
A tervek szerint leghamarabb 2024-ben indulhatnának el az 
első menetrend szerinti buszjáratok Marosvásárhely és a pe-
remközségek között – tette közzé a hírt közösségi oldalán 
Soós Zoltán, a megyeközpont polgármestere január közepén, 
a Marosvásárhelyi Közlekedésfejlesztési Közösségi Egyesület 
(ADI Transport) idei első közgyűlését követően.  

Amint arról már korábban lapunk hasábjain is beszámoltunk, szep-
temberben megalakult a Marosvásárhelyi Közlekedésfejlesztési Közös-
ségi Egyesület, amelynek a célja, hogy bekapcsolják a városi 
tömegközlekedési hálózatba a környező peremtelepüléseket. A társulás-
hoz a megyeközpont mellett további hét község: Maroskeresztúr, Ko-
ronka, Jedd, Marosszentgyörgy, Marosszentanna, Marosszentkirály és 
Mezőpanit csatlakozott.  

 „Bemelegítő”  
vagy a szokás hatalma? 

Magyarellenesség miatt előbb félbeszakították, majd végleg le-
fújták a sepsiszentgyörgyi mérkőzést. Ezzel a címmel közölt cikket 
hétfőn a Székelysport.ro. Az incidensről mind a román, mind a ma-
gyar nyelvű sajtó beszámolt. Ez volt egyik fő témájuk a hírtelevízi-
óknak is. 

Lefújták tehát vasárnap a Sepsi OSK – FCU Craiova 1948 mér-
kőzést. A játékvezető először a 23. percben szakította félbe a meccset 
a craiovai szurkolók magyarellenes skandálása miatt, akik többszöri 
figyelmeztetés ellenére sem hagyták abba a provokációt. A mérkőzés 
tíz perc kényszerszünet után folytatódott, de az újrakezdés után sem 
hagyták abba a drukkerek, így a meccset a 26. percben végleg le-
fújták. Ez volt a hosszú hétvége „kiemelkedő” eseménye. 

A hétvégén persze voltak más történések is: részeg sofőrök és gya-
logosok, drogos autóvezetők, balesetek, elhavazott gépjárművek.  

A hosszú hétvégén káosz és tülekedés volt a sípályákon, a téli 
sportok kedvelői elözönlötték a hegyvidéki üdülőket és sípályákat. 
Hatalmas sorok alakultak ki a felvonóknál, ami szintén botrányok-
hoz vezetett.  

A vezető hír azonban a sepsiszentgyörgyi eset volt. Az oltyán ult-
rákat minden jel szerint nem érdekelték a pályán történtek, a lelátón 
zajlott a küzdelem, ahol minden figyelmeztetés ellenére szinte kizá-
rólag magyarellenes rigmusokat skandáltak.  

(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Menyhárt Borbála 

Anna Fedorova 
Marosvásárhelyen 
Visszatér Marosvásárhelyre a világ-
hírű ukrán zongoraművésznő, Anna 
Fedorova, aki a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia soron következő, e 
heti hangversenyén lép fel. A mű-
vésznő legutóbb tavaly márciusban 
vendégszerepelt a Kultúrpalota nagy-
termének színpadán egy jótékonysági 
koncert keretében. 
____________2. 
Készül  
a Sárga rózsa 
Eddigi egyik legmozgalmasabb esz-
tendejét tudhatja maga mögött, és újra 
eseményekben gazdag időszak elé 
néz a Maros Művészegyüttes. A tava-
lyi megvalósításokról és az idei tervek-
ről Barabási Attila Csabát, a 
művészegyüttes igazgatóját kérdez-
tük. 
____________5. 
Új, ideiglenes 
kultúrigazgató 
Bujor Alexandra Maria elmondta, a 
polgármesteri hivatalnál szerzett ta-
pasztalatát szeretné kamatoztatni. Az 
évek során a régeni polgármesteri hi-
vatal művelődési, sport- és sajtóosz-
tályán többször együttműködött a 
művelődési otthon munkatársaival, így 
nem idegen számára a művelő- 
désszervezői munka.  
____________6.  
Nemzetközi 
Erasmus-projekt 
az érzékenyítésről 
Január 23-27-e között a marosvásár-
helyi II. Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Teológiai Líceum Erasmus+ 
projektje keretében, amelyet a katoli-
kus iskola felszámolása után a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum vett át, a spa-
nyolországi, litvániai és magyarországi 
partneriskolák küldöttségeit látták ven-
dégül az iskola diákjai és tanárai.  
____________9. 

Fotó: Nagy Tibor 

Tömegközlekedés Marosvásárhely és a peremtelepülések között 

2024-ben indulhatnak 
az első járatok 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



IDŐJÁRÁS 
Borús idő, havazás 
Hőmérséklet: 

max.  0 0C 
min.  -2 0C

Visszatér Marosvásárhelyre a világhírű ukrán 
zongoraművésznő, Anna Fedorova, aki a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia soron következő, e 
heti hangversenyén lép fel. A művésznő legutóbb 
tavaly márciusban vendégszerepelt a Kultúrpa-
lota nagytermének színpadán egy jótékonysági 
koncert keretében, idén ismét az akkori hangver-
seny karmesterével, Mihaela Cesa Gojevel lép fel. 
A február 2-án 19 órakor kezdődő koncertet a 
Marosvásárhelyi TVR-vel közösen szervezi a fil-
harmónia, az érdeklődő közönség S. Rahmanyi-
nov 3. d-moll zongoraversenyét (op. 30) és E. 
Elgar Enigma-variációit hallhatja. 

Mihaela Cesa Goje 2002-től a kolozsvári Gheorghe 
Dima zeneakadémia karmester szakának professzora. Szá-
mos díj nyertese, együttműködött többek között a londoni 
The Royal Academy of Music-kal, ahol elnyerte az Irene 
Burcher-díjat, a dallasi és San Franciscó-i operákkal, a Los 
Angeles-i filharmóniával, a Taki Concordia Conducting 
Fellowship díjazottjaként pedig a Baltimore Symphony 
Orchestra, a Florida Orchestra, a Colorado Symphony és 
a Hartford Symphony zenekarokkal, 2010-ben az amerikai 
zenekarok ligájának női karmesterdíját nyerte el. 2003-ban 
Végh Sándor-díjat kapott, 2017-től a Gheorghe Dima In-
ternational Music Competition menedzsere és zsűritagja, 
az ország szinte összes zenekarával koncertezett. 

A koncert szólistája Anna Fedorova (Hollandia–Uk-
rajna) zongoraművész. 1990-ben született Kijevben, klasz-
szikus zenész családban. Csodagyerekként tartották 
számon, zongoraművészként Hollandia, Németország, 
Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Uk-
rajna, Lengyelország, az Amerikai Egyesült Államok, Me-
xikó, Argentína és Ázsia leghíresebb koncerttermeiben és 
fesztiváljain – Amsterdam Concertgebouw, Carnegie Hall, 
Royal Festival Hall, Theatre des Champs Elysées, Zurich 

Tonhalle, Palacio de Bellas Artes, Teatro Colon, Cadogan 
Hall, Vancouver Playhouse, Louis Vuitton Series, Warsaw 
Filharmonia, Tel Aviv Museum of Art, Bunka Kaikan, 
Hamburg Laeiszhalle, Belem Cultural Center, Verbier Fes-
tival, Menuhin Festival Gstaad, Orpheum Music Festival, 
Musikdorf Ernen (Svájc), Annecy Classic Festival, Violon 
sur le sable (Franciaország), Ravinia Festival és IKIF 
(AEÁ), Sintra Festival (Portugália), Stift Festival (Hollan-
dia), Absolute Classics (Skócia), Rubinstein Piano Festival 
és Chopin Festival (Lengyelország), International Piano 
Festival (Olaszország), International Chamber Music Fes-
tival Koblenz (Németország) – is fellépett. A világ legran-
gosabb fesztiváljain elnyert kitüntetései mellett a David 
Young Piano Prize birtokosa.  

Rekordtartó is: a hollandiai Royal Concertgebouw-ban 
adott, élőben közvetített koncertjét, amelyen Rahmanyinov 
második zongoraversenyét játszta, több mint 37 millióan 
tekintették meg a YouTube-on, amely ezzel a videó- 
megosztó legtöbb megtekintést hozó klasszikus zenei kon-
certjévé vált. Fellépett többek között a Royal Philharmonic 
(London), a Hong Kong Philharmonic Orchestra, a Utah 
Symphony, a Dallas Symphony, a State Symphony Capella 
(Oroszország), a Kyoto Symphony, a Yomiuri Nippon 
Symphony és a Tokyo New City Orchestra (Japán), a  
Netherlands Philharmonic, a Residentie Orkest (Hollandia), 
az Orchestre Lamoureux (Franciaország), a St. Gallen 
Symphony Orchestra, az Orquestra Filarmonica de Buenos 
Aires (Argentína), az Orchestre de Chambre de Lausanne 
(Svájc), a Philarmonia of the Nations és a Nordwest- 
deutsche Philharmonie (Németország), az Orquesta Sinfonica 
Nacional de Mexico, az Israel Chamber Orchestra zenekarok-
kal és olyan karmesterekkel, mint Jaap Van Zweden, Jun 
Markl, Benjamin Zander, Olari Elts, Valery Polyansky, Carlos 
Miguel Prieto, Christian Schumann, Tatsuya Shimono, And-
rew Grams, Alexander Shelley, Modestas Pitrenas. 

A koncertre ezúttal is a Kultúrpalota nagytermében kerül 
sor. 

Február 2-án, csütörtökön 18 órától mutatják be a ma-
rosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi 
János termében Dájbukát Borbély László Örményország 
című útikalauzát, amely 2022-ben a jereváni Armav kia-
dónál jelent meg.  

Dájbukát Borbély László Szamosújváron született ör-
mény családban. 2009-ben települt ki Örményországba. 

Örmény nyelvből és irodalomból szerzett mesteri fokozatot 
Jerevánban. Jelenleg a tekintélyes Matenadaran kézirattár 
és múzeum kutatójaként dolgozik, szabadidejében idegen-
vezetéssel foglalkozik. A szerzővel az aktuális örményor-
szági és kaukázusi helyzetről is beszélget majd Puskás 
Attila, a Marosvásárhelyi Örmény – Magyar Kulturális 
Egyesület elnöke. 

Ma MARCELLA, holnap IGNÁC 
és VIRGINIA napja. 
IGNÁC: a latin Ignatius név rövi-
dülése. Eredete és jelentése isme-
retlen, de kapcsolatba szokták 
hozni a latin ignis (tűz) szóval.  
VIRGINIA: a Virginiusz (jelentése: 
szűz, szűzies) férfinév női párja.  

Enyhén nőtt a munkanélküliség 
a megyében 

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség nyil-
vántartásában szereplő adatok szerint 2022 decemberében 
a munkanélküliségi arány 3,28% volt a megyében. Ez 
0,5%-os növekedést jelent az előző hónaphoz képest, ami-
kor 3,23% volt a nem dolgozó aktív lakosság aránya. Az 
ügynökség 6819 munkanélkülit tartott nyilván az év végén, 
közülük 1104 volt jogosult munkanélküli-segélyre. Lakóhely 
szerinti eloszlásban 4973 munkanélküli vidékről származik, 
1846 városról. A legtöbben – 1568-an – 25 év alattiak, 
1566-an a negyvenesek korosztályához tartoznak. Az állás 
nélküliek közel fele (48,44%) csak elemi iskolát végzett, 
őket követik az általános iskolai tanulmányokat (25,47%), 
a szakiskolát (13,29%), a középiskolát (9,30%) végzettek, 
illetve a felsőfokú (2,68%), valamint a posztliceális végzett-
ségűek (0,82%). 

Templomszentelés 
Szentháromságon 

Február 4-én, szombaton 15 órakor kerül sor a felújított 
szentháromsági református templom felszentelésére. A há-
laadó istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspöke hirdeti az igét, szolgál a backama-
darasi református egyházközség Harmónia kórusa, és a 
gyülekezetbeli gyermekek is bemutatják rövid műsorukat.  

Megmentett férfi adományozott 
a hegyimentőknek 

Egy hószánt adományozott a Maros Megyei Hegyimentő 
Szolgálatnak az a fiatalember, aki tavaly januárban a Gör-
gényi-havasokban, a Nagy-Mező-havas csúcson comb-
csonttörést szenvedett, és a hegyimentők siettek a 
segítségére, megmentve az életét. A hegyimentők a szol-
gálat Facebook-oldalán mondtak köszönetet az adomá-
nyért, amelyet további bevetéseken fognak használni.  

11. Agrárakadémia 
Az RMDSZ Maros megyei szervezete és a Maros Megyei 
Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) február 3-án, pénteken 
9.30-tól a kelementelki kultúrotthonban tartja a 11. Agrár-
akadémiát, ahol a gazdákat az idei mezőgazdasági újdon-
ságokról tájékoztatják. Szó lesz az állattenyésztésről, a 
várható mezőgazdasági pályázatokról, támogatásokról, az 
erdőgazdálkodásról, a környezetvédelemről, a vadkárok 
megtérítéséről és a mezőgazdaságot érintő egyéb aktuál-
politikai kérdésekről is. Jelen lesz Tánczos Barna környe-
zetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási miniszter, dr. 
Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági és vidékfejlesz-
tési államtitkár is. 

A Beugrás a Spectrum Színházban 
Február 5-én, vasárnap újra megtekinthető a Beugrás című 
bűnügyi komédia a marosvásárhelyi Spectrum Színházban. 
A vígjátékot Kovács Levente írta és rendezte. Helyfoglalás 
a 0744-301-875-ös telefonszámon.  

Magyar slágerparti a Jazz Clubban 
Február 3-án, pénteken este 10 órától magyar slágerpartira 
várják a szórakozni vágyókat a marosvásárhelyi Sörház 
utcai Jazz & Blues Clubba. Nőknek 11 óráig ingyenes a be-
lépés. Asztalfoglalás a 0724-400-322-es telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

31., kedd 
A Nap kel  

7 óra 48 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 24 perckor.  
Az év 31. napja,  

hátravan 334 nap.

Kaáli Nagy Botond 

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Anna Fedorova Marosvásárhelyen 
Ismét a Kultúrpalotában vendégszerepel 

a világhírű zongoraművész 

Szombaton hajnalban egy középtermetű medve „látogatta 
meg” a marosvásárhelyi állatkertet, legalábbis erről árulkod-
tak a hóban a nyomok. A vad a somostetői erdőből a keríté-
sen át jutott be a kertbe, valószínűleg élelmet keresett. Nem 
tett kárt a bent lévő állatokban.  

Nem először járt benn medve az erdőből az állatkertben, 
ugyanis az 1970-es években elpusztította a bölényeket,  
mintegy tíz évvel ezelőtt a kecskeállományt tizedelte meg, 
és az utóbbi években is volt nyoma annak, hogy megkísérelte 
a bejutást. Ez az eset is igazolja, hogy az elszaporodott med-
vék, az enyhe tél miatt, élelem után kutatva a város környé-
két is felkeresik, így a szakemberek óvatosságra intik az 
erdőben kirándulókat. (v.gy.) 

Medve látogató az állatkertben  

Útikalauz Örményországról – időpontváltozás 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. január 30.

1 EUR 4,9030
1 USD 4,4936

100 HUF 1,2523
1 g ARANY 278,6082



A „bozgorokat” kergették volna ki az országból, sőt 
ennél durvább szlogeneket is használtak. Nem szólva az 
utólagos fenyegetésekről. Az incidens nyomán született 
meg a román labdarúgás történetében egyedülálló dön-
tés: xenofób megnyilvánulás miatt először szakadt félbe 
találkozó.  

Emlékeztetünk, hogy tavaly a sepsiszentgyörgyi And-
rei Mureşanu színház igazgatója is keményen fogalma-
zott a Petrolul csapat ultráinak magyarellenessége 
miatt, és a legmagasabb szankciót követelte a klub szá-
mára. A vasárnapi ügyben is sokan megszólaltak, és 
nemzetiségtől függetlenül elítélték az oltyánok viselke-
dését.  

