
Három év után először szervezik meg Kibéden a farsangi bált 
– a hamarosan sorra kerülő esemény jelzi, hogy a járvány 
évei után a hagyományairól híres településen is újra fellen-
dült a kulturális élet. A múlt héten a községben jártunk, ahol 
Dósa Sándor polgármesterrel beszélgettünk tervekről, meg-
valósításokról, a település mindennapjairól.  

– Tervből van bőven, a megvalósításokra próbálunk koncentrálni az 
előttünk álló másfél év alatt, a mandátum végéig – mondta Dósa Sándor.  

– Az egyik nagy tervünk az Anghel Saligny program keretében meg-
valósuló utcamodernizálás. Ez egy 6.387.024 lejes beruházás, amelynek 
az önrésze 329.278 lej. Az engedélyeztetési fázisban vagyunk, ám köz-
ben jelezte a gázszolgáltató, hogy az egész község területén ki szeretné 
cserélni a gázvezetéket. Ez bekavart egy kicsit, azonnal jeleztem, hogy 

Forgatókönyvek káoszra 
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a minap kijelentette: az 

államfő döntése, hogy „a PSD által a kormánynak kínált stabilitást 
tartja-e meg, vagy káoszba taszítja az országot”. 

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy az államelnök a májusra 
tervezett kormányváltással kapcsolatban azt mondta: azt a döntést 
fogja meghozni, amely Románia számára a legjobbnak tűnik. Nem 
is utalt arra a koalíciós megállapodásra, amely előírja, hogy május 
25-től a következő miniszterelnököt a PSD adja majd. 

Köztudott, hogy a PSD és a PNL között 2022 decemberében aláírt 
megállapodás szerint „az első miniszterelnököt a PNL adja, 2023. 
május 25-től a második jelölt a PSD nevében a 2024-es általános 
választásokig rendelkezik mandátummal”. 

A dokumentumban szerepel az is, hogy ha a miniszterelnök a meg-
állapodásnak megfelelően változik, a kormányban változik majd a 
két párt jelöltje között a miniszterelnök-helyettes, a közlekedési mi-
niszter, az európai alapok minisztériumának vezetője, a pénzügymi-
niszter, az igazságügyminiszter, a kormányfőtitkár és a 
miniszterelnöki kancellária vezetője is. 

A jelek szerint az elnök ismét betart a szociáldemokratáknak. Nem 
meglepő, hiszen már az első mandátuma elején mintha csak az életét 
a PSD ellehetetlenítésére tette volna fel. Ehhez tartotta magát teljes 
mandátuma alatt, olyannyira, hogy az ország valós problémáira 
nem igazán maradt ideje.  

(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Kaáli Nagy Botond  

Valentin-nap  
Erdélyben 
A 20. század óta globális szinten elter-
jedt „ünnep” a Bálint-, avagy Valentin-
nap, amikor a szerelmes párok 
egymást ünneplik. Azonban a fogyasz-
tói társadalomban ez a jellegzetes nap 
is átalakult. 

____________9.

Felépült a multifunkcionális orvosi rendelő               Fotó: Nagy Tibor

„Egyik szemünk sír, a másik nevet” 

A megvalósításokra koncentrálnak 
Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Földrengés  
Romániában 

Marosvásárhelyen is 
érezhető volt 

A Richter-skála szerinti 5,2-es 
erősségű földrengés volt hétfő dél-
után Olténiában, Gorj megyében – 
közölte az országos földfizikai in-
tézet (INCDFP). A földmozgás 16 
óra 58 perckor következett be 15 
kilométeres mélységben, epicent-
ruma Nagyszebentől 102, Cra- 
iovától 107, Piteşti-től 137 kilo-
méterre volt. Újabb, a Richter-
skála szerinti 3-as erősségű 
földrengést mértek 17 óra 21 perc-
kor 15 kilométeres mélységben, 
epicentruma Nagyszebentől 109, 
Craiovától 111, Piteşti-től 146 ki-
lométerre volt. Harminc perc le-
forgása alatt ez volt a második 
földrengés a térségben. (Forrás: 
Agerpres)

