtését, 

ezért bátorítjuk a résztvevőket, hogy kevésbé ismert stílusú dalokkal is nevezzenek. 
• A felvett dalokat mp4 kiterjesztésben, fekvő módban, 1920*1080 felbontásban fogadjuk el.  

A felvétel készülhet okostelefonnal is. 
• A videók beküldéséhez használják a www.wetransfer.com oldalt. 
• A csodavaro@erdely.tv címre küldött levélnek tartalmaznia kell azt a linket, amelyiken elérhető  

a produkció, az előadó nevét, lakhelyét és telefonszámát. 
• A videók hossza minimum 120 másodperc, maximum 210 másodperc. 
• A szervező fenntartja az előválogatás jogát!
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A Marosvásárhelyi Közszállítási Rt. 
válogatást szervez 

AUTÓBUSZSOFŐRÖK alkalmazására  
közúti személyszállításra. 

Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány, 
– érvényes szakmai tanúsítvány (atestat). 
Az állás megpályázásához a kérvényt, az önéletrajzot, a haj-

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

További információ a 0265/269-077-es telefonszámon.