Ha a sportban ilyen heves ultranacionalista megnyil-
vánulásokkal találkozunk, elképzelhető, mi lesz itt a 
jövő évi választások idején. Nem lenne első eset, hogy 
politikai pártok ultrákat is „bevetnek” a kampányban. 
A „bemelegítő” megvolt, a magyarellenesség még min-
dig dívik Romániában. Vagy csupán a szokás hatalma?

A liberálisok ragaszkodnak 
az egységes adókulcshoz 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Nicolae Ciucă 
miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy a liberálisok 
továbbra is támogatják az egységes adókulcsot, 
amelynek szerinte a romániai jövedelmeket tekintve 
még mindig indokolt az alkalmazása. A PNL országos 
politikai bürójának ülése után nyilatkozó kormányfő 
arra az újságírói kérdésre, hogy voltak-e tárgyalások 
a koalícióban a munkabérek adóterheinek csökken-
tésére vonatkozó szociáldemokrata javaslatról, elis-
merte, hogy a munkabérek romániai adóterhei a 
legmagasabbak közé tartoznak Európában. Hozzá-
tette, akkor lehet majd tárgyalni az esetleges csök-
kentésükről, ha „a munkabérek adóterhei 
egyensúlyba kerülnek a más jellegű adóintézkedé-
sekkel”. (Agerpres) 

Kormányfőváltásra készülve 
A kormányfőváltást előkészítő stábot hoz létre a 
Nemzeti Liberális Párt, a stáb feladata lesz zökkenő-
mentessé tenni a májusi kormányfőcserét, hogy az 
ne érintse hátrányosan az állampolgárok életét és a 
gazdaság stabilitását – közölték hétfőn a párthoz kö-
zeli források. Nicolae Ciucă, a PNL elnöke azt kérte 
a párt vezetőségétől, hogy a választásokat megelőző 
évben aktívan tájékoztassák a lakosságot a párt te-
vékenységéről és eredményeiről – közölték még a 
források. (Agerpres) 

Vitor Piţurcă őrizetben 
Őrizetbe vette a korrupcióellenes ügyészség (DNA) 
Victor Piţurcă labdarúgóedzőt, a román válogatott ko-
rábbi szövetségi kapitányát és Gabriel Tutut, a Ro-
marm védelmi ipari tröszt vezérigazgatóját egy 
egészségügyi védőmaszkok beszerzésével kapcso-
latos ügyben – közölte hétfőn a média. A Mediafax 
hírügynökség a vádhatóságtól származó értesülése-
ire hivatkozva azt írta: a volt futballkapitányt befolyás-
sal üzérkedéssel gyanúsítják, miután a román 
védelmi minisztérium (MAPN) az edző fiának, Ale-
xandru Piţurcának a cégével kötött 100 ezer ffp3-as 
védőmaszk beszerzéséről szóló szerződést a világ-
járvány idején. A média szerint azért indult eljárás az 
MAPN közbeszerzése ügyében, mert a Kínából im-
portált védőmaszkok nem feleltek meg a hatályos 
szabványoknak, és senki nem használta őket. Piţur-
cának nem ez az első találkozása a vádhatósággal: 
2013-ban egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítél-
ték bűnpártolásért a „Pénzestáska” néven elhíresült 
korrupciós perben, amelyben George Becalira, a  
Steaua Bukarest tulajdonosára három év letöltendő 
szabadságvesztést szabott ki a bíróság, amiért 1,7 
millió eurónyi készpénzzel próbálta megvesztegetni 
az Universitatea Cluj csapatát, hogy a kolozsvári 
CFR-től „pontot rabolva” segítse főtáblára jutni a  
Steauát a Bajnokok Ligájában. (MTI) 

Tele a víztározók 
Az ország 40 víztározójának feltöltöttségi szintje el-
érte a 80 százalékot, és 15 százalékkal magasabb, 
mint az elmúlt három évben – tájékoztatott hétfőn az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság (ANAR). Az intéz-
mény a Facebook-oldalán közölte, hogy a növekedés 
a csapadékbőségnek köszönhető, és a tározók ké-
pesek biztosítani valamennyi vízszükségletet, első-
sorban a lakosság vízellátását. A következő 
hónapban az Országos Hidrológiai és Vízgazdálko-
dási Intézet (INHGA) szakemberei felmérik a lerakó-
dott hótakaróban lévő vízmennyiséget, ami az 
olvadások után tovább fogja növelni a vízkészletet – 
tette hozzá az ANAR. (Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

„Bemelegítő”  
vagy a szokás hatalma? 
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„Jelentős előrelépéseket tettünk a környezetvédelem terén, 
amit az Európai Bizottság is elismert. Az árvízveszély kezelé-
sével, a környezeti zaj mérésével és kezelésével, valamint a ko-
rábbi regisztrációs illetékek visszafizetésével kapcsolatban is 
úgy ítélték meg, hogy teljesítettük az uniós előírásokat. Ennek 
köszönhetően négy kötelezettségszegési eljárást szüntetett meg 
Románia ellen az Európai Bizottság. Most azon dolgozunk, 
hogy a még folyamatban lévő eljárásokat is sikeresen lezár-
juk” – közölte Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti miniszter. 

A négy eljárás közül az egyik a korábban a használt autókra 
vonatkozó és ezzel az uniós normákat megszegő különböző 
regisztrációs illetékek visszafizetésének módját kifogásolta. 
Tavaly júniusban a környezetvédelmi tárca javaslatára a kor-
mány sürgősségi rendeletet fogadott el, amelyben szabályoz-
ták, hogy további öt évig bármikor visszaigényelhető legyen 
az illeték, függetlenül attól, hogy mikor fizették be. Később a 

Környezetvédelmi Alap a kérvénymintát is közzétette. Az Eu-
rópai Bizottság úgy ítélte meg, hogy ezzel Románia teljesíti a 
teljes és azonnali visszatérítés feltételét. 

Egy másik eljárás az árvízkockázatok értékeléséről és ke-
zeléséről szóló uniós irányelv gyakorlatba ültetését vizsgálta. 
A környezetvédelmi minisztérium tavaly novemberben köz-
zétette Románia frissített árvízveszély- és árvízkockázati tér-
képeit, amelyek az előző változatokhoz képest jelentős 
pontosításokat tartalmaznak. Az új térképek nemcsak az árvi-
zek lehetséges területi kiterjedését, hanem az esetleges víz-
mélységet, a lehetséges károk mértékét is mutatják. Ezzel 
megvalósult az uniós irányelv gyakorlatba ültetése. 

További két kötelezettségszegési eljárás a környezeti zaj ér-
tékeléséről és kezeléséről szóló uniós irányelv gyakorlatba ül-
tetésének hiányosságai miatt indult. Ezeket is lezárta az 
Európai Bizottság, miután elkészültek a szükséges romániai 
szabályozások. (RMDSZ-tájékoztató) 

Négy eljárást szüntetett meg  
az Európai Bizottság 

Több mint féléves szünet után folytatódnak az út-
építési munkálatok Erdély látványos hegyi útján, 
Nagyenyed és Abrudbánya között – erősítette meg 
az MTI-nek Lőrincz Helga nagyenyedi alpolgármes-
ter. 

A Torockói-havasokon keresztül vezető hegyi út felújításá-
tól a térség turizmusának a fellendülését és az eddig elszigetelt 
hegyvidéki települések felzárkóztatását várják. Ez az út össze-
köti Abrudbányát és az eldugott mócvidéki településeket 
Nagyenyeddel és a Szászsebes–Torda autópályával. 

A 78 kilométeres, DJ107-es jelzésű megyei út felújítására 
közösen nyert uniós pályázatot a Fehér megyei és a nagy-
enyedi önkormányzat. A munkálatok 2019 októberében kez-
dődtek, de egyre döcögősebben haladtak, mígnem tavaly 
tavasszal szerződést kellett bontani az időközben csődbe ment 
kivitelezővel – idézte fel az előzményeket az MTI-nek Lőrincz 
Helga. 

A Fehér megyei önkormányzatnak újabb közbeszerzést kel-
lett kiírnia, ami több hónapos késést eredményezett, és az ön-
részt is emelnie kellett az időközben megdrágult építőanyagok 
miatt.  

Az új kivitelező, a gyulafehérvári Elis Pavaje Kft. múlt 
héten vette át a félbehagyott munkálatokat, és év végéig kell 
befejeznie a nagyszabású beruházást. Az alpolgármester azt 
reméli, hogy a cégnek sikerül tartani a szűkös határidőt, mivel 
ígéretük szerint egyszerre több helyszínen is dolgoznak. 

A Fehér megyei hegyi út Nagyenyedről, a Bethlen Gábor 
Kollégiumtól indul, majd Felenyed érintésével tér el Remete 
irányába, és tovább kanyarog az Abrudbánya melletti Bucso-
nyig, ahol eléri a DN74-es jelzésű országutat. Az alpolgármes-
ter szerint a hegyvidéki útszakaszok kivitelezése előrehaladott 
állapotban van, a Nagyenyedről induló első szakaszon na-
gyobb a lemaradás. 

Itt a kivitelezőnek az út alapozásával kellett kezdeni, és jár-
dákat, kerékpárutakat is kell építenie. Az Alba24 hírportál sze-
rint a 43,5 kilométeres első szakasz munkálatainak összértéke 
113,6 millió lej. 

Az épülő hegyi út erdőkön, tisztásokon, szorosokon keresz-
tül halad, és olyan természeti látnivalókat tesz megközelíthe-
tőbbé, mint a remetei sziklaszoros vagy a több 
természetvédelmi területtel is rendelkező Nagyponor és 
Mogos. (MTI) 

Románia támogatja az állatjóléti feltételek javítását 
célzó intézkedéseket, de azzal nem ért egyet, hogy 
korlátozzanak bizonyos típusú élőállat-szállítmá-
nyokat – jelentette ki a mezőgazdasági miniszter 
hétfőn Brüsszelben. 

Petre Daea az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati 
Tanácsának ülésén vesz részt, amelynek napirendjén olyan 
témák szerepelnek, mint a bioökonómia, az ipari kibocsátá-
sokról szóló irányelv vagy az élő állatok szállítása. 

A tárcavezető hangsúlyozta, Románia a második legna-
gyobb juhtenyésztő az Európai Unióban, és jelentős a harma-
dik országokba irányuló állatexportja, amely főként tengeri 
úton zajlik. Az ország támogatja az állatjóléti feltételek javí-
tását célzó módosításokat, ha azok biztosítják a versenyképes-
séget az uniós és a nemzetközi piacon, a jogszabályok 
felülvizsgálata azonban szerinte nem terjedhet ki bizonyos 
szállítmánytípusok korlátozására. „Nem fogadhatjuk el az élő 
állatok hosszú távú szállításának betiltását” – nyomatékosí-
totta.  A miniszter hozzátette, Románia a továbbiakban is kiáll 
a gazdák jogos érdekeiért, hiszen nagy erőfeszítéseket tesznek 
azért, hogy termékeiket értékesíteni tudják a hagyományos pi-

acokon, „ahol a keresletnek sajátos jellege van, amelyen sem-
miféle jogszabályi módosítással nem lehet változtatni”. 

Az Európai Parlament honlapján közzétett tájékoztatás sze-
rint a haszonállatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó 
vizsgálóbizottság arra a következtetésre jutott az ellenőrzések 
során, hogy a tagállamok sok esetben nem tartják be az uniós 
szabályokat. Ugyanakkor javaslatot tett a vonatkozó jogsza-
bályok felülvizsgálatára, amire még idén sor kerül.  

A vizsgálóbizottság a szállítási idő csökkentését kérte, a vá-
góállatok esetében nyolc órára, a tej- vagy tojástermelésre, il-
letve tenyésztésre tartott állatok esetében négy órára. Emellett 
követelte a fiatal vagy vemhes állatok fokozott védelmét. 
Ajánlásuk szerint az elválasztott állatokat öthetes koruk előtt 
nem lenne szabad szállítani (jelenleg 10 nap az alsó határ), a 
vemhes állatok pedig a vemhesség kétharmadáig lennének 
szállíthatók (jelenleg a vemhességi idő 90 százaléka a felső 
határ).  

Az EU-n kívüli szállítással kapcsolatban a testület felhívta 
a figyelmet, hogy az élőállat-kivitelt korlátozzák azokra az or-
szágokra, amelyek garantálják és betartják az állatjóléti nor-
mákat. (Agerpres) 

Folytatódik az útépítés Erdély látványos hegyi útján 

Románia nem ért egyet 
a hosszú távú élőállat-szállítás betiltásával 

A Donyeck megyei Olenyivka büntetőtelepén töme-
gesen megölt ukrán katonák ügye lesz az egyik 
olyan vád, amelyet Oroszország ellen emelnek a 
nemzetközi törvényszéken – jelentette ki Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Twitteren.  

„Hat hónappal ezelőtt Oroszország szörnyű terrortámadást 
hajtott végre Olenyivkában. Nem hagyjuk, hogy ez a bűncse-
lekmény feledésbe merüljön. Minden halott ukrán katonára 
emlékezünk, és küzdünk a halálukért felelős személyek meg-
büntetéséért. Az elkövetőket megtalálják és bíróság elé állít-
ják. Az Olenyivkában történt alattomos tömeggyilkosság lesz 
az egyik vádpont az orosz agresszor elleni nemzetközi tör-
vényszéken” – írta az ukrán államfő.  

Július 29-én az orosz sajtó arról számolt be, hogy az ukrán 
erők ágyúzása következtében az olenyivkai büntetőtelepen 
fogva tartott ukrán katonák közül legalább 53-an meghaltak – 
emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál. Az ukrán ve-
zérkar tagadta, hogy az ukrán hadsereg lőtte volna a büntető-
telepet. Szerintük az oroszok ily módon próbálták meg 
elrejteni a foglyok kínzását és meggyilkolását. Az ukrán tit-
kosszolgálat úgy vélte, hogy az ukrán foglyok megölését Jev-
genyij Prigozsin személyes utasítására a Wagner 
zsoldoscsoport tagjai szervezték meg anélkül, hogy ezt egyez-
tették volna az orosz védelmi minisztérium vezetésével. A 
Nemzetközi Vöröskereszt tavaly októberben jelezte: az orosz 
fél nem engedi, hogy meglátogassák az Olenyivkában fogva 

tartott ukrán katonákat.  Zelenszkij hétfőn Mikolajiv megyé-
ben tett munkalátogatásán megvitatta a dél-ukrajnai hadmű-
veleti helyzetet, valamint az orosz erők rakéta- és 
dróntámadásainak következményeit. A megbeszélésen szót ej-
tettek a térség energetikai infrastruktúrájának állapotáról és 
védelmének eszközeiről is. Emellett szó volt a régió oktatási 
intézményeinek helyreállításáról, a megye gazdasága hosszú 
távú fellendítésének lehetőségeiről és új munkahelyek terem-
téséről. 

Denisz Smihal miniszterelnök a Politico című brüsszeli hír-
portálnak adott interjújában – amelyet a Jevropejszka Pravda 
ukrán hírportál szemlézett –, azt mondta: Ukrajnának az az 
„ambiciózus terve”, hogy a következő két éven belül csatla-
kozzon az Európai Unióhoz. „Ezért arra számítunk, hogy idén, 
2023-ban már le tudjuk folytatni a tárgyalások előzetes sza-
kaszát” – tette hozzá.  

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke egy in-
terjúban ezzel összefüggésben kijelentette, hogy Ukrajnának 
szisztematikusan gyengítenie kell Oroszországot, ehhez pedig 
aktívan integrálódnia kell az euroatlanti és az európai struk-
túrákba. „A mi feladatunk, Ukrajna feladata az Oroszországi 
Föderáció rendszerszintű és állami szintű meggyengítése. 
Ehhez aktívan be kell lépnünk az euroatlanti és európai struk-
túrákba: politikai, gazdasági, biztonsági, jogi, humanitárius és 
oktatási struktúrákba egyaránt” – hangsúlyozta a hírszerzés 
vezetője. (MTI) 

Oroszországnak felelnie kell a nemzetközi  
törvényszék előtt az olenyivkai mészárlásért 



Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum igazgatója szerint nagy előrelépés lenne 
az ügyben, ha sikerülne a líceumnak alegy-
séggé válni, mivel jelenleg az egykori katoli-
kus iskola osztályai szerves részét képezik a 
Bolyainak. Tehát mind a tanárok, mind a diá-
kok a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz tar-
toznak. Amennyiben nem sikerül, hogy 
alegységgé váljon az egykor teljesen külön-
álló iskola, az komoly gondot fog jelenteni az 
adminisztrációban a diákok és az osztályok 
száma miatt. Ezért is fontos mindent megtenni 
annak érdekében, hogy létrejöjjön az új kato-
likus iskola – fogalmazott az igazgató. 