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



IDŐJÁRÁS 
Felhős, borús 
Hőmérséklet: 

max.  4 0C 
min.   0 0C

„A tévedés emberi életünk velejárója, az orvosi 
szakma gyakorlásában azonban a műhiba életet köve-
telhet. Mit jelent tévedni az orvoslásban? Mit tehetünk 
hibáink kiküszöbölése érdekében? Mit jelent jogilag a 
malpraxis hazánkban?” Ilyen és hasonló kérdésekre ke-
resnek választ a Szent Balázs Alapítvány konferenciá-
ján, amely február 17-én, pénteken kezdődik. A 
résztvevők a címben jelzett témát járják körül az elő-
adások és a műhelymunkák során a marosvásárhelyi 
Kultúrpalotában.  

A pénteken 15 órától tartandó megnyitót a téma fel-
vezetése követi a lelkész (Fekete Márton A tévedés mint 
az emberi élet velejárója), a pszichológus (dr. Mogyo-
rósy-Révész Zsuzsanna – HU – A tévedések pszicholó-
giája) és a filozófus szemszögéből (dr. Borsos Szabolcs 
A tévedések fogalmának filozófiai megközelítése). 

A továbbiakban az orvosi tévedések kategóriáiról 
(prof. dr. Egyed Imre patológus), a tényeken alapuló or-
voslás esetleges káros hatásáról (dr. Simon Kornél kar-
diológus – HU), a nocebóról (dr. Szabó Mónika 
diabetológus), valamint az orvosi tévedések művészi 
megközelítéséről hangzanak el előadások, a napot pedig 
B. Fülöp Erzsébet színházi estje zárja.  

Szombaton 9 órától szakspecifikus előadásokat hall-
gathatnak a jelenlévők, amit műhelymunkák követnek 
az orvoslás különböző területein elkövetett hibákról és 
a téma jogi megközelítéséről. A művészi élményt a Ti-
berius vonósnégyes fellépése nyújtja.  

Február 19-én, vasárnap 9 órától további műhely-
munkák következnek a Bálint csoport képviselőivel, 
majd a tévedések feldolgozásáról szóló panelbeszélge-
téssel tesznek pontot a rendezvény végére.  

A konferencia az MMDSZ, a MOGYTTE és a Stu-
dium-Prospero Alapítvány partnerségében jött létre. (b.)

Szászrégenben a János vitéz 
A Maros Művészegyüttes János vitéz című táncos 
mesejátékával február 16-án, csütörtökön délelőtt 11 
órakor Szászrégenben, az Eugen Nicoară művelődési 
házban vendégszerepel. Rendező-koreográfus Novák 
Ferenc Tata, zeneszerző Rossa László, szövegíró 
Novák Péter, a koreográfus munkatársai Rémi Tünde 
és Lengyel Szabolcs. A diákok számára szervezett 
előadásra a belépő 10 lejbe kerül, és a helyszínen, 
előadás előtt lehet megvásárolni. 

Bálint-napi szimfonikus  
hangverseny 

Bálint-napi szimfonikus hangversenyre várják a  
klasszikus zene kedvelőit február 16-án, csütörtökön 
19 órakor a Kultúrpalota nagytermébe. A Román Tele-
vízió Marosvásárhelyi Stúdiójával közösen szervezett 
koncerten a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szim-
fonikus zenekarát Jascha von der Goltz németországi 
karmester vezényli, szólót játszik Roman Fediurko uk-
rajnai születésű, Ausztriában élő zongoraművész. Mű-
soron: Mendelssohn-Bartholdy-, Schumann- és 
Richard Strauss-művek. 