A legfelsőbb bíróság döntését nem lehet 
megváltoztatni. Ezért a járható út az lenne, 
hogy egy teljesen új iskolát hoznak létre, 
mondta Hajdú Zoltán. Ennek két változata 
van: az egyik szerint mindent a nulláról kez-
deni, és a romániai tanügyi törvény szerint is-
kolát alapítani, minden lépést betartva. A 
másik megoldás az alegységgé alakulás, majd 
ezt követően a kiszakadás lenne. Az igazgató 
szerint lehet, hogy utóbbi valamivel gyorsab-
ban menne, viszont talán tisztább lenne az 
előbbi opció, vagyis a nulláról való felépítése 
az intézménynek, minden törvény betartásá-
val. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazga-
tója arról is beszámolt, hogy már elkezdték az 
alegységgé válást eredményező folyamatot. 
Mind a tanfelügyelőségre, mind a polgármes-
teri hivatalhoz letették a kérvényt, amellyel 
azt szerették volna elérni, hogy a következő 
tanévtől az egykori iskola ne szerves részként, 
hanem alegységként működhessen. Azonban 
a kérvényt egyelőre nem fogadták el, arra hi-
vatkozva, hogy attól a bukaresti bizottságtól, 

amely az iskola minőségét méri fel, még nem 
érkezett meg a szükséges irat. Annak ellenére, 
hogy a bizottság már átnézte a júniusban el-
küldött papírokat, és zöld utat adott nekik. To-
vábbította a minisztériumnak, most pedig ott 
pattog a labda. A tanügyminisztérium kellene 
jóváhagyja a szakbizottság véleményezését. 
Ha a minisztérium aláírja a bizottság vélemé-
nyezését, az alegység létrehozását a tanfel-
ügyelőség is jóvá fogja hagyni – nyilatkozta 
Hajdú Zoltán. 

Az igazgató hozzáfűzte, ha a jövő tanévtől 
alegységgé válik az egykori iskola, a jelenlegi 
diákok élete, akik a Klastrom utcai épületbe 
járnak, semmit nem változik, továbbra is a 
Bolyaihoz fognak tartozni, azaz minden sza-
bály azonos lesz. Azonban a változás segítené 
mind az új diákokat, mind az iskolát, hiszen 
eddig a Bolyaiban a beiskolázási tervben hét 
párhuzamos középiskolai osztály szerepelt. 
Viszont az idei tanévben a Bolyai Farkas El-
méleti Líceumra hárult az a felelősség is, 
hogy a katolikus iskolában működő három lí-
ceumi osztályt is kérje, így tízre gyarapodott 
az osztályok száma egy évfolyamon belül. 
Ilyen tekintetben is jó megoldás lenne az al-
egység, hiszen az iskola vezetősége valami-
lyen formában meg kell mondja a szülőknek, 
hogy melyik lesz az a három osztály, amely a 
Mihai Viteazu utcai épületben fog működni. 
Ha megszületik az alegység, akkor nagyon 
könnyen meghatározható, hogy mely osztá-
lyok hol fognak működni. Ez érvényes mind 
a kilencedik, mind a nulladik osztályokra. 

Hajdú Zoltán azt is elmondta, hogy amikor 
kérvényezték az alegységet, azt is kérték, 
hogy a neve Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum legyen. Ennek ellenére az okleveleken 
a főintézmény neve fog szerepelni, akkor is, 
ha létrejön az alegység. 

A marosvásárhelyi tömegközle-
kedési kérdéskör koordinálásával 
megbízott alpolgármester, Portik 
Vilmos lapunk érdeklődésére kifej-
tette: Marosvásárhely minden 
irányban összenőtt a környező tele-
pülésekkel, 25–30 ezerre tehető 
azok száma, akik az elmúlt 10–15 
évben a peremközségekbe költöz-
tek, és sokan naponta ingáznak a 
megyeszékhelyre dolgozni, vagy 
gyerekeiket hozzák iskolába, ezért 

igény mutatkozik arra, hogy a város 
és a peremtelepülések között haté-
kony és kiszámítható tömegközle-
kedés legyen. Portik Vilmos 
rámutatott, ennek az igénynek csak 
úgy tudnak eleget tenni, ha telepü-
lésközi fejlesztési társulást hoznak 
létre, ugyanis a jelenlegi jogszabá-
lyok nem teszik lehetővé azt, hogy 
a tömegközlekedést biztosító válla-
lat buszai elhagyják a megyeszék-
hely területét.  

Mint ismert, a város közigazga-

tási határain kívül zajló, település-
közi tömegközlekedés a megyei ön-
kormányzat hatáskörébe tartozik, az 
szervezi meg a liciteket az egyes, 
településeket összekötő útvona-
lakra. Azonban a környező telepü-
lések lakói részéről nagy az igény a 
közvetlen járatokra a megyeszék-
helyre, hiszen – mint több olvasónk 
jelezte – akadnak útvonalak, ame-
lyekre egyetlen szolgáltató sem je-
lentkezik, például a Maros- 
szentgyörgyhöz tartozó Csejdre 

nincsenek járatok, ugyanakkor a 
Koronkában lakók is folyamatosan 
jelzik, hogy nagyon ritkán közle-
kednek a települést a várossal ösz-
szekötő kisbuszok.  

Célszerűségi tanulmány 
térképezi fel a lehetőségeket 
és a szükségleteket 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal illetékesétől, Gáspár  
Botondtól megtudtuk, hogy a köz-
lekedésfejlesztési egyesület szintjén 
a következő, a vonatkozó jogszabá-
lyok által előírt lépés – amiről most, 
az év elején döntött a közgyűlés –, 
hogy egy tanulmányt rendeljen az 
egyesület, illetve közzétegyék a le-
endő szolgáltatás kiszervezésének a 
szándékát.  

– Meg kell rendelni egy célszerű-
ségi tanulmányt, amely felméri a le-
hetőségeket és a szükségleteket, 
aminek alapján az azt elkészítő cég 
a többi között javaslatot tesz majd 
arra, hogy például milyen sűrűség-
gel kellene üzemeljenek, illetve mi-
lyen költségekkel tudnának 
működni ezek a járatok. A tanul-
mány alapján lehet majd szerződést 
kötni egy szolgáltatóval, amely a 
peremtelepüléseket is kiszolgáló 
buszok üzemeltetéséért fog felelni 
– jegyezte meg az illetékes. Mint 
mondta, a leendő jegyárakról is a 
közlekedésfejlesztési társulás köz-
gyűlése és az önkormányzatok dön-
tenek, a fent említett tanulmányból 
derül majd ki az is, hogy melyik te-
lepülés esetében milyen díjszabáso-
kat kellene alkalmazni.  

Az egyesület tevékenységével 
párhuzamosan zajlik egy győztes, 
az országos helyreállítási alapból 

(PNRR) finanszírozott pályázat ki-
vitelezése is, amelyet Marosvásár-
hely önkormányzata a perem- 
községek önkormányzataival közö-
sen nyert meg. Ennek keretében a 
peremtelepülések önkormányzatai-
nak ki kell alakítaniuk az összesen 
hat elektromos töltőállomáshoz 
szükséges infrastruktúrát a saját 
közigazgatási területeiken, biztosí-
taniuk kell az ehhez szükséges 
elektromosenergia-forrást, valamint 
be kell szerezniük a szükséges en-
gedélyeket. Ugyanakkor a községi 
önkormányzatoknak azonosítaniuk 
kell azokat a helyszíneket a saját te-
lepüléseiken, ahol a buszok megfe-
lelő körülmények között 
megállhatnak, illetve ahol meg tud-
nak fordulni.  

Az első járatok leghamarabb 
jövőben indulhatnak el  

A peremtelepülések lakóit legin-
kább foglalkoztató kérdés kapcsán, 
hogy mikor tudnak majd tömegköz-
lekedéssel eljutni lakhelyükről a 
megyeközpontba, Portik Vilmos ki-
fejtette, amennyiben minden a terv 
szerint alakul, 2024-ben lesz jogilag 
működőképes a rendszer, azt szeret-
nék, hogy ekkor már elinduljon leg-
alább néhány járat, amely 
összeköttetést biztosít a város és a 
peremtelepülések között. Gáspár 
Botond hozzátette, első lépésben 
valószínűleg dízelbuszokat fognak 
indítani, a célszerűségi tanulmány-
ban megfogalmazott javaslatokat, 
lehetőségeket figyelembe véve. 
Mindenképp észszerűen kell majd 
ezeket üzemeltetni, hiszen fölösle-
ges egy adott településre napi 5-6 
járatot indítani, ha mindössze egy-
két utas ül a járműveken. 

Nagy-Bodó Szilárd

Vajon hányadik mélygarázs épül meg 
a… mögött, előtt, de leginkább sehol. 
Ugyan már, hány mélygarázst, magas par-
kolóházat ígértek meg a különféle városve-
zetések Imre bácsitól Dorin tatáig az 
elmállott három évtized során, amióta a 
gépkocsiforgalom megnőtt, mióta a gépko-
csik száma napról napra többesül valami-
lyen beláthatatlan hektikus haladvány 
mentén? A gödörásás már jól megy, sírásó-
akadémiát is lehetne ezzel az erővel létesí-
teni, de garázsmélyülés nincs, válság annál 
inkább. 

Járdaszélek, teljes szélességek elfoglalá-
sával a járókelőt, ezt a kellemetlen, de 
mégis szükséges élőlényt leszorítják a par-
kolóhiánytól szenvedő gépkocsitulajdono-
sok az úttestre, ahol a szabályok szerint 
szinte korlátlan úr a volán mögött ülő, míg 
a gyalogos mehet a fenébe vagy a menny-
országba, annak függvényében, hogy mi-
lyen figyelmes, szabálykövető, gyorshajtó 
vagy óvatosan vezető a mélygarázs nem 
használója. Garázs nincs egyébiránt sem, 
ami van, vagy foglalt, vagy csillagászati 
áron bérelhető, jövedelmi forrás, a zöldte-
rület egyre fogy a területfoglalások révén, 
s ha ez ellen teszel valamit ütőset, bizonyo-
san elveszíted a következő választást, a pol-
gármesteri mandátumodat.  

Mert nincs mélygarázs, nincs parkoló-
ház, a tömegközlekedés pedig nem folya-
matos, fonódó vagy hézagmentes. Nem 
lehet az autóbuszokra számítani, mert napi 
járásuk-kelésük minden kiszámítottság és 
rendszerezés mellett kiszámíthatatlanul 
szubjektív. Kedvezményezett, csak a ked-
vezményezettek nem tudják gondtalanul 
igénybe venni igazán, pontosan, kiszámít-
hatóan. Egyéb tömegközlekedési eszköz az 
utcák szűk áteresztőképessége miatt, 
mondták már nekünk sokszor, nem kivite-
lezhető. Nem lett-volt villamos, troli.  
Holott a sírt, hol (város)atya nyugszik, kel-
lene megbotoznia.  

A megállók, a gyalogátjárók messze van-

nak egymástól. Minden gyakorlatias em-
berbarátiságot nélkülöznek. Tudjuk, az üz-
leti és anyagi szempontok számítanak 
elsősorban, hiszen a tömegközlekedés is 
üzleti vállalkozás, de talán azt kellene meg-
érteniük a működtetőknek, hogy amíg nem 
a közönség, a közóhaj, az általános és gya-
korlati elvárásokhoz alkalmazkodnak, nem 
lesz a tömegközlekedésnek tömeges fel-
használói, igénybe vevő társadalma, rétege. 
Szeretetről nem is szólva. Veszteséges üz-
letág mindenképpen. Be kell kalkulálni. 
Keressen a városvezetés, a működtető má-
sutt forrást az óhatatlan veszteségek pótlá-
sára. Másutt, más városokban és 
országokban valahogy ez jobban megy, 
igaz, a polgároknak nagyobb bizalmuk van 
a tömegközlekedéshez (a vonathoz is, 
babám!), mint nálunk, ahol az számít egy 
meghatározott emberkategória szemében 
homo sapiensnek, ludensnek, civisnek, aki-
nek kocsija van, a többit pedig le lehet vagy 
meg lehet sajnálni. 

Egyébként, ha már a közlekedés elcsé-
pelt slágerét fuvolázzuk, akkor arra is kel-
lene egy kis pénzt fordítani, nem többet 
két-három „bidon” festékesdoboznál, 
amellyel a színház téri lépcsőzetes bot-
lasztó meredélyét, a lépcsőszéleket fehérre 
lehet/kellhet mázolni, hogy lássa a félho-
mályban botorkáló színházjáró közönség, 
hová lép, midőn a művészetek imádott 
csarnokába botorkál. 

A városvezetés kéretik nem ígérgetni. 
Kezdjen hozzá szótlanul a tanácsi döntés és 
a szükséges engedélyek beszerzését köve-
tően, a kézhezvételétől számított 48 órától 
nem tovább, a tényleges munkához, és csak 
akkor álljon ki a választópolgár elé, amikor 
az első gépkocsi kigördül vagy begördül a 
megígért (de mostanáig csak az ígéretek 
papírmaséjából hajtogatott) föld alatti, fe-
letti parkolójából/ba. 

Egyebekben is számíthat támogatá-
sunkra.  

Tisztelettel 
Csütörtöki M., ny. garázsmester 

Lírai mérgelődések 
a városkormányzati próza margóján 

A Bolyai alegységévé válhat  
az egykori katolikus iskola 

Nem egyszerű az iskolaalapítás 
Tavaly májusban a legfelsőbb bíróság feloszlatta a II. Rákóczi Ferenc Katolikus 
Teológiai Líceumot, amely ezt követően betagolódott a Bolyai Farkas Elméleti 
Líceumba. Viszont a volt iskola osztályai továbbra is a Mihazi Viteazu (Klast-
rom) utcai épületben működnek. Dr. Tamási Zsolt a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum aligazgatója lett. Az új iskola bejegyzését egyelőre nem tudják folytatni, 
ezért átmenetileg a jövő tanévtől a Bolyai Farkas Elméleti Líceum alegységévé 
válna az egykori II. Rákóczi Ferenc iskola. 

2024-ben indulhatnak az első járatok
(Folytatás az 1. oldalról)
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Eddigi egyik legmozgalma-
sabb esztendejét tudhatja 
maga mögött, és újra esemé-
nyekben gazdag időszak elé 
néz a Maros Művészegyüttes. 
A tavalyi megvalósításokról 
és az idei tervekről Barabási  
Attila Csabát, a művészegyüt-
tes igazgatóját kérdeztük. 

– 2022 számunkra az alkalmaz-
kodás éveként indult, hiszen a vi-
lágjárvány miatt még márciusban is 
a nézőterünk mindössze 50-70%-át 
bocsáthattuk a közönség rendelke-
zésére. De a nehézségek ellenére is 
sikerült kivitelezni az elképzelése-
inket, a korlátozott számú nagyér-
deműnek igyekeztünk minél 
változatosabb kínálattal örömet sze-
rezni, és az itthoni előadások mel-
lett székelyföldi és magyarországi 
turnénk, ciprusi és izraeli kiszállá-
sunk is volt. Minden ünnepkört ki-
használtunk, hogy közönség elé 
léphessünk, és a Tündöklő Jeromos 
című bemutatónkkal mi nyitottuk 
meg a magyar kultúra napján a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában a 
magyar kormány és a csíkszeredai 
főkonzulátus által meghirdetett 
Kárpát-medencei Tamási-évet. 
Ugyanakkor nagy méretű rendez-
vénnyel ünnepeltük a tánc világnap-
ját, nőnapi és gyermeknapi 
előadásunk is volt, megszerveztük 
a Folkfórumot, a Vásárhelyi Forga-
tagon a folknapot, és számos jelen-
tős eseményen, például a 
Kultfeszten vagy a Harmonia Cor-
dis gitárfesztiválon támogatóként 
vettünk részt. A Kárpát-medencei 
Csoóri Sándor Népművészeti Fesz-
tiválnak Marosvásárhely volt az 
egyik központi helyszíne, az itteni 
programsorozatért is mi feleltünk. 
Még az év elején felépítettük a saját 
színpadunkat a vár udvarán, ahol a 
nyáron a polgármesteri hivatal meg-
hívására több mint húsz rendezvé-
nyünkre került sor a fesztiválokon 
kívül. Nemcsak a Maros Művész-
együttes táncosai, hanem más 
együttesek is mutattak itt be pro-
dukciókat, így a nyáron igazi kultu-
rális központtá vált a várudvar. A 
megvalósítások között említhetem, 
hogy a Magyar Táncművészeti Fő-
iskola kirendelt, vásárhelyi tagoza-
tára beiratkozott táncosaink 
sikeresen zárták tanulmányaikat, 
így most már az együttes nagy ré-
szét felsőfokú végzettségű táncmű-
vészek alkotják, akik ezáltal 
magasabb bérezési kategóriába ke-
rültek. A jobb fizetés fordítottan 
arányos a munkahelyi fluktuáció-
val, így ezzel a táncos közösséggel 
lehet jövőt tervezni. 

Túlszárnyalták 
a bevételi tervet 

– Az ukrajnai háború, illetve az 
energiaárak növekedése miatt ta-
valy számos kulturális intézmény 
nehéz anyagi helyzetbe került. 
Mennyire érintette ez a Maros 
Művészegyüttest? 
– A Maros Megyei Tanács fenn-

tartó intézményünkként biztosította 
számunkra a stabilitást. Bár a költ-
ségvetésünk elkészítésekor, 2022 
januárjában nem számoltunk a há-
borús helyzettel, jól zártuk az évet, 
mi több, megkétszereztük az év 
eleji járványhelyzetben összeállított 
bevételi tervet. Természetesen a ki-
adásaink is megnőttek, ezért lehető-
ségeinkhez mérten igyekeztünk 
spórolni az energiával és az üzem-
anyaggal. Ilyen téren az őszi költ-
ségvetés-kiigazítás is segítségünkre 
volt. Ami a beruházásokat illeti, 

múlt évben a kövesdombi székhe-
lyünknél kialakítottunk egy lefödőt, 
hogy az előadásokra érkező tömeg-
nek legyen hova rossz időben behú-
zódni, amíg várakozik. A 
Csoóri-pályázatból a műszaki be-
rendezésünket bővítettük, hangsze-
reket vásároltunk és a turnéink 
kiadásait fedeztük. A nyáron szá-
mos tánctáborban is részt vettünk, 
és a Gyöngykoszorú Gyöngye nép-
táncfesztivállal, valamint az idei Pe-
tőfi-év alkalmából bemutatott János 
vitéz című táncjátékunkkal zártuk 
az évet. A román tagozat tavalyi re-
pertoárjából a nagy sikerű Mioriţát 
emelném ki, hiszen ez az első olyan 
előadásuk, amit a magyar tagozat 
művészeti vezetője, Varga János 
rendezett. Ami a munkatársak ki-
cserélődését illeti, az irodai sze-
mélyzet összetételében történtek 
tavaly nagyobb változások, a művé-
szek körében alacsony volt a fluk-
tuáció, a társulat megőrizte 
stabilitását.  

Új előadás új táncrenddel  
– Mire számíthat a Maros Mű-
vészegyüttes közönsége 2023-
ban?  
– Nagy lendülettel kezdtük az 

évet, több előadása volt mindkét ta-
gozatunknak, és a tervezett bevéte-
lünk 12 százalékát már teljesítettük. 
Az együttes központi terme kultu-
rális központtá „nőtte ki magát”. Jól 
működik a terembérlés, és büszke 
vagyok arra, hogy havonta több 
ezer ember fordul itt meg, függetle-
nül attól, hogy táncos műsor, kon-
cert vagy kabaré-előadás látható a 
színpadon. A művészegyüttes új be-
mutatóra készül, egy betyáros témát, 
a jól ismert Sárga rózsát visszük 
színre Jókai regénye alapján, Könc-
zei Árpád rendezésében. Ő egy 7-8 
fős csapattal, dramaturggal, díszlet-
tervezővel érkezett hozzánk, ilyen 
még nem volt az együttes életében. 
Tudatosan választottuk ezt az elő-
adást, mivel a tematikája olyan, fő-
ként anyaországi táncanyagot 
igényel, ami korábban nem szere-
pelt a repertoárunkban. A próbafo-
lyamat már január elején 
elkezdődött, a bemutatót március 
31-ére tervezzük. Közben folyama-
tosan telt házzal játsszuk a János  
vitézt, ezúttal nem a délelőtti, hanem 
az esti órákban, és érdekes módon 
sok felnőtt jön el megnézni. Az 
utóbbi előadásokon a táncjáték né-
zettsége rekordbevételt hozott.  

– Körvonalazódtak-e már az idei 
turnék? 
– Február elején székelyföldi ki-

szállásra megyünk a János vitézzel: 
6-án Gyergyóalfaluban, 7-én Újfa-
luban, 8-án Gyergyóremetén lépünk 
fel, majd Székelykeresztúron dup-
lázunk. A hagyományos márciusi 
magyarországi turnénkat is tervez-
zük, de ezen a téren idén először bi-
zonytalan a helyzet. 
Magyarországon jelenleg sok mű-
velődési otthon zárva van, és csak 
március elsején nyitja meg újra a 
kapuit, ezért minden korábbi hely-
színről azt a visszajelzést kaptuk, 
hogy nagy szeretettel várnak, de 
jobb lenne, ha októberben men-
nénk. Egyelőre tárgyalásokat foly-
tatunk ez ügyben. Ha nem sikerül 
megszervezni a tavaszi anyaországi 
vendégszerepléseket, akkor Erdély-
ben turnézunk, nemcsak a nagyvá-
rosokban, hanem a szórványban is, 
kisebb településeken, és a János 
vitéz mellett folklórelőadásokkal is 
megörvendeztetjük a nagyérdeműt. 
Nyertes lett az idei évre benyújtott 
Csoóri-pályázatunk is, a támogatást 
új produkciók létrehozására, techni-
kai eszközök vásárlására és a turnék 
költségeire fordítjuk.  

– Sikerült-e már leszögezni az 
idei fesztiválok időpontját? 
– Éppen ma dőlt el, hogy a Folk-

fórumra május 26-28. között kerül 
sor a várban. Társszervezőként sze-
retnénk 2023-ban is jelen lenni a 
Forgatagon és más kulturális ren-
dezvényeken. Ugyanakkor bízom 
benne, hogy idén is folytatni tudjuk 
az együttműködést kiváló szakmai 
partnerünkkel, a Hagyományok Há-
zával. A tánc világnapját szeretnénk 
úgy megünnepelni, mint a tavaly, 
már készítjük a felkéréseket, hogy 
ismét több mint ezer táncost tud-
junk a Színház térre hozni a tánc-
művészet különböző ágazataiból. 
Ugyanakkor a Maros Művészegyüt-
tes felkérést kapott arra, hogy „fő-
szereplő” legyen az idei jobbágytelki 
tánctáborban, ahol ezúttal a kibédi 
táncokra helyezik a hangsúlyt.  

Nyáron felújítják 
 a kövesdombi székhelyet 

– Mennyire körvonalazódott az 
együttes idei költségvetése? 
– A Maros Megyei Tanács meg-

erősített abban, hogy a fizetések az 
év végéig biztosítva vannak, és a 
beruházásokra igényelt összegeket 
is jóváhagyták. A nyáron nagy fel-
újítási munkálatok lesznek a köves-
dombi székhelyen, megszépül a 
folyosó, kicserélődik a vízvezeték-
rendszer. Amikor 2007-ben átadták 
nekünk ezt az ingatlant, nagy hiá-
nyosságokat észleltünk, egyebek 
mellett a mozgássérülteknek sem 
voltak biztosítva a szükséges felté-
telek. Ezt a hiányosságot részben 
orvosoltuk, feljárókat alakítottunk 
ki, az illemhelyeknél azonban még 
van megoldani való. Az épület 
belső terét, egyebek mellett a szín-
padot is felújíttatjuk. A megoldásra 
váró egyéb problémák közül a rak-
tározást emelném ki. Egyesületünk, 
a Pro Folk Dance révén sok eszközt 
vásároltunk az utóbbi években, egy 
mozgatható nagyszínpadunk is van, 
amelynek tárolását a télre sikerült 
megoldanunk, a továbbiakban 
azonban szükségünk lesz egy na-
gyobb raktárhelyiségre.  

Az utánpótlás fontosabb, 
mint valaha 

– Az új nyugdíjazási törvény sze-
rint a hivatásos táncosok, ameny-
nyiben ledolgoztak a szakmában 
húsz évet, korábban vonulhatnak 
nyugállományba: a nők 48 helyett 
40 évesen, a férfiak 50 helyett 45 
évesen. Milyen hozadéka lehet 
ennek a Maros Művészegyüttes 
számára? 
– Ez a törvény több kollégát is 

érinthet. Nekünk biztosítani kell az 
intézmény folytonosságát, ennek 
érdekében vagy új szerződést kö-
tünk majd a szóban forgó táncosok-
kal, vagy új tagokat alkalmazunk. 
Ez utóbbi megoldás a betanítási 
időszak miatt némileg nehezítheti 
az együttes munkáját. Mindenesetre 
az utánpótlás rendkívül fontos, 
főleg a jelenlegi helyzetben, amikor 
három éven belül heten-nyolcan is 
nyugdíjba mehetnek. A Maros Mű-
vészegyüttes főként a Napsugár és 
a Boróka néptáncegyüttesekre ala-
poz az új táncosokat illetően, de a 
többi amatőr együttessel, például a 
Borsikával és a Csillagfénnyel is 
szeretnénk elmélyíteni kapcsolatun-
kat.  

Nagy Székely Ildikó
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Eseménydús év elé néz a Maros Művészegyüttes 
Készül a Sárga rózsa 

Barabási Attila Csaba         Fotó: Nagy Tibor



A polgármester lapunknak el-
mondta, mandátuma feléhez érve – 
a kudarcokból okulva – megpróbál-
tak kihasználni minden olyan lehe-
tőséget, amely a városfejlesztésre 
irányult. Figyelembe véve a két 
évvel ezelőtt tett ígéreteket, illetve 
az ennek alapján készített városfej-
lesztési stratégiát, számos pályáza-
tot készítettek és nyújtottak be 
különböző minisztériumokon ke-
resztül hazai, illetve európai uniós 
támogatásra. Halad a terelőút ügye, 
várják a kivitelezésre jelentkező 
céget. Ez több mint húsz éve hú-
zódó dolog, „a fényt már lehet látni 
az alagút végén”. Üzembe helyez-
ték a nemrég kapott hibrid autóbu-
szokat. Az idén használatba veszik 
a városi piaccsarnokot, az Országos 
Beruházási Alap (CNI) beruházása-
ként hozzáfoghatnak a mezőgazda-

sági szakközépiskola udvarán az 
uszoda megépítéséhez. Az idén el-
készül a felújított, volt Metalul lab-
darúgópálya (fotó), amelynek 
műgyepét a Román Labdarúgó-szö-
vetség segítségével terítették le. Itt 
lesz egy korszerű öltöző és két te-
niszpálya, valamint egy kisebb ed-
zőpálya is. Tervben van az Avântul 
sportpálya felújítása is, de eddig 
csak a tervek készültek el. A város 
támogatja a sportklubot, a harmadik 
ligában sikeresen szereplő együttes 
az önkormányzati pénzen kívül tá-
mogatói pénzekből próbálja fenn-
tartani magát. A profi 
labdarúgócsapat működtetésén túl 
az a jó, hogy itt mintegy 10 korcso-
portban futballoznak fiatalok, és így 
a klub jelentősen hozzájárul a város 
sportéletének a fejlesztéséhez is.  

A jövőben testet öltő látványo-

sabb megvalósítások közül a pol-
gármester kiemelte a városközpont 
rendbetételét. Itt első lépésben a vil-
lamos vezetékeket föld alatti csator-
nába helyezik. 70 új díszoszlopot 
helyeznek majd ki, megújul mind 
az utcai, mind a házakat ellátó vil-
lamos hálózat. Befejezik az Akácos 
út felújítását. Itt több hónapja áll a 
munka, ugyanis csak azután terítik 
le az aszfaltszőnyeget, miután az 
Aquaserv Rt. kicserélte az ivóvíz-
főnyomócsövet, ugyanis több mint 
50 éves hálózaton jut el a víz a há-
zakhoz. Ígéret van rá, hogy az idén 
az ipari negyed legtöbbet használt 
utcája is megújul. Márciusban EU-
támogatásnak köszönhetően hozzá-
fognak az Abafájai út felújításához, 
amelyet két szakaszban végeznek 
el. Ezt valószínűleg jövőben is foly-
tatják.  

A rezilienciaprogram keretében a 
Maros Vízügyi Igazgatóság 17 km 
kerékpárutat épít a várost átszelő 
Maros töltésén Petele és Felfalu kö-
zött. A város is támogatást nyert egy 
4 km-es szakasz kiépítésére, amely 
fedi a vízügyiek által építendő sza-
kasz nyomvonalát, így valószínűleg 
a Malomárok mellett épül meg a 
város saját kerékpárútja. Ez lehető-
séget teremt arra is, hogy a Malom- 
árok körül sétányt alakítsanak ki. 
Az idén a vízügyi igazgatóság hoz-
záfog a Malomárok kitakarításához. 
Ez esetben itt akár csónakozni, ka-
jakozni is lehet, és végre újjáélesz-
tik a szászrégeniek egyik 

hagyományos sportágát. (Sz.m.: Itt 
több évtizedig gyártottak csónako-
kat, kajakokat, és az evezősportban 
is élen járt a város.)  

Az oktatási infrastruktúrát is kor-
szerűsítik. Felújítják a Dacia ne-
gyedi napközit, és épül a város 
Marosvásárhely felőli kijáratánál az 
új bölcsőde (fotó). Mindkét beruhá-
zás EU-támogatásból és a város 
hozzájárulásával valósul meg. To-
vábbá az idén befejezik a Lucian 
Blaga líceum és a Petru Maior szak-
középiskola egy-egy épületének fel-
újítását, hőszigetelését.  

Pályázatot nyert a város két föld 
alatti és huszonöt föld feletti hulla-
déksziget kialakítására. Folyamat-
ban van a Kohl István-múzeum 
megépítéséről és az ifjúsági park 
felújításáról készült, a 7-es számú 
központi régió által koordinált, 
uniós támogatással megvalósítandó 
terv kivitelezése. Többszöri hirdetés 
után úgy néz ki, hogy a nyertes cég 
hozzáfoghat a munkálatokhoz. El-
bírálásra vár a Regionális Operatív 
Program keretében benyújtott intel-
ligens városfejlesztési terv, amely-
nek alapján digitális rendszer követi 
majd a városi gépkocsiforgalmat, a 
tömegközlekedést, a parkolást.  

A nagy projektek mellett a város 
számos más munkálatnak fog neki. 
Folyamatban van a kórház egyik 
részlegének felújítása, ottjártunkkor 
a polgármesteri hivatal épületének 
bejáratánál levő közönségtájékozta-
tási irodát építették át (fotó), játszó-
téri bútorzatot cserélnek és sok más 
kisebb-nagyobb terv van, amelye-
ket az anyagiak függvényében vé-
geznek el.  