Leckehangverseny 
A Rózsalovag címmel tartanak leckehangversenyt 
február 17-én, pénteken délelőtt 11 órától román, déli 
12 órától magyar nyelven a Kultúrpalota nagytermé-
ben. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfoni-

kus zenekarát Jascha von der Goltz németországi 
karmester vezényli, műsoron Richard Strauss: Rózsa-
lovag szvit, op. 59. A leckehangverseny témáját Carla 
Gliga és Fülöp Klára tanárnők mutatják be. 

43. borverseny  
Dicsőszentmártonban 

A Szent Márton Borlovagrend február 18-án, szomba-
ton 17 órától Dicsőszentmártonban, a Három Fenyő 
vendéglőben 43. alkalommal szervez borversenyt. A 
díjkiosztással, borkóstolóval és ünnepi vacsorával 
egybekötött eseményen a szászcsávási cigányzene-
kar muzsikál. A borversenyre benevező résztvevők a 
bormintát (három 7 dl-es palackban) 14-én, kedden 
és 15-én, szerdán juttathatják el a borlovagrend szék-
helyére (a dicsőszentmártoni múzeum alatti helyi-
ségbe), vagy falvakon a megszokott helyekre. A 
részvételi szándékot február 17-én, pénteken 14 óráig 
jelezhetik a 0740-026-395-ös telefonszámon Czirmai 
Leventénél. 

Jótékonysági néptáncest  
Szászrégenben és Beresztelkén 

A balánbányai Nexus Alapítvány szervezésében feb-
ruár 20-án, hétfőn este 7 órakor a Szegletek című 
néptáncelőadás tekinthető meg a szászrégeni Eugen 
Nicoară művelődési házban. Fellép a csíkszentdomo-
kosi Zivatar néptáncegyüttes és a Záporozók nép-
tánccsoport. A belépés ingyenes, az adományokat a 
szervezők a magyarfülpösi Szivárvány ház lakóinak 
ajánlják fel. A régeni fellépés előtt, február 19-én, va-
sárnap délután 6 órakor Beresztelkén is sor kerül az 
előadásra.

Ma BÁLINT és VALENTIN,  
holnap KOLOS és GEORGINA 
napja. 
KOLOS:  régi magyar személy-
név, ami a német Klaus névnek a 
magyar formája. GEORGINA:  
a Georgius (magyarul György) fér-
finév latin nőnemű alakjának to-
vábbképzése.

Változott a parkoló besorolása 
A marosvásárhelyi piacigazgatóság értesíti a gépkocsive-
zetőket, hogy a 2023. január 31-i 8-as számú helyi tanácsi 
határozat értelmében a Victor Babeş utca a Bazsarózsa 
(Bujorului) utcával való kereszteződésétől a Nicolae Grigo-
rescu utcával való kereszteződéséig a fizetéses parkolóhe-
lyek 2-es zónájába kerül át. Az elkövetkezőkben erre 
vonatkozó jelzéseket, illetve tájékoztató pannókat is kihe-
lyeznek a környéken.  

Örökbefogadókat várnak  
a kutyamenhelyre 

A marosvásárhelyi Prut utca 24. szám alatti kutyamenhely 
lakói örökbefogadókra várnak. Érdeklődni munkanapokon 
8.30-tól 18 óráig lehet a 0725-609-434-es telefonszámon.  

Mesedélután a Maros megyei  
könyvtárban 

Február 16-án, csütörtökön 18 órakor újabb mesedélutánra 
várják a gyermekeket a Maros megyei könyvtár gyermek-
részlegére. Meghívott Tekei Erika, az Erdélyi Hagyományok 
Háza Alapítvány munkatársa. A mese után kézműves-tevé-
kenységre kerül sor. 