A városfejlesztés legnagyobb 
akadálya a közbeszerzésben tapasz-
talható bürokrácia. Jelenleg nem si-
került jelentősen megváltoztatni a 
közbeszerzési eljárást, így közel két 
évnek kell eltelnie, ameddig a ter-
vezőasztaltól eljut a projekt a kivi-
telezés megkezdéséig. A 
polgármester hangsúlyozta, kétéves 
mandátuma alatt a lehetőségekhez 
mérten azon igyekezett, hogy min-
den téren fejlődjön a város. Ebben 
jelentős segítséget kapott a megyei 
és az országos elöljáróktól, az 
RMDSZ tisztségviselőitől, és szá-
mít arra, hogy minden szászrégeni 
polgár érdekében továbbra is támo-
gatják a város kezdeményezéseit. 

Alig két hete nevezte ki ideig-
lenesen a szászrégeni Eugen 
Nicoară Művelődési Ház élére 
Márk Endre polgármester 
Bujor Alexandra Mariát, aki ko-
rábban hét évet a Szászrégeni 
Polgármesteri Hivatal műve-
lődési, oktatási, sport- és saj-
tóosztályán dolgozott. Conţiu 
Ioan korábbi igazgató, aki 
több évtizedig vezette az in-
tézményt, nyugdíjba ment. Az 
új igazgatóval közvetlenül a 
hivatal átvétele után beszél-
gettünk.  

Bujor Alexandra Maria el-
mondta, a polgármesteri hivatalnál 
szerzett tapasztalatát szeretné ka-
matoztatni. Az évek során a régeni 
polgármesteri hivatal művelődési, 
sport- és sajtóosztályán többször 
együttműködött a művelődési ott-
hon munkatársaival, így nem ide-
gen számára a művelődésszervezői 
munka. Különösen az utóbbi két 
évben több olyan – elsősorban gye-
rekeknek és fiataloknak szánt – 
programja volt a hivatalnak, ame-
lyet a szabadban, illetve különböző 
iskolákban szervezett meg a hivatal 

és alárendelt egységei. Ezeknek a 
rendezvényeknek az volt a céljuk, 
hogy az oktatók segítségével a kis-
iskolásokat, a középiskolásokat a 
művelődés felé irányítsák. Ezt az 
irányvonalat szeretné folytatni igaz-
gatóként is. Azt tervezi, hogy a mű-
velődési ház keretében újraindítják 
a diákszínjátszást, a néptáncoktatást 
és a fúvószenekart, hiszen ez utób-

binak nagy hagyománya van Szász-
régenben. Korábban a népfőiskolán 
keresztül különböző szaktanfolya-
mokat szerveztek. Ezek az utóbbi 
időben elmaradtak, de újrakezdenék 
olyan készségek, szakmák fejlesz-
tésével, amelyekre elsősorban a fi-
ataloknak van szükségük, mint a 
különböző számítógépes progra-
mok elsajátítása vagy a virágköté-

szet. De gondoltak jóga- és szemé-
lyiségfejlesztő tanfolyamok szerve-
zésére is. Továbbá tervezi, hogy 
Marcel Naste, a művelődési ház 
képzőművészeti szakreferense se-
gítségével festészeti, üvegfestészeti 
tanfolyamot indítanak felnőtteknek 
és gyerekeknek, és az ő segítségé-
vel a földszinti kiállítóteremben 
rendszeres képzőművészeti kiállítá-
sokat szerveznek.  

Tavaly a polgármesteri hivatal tá-
mogatásával korszerű hangosítóbe-
rendezést vásároltak, amelyet 
nemsokára felszerelnek, ez már 
megfelel a mai követelményeknek. 
Szeretnének egy nagy képernyő-
vásznat vásárolni. Van vetítőgép, és 
ezek segítségével hiánypótlásként 
különböző filmeket vetítenének, 
mivel Régenben nincs mozi.  

Az új igazgató elmondta, hogy 
folytatja az együttműködést azokkal 
a nem helyi művelődési intézmé-
nyekkel, amelyeket korábban rend-
szeresen meghívtak különböző 
előadásokkal Szászrégenbe, de gya-
koribbá, rendszeresebbé tenné a 
rendezvényeket, abban a remény-
ben, hogy lesz érdeklődő, mert a 
román nyelvű előadások esetében – 
a népi jellegűek kivételével – kevés 
az érdeklődő. 

Sikeres volt a polgármesteri hi-
vatal által szervezett, fiatalosabb 
hangulatú Love Reghin fesztivál, 
amelyet 2021-ben és 2022-ben is 
megszerveztek. Ez azt jelzi, hogy 
ha megfelelő műfajú kulturális kí-
nálattal szólítják meg a fiatalokat, 
akkor lehet közönséget toborozni. 
Ezért is egyfajta mentalitásváltást 
szeretne bevezetni az intézményben 
– mondta az igazgató.  

A magyar rendezvényeket koor-
dináló Fábián András szakreferens 
hozzátette, számos magyar civil 
szervezetnek köszönhetően sikerült 
élénk művelődési életet szervezni 
és fenntartani, így kialakult a törzs-
közönség. Természetesen ez nagy-
ban függ a kínálattól. Továbbra is 
igyekeznek minden olyan eseményt 
megszervezni és házigazdái lenni, 
amely fontos a szászrégeni magya-
roknak, ugyanakkor – amennyiben 
van rá igény – számos marosvásár-
helyi és más vidékről érkező, szín-
vonalas programban lesz részük az 
idén is a régeni magyaroknak. A ki-
nevezett igazgatóval sokszor 
együttműködtek, így reméli, hogy 
nyitott lesz minden olyan kezdemé-
nyezésre, amely új lendületet ad a 
szászrégeni kulturális életnek.  

Fotók: Vajda György

 Fotó: Vajda György
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Folytatják a beruházást  
Elfogadták a városi költségvetést  

A szászrégeni tanács legutóbbi ülésén elfogadta a város költ-
ségvetését. Márk Endre polgármester szerint a költségvetési 
tervezet célja az volt, hogy a helyi adókból és illetékekből 
származó bevételből fedezzék a tervezett, pályázatok segít-
ségével megvalósítandó beruházások önrészét. A gazdasági 
körülményekre való tekintettel elővigyázatosan terveztek, a 
nyertes pályázatok esetén az önrész fedezésére bankkölcsönt 
vennének fel, a „félretett” összegekkel újabbak önrészét áll-
nák, vagy a tanács beleegyezésével olyan városfejlesztési ob-
jektumokra költenék, amelyekre nem lehet pályázni. 
Szászrégen összbevétele a helyi adókból és illetékekből 133 
millió lej, ebből 72 milliót költenek a fenntartásra (a polgár-
mesteri hivatal működtetésére, oktatási intézmények fenn-
tartására, közvilágításra stb.), 52 milliót pedig a befektetések 
önrészére.  

Új, ideiglenes kultúrigazgató 

Szerkesztette: Vajda György



Dánia a világbajnok, 
Spanyolország lett  

a bronzérmes 
Dánia nyerte az olimpiai kvalifikációs 

férfikézilabda-világbajnokságot, miután 
34-29-re legy zte az olimpiai címvéd  
Franciaországot vasárnap a stockholmi 
dönt ben. 

Elsöpr  kezdést produkáltak az ezúttal is 
rendkívül gyorsan és pontosan játszó 
dánok, akik a hetedik percben már 6-2-re 
vezettek. A franciák az id kérésüket köve-
t en felvették a meccs ritmusát, és az els  
félid  második felében hatékonyabb véde-
kezéssel egy találatra csökkentették hátrá-
nyukat. 

A második felvonás elején megint ellép-
tek hárommal a skandinávok, és ezt már 
nem tudta ledolgozni az olimpiai bajnok, 
amely két gólnál közelebb nem került a dá-
nokhoz, és végül úgy veszítette el a finálét, 
hogy egyszer sem vezetett. 

Dánia sorozatban harmadszor nyerte 
meg a vb-t, ez korábban még egyetlen csa-
patnak sem sikerült. 

A vasárnapi kisdönt ben Spanyolország 
39-36-ra legy zte a házigazda és Európa-
bajnok Svédországot. Remek hangulatú, 
magas színvonalú, és szinte végig kiegyen-
lített mérk zést játszottak a csapatok. 
Rendhagyó módon a második félid  elején 
egy ötperces id szak döntötte el a találko-
zót, ekkor a spanyolok sorozatban hatszor 
találtak be, négygólos hátrányból fordítot-
tak, és a megszerzett el nyüket nagy csatá-
ban meg tudták rizni a végéig.

Kikapott Egyiptomtól, nyolcadik lett a magyar válogatott  
a kézilabda-vb-n 

A magyar kézilabda-válogatott a nyolcadik 
helyen végzett az olimpiai kvalifikációs vi-
lágbajnokságon, mivel kétszeri hosszabbítás 
után 36-35-re kikapott Egyiptomtól a vasár-
napi, stockholmi helyosztón. A magyaroknak 
a legjobb hét közé jutás volt a céljuk, így azt 
nem sikerült teljesíteniük. 

Elhibázott támadásokkal kezdett a váloga-
tott – amely ezúttal is rendre a bels  poszto-
kon próbálkozott –, ezt kihasználva az 
észak-afrikaiak négy perc alatt 4-0-ra ellép-
tek. A némileg javuló védekezés ellenére sem 
sikerült csökkenteni a különbséget, mert nem 
változott a támadásban elkövetett hibák 
száma. A szakmai stáb el bb cserékkel, majd 
id kéréssel próbálkozott, de a magyar együt-
tesnek az els  félid ben csupán felvillanásai 
akadtak, ezért a szünetben 17-11-es hátrány-
ban volt. 

A meccs kétharmadánál az egyiptomiak 
nyolc, a magyarok viszont már 16 rontott lö-
vésnél tartottak, ez alapjaiban határozta meg 
a különbséget a csapatok között. Csakhamar 
3-0-s sorozatot produkált a magyar együttes, 
ám az ellenfél egy id kérés után szintén há-
rommal válaszolt, ráadásul Bóka Bendegúz 
térdsérülés miatt kivált a játékból. A folyta-
tásban is hullámzott a mérk zés, ugyanis egy 
5-1-es magyar gólsorozat következett (26-
24), ám hat perccel a vége el tt úgy t nt, el-

d lt a hetedik hely kérdése, akkor ugyanis 
Egyiptom 28-24-es el nyben volt. 

A rendes játékid b l hátralév  percekben 
azonban az észak-afrikaiak nem találtak be, 
a rendkívül összeszedetté vált magyar válo-
gatott viszont négyszer is, így hosszabbításra 
volt szükség. A magyarok a ráadás harma- 
dik percében vezettek el ször az egész mecs-
csen, ami hetven percnél is tovább tartott, az 

els  hosszabbítás után ugyanis 31-31 volt az 
állás. 

A második ráadás utolsó fél percében me- 
gint az egyenlítésért kellett támadnia a ma-
gyar együttesnek, de egy eladott labda miatt 
ezúttal már nem járt sikerrel a csapat. 

A két csapat 18. egymás elleni mérk zésén 
15 magyar siker mellett – a rendes játékid -
ben – ez volt a harmadik döntetlen.

Azt is mondhatnánk: végre! El ször 
fordult el , hogy véglegesen berekesztet-
tek egy meccset a romániai labdarúgó 
Szuperligában, mert a FC Universitatea 
1948 Craiova nacionalista szurkolótá-
bora kitessékelte volna a magyarokat az 
országból (meg egyebet is csináltatott 
volna velük, ami kimeríti a szexuális zak-
latás ismérvét) a Sepsi OSK elleni mér-
k zésen. Le a kalappal Andrei Chivulete 
bukaresti játékvezet  el tt, aki magára 
vette ennek az ódiumát, hiszen a román 
sportsajtó máris megkérd jelezte a dön-
tés – nem feltétlenül a jogosságát, hanem 
– szükségszer ségét, mondván: na és ha 
a szurkolók szidalmazzák a magyarokat, 
a meccsnek a pályán kellett volna eld l-
nie… Mint ahogy korábban számtalan 
esetben a játékvezet k, hiába a világos 
szabály ilyen tekintetben, süketnek tették 
magukat, beleértve magát Kovács Istvánt 
is, aki legfeljebb a meccs tízperces fel-
függesztéséig jutott. Most azonban végre 
kenyértörésre került sor, mert elég volt! 
Vagy megtanulnak viselkedni a román 
ultrák, vagy tovább  ártanak az állítóla-
gos saját csapatuknak, vagy kitiltják ket 
a stadionból! Mert – szeretnénk közölni 
velük – a magyarok nem mennek ki az 
országból! 

A meccsr l magáról, amely – a kedé-
lyek remélt megnyugvása reményében 
elrendelt tíz perc szünettel együtt – ösz-
szesen 26 percig tartott, nincs sok mon-
danivaló. Mintha a Craiova indított volna 
jobban, voltak veszélyesnek ígérkez  tá-
madások mindkét kapu irányába, ám va-
lódi helyzetig nem jutottak el – és most 
már nem is fognak… 

A szabályok értelmében az egyetlen 
lehetséges forgatókönyv, hogy a Sepsi 
OSK 3-0-ra megkapja a gy zelmet, ám 
ennek hivatalosítására meg kell várni a 
fegyelmi bizottság ülését.  

Ui.: A játékvezet  és az ellen r  
er sen túlzott – háborgott a meccs után 
a FC Universitatea 1948 Craiova elnöke, 
Marcel Pu ca , aki pontosan azt hozta 
fel érvként, hogy korábban még soha 
nem szakítottak meg meccset idegen-
gy löl  skandálások miatt. Mi több, 
megpróbálta a Sepsi OSK-ra hárítani a 
felel sséget, mondván, k voltak a szer-
vez k, illetve azt állította, hogy a szent-
györgyi néz k is szidták az oltyánokat. 
Utóbb a craiovai klub közleményt adott 
ki, amely szerint nem szervezték meg a 
szurkolók utazását, így a történtekért ki-
zárólag a mérk zést szervez  Sepsi 
OSK-t terheli a felel sség. No com-
ment…

Jegyz könyv 
Labdarúgó Szuperliga, 23. forduló: Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK – FC Universi-
tatea 1948  Craiova – 0-0, a 26. percben 
felfüggesztették. 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-stadion. 
Vezette: Andrei Chivulete (Bukarest) – 
Sebastian Gheorghe (Suceava), Andrei 
Constantinescu (Bukarest). Tartalék: Flo-
rin Andrei (Marosvásárhely). Ellen r: 
Andrei Ioni  (Bukarest). Videóbíró: C -
t lin Popa (Pite ti). Segéd-videóbíró: Ad-
rian Vornicu (Jászvásár). 
Sárga lap: Baeten (15.), Paramatti (20.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ciobota-
riu, B la a, Dumitrescu, Aganovi , P un, 
Matei, Šafranko, Tudorie, tef nescu. 
FCU 1948: Gur u – Paramatti, Duarte, 
Henriques, Huyghebaert, Albu, Achim, 
Baeten, Bauza, Bahassa, Chi u. 

Eredményjelz  
* Szuperliga, 23. forduló: Kolozsvári FCU – Bu-
karesti Rapid 1923 0-0, Aradi UTA – CS Mioveni 
1-2, Petrolul 52 Ploie ti – Chindia Târgovi te 1-2, 
CSU Craiova – Nagyszebeni Hermannstadt 2-0, 
Campionii FC Arge  Pite ti – Botosáni FC 0-2, 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FCU 1948 Cra- 
iova 0-0-s állásnál félbeszakadt, Bukaresti FCSB 
– Konstancai FCV Farul 2-3. Az el z  fordulóból: 
FCU 1948 Craiova – Aradi UTA 1-1, Nagyszebeni 
Hermannstadt – Bukaresti FCSB 0-1, Chindia 
Târgovi te – Campionii FC Arge  Pite ti 1-1, 
Konstancai FCV Farul – Kolozsvári CFR 1907 0-
3. 
* NB I, 17. forduló: Mez kövesd Zsóry FC – Pus-
kás Akadémia FC 1-0, Újpest FC – Budapest Hon-
véd 2-1, Kecskeméti TE – MOL Fehérvár FC 2-1, 
Kisvárda Master Good – Paksi FC 2-2, Debreceni 
VSC – ZTE FC 3-0, Ferencvárosi TC – Vasas FC 
0-0. Az élcsoport: 1. Ferencváros 38 pont/16 mér-
k zés, 2. Kecskemét 29/17, 3. Kisvárda 26/17. 