Csoportos foglalkozás  
beteggondozókkal 

A HIFA-Románia Egyesület második alkalommal hirdeti 
meg az önegyüttérző csoportot, elsősorban fogyatékkal 
vagy krónikus betegséggel élő hozzátartozót gondozó sze-
mélyek számára Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 61. 
szám alatti Deus Providebit Tanulmányi Házban. Bővebb 
információk Nagy Lilla pszichológusnál a 0754-384-034-es 
telefonszámon. Jelentkezni február 19-ig az alábbi linken 
lehet: https://forms.gle/r7VynTCuxnoTvhZz8. A program 
február 21-én kezdődik, hat héten át heti egy csoportos ta-
lálkozóból (keddenként 17–19 óra között) és napi 10-15 
perc otthon végzett gyakorlatokból áll. A foglalkozáson azt 
keresik, hogyan lehet önmagunkkal úgy törődni, hogy az 
erőt adjon gondoskodni a ránk bízottakról – tájékoztatott az 
egyesület vezetősége.  

Radványi Hajnal új verseskötete 
Február 16-án, csütörtökön 16 órakor a Marosvásárhelyi 
Máltai Szeretetszolgálat Berek (Livezii) utca 1. szám alatti 
székhelyén bemutatják Radványi Hajnal A boldogság szi-
gete című verseskötetét. A könyvet Szász Anikó magyar 
szakos tanárnő ismerteti, a versekből szavalnak: Kovács 
Katalin, Szabó Mária, Kovács Dóra, Török Ágota máltai 
tagok. A szerzővel beszélget Tövissi Éva és Kovács Kata-
lin. 

Előadás a családról 
A házasság hete keretében, a Felsővárosi esték rendez-
vénysorozat részeként február 15-én, szerdán 19 órakor 
Kádár Annamária pszichológus Családi életciklusok és pár-
kapcsolati kommunikáció címmel tart előadást a marosvá-
sárhelyi felsővárosi református egyházközség templomá- 
ban (1989. December 22. utca 49. szám). Az előadás előtt, 
18 órától Benkő Mihály lelkipásztor tart bibliai bevezetőt. Az 
előadást beszélgetés és szeretetvendégség követi. A belé-
pés ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt várnak.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó  

14., kedd 
A Nap kel  

7 óra 28 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 46 perckor.  
Az év 45. napja,  

hátravan 320 nap.

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Orvosi tévedések és azok megelőzése 

Szombaton éjjel egyszerre három 
medve „látogatta meg” a marosvásár-
helyi állatkertet. Átmásztak a keríté-
sen, és az élelmezési blokk mögötti 
konténerben kerestek eledelt. A moz-
gásukat a közelben lévő térfigyelő ka-
mera rögzítette.  

Nem sérült meg senki, és kárt sem 
tettek semmiben, dolguk végeztével 
békésen távoztak. Szánthó János, az 
állatkert igazgatója jelezte a látogatást 
a polgármesteri hivatalnak és a kör-
nyezetvédelmi őrségnek, hogy a jog-
szabályoknak megfelelően hozzák 
meg a szükséges óvintézkedéseket. 

Újabb medve látogatók az állatkertben  

Fotó: marosvásárhelyi állatkert

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. február 13.

1 EUR 4,9037
1 USD 4,5915

100 HUF 1,2659
1 g ARANY 274,3439

RENDEZVÉNYEK



A liberálisok „kalapácsembere”, az első alelnök az 
államfői kijelentésre azt mondta, „az elnök úgy fog cse-
lekedni, ahogyan a legjobbnak tartja”. A PSD jelöltjé-
ről ő is „elfelejtett” nyilatkozni. 

Az államfő sem említette a múlt hét végén. Azt 
mondta: „Amikor a koalíció a kormányváltás mellett 
dönt, minden érdekelt fél bemutatkozik, és az alkot-
mánnyal összhangban ÉN meghozom a döntést, amely 
Románia számára a legjobb.” 

 Egyben emlékeztetett, hogy ez a koalíció kényszerből 
jött létre, és az ország érdekének megfelelően kell a to-
vábbiakban dönteni. 

Ez a kijelentés újabb olaj volt a tűzre az amúgy is kés-
élre menő koalíciós vitákban.  

Ahogy ilyenkor szokás, mindenki mondja a vélemé-
nyét, és különböző forgatókönyveket dobnak be a köz-
tudatba, el addig, hogy májusra akár fel is bomolhat a 
jelenlegi kormánykoalíció. 

Nem kell csodálkoznunk, hogy a kormánynak nincs 
ideje az emberek valós gondjaira. Valójában nem is iga-
zán érdekli őket más, mint a hatalmi harc és a jövő évi 
választások. Az sem, hogy jelenleg is káosz van az or-
szág vezetésében, ami tovább mélyülhet a következő 
időszakban.

Megtévesztő reklámok 
A házbizottság hétfői ülésén a szenátus ügyvivő el-
nöke, Alina Gorghiu arra kérte a testületet, hogy a fel-
sőház tárgyalja sürgősségi eljárással a szerencse- 
játékokat népszerűsítő audiovizuális reklámok betil-
tására vonatkozó törvénymódosító tervezetét. A par-
lamentben nyilatkozó politikus szerint aggasztó 
méreteket öltött az országban a fiatalok szerencse-
játék-függősége. Gorghiu ezért törvénymódosító ter-
vezetet nyújtott be a parlamentbe, amely szerint „tilos 
a kaszinókkal, szerencsejátékokkal vagy sportfoga-
dásokkal kapcsolatos audiovizuális kommunikáció 
bármely formájának sugárzása és megjelenítése”. A 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa szerint a sze-
rencsejátékokat népszerűsítő reklámok megtévesz-
tőek, mert jelentős és gyors nyeremények illúzióját 
keltik. (Agerpres) 

Nincs halasztás  
A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfői vezetőségi ülé-
sén nem volt szó a májusban esedékes kormányfő-
csere őszre halasztásáról – jelentette ki hétfői 
sajtótájékoztatóján az alakulat sajtószóvivője. Radu 
Opreától egyebek mellett megkérdezték az újságírók, 
hogy mérlegelik-e a miniszterelnök-csere őszre ha-
lasztását az ukrajnai helyzet változása esetén. A szó-
vivő azt mondta, a párt állandó bürójának hétfői 
ülésén a polgárok aktuális problémáinak megoldásá-
ról egyeztettek, a koalíciós megállapodás értelmében 
májusban esedékes kormányfőcsere nem volt téma. 
„Úgy gondolom, hogy az emelkedő élelmiszerárak 
problémájának megoldása, az energiaágazatban al-
kalmazotthoz hasonló intézkedés kidolgozása a fon-
tos most az ország polgárai számára” – nyoma- 
tékosította. (Agerpres) 

Támogatás az állattenyésztőknek 
2023. március 23-ig nyújthatják be kérelmeiket a 
2022-es tevékenységre járó állami támogatásra azok 
az állattenyésztők, akik az országos adatbázisban 
(BND) nyilvántartott szarvasmarhák állandó tulajdo-
nosai – tájékoztatott a Mezőgazdasági Kifizetési és 
Intervenciós Ügynökség (APIA). A támogatás keret-
összege 217,756 millió lej, azaz 44 millió euró. A ké-
relmeket az APIA-hoz kell benyújtani. A támogatás 
révén azokon a szarvasmarha-tenyésztőkön segít a 
kormány, akik tevékenységét 2022-ben negatívan 
érintette az ukrajnai válság. A támogatásra jogosultak 
azok az állattartók (magánszemélyek, egyéni vállal-
kozók, cégek, családi vállalkozások, mezőgazdasági 
társulások stb.), akik a BND-ben nyilvántartott szar-
vasmarhák tulajdonosai. A támogatás szarvasmar-
hánként 73 euró, az igényelhető legnagyobb összeg 
gazdánként 250.000 euró. A kifizetésekre 2023. de- 
cember 31-éig kerül sor. (Agerpres) 