Eredményjelz  
Kézilabda-vb, helyosztó mérk zések: 
* dönt : Dánia – Franciaország 34-29 
(16-15); 
* a 3. helyért: Spanyolország – Svédor-
szág 39-36 (18-22); 
* az 5. helyért: Németország – Norvégia 
28-24 (16-13); 
* a 7. helyért: Egyiptom – MAGYAR-
ORSZÁG 36-35 (17-11, 28-28, 29-29, 
31-31, 33-33) – kétszeri hosszabbítás 
után.

Nem mennek ki a magyarok az országból! 
A bajnokság állása 

1. FCV Farul                      23          14          6               3           45-24          48 
2. CFR 1907                      22          15          2               5           37-19          47 
3. Rapid 1923                    23          12          6               5           30-19          42 
4. FCSB                             23          12          5               6           39-28          41 
5. CSU Craiova                 23          12          5               6           29-22          41 
6. Sepsi OSK                     23          9            6               8           35-20          33 
7. Petrolul 52                     23          9            3               11         22-27          30 
8. Botosán                         23          6            9               8           20-34          27 
9. Voluntari                        22          6            8               8           20-22          26 
10. FCU 1948 Craiova      23          6            7               10         22-25          25 
11. Chindia                        23          6            7               10         25-32          25 
12. Hermannstadt*            23          9            6               8           26-23          24 
13. CFC Arge                   23          6            6               11         18-33          24 
14. Kolozsvári FCU           23          5            8               10         16-24          23 
15. UTA                             23          4            8               11         20-32          20 
16. Mioveni                        23          3            6               14         16-36          15 
* 9 büntet pont levonva 
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Bálint Zsombor

Csak a 26. percig fociztak, de sokat nem mutattak                Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 

Bodó Richárd (b), Bánhidi Bence (j3) és Sipos Adrián (j), valamint az egyiptomi Mohamed Sebib (b2) és Ali Mohamed 
(j2) a férfikézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság 7. helyéért játszott Magyarország – Egyiptom mérk zésen a 
stockholmi Tele2 Arénában 2023. január 29-én Fotó: MTI/Kovács TamásJegyz könyv 

Kézilabda-vb, a 7. helyért: Egyiptom – 
Magyarország 36-35 (17-11, 28-28, 29-
29, 31-31, 33-33) – kétszeri hosszabbítás 
után. 
Stockholm, 8980 néz , vezette: Kurtagic, 
Wetterwik (svédek). 
Egyiptom: Hendavi – Szaad 2 gól, Mahmud 
3, Ahmed Mohamed 5, Sebib 5, A. Zein 12 
(5), El-Vakil 5, cserék: Ali Mohamed 
(kapus), el-Maszri 1, Sz. ed-Dera, J. ed-
Dera 1, Abdelhak 1, Meszilhi, Szanad 1. 
Magyarország: Székely – Rodríguez P. 2 
gól, Ancsin G. 5, Sipos A., Bánhidi 4, Bodó 
7, Lékai 7 (2), cserék: Bóka 3, Ilic Z. 3, 
Szita 3, Rosta M., Hanusz, Ligetvári 1.  
Kiállítások: 6, illetve 12 perc. 
Hétméteresek: 5/5, illetve 4/2.

Mestermérleg 
* Roberto Parrondo (Egyiptom): „Elégedett vagyok a csapatommal, nagyon kemény 

meccset játszottunk a magyarokkal a világbajnokság végén, de sikerült gy zelemmel zár-
nunk a tornát. A végére elfáradtunk, nem hiába, hatvan percre készültünk... De arra, hogy 
mi döntött ezen a meccsen a mi javunkra, azt mondanám, hogy az az egy gól, amivel job-
bak voltunk, mert az összecsapás egyenl  felek harca volt. Nagyon tetszett az a küzdelem 
és intenzitás, amellyel a játékosaim a kilencedik meccsükön is hajtottak.” 

* Chema Rodríguez (Magyarország): „Hogy mi okozta a rossz rajtot, arra egyszer  a 
válasz: nem találtunk a kapuba, nem jöttek a gólok. Pedig voltak könny  lehet ségeink 
is, de sokat hibáztunk, a kapusuk tíz lövést védett az els  félid ben, ami miatt olyan nehéz 
helyzetbe kerültünk, ahonnan nem könny  felállni egy világbajnokságon kemény ellen-
féllel szemben. A szünet után a magyar csapat volt inkább az, amelyik gólt akart szerezni, 
és ment el re, miközben Egyiptom igyekezett akadályozni minket és lassítani a játékot. 
Gy zelemmel akartunk hazamenni a világbajnokságról, sajnos, nem sikerült, de azzal a 
hozzáállással, amit láttam, elégedett vagyok. Jó volt látni a játékosokat, hogy a végs kig 
harcolnak.”



Az Apple tavaly ősszel dobta piacra az 
eddigi legnagyobb okosóráját, az 
Apple Watch Ultrát. A készülék több 
szempontból is megosztotta a vásár-
lókat. A legfontosabb talán az ára 
volt, ami nem kevesebb, mint 4700 lej 
a legolcsóbb helyeken, máshol 5000 
lejnél is több. Ezért a pénzért egy ki-
váló sportórát vásárolhatunk, amely-
lyel hegyet mászni, sőt még 
búvárkodni is lehet. Egy dolog viszont 
biztos: nagyon kevés embernek van 
szüksége az Apple Watch Ultra képes-
ségeire. Ám ennek és az előzetesen 
sokat kritizált nagy mérete ellenére 
sikermodell lett az almás cég méreg-
drága órája. 

Az 1,92 colos érintőpanellel rendelkező 
óra egyesek szerint túl nagy. Az első Apple 
Watchok 38, illetve 42 milliméteres méret-
ben voltak megvásárolhatók, ezt váltotta fel 
a 40-44 milliméteres, majd a 41-45 millimé-
teres szabvány. Az Ultra 49 milliméteres, 
így sokan azt mondják, ez már túl nagy, 
bumfordivá teszi az órát az ember csuklóján. 
Az idő azonban bebizonyította, hogy téved-
tek. Sokan egyenesen rajonganak a relatív 

nagy képátló által biztosított remek felhasz-
nálói élményért, mások, szintén nagyon 
sokan, az oldalaknál nem lekerekített üveget 
kedvelik. 

Amennyiben hihetünk a szóbeszédnek, az 
Apple a jövőben még nagyobb figyelmet for-
dít azokra a felhasználókra, akik kedvelik a 

nagyobb méretű eszközöket. Van esély arra, 
hogy 2024-ben egy még nagyobb, 2,1 colos 
kijelzőjű – körülbelül 53-54 milliméter – 
Apple Watch Ultra érkezik. Ebben már helyet 
fog kapni, a feltételezések szerint, a legmo-
dernebb micro-LED technológia, amely na-
gyobb fényerőt biztosít, mint a mostani 

OLED panel, bár utóbbi fényereje sem cse-
kély: 2000 nit. Ha pedig valóban megérkezik 
2024 őszén a még nagyobb Apple Watch 
Ultra, már csak abban bízhatunk, hogy a na-
gyobb képernyő miatt nem lesz még drágább. 
Bár az Apple árazási mechanizmusát is-
merve, erre kevés az esély. 

Sokáig úgy tűnt, hogy az iPhone SE si-
kermodell. Az első, 2016-ban bemuta-
tott példányból rengeteget adtak el. A 
második, 2020-as kiadásból már ke-
vesebbet, és a tavalyi modell iránt 
már alig volt kereslet. Ezért az Apple 
úgy döntött, nem lesz utódja az  
iPhone SE-nek, annak a telefonnak, 
amely az olcsó almás készüléket hiva-
tott megteremteni. 

Az SE modellcsalád arról volt ismert, hogy 
egy korábbi iPhone házát kapta meg, például 
az első generációs SE egy iPhone 5S házában 
érkezett, a 2016-os készülék pedig 2013-as 
külsővel. Az SE 2020, vagyis a második ge-
neráció a 2017-ben bemutatott iPhone 8 házát 
kapta meg, hasonló volt a helyzet a 2022-ben 
bemutatott harmadik generációs SE-vel is. 
Talán éppen ez vezetett oda, hogy a vásárlók 
elveszítették az érdeklődésüket a készülék 
iránt. Hiszen, bár hardver szempontjából jó a 

készülék, számos tényező hiányzott belőle, 
az egyik legnagyobb hiányt a FaceID jelen-
tette, illetve az iPhone X óta ismert teljes ké-
pernyős kialakítás. Sokan abban bíztak, hogy 
2022-ben az iPhone SE megkapja az X vagy 
a 11 házát, hiába. Utána elindultak a plety-
kák, hogy a következő SE már biztosan meg-
kapja, sőt kétkamerás kialakításról is 
beszéltek. A szóbeszéd biztosan nem tett jót 
az eladási számoknak, hiszen a felhasználók 
várták a következő modellt, nem váltottak a 
2022-esre. 

Az Apple-értesüléseiről híres Ming-Chi 
Kuo számolt be arról, hogy nem egyszerűen 
késik az eszköz, hanem egyáltalán nem is 
lesz. Ez azért is érdekes, mert az Apple a ne-
gyedik generációs SE-ben akarta volna tesz-
telni saját fejlesztésű baseband processzorát, 
így a telefont bizonyos értelemben kísérleti 
nyúlnak szánták. Ha ott bevált volna a csip, 
a későbbiekben a csúcskategóriás iPhone-

okba is azt szerelték volna. Ám ha nem lesz 
új SE, biztosan még többet kell várni, hogy 
a saját fejlesztésű Apple-processzor bekerül-
jön a telefonokba. 

Az Apple még nem erősítette meg a hírt. 
Azonban hihető, hogy utód nélkül marad az 
SE. Ha pedig mégsem, a következő generá-
ció tekintetében valóban nagyot, vagy leg-
alábbis nagyobbat kell villantson az Apple, 
hogy piacot teremtsen az SE-nek. Biztosan 
szükség lenne a nagyobb kialakításra, egy 
teljes kijelzőre, FaceID-ra, és valószínűleg 
az egykamerás megoldás 2023-2024-ben 
már kevésnek számít. Azaz, ha az iPhone 
XR házában gondolkodnak, lehet, hogy 
ismét bukás lesz, legalább a 11 kialakítására 
lenne szükség. Persze ha egyáltalán lesz  
iPhone SE negyedik generáció, de ez nem 
túl valószínű.  
 

 iPhone SE 2022, harmadik generáció Forrás: Apple 

Már régóta hallani, hogy az Apple pi-
acra dobja az új viselhető eszközét, 
amelyet ezúttal nem a fülünkbe vagy 
a csuklónkra kell helyeznünk, hanem a 
fejünkre. Ez az Apple VR-headset, egy 
meglehetősen titokzatos újdonság, 
amelyről még semmilyen konkrétumot 
nem közöltek. Sőt, még az Apple-
ügyekben jártas informátorok vélemé-
nye is nagyban eltér egymástól. 

A legfrissebb pletykák arról szólnak, hogy 
az újdonság még a 2023-as WWDC előtt be 
fog mutatkozni. Az Apple a WWDC-t hagyo-
mányosan júniusban szervezi meg, így szá-
míthatunk arra, hogy az újdonság már 
tavasszal bemutatkozik, már amennyiben 
igaznak bizonyulnak a pletykák. 

A meg nem erősített információk szerint az 
eszköz az Apple Reality Pro nevet fogja vi-
selni, és az xrOS nevű operációs rendszer fut 
majd rajta. Bár elméletileg a tavasszal bemu-
tatják, a forgalmazása csak ősszel kezdődhet 
meg, nagyjából az iPhone 15 modellcsalád 
érkezésével egy időben. Várhatóan az almás 
vállalat elsősorban üzleti felhasználók, fej-

lesztők és power userek körében fogja el-
adásra kínálni az új eszközét, vagyis a meg-
jelenést követően az egyszerű földi halandó 
nem fog egyből hozzáférni. 

Az Apple Reality Pro – már ha valóban így 
fogják hívni – egy önmagában is használható 

berendezés lesz, azaz nem lesz szükség arra, 
hogy okostelefonhoz vagy számítógéphez 
csatlakoztassák a felhasználók. Így egy ki-
mondottan erős hardvere kell legyen, hogy 
képes legyen meghajtani a Sonytól származó 
két darab 4K felbontású micro OLED kijel-

zőt, ezek ugyanis komoly számítási teljesít-
ményt igényelnek. 

Az előzetes információk szerint a headset-
ben két processzor kap helyet, az egyik kö-
rülbelül olyan teljesítményű lesz, mint a 
számítógépekben az M1-es csip. Emellett 
lesz egy csipkészlet, amely a szenzorokból 
származó jelek feldolgozásáért felel. 

Nem mellesleg a szemüveg nyolc optikai 
modult vonultat fel, a hírek szerint. Azonban 
egy ilyen eszköz tekintetében mindig kulcs-
kérdés a súly, hiszen nem kényelmes hosszú 
időn keresztül a fejünkön viselni a súlyos esz-
közt. Éppen ezért a gyártó arra törekszik, 
hogy a lehető legalacsonyabban tartsa az esz-
köz súlyát, becslések szerint az Apple Reality 
Pro headset 200-300 grammot nyom.  

A VR-headsetek nem olcsók, hasonló a 
helyzet az Apple termékeivel is. Ha ezt a két 
tényezőt figyelembe vesszük, már most bo-
rítékolható, hogy a Reality Pro ára nem lesz 
alacsony. A legoptimistább források is 1500 
dolláros indulóárról beszélnek, a pesszimis-
ták 3000 dollár fölötti összegeket emleget-
nek. 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Apple Reality Pro           Forrás: MacRumors

Apple Watch Ultra Forrás: Apple 

Tavasszal megérkezhet az Apple VR-headsetje 

Nem lesz utódja az iPhone SE-nek 

Hatalmas okosórával készül az Apple 
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A Patrona Hungariae  
Iskolaközpont javaslatára 

– Az Erasmus-projekt 2019-ben 
kezdődött számunkra. Akkor vettük 
át a Magyar Örökség díjat Budapes-
ten a II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Líceum nevében, és ott 
velünk együtt kapták a díjat azok a 
magyarországi katolikus iskolák, 
amelyek a kommunista rendszer 
idején is működhettek. Közöttük 
például a Pannonhalmi Bencés 
Apátság vagy a Patrona Hungariae 
Katolikus Iskolaközpont, amelynek 
főigazgatója, Rubovszky Rita java-
solta, hogy viharos történetű isko-
lánkat is vegyék be egy nemzetközi 
projektbe, és így kerüljünk ki a 
nagyvilág elé. Ők már résztvevői 
voltak ennek a tevékenységnek, 
amelynek ötletgazdája a spanyol 
partneriskola, és sikerült bennünket 
is beemelniük a nemzetközi Eras-
mus-projektbe. A múlt év januárjá-
ban volt az első alkalom, amikor a 
négy iskola diákjai Budapesten ta-
lálkozhattak. Mivel a további mobi-
litásokat a járványhelyzet 
megakadályozta, a késő tavaszra 
tervezett litvániai találkozó az uk-
rajnai háború kitörése okozta bi-
zonytalan hangulat miatt áttevődött 
idén áprilisra. 

A vásárhelyi rendezvény idő-
pontját idén januárra terveztük, 
ugyanis sokan abban reményked-
tek, hogy lesz hó és szánkózás, de 
hóból csak ma (január 27-én) esett 
egy kevés. Az utolsó találkozás, a 
záróesemény helyszíne június első 
hetében Spanyolország lesz, amivel 
lezárul a projekt.  

A cél lényegében az egészsége-
sek érzékenyítése a különböző fo-
gyatékkal élő személyek helyzete 
iránt, ezért minden helyszínen kicsit 
eltérő, de alapötletében azonos te-
vékenységek zajlanak. Minden al-
kalommal bemutatkoznak az 
iskolák, és bemutatnak néhány 
alapvető információt a régióról, az 
országról, így tettünk mi is. A vá-
rosnézés során meglátogattuk a 
Kultúrpalotát, a Teleki Tékát, a me-
gyei tanács (a régi városháza) gyű-
léstermét és tornyát, valamint az 
állatkertet.  