Felmelegedés várható 
Országszerte felmelegedés várható a következő két 
hétben, csapadékra – esőre, havazásra, havas esőre 
– a hétvégén és február 24-e után lehet számítani – 
derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 
február 13-a és 26-a közötti időszakra vonatkozó elő-
rejelzéséből. Erdélyben a héten felmelegszik az idő, 
a nappali csúcsértékek átlaga a kezdeti 2-4 Celsius-
fokról fokozatosan 7-8 fokra emelkedik. A jövő hét 
enyhe lehűléssel kezdődik, 4 fok körüli maximumok-
kal, 21-e után azonban a nappali csúcsértékek ismét 
emelkedni kezdenek, elérve a 8-9 fokot. A minimumok 
mínusz 7 és plusz 2 fok között változnak majd, február 
18-a és 20-a között lesznek a legenyhébbek az éjsza-
kák. (Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Forgatókönyvek  
káoszra 
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Bajorország latba veti befolyását Ausztriánál Romá-
nia schengeni csatlakozása érdekében, és megpró-
bálja meggyőzni a román és bolgár csatlakozás ellen 
szavazó Ausztriát, hogy ne akadályozza felvételüket 
a határellenőrzés nélküli térségbe – ígérte Markus 
Söder, a német tartomány miniszterelnöke hétfőn 
Bukarestben, Nicolae Ciucă kormányfővel folytatott 
megbeszélését követően.  

Közös sajtóértekezletükön rámutatott: az Európai Unióban 
nincsenek első- és másodrangú tagállamok, egyik államnak 
sem kell kioktatnia a másikat. Söder azt mondta: az erdélyi 
szászokon és bánsági svábokon kívül is nagyon sok román ál-
lampolgár él és dolgozik Bajorországban, ők a legnagyobb 
külföldi közösség, és Bajorország büszke rájuk. 

Rámutatott: bukaresti látogatásával elismerését fejezi ki Ro-
mániának az utóbbi években elért fejlődésért. Markus Söder 
felidézte: néhány éve még nem lehetett tudni, milyen irányba 

indul Románia, de azóta sokat tett a korrupció megfékezéséért, 
ezt pedig támogatni kell. Söder szerint az igazságszolgáltatási 
és rendőri szervek együttműködése is jó, de ezt még javítani 
szeretnék.  

Nicolae Ciucă úgy vélekedett, hogy a német tartomány és 
Románia együttműködését az ipar, a digitalizálás, a mestersé-
ges intelligencia, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság terén 
lehet erősíteni. Hozzátette: a tavalyi első kilenc hónapban Ro-
mánia és Bajoroszág kereskedelmi forgalma elérte a 7 milliárd 
eurót. 

Nicolae Ciucă bejelentette, hogy újrakezdik a román–bajor 
kormányközi vegyes bizottság munkáját, együttműködnek az 
Ukrajna elleni orosz támadás következményeinek elhárításá-
ban, és közösen támogatják a nehéz helyzetbe került Moldovát 
is. 

A két kormányfő közös nyilatkozatot írt alá hétfőn Románia 
és Bajorország kapcsolatainak megerősítéséről. (MTI) 

Bajorország támogatja Románia schengeni csatlakozását 

Noha a kedvezőtlen feltétek továbbra is fennállnak, 
javultak az idei növekedési kilátások, az Európai 
Unió gazdasága elkerüli a recessziót – közölte az 
Európai Bizottság a hétfőn közzétett téli időközi 
gazdasági előrejelzésében. 

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos a prognózist is-
mertetve elmondta: csaknem egy évvel az Oroszország indí-
totta ukrajnai háborút követően az Európai Unió gazdasága az 
ősszel előrejelzettnél jobb alapokkal kezdte meg a 2023-as 
évet. Ezért a téli időközi előrejelzés az idei évre vonatkozó 
uniós növekedési kilátásokat 0,8 százalékra, az euróövezetben 
0,9 százalékra emeli, az őszi előrejelzésben prognosztizált 0,5, 
illetve 0,6 százalékos növekedéssel szemben. 

Közölte: a 2024-es növekedési várakozás változatlan: az 
EU egészében 1,6 százalékos, az euróövezetben pedig 1,5 szá-
zalékos. Az előrejelzés némileg csökkenti a 2023-as és 2024-
es inflációs előrejelzést is – tette hozzá az uniós biztos. 