Ezenkívül nagyon fontos, hogy az 
adott országban élő fogyatékosok 

helyzetével ismerkedjenek meg a 
résztvevők. A Caritas, az Ügyes 
Kezek Alapítvány és a HIFA részéről 
érkezett meghívottaink elmondták, 
hogy fogyatékkal élő személyekkel 
foglalkozva milyen pozitív és nega-
tív tapasztalataik vannak. Ami azért 
hasznos, mert egymás helyzetét 
megismerve tájékozódni lehet arról, 
hogy miképpen tehető még hatéko-
nyabbá az odafigyelés.  

Sikertörténetek a sport terén  
Mindenik találkozás központi té-

mája az volt, hogy az adott ország-
ban élő fogyatékos személynek a 
sport terén elért sikertörténetét po-
zitív példaként mutassák be. Erről 
szólt vásárhelyi csapatunk első in-
terjúja, amelyben Novák Károly 
Eduárd ifjúsági és sportminiszter, 
paralimpiai, világ- és Európa-baj-
nok kerékpározó számolt be a világ-
bajnoki cím elnyeréséig megtett 
útjáról. A másik feladat egy fogya-
tékkal élő diák életútjának a bemu-
tatása volt a hétköznapokban 
tapasztalt nehézségekkel és lehető-
ségekkel együtt. Iskolánk csapata a 
kilencedik osztályos Máté Dalmát 
szólaltatta meg, aki személyesen 
vett részt a tevékenységen, és szá-
molt be a helyi rádióban való sze-
replésig megtett útról.  

A sport terén egészséges szemé-
lyeknek kellett kipróbálniuk a fo-
gyatékkal élők szerepkörét, mint 
például a vakfoci, a tolókocsis ko-
sárlabda, gyorsasági akadályver-
seny tolókocsival, tollaslabdázás 
tolókocsiból, amit az iskola sport-
termében szerveztünk diákok és ta-
nárok részvételével.  

Az a hasznos ebben a projektben, 
hogy minden résztvevő egyszer 
házigazda, bemutathatja a jó tapasz-
talatait, és szócsövévé válik a társa-
dalmi érzékenyítésnek iskolatársai 
körében is. Ezért örülök, hogy a bu-
dapesti gimnázium ebbe a projektbe 
beemelt minket, s bár a kezdéskor 
még rákóczisok voltunk, és most 
bolyaisok vagyunk, annak is örülök, 
hogy az országos és az uniós 
ügynökséggel való egyeztetés nyo-
mán sikerült áttenni a programot, 
hiszen még nálunk sem gyakori, az 
unióban még annyira sem, hogy 
tanév közben felszámolnak egy is-
kolát. Májustól augusztusig tartott, 
amíg Vincze Loránt képviselő segít-
ségével megtaláltuk azokat a jogi 

lehetőségeket, hogy csapatunk a 
projektben részt vevő tanárok és di-
ákok további szereplésével egy 
másik intézmény hatáskörébe kerül-
jön. Örülök annak, hogy sikerült, és 
annak is, hogy itt, Marosvásárhe-
lyen messzemenő támogatást kap-
tunk minden intézménytől, hogy 
meg tudjuk mutatni a város neveze-
tességeit anélkül, hogy fizetni kel-
lett volna, és egy hangversenyen is 
részt vehettek a vendégek. Ezáltal 
beleláthattak abba, hogyan élünk, 
ami azért volt fontos számunkra, 
mert a budapesti találkozáson szem-
besültünk azzal, hogy a litván és 

spanyol partnerek nem igazán értik 
a helyzetünket. Itt járva megtapasz-
talhatták, hogy mit jelent Erdély 
sokszínűsége. Erre teremtett lehető-
séget pénteken este a Maros Mű-
vészegyüttes székhelyén szervezett 
táncház, amelyben a magyar, a 
román, a szász és a cigány népvise-
letből és népi táncokból kaptak íze-
lítőt a vendégek. Megtanultak egy 
népdalt, majd a népi együttes tánco-
sai segítségével élő zene mellett a 
tánclépéseket is kipróbálhatták, 
megtapasztalva a különböző kul-
túrák együttélésének sokszínűségét, 
azt, hogy a másság nem kell elvá-
lassza az embereket, hanem össze-
kösse – nyilatkozta Tamási Zsolt.  

Biztatás a fiataloknak  
– A budapesti Patrona Hungariae 

Gimnáziumból jöttünk, főigazga-
tónk, Rubovszky Rita ismerte Ta-
mási Zsoltot, és megkért, hogy 
próbáljam a katolikus iskolát be-
venni ebbe a projektbe. A spanyo-
lok nagyon örültek, hogy a régióból 
egy újabb európai országot tudnak 
beemelni. A járványhelyzet, a há-
ború miatt a program nagyon elhú-
zódott, ezért a mobilitásokat 
(találkozókat) összesűrítettük egy 
kicsit. Május végén Spanyolország-
ban zárul a projekt, ahol egy kisebb 

méretű mozgássérült-sportvetélke-
dőn fognak segédkezni a diákok – 
válaszolta érdeklődésünkre Cons-
tantin Zita budapesti tanárnő. 

A kérdésre, hogy a diákok ho-
gyan tudtak azonosulni a témával, 
elmondta: 

– Amint ezúttal is kiderült, nem is 
fogjuk fel, hogy a fogyatékkal élők 
milyen nehézségekbe ütköznek, és a 
fiatalok többsége nem tudja, hogyan 
viszonyuljon hozzájuk. Ez a projekt 
egy kis segítséget nyújt abban, hogy 
felvegyék a kapcsolatot ezekkel a 
személyekkel, ne féljenek megkér-
dezni, hogyan segíthetnek, és vállal-
kozzanak arra, hogy fogyatékkal élő 
fiatalokkal közös tevékenységeket 
szervezzenek.  

Bár a Határtalanul program kere-
tében jártunk már Erdélyben, a vá-

sárhelyi tartózkodás a budapesti 
diákok számára többletet jelent. A 
diákok nemcsak gyakorolják az 
angol nyelv használatát, máskép-
pen, mélyebben ismerik meg egy-
más kultúráját, és egy közös cél 
érdekében tudnak együttműködni. 
Úgy gondolom, az Európai Unió 
szándéka is az, hogy a fiatalok szá-
mára olyan témákat találjunk, amin 
közösen tudnak együtt dolgozni a 
politikán túl is. Azzal, hogy sok 
mindent megismernek, egészsége-
sebben válnak toleránsabbá, nem 
kell kívülről rájuk erőszakolni. 
Ilyen szempontból ez az Erasmus+ 
projekt csodálatos lehetőség volt. A 
marosvásárhelyi diákok és tanárok 
pedig szívvel-lélekkel vettek részt 
benne, ami nekünk is egy pluszt 
adott – mondta elismeréssel a ven-
dégtanárnő. 

Segíteni minden fogyatékkal 
élőnek 

– Milyen élményt viszel magad-
dal? – kérdeztem Sasvári Cintiát, a 
budapesti Patrona Hungariae Isko-
laközpont tizenegyedikes diákját. 

– Nagyon örültem a lehetőség-
nek, hogy részt vehetek ebben a 
programban, mivel szeretek új em-
bereket megismerni. A korábbi di-
ákcsereprogramokon arra jöttem rá, 
hogy a külföldi diákok is nagyon 
szeretetre méltóak, és jó volt Erdély 
szívébe ellátogatni, mert tudom, 
hogy testvéreink laknak itt, akik 
szeretettel fogadnak bennünket. Na-
gyon tetszett Marosvásárhely, „be-
leadóak” voltak a diákok, a tanárok, 
a litvánok és spanyolok is nagyon 
barátságosak. Nem könnyű össze-
szokni, de összefogó erő volt az 
angol nyelv, az érdeklődés és a sze-
retet egymás iránt. Ezt a várost is 
úgy fogjuk magunk mögött hagyni, 
hogy ide még visszatérünk. A falak 
ledöntése a testi és szellemi fogya-
tékosok és az egészséges emberek 
között nagyon hasznos, mert erről 
nem tanulunk az iskolában, holott 
ezek a személyek is a társadalom 
értékes tagjai. Mindenki a maga 
módján különleges, és Isten úgy te-

remtett bennünket, hogy elérjük a 
célunkat, mert mindenkinek van 
egy saját küldetése, amit más nem 
tud betölteni. Fontosnak tartom, 
hogy minden embernek segíteni 
tudjunk, hogy megvalósíthassák az 
álmaikat, annak ellenére, hogy aka-
dályokba ütköznek, mert sohasem 
lehet tudni, hogy mit kapunk tőlük, 
ami minket is továbblendíthet a ne-
hézségeken.  

Marcos Munoz Velasco Spanyol-
országból azt nyilatkozta, hogy leg-
főképpen azért vesz részt ebben a 
programban, hogy tanuljon arról, 
hogy más országokban hogyan tör-
ténnek dolgok, amit másnak lát a 
spanyolországi helyzethez képest. 
Nagyon örvend, hogy sok embert, 
sokféle kultúrát megismert, és a fo-
gyatékosságról is sok ismeretet 

szerzett. Történelmi szempontból 
sokat tanult a városnézés során, na-
gyon tetszett a Kultúrpalota, a val-
lások sokfélesége, a projekt 
témájával kapcsolatosan pedig a 
konferencia, amely során a fogya-
tékkal élő emberek meséltek élmé-
nyeikről, mindennapjaikról.  

Gustas Sadauskas, aki Litvániá-
ból érkezett, nem nagyon tudott 
semmit Erdélyről, rákeresett az in-
terneten, és onnan tájékozódott. Itt 
Marosvásárhelyen nagyon örült a 
kellemes időjárásnak, a napsütés-
nek, mert Litvániában egész télen 
havazik. Szerette az embereket, 
akik segítőkészek és kedvesek. Szá-
mára különleges élmény a projekt 
témája, hiszen az ő nagyapja is fo-
gyatékkal élő volt. Látta, hogy mi-
lyen nehezek voltak a 
mindennapjai, hogy el tudja látni 
magát. Örül, hogy mások is megta-
pasztalhatták. A programot hason-
lónak érezte a magyarországihoz, 
de Marosvásárhelyen más impulzu-
sok érték. Az a tanulság erősödött 
meg benne, hogy a fogyatékkal élők 
segítségre szorulnak, és semmikép-
pen sem szabad lenézni őket.  

Végül Máté Dalma, a vendéglátó 
tanintézmény kilencedik osztályos 
diákja, aki érintettként főszereplője 
volt a rendezvénynek: 

– Úgy érzem, hogy ez a projekt 
az iskolánknak sok színt és újdon-
ságot hozott, már csak azért is, mert 
a mottó jegyében, hogy bontsuk le 
a falakat, hogy érzékenyítsünk, a 
történtek fontos tapasztalatot jelen-
tettek mindenki számára. Ami 
engem illet, ez a nagyon pozitív ta-
pasztalat erőt adott, hogy mozgás-
sérültként megmutathattam magam, 
és egy kicsit középpontja lehettem 
ennek a pályázatnak. Nagyon jó 
volt olyan szempontból is, hogy az 
angol nyelvet gyakorolhattam. Az 
érzékenyítés pedig érzésem szerint 
elérte a célját, hiszen azzal a sok di-
ákkal, akikkel összebarátkoztam, 
megtaláltuk a közös hangot. Bár a 
litvániai programról lekéstem, egy 
tanár, akivel megismerkedtem, és 
egy spanyol tanár is meghívott, 
hogy menjek el hozzájuk.  

Bodolai Gyöngyi

Ledönteni a falakat  
Nemzetközi Erasmus-projekt az érzékenyítésről 
Január 23-27-e között a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Teológiai Líceum Erasmus+ projektje kere-
tében, amelyet a katolikus iskola felszámolása után a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum vett át, a spanyolországi, litvániai és 
magyarországi partneriskolák küldöttségeit látták vendégül 
az iskola diákjai és tanárai. A házigazdák kitettek magukért, 
így az angol nyelven zajló rendezvényt mindkét fél hasznos-
nak és kellemesnek tartotta.  A zárónapon bemutatott kisfil-
mek, a jelenlévők jó hangulata is meggyőzött arról, hogy 
sikeres tevékenység zajlott az elmúlt hét során. Dr. Tamási Zsolt 
aligazgatót arra kértem, hogy foglalja össze a programban 
való részvételük történetét és a Marosvásárhelyen megtartott 
rendezvényeket. 

Fotó: Nagy Tibor
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A januári bicentenáriumok al-
kalma késztette a két segesvári ma-
gyar tagozatos iskola 
magyartanárait, hogy diákjaikat a 
saját Petőfi-kép körvonalazására 
ösztönözzék rajzok, illusztrációk, 
képpoézisek és versvideók készí-
tése által. Január 25-én került sor a 
Gaudeamus Alapítvány dísztermé-
ben a diákalkotások bemutatására 
és díjazására a két versenykategó-
riában. Ezt követte a már tízéves 
hagyományra visszatekintő mű-
veltségi csapatvetélkedő, amely-
ben főként a kerek évfordulós 
szerzők, a 250 éve született Csoko-
nai Vitéz Mihály, a 200 éve szüle-
tett Petőfi Sándor és Madách Imre, 
a 200 éve befejezett Himnusz és 
Kölcsey Ferenc kora, a reformkor, 
de az 5 éve elhunyt Kányádi Sán-

dor és a 20 éve távozott Jani-
kovszky Éva munkásságának is-
meretéről is bizonyságot tehettek a 
hangulatos vetélkedőn a vegyes 
csapatok. A verseny egyedisége 
idén abból adódott, hogy első alka-
lommal kapcsolódtak be az Aurel 
Mosora Általános Iskola VIII. osz-
tályos diákjai, vegyes csapatot al-
kotva a Mircea Eliade 
Főgimnázium IX-XI. osztályos di-
ákjaival. Ismerkedés, együtt rezdü-
lés (közös éneklés és versmondás) 
alkalma volt a több mint 80 fiatal 
és a különböző szakos tanárok szá-
mára, akik aktív résztvevői voltak 
a rendezvény mozzanatainak.  

 Önkéntelenül is átvezet a sze-
mélyes hangnembe a megvalósult 
,,esemény” és maradandó élménye, 
mert ötletgazdaként és szervező-

ként nagyon fontos volt számomra, 
hogy sikerült megvalósítani ismét 
egy merészecske álmot, amely, 
bízom benne, még sokunkat meg-
erősíthet akkor, amikor felvetődik 
bennünk: mit ér(t) az ember, ha se-
gesvári magyar? Megélni, megta-
pasztalni lehet, beszélni róla aligha 
érdemes.  

Köszönjük a díjazottak jutalma-
zásában nyújtott támogatást a Se-
gesvári Református Egyház- 
községnek, az egyedi kézműves 
ajándékokat kedves volt diákunk-
nak, Máthé Zsoltnak (Gifty Shop) 
és a PETŐfi-SZELfi előadásra fel-
ajánlott négy ingyenes színházje-
gyet a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színháznak.  