A jelentés szerint a 2022 első felében tapasztalt bővülést 
követően a növekedési lendület a harmadik negyedévben 
alábbhagyott. A kedvezőtlen hatások ellenére az EU gazdasága 
elkerülte az ősszel vázolt negyedik negyedéves visszaesést. A 
2022-re vonatkozó éves növekedési ütem jelenleg 3,5 száza-
lékra becsülhető mind az EU-ban, mind az euróövezetben – 
közölték. 

Az ellátási források folyamatos diverzifikációja és a fo-
gyasztás csökkenése miatt a gáztaralékok szintje az elmúlt 
évek szezonális átlaga felett, a nagykereskedelmi gázárak 
pedig jóval a háború előtti szint alatt maradtak, ami javította 
az idei év növekedési kilátásait. Az EU munkaerőpiaca jól tel-
jesített, a munkanélküliségi ráta 2022 végéig 6,1 százalékon 
maradt. Az üzleti bizalom erősödik, és a januári felmérések 
arra engednek következtetni, hogy a gazdasági aktivitás 2023 
első negyedévében sem fog visszaesni – írták. 

A fogyasztók és a vállalkozások továbbra is magas energi-
aköltségekkel szembesülnek, és a maginfláció januárban is 
emelkedett, tovább rontva a háztartások vásárlóerejét. A foly-
tatódó inflációs nyomás közepette további monetáris megszo-
rításokra lehet számítani, ami nehezíti az üzleti tevékenységet 
és visszafogja a beruházásokat. 

A 2022-es csúcsértéket követően az infláció immár harma-
dik hónapja mérséklődik az euróövezetben. Az októberi 10,6 
százalékos csúcsérték után az infláció mérséklődni kezdett, ja-
nuárban 8,5 százalékra esett vissza. A csökkenés hátterében 
elsősorban a mérséklődő energiainfláció állt, ugyanakkor a 
maginfláció még nem tetőzött – emelték ki. 

Az előrejelzések szerint az éves átlagos infláció a 2022-es 
9,2 százalékról 2023-ra 6,4 százalékra, 2024-re pedig 2,8 szá-
zalékra csökken az EU-ban. Az euróövezetben várhatóan a 
2022-es 8,4 százalékról 2023-ra 5,6 százalékra, 2024-re pedig 
2,5 százalékra lassul. 

A belföldi kereslet az előre jelzettnél magasabb lehet, ha a 
nagykereskedelmi gázárak közelmúltbeli csökkenése erőtel-
jesebben érvényesül a fogyasztói árakban, a fogyasztás pedig 
ellenállóbbnak bizonyul. Mindazonáltal a folytatódó geopoli-
tikai feszültségekkel összefüggésben a csökkenő tendencia 
megfordulása sem zárható ki. A koronavírus-járványt követő 
kínai lezárások megszűntével a külső kereslet is erősödhet, 
ami azonban felhajthatja a globális inflációt – figyelmeztet-
tek. 

Az inflációs kockázatok továbbra is főként az energiapiaci 
fejleményekből erednek, ami szorosan kapcsolódik a növeke-
dési kockázatokhoz is. Különösen 2024-ben a felfelé mutató 
inflációs kockázatok a meghatározók, mivel az árnyomások a 
vártnál szélesebb körűnek és tartósabbnak bizonyulhatnak, ha 
a bérnövekedés hosszú távon az átlag feletti szinten marad – 
tették hozzá. Az uniós jelentés szerint Magyarország gazda-
sága 0,4 százalékkal zsugorodott 2022 harmadik negyedévé-
ben, mivel a korábbi fiskális ösztönzők hatása elhalványult, 
és súlyos aszály sújtotta a mezőgazdaságot. 

A magyar gazdasági növekedés fokozatosan élénkülni fog, 
ahogy az infláció mérséklődik és a külső kereslet javul. A reál-
GDP növekedése az előrejelzések szerint a 2022-es 4,9 szá-
zalékról 2023-ra 0,6 százalékra csökken, majd 2024-ben 2,6 
százalékra áll vissza. 