Fodor Gyöngyi  
magyartanár 

A mi Petőfink és kora 
A magyar kultúra ünnepe Segesváron 

A farsangi időszak évről évre vál-
tozik, mivel zárónapja a húsvét idő-
pontjához kötődik. Vízkereszttől a 
húsvétot megelőző 40 napos nagy-
böjt kezdetéig, azaz hamvazószer-
dáig tart. A farsangi időszakban 
szabad tréfálkozni, és nem szabad 
megsértődni. Több mint 200 éve él 
a farsang hagyománya, ma is csak-
nem minden erdélyi faluban meg-
tartják. Távoli vidékekről is 
érkeznek Erdélybe, hogy megta-
pasztalják a hagyomány vidám han-
gulatát, és bohókás mulatozással 
búcsúzzanak el a téltől – mondta 
Kopacz Imola. Néhányan a tagok 
közül – Tutsek Erzsébet, Czerán Er-
zsébet, Fejéregyházi Tünde, Her-
man Ilonka – jelentkeztek, hogy 
felelevenítsék a farsangi szokáso-
kat, valamint az ehhez kapcsolódó 
humoros verseket. Jakab Ilona imát 
mondott. A klub farsangi mulatsá-
gán elhangzott a torockói, csíkcsi-
csói, alsócsernátoni, alsósófalvi 
farsangtemetési szokások ismerte-
tése. Torockón vigadalommal és 
zajkeltéssel együtt jár a hagyomá-
nyos farsangi menet szereplőinek 
felvonulása, köztük a vőlegény, 
menyasszony és pap, Döme, a szal-
mabábu, „aki” a tél megtestesítője, 
akit a szertartás végén, pogány szo-
kást idézve, elégetnek, ezzel űzik el 
a telet. A csíkcsicsóiak figurái na-
gyon változatosak, köztük találha-

tók a kecskék. A felvonulás élén 
halad a papot megszemélyesítő le-
gény, aki savanyú káposztát tűz egy 
karóra, és szenteltvízként spricceli 
szét a káposztalevet. Alsócsernáton-
ban az alakoskodás lovas felvonu-
lással kezdődik, Alsósófalván a 
farsangi menet élén halad a papnak 
öltözött legény kereszttel, ami álta-
lában egy aszalt szilvával, pattoga-
tott kukoricával, szalagokkal 
feldíszített gereblye. A menetet a 
kecskék, gólyák ugrándozva köve-
tik, a felöltöztetett szalmabábut el-
siratják, s a falu végén elégetik. 
Este következik a farsangi bál. 

Néhány településen húshagyó-
kedden, a farsangi lakodalmak után, 
a pártában maradt leányok, aggle-
gények kicsúfolására tuskóhúzást 
szerveztek. 

Klubunk vezetője oklevéllel ked-
veskedett azoknak, akik a farsangi 
szokások ismertetésében részt vet-
tek. Harmadik díjban Tutsek Erzsé-
bet, második díjban Fejéregyházi 
Tünde, míg első díjban jómagam 
részesültem.  

A klubdélutánt szeretetvendég-
séggel zártuk, az asztalon pánkó, 
csöröge, apró kürtőskalács, töpör-
tyűs pogácsa volt, forralt borral tele 
üvegek sorakoztak. A farsangi süte-
ményeket és a forralt bort a klubta-
gok készítették. 

Czerán Erzsébet  

Farsangi délután  
a Marosvásárhelyi  

Magányosok Klubjában 

Mottó: „Meggyőződésem, hogy a Face-
book és a többi internetes marhaság már az 
apokalipszis negyedik lovasa”. (Cserna-
Szabó András; Nők Lapja, 2021. nov. 3.)  

Két korábbi emlék. 1.) 1996-ban egy ala-
pítványnál dolgoztam és ott ’bankolnom’ is 
kellett. Egy nap – a soromra várva – azt né-
zegettem, hogy egy idősebb bankos asz-
szonyka elemi dolgokat magyaráz a frissen 
felvett munkaerőnek. Ez azt jelenti, hogy a 
pénzügyi szakiskolát végzett menyecske tu-
dása valahol a bokája táján lehetett. 2.) Kb. 
15 évvel ezelőtt azt mesélte András tanár úr: 
micsoda kegyetlen színvonalromlás tapasz-
talható az iskolákban. Tapintatból nem idé-
zem az 1990 utáni generáció általános 
tudásszintjét illető spontán szózuhatagot. Az 
1989 előtti oktatást sikerült annyira átépíteni, 
hogy a hátrányok mellett az előnyöket is el-
törölték. Hja, a fegyelem megszűntét – a köz-
rend mellett – az oktatás is megsínylette.  

No, de ’lássuk a medvét’! A múlt héten az 
újságírás szakmai színvonaláról szóltam, s 
nem dicsérőleg. Egy fontos információval 
folytatom: a Magyar Újságírók Romániai 
Egyesülete úgy döntött 2011-ben, hogy be-

zárja az általa Nagyváradon működtetett Ady 
Endre Sajtókollégiumot (AESK). Az 1994-
ben „alapított tanintézmény hiánypótló volt, 
padjaiból számos neves újságíró került ki, de 
mára annyira bővült az egyetemkínálat, hogy 
nem indokolt a külön sajtókollégium fenntar-
tása.” (Háromszék, 2011. jún. 21.) Nota bene: 
az AESK-ban tandíjat szedtek, s ha a diák le-
perkálta – az infláció miatt valutában kért – 
összeget, akkor nem illett megbuktatni. Egy 
évben – Kinde Annamária (akkori igazgató) 
kérésére – én is előadtam egy ’speckurzust’, 
mindössze nyolc órában, s a diákoknak kuta-
tási feladatot adtam, mert az újságírópalánta 
nem az én dumámtól okosodik, hanem attól, 
hogy két hétig a könyvtárban régi hírlapokat 
forgat, és utána megpróbálja összegezni a ta-
pasztalatait. Kb. 12 tanítványom volt, nagy-
jából frissen érettségizett emberkék, a 
beérkezett dolgozatokról írt méltatást vissza-
küldtem nekik. A nevükre nem emlékszem, 
csak arra, hogy kettőt tanácsoltam el a szak-
mától, s négyet dicsértem meg. Az AESK va-
lóban hiánypótló volt, ám a „számos neves 
újságíró került ki” fordulatot inkább csak ud-
variassági gesztusnak tekintem.  

Valamit az iménti cikkben említett egye-
temi újságíró-képezdékről is. Ha jól tudom, 

akkor Erdélyben jelenleg négy helyen képez-
nek ’kommunikációs szakembereket’, akiket 
a tömegtájékoztatás sztyeppéin láthatunk vi-
szont: médiamunkásokként, újságírókként 
stb. A képezdék lelőhelyei: a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem, valamint a Sa-
pientia EMTE két kara (Marosvásárhely és 
Csíkszereda).  

Csíkban ’Kommunikáció és PR-szak’ ta-
lálható, az internetes forrás (felvi.ro/ sapien-
tia) elmeséli, hogy mire számíthatnak a 
hallgatók az egyetemi évek alatt. (A PR rövi-
dítés feloldása: public relations, magyarul 
’közönségkapcsolatok’. Kb. a léggömbhámo-
záshoz tudnám hasonlítani.) Idézem: „A tár-
sadalomtudományi alapozó ismeretek 
(kommunikációelmélet, kulturális antropoló-
gia, a szociológia alapjai, politológia, alkal-
mazott számítástechnika, bevezetés a 
társadalomtudományi kutatásokba) elsajátí-
tása mellett a hallgatók olyan PR, marketing-
kommunikáció és média ismereteket (PR 
menedzsment, reklámírás, tévé- és rádiómű-
sor szerkesztés, PR kampányok, PR kiadvá-
nyok) szerezhetnek, amelyek szakirányú 
képzést biztosítanak (…). Mindezek mellett 
hangsúlyt fektetünk a hallgatók kommuniká-
ciós kompetenciájának fejlesztésére, a meg-
győzés, az érveléstechnika, a nyilvános 
beszéd és prezentációs technikák elsajátítá-

sára.” Van itt minden, mint a jó boltban (a 
manipuláció csak a sorok között). Ámde: ha 
a kulturális antropológia tantárgyat nem kötik 
össze a hátsó-indiai szigetekre tett kutatóút-
tal, akkor nem ér semmit az egész. Meg 
aztán: vajh ki lehet ott a retorika tanára? Van-
e akkora tudása és ereje, hogy leszoktassa a 
leendő szóvivőket és politikusokat az ’ö-ö-ö-
izé’ típusú szónoklatdefektusról? Nagyon tet-
szett a kommunikációs-kompetencia- 
dezvoltáció-fityfene. Szerintem a következő 
tantárgyakra is komoly igény lenne: szabatos 
fogalmazás, a helyes szórendépítés titkai stb. 

A diáktoborzó szöveg legpöpecebb ígérete: 
„Neked ajánljuk, ha (…) érdekel, hogy mi-
ként lesz valaki híres és sikeres” – díva, sztár, 
celeb, influenszer; netán: tiktok-tündér, tévé-
baba, frizbi-peti, hesteg-bocskor… 

A színvonal szédítően magasan áll, a színe 
összemosódik az ég kékjével. Az égszínkék-
kel is baj van, még inkább az alapokkal. 
Szikla helyett futóhomokra építkeztek, 
ugyanis az elemi iskolai nebulók legfonto-
sabb tankönyve nem Ábécéskönyv, hanem 
Anyanyelvi kommunikáció. Biztos jele 
annak, hogy felfordult a világ. (Vesd össze: 
Weöres Sándor: Kisfiúk témáira; /részlet/ 
„KARESZ HÜJE / GYÖNGYI HÜJE / csak 
én vagyok okos / énnekem a segembe is  
felyem van.”) 

Kuszálik Péter 

Milyen színű a színvonal?  

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Fotó: Fejéregyházi Tünde  



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-

935. (18308) 

ELADÓ 10 ha termőföld Szentpál 

községben. Tel. 0740-527-205. 

(18414-I) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-400-258. 

(18566) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0751-377-347. 

(18566) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0742-866-258. 

(18566) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 

garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 

sétányon. Tel. 0749-425-152. 

(18333) 

MINDENFÉLE 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-

tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-

gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 

Tel. 0774-574-527. (18459-I) 

FAMETSZÉS, favágás, permetezés. 

Tel. 0770-621-920. (18459-I) 

TÉVÉ-, MOSÓGÉPJAVÍTÁS a kliens 

lakásán. Tel. 0740-527-205. (18349) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-

telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 

bármilyen javítást, benti munkát, fes-

tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 

bármiben rendelkezésükre állunk! 

Tel. 0767-837-782. (18331) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-

lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-

sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 

Bence. (18316-I) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-

kezési munkát, javítást. Anyagot biz-

tosítunk. Tel. 0766-874-452. (18346) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-

gatást, vaskapuhegesztést és bármi-

lyen építkezési munkát (saját 

anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 

kedvezmény. Tel. 0766-874-199, Ma-

rius. (18345) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-

tok. Tel. 0755-825-502. (18534-I) 

VÁLLALOK építkezési munkát, fa-

metszést, a penész eltüntetését a fal-

ról és a nedvesség kiküszöbölését. 

Tel. 0741-352-972. (18564-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Nem halnak meg soha, 
kik szívünkben élnek,  
hiába telnek, repülnek az 
évek. 
Fájó szívvel emlékezünk a 
szeretett édesanyára, 
anyósra, nagymamára és 
dédmamára, a holtmarosi 
születésű VITA VERONKÁRA 
született Csatlós, aki január 
31-én már öt éve, hogy 
itthagyott bennünket. Emlékét 
őrzi fia, menye, két lánya, két 
veje, öt unokája családjukkal 
és a négy dédunoka. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! (18528) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Fájdalommal, de Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett édesapa, após, 
nagyapa, dédnagyapa, rokon és 
jó szomszéd,  

NAGY JÓZSEF  
okleveles tanító,  

nyugalmazott cinkográfus  
2023. január 28-án, életének 97. 
évében, rövid szenvedés után  
visszaadta lelkét Teremtőjének.  
Temetése január 31-én, kedden 
14 órakor lesz az udvarfalvi rava-
talozóból, református szertartás 
szerint.  
Emléke legyen áldott!  

Gyászoló szerettei. (18559) 
 
 
 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett édesapa, testvér, rokon, 
barát és jó szomszéd, 

FOGARASI ISTVÁN 
életének 59. évében, türelemmel 
viselt szenvedés után örökre 
megpihent. 
Drága halottunk temetése 2023. 
január 31-én, kedden 14 órakor  
lesz a marosvásárhelyi katolikus 
temetőben. 

Emlékét őrzik szerettei. (18560)  
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Szomorúan búcsúzunk nagyon 
jó barátunktól, ZSIGMOND 
DEZSŐTŐL. Őszinte részvétünk 
lányainak, Nórinak és Rékának. 
Volt barátai a „Kanyarból”. 
(18567) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik részt vettek 
drága halottunk, özv. SZABÓ 
ROZÁLIA temetésén, sírjára vi-
rágot helyeztek, akik gondolat- 
ban velünk voltak, akik 
támogatták a családot 
fájdalmában. Pihenj csendesen, 
drága Dédi! 
A gyászoló család. (-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (sz.) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(sz.) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (67049) 

MAGÁNCÉG KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 

MAGÁNCÉG alkalmaz elektronikai, mechanikai ismeretekkel rendelkező kezdő FIATALOKAT. Tel. 0744-
938-466. (18485)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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HAHOTA-kabaré februárban 
 
A HAHOTA színtársulat februárban is olyamatosan szíre viszi a nagy sikerű 

Megette a fene az egészet! című szilveszterikabaré-előadását Marosvásárhelyen, a 
Maros Művészegyüttes előadótermében.  

Az előadások időpontja: február 3-án, 4-én, 5-én, 10-én, 12-én, 24-én, 25-én és 
26-án este 7 órától. 

Fellépnek: Puskás Győző, Gönczy Katalin, Cseke Péter, Halmágyi Éva, Szőlősi 
P. Szilárd, Kelemen Barna és Jakab Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. 

Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztáránál, 
valamint a World Travel Shop utazási irodában kaphatók. 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk! 



 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

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

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 
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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 
 
• Fogorvosi rendelő - 0265/230-575 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

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

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

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

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 

• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

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

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

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

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

Sajtóközlemény 
 

PNRR: Alapok egy modern és megreformált Romániának 
 
A Maros megyei Szászrégen önkormányzata elindítja a „Terület- és várostervezési dokumentumok kidolgozása/fris-

sítése Szászrégenben” című projektet, amelyet a Nemzeti Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv (PNRR) keretében 
finanszíroznak – 10. komponens – Helyi Alap, I.4. beruházás – Terület- és várostervezési dokumentumok 
kidolgozása/frissítése GIS formátumban, C10-I4-458 projektkód. 

 
A C10 alkotóelem – Helyi Alap a város és vidék területi és társadalmi egyenlőtlenségeivel, valamint a városi mo-

bilitással kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik. Ennek a komponensnek a célja, hogy a helyi infrastruktúrába történő 
beruházások révén megteremtse a szükséges keretet Románia településeinek fenntartható fejlődéséhez, amely tá-
mogatja a város és vidék ellenállóképességét és zöldátmenetét, valamint a területi egyenlőtlenségek csökkentését 
regionális, régiók közötti és megyei szinten. Célja továbbá, hogy keretet biztosítson a terület- és várostervezési esz-
közök reformjához és digitalizálásához a helyi önkormányzatok szintjén. Szászrégen önkormányzata közvetlenül 
hozzájárul a 10. komponens célkitűzéseihez a „Terület- és várostervezési dokumentumok kidolgozása/frissítése 
Szászrégenben” című projekttel. 

 
A projekt kezdete: 2022.11.17. és vége: 2024.03.17., a projekt megvalósítási időszaka 18 hónap, amely alatt a 

terv által előirányzott összes beszerzés és szolgáltatás megvalósul. 
 
A projekt összértéke 316.332,70 lej, amelyből a PNRR-n keresztül támogatható érték héa nélkül 265.825,80 lej, a 

PNRR-ből támogatható kiadásokhoz kapcsolódó héa-érték pedig 50.506,90 lej. 
 
A projekt kedvezményezettjének elérhetőségei: Szászrégen közigazgatási egység 
 
Cím: Szászrégen, Petru Maior utca 41., Maros megye 
 
E-mail: office@primariareghin.ro 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖKI KABINET 
 

A romániai iskolákért program kivitelezése  
Maros megyében 
 
A romániai iskolákért program kivitelezéséért fele-
lős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk önö-
ket, hogy 2022. december hónap folyamán a 
program keretében biztosított termékek forgalma-
zása rendes körülmények között zajlott. A Maros 
Megyei Közegészségügyi Hatóság nem végzett ilyen 
irányú ellenőrzéseket, és a program lebonyolításá-
ban sem jeleztek hiányosságokat.  
 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája 