A jelentés szerint a HICP-infláció a 2022-es éves átlagos 
15,3 százalékról 2023-ra 16,4 százalékra emelkedik. Miután 
az árszínvonal alkalmazkodik a magasabb költségekhez, 2024-
ben az infláció várhatóan 4 százalékra mérséklődik. (MTI) 

EU-prognózis:  
az uniós gazdaság elkerüli a recessziót 

Az észak-atlanti katonai szövetség a kimerülőfélben 
lévő lőszerkészletek növelését tervezi annak érde-
kében, hogy segíteni tudja Ukrajnát területe és a la-
kosság védelmében az Oroszország indította 
háborúban – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszel-
ben hétfőn, a tagországok védelmi minisztereinek 
kedden kezdődő kétnapos tanácskozása előtt. 

Jens Stoltenberg újságíróknak nyilatkozva közölte: mivel 
az ukrajnai háború hatalmas mennyiségű lőszert és hadianya-
got emészt fel, növelni kell ezek gyártását az előállítási kapa-
citásba való befektetések fokozásával. 

Vlagyimir „Putyin (orosz elnök) és Oroszország továbbra 
is Ukrajna irányítására törekszik. Azt látjuk, hogy még több 
csapatot, még több fegyvert, még több képességet küld Ukraj-
nába” – fogalmazott. 

Mivel nincs jele annak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 
a békére készülne, folytatni kell Ukrajna támogatását egyebek 
mellett logisztikai segítségnyújtás által, valamint muníció, 
üzemanyag és alkatrészek, lőszerek és harckocsik biztosításá-
val, hogy a megtámadott ország eredményeket tudjon elérni a 
harctéren” – mondta. 

„Sürgősen kulcsfontosságú képességek átadására van szük-
ség Ukrajna számára, mielőtt Oroszország a csatatéren magá-
hoz ragadhatná a kezdeményezést” – fogalmazott. 

A NATO-tagállamok miniszterei kedden várhatóan repülő-
gépek esetleges szállításáról is tárgyalnak majd – tájékoztatott 

a főtitkár, majd hozzátette: az Ukrajnának vadászrepülőket 
szállító NATO-országok nem teszik a szövetséget a konfliktus 
részesévé. 

Az Egyesült Államok felett február 3-án észlelt, majd az 
amerikai hadsereg által lelőtt kínai megfigyelő léggömbbel 
kapcsolatban a főtitkár kérdésre válaszolva azt mondta, az is-
métlődő incidensek rávilágítanak arra, hogy a NATO-nak 
ébernek kell maradnia. A látottak azt mutatják, hogy Kína és 
Oroszország is fokozza a NATO-szövetségesek megfigyelését 
– közölte. 

A főtitkár ezzel összefüggésben közölte: a NATO biztosítani 
kívánja megfigyelési és hírszerzési tevékenységét az „egyre 
sűrűbbé váló” világűrben is egy új műhold pályára állításával. 
Az új eszköz támogatni hivatott a NATO-missziókat és -mű-
veleteket, lehetővé teszi továbbá adatok megosztását, meg-
könnyíti a tájékozódást, a kommunikációt és esetleges 
rakétakilövések előrejelzését. A védelmi miniszterek lépéseket 
fognak tenni a létfontosságú tenger alatti infrastruktúra védel-
mének fokozására is – mondta Stoltenberg. 

Bejelentette, hogy a kedden kezdődő tanácskozáson részt 
vesz Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter is. 

Jens Stoltenberg reményét fejezte ki, hogy mindezen célok 
elérésének érdekében a tagországok mihamarabb teljesítik 
azon 2014-es kötelezettségvállalásukat, amely szerint 2024-
ig közelíteni kell védelmi kiadásaikat a bruttó hazai termékük 
(GDP) két százalékához. (MTI)

NATO-főtitkár: a szövetség  
a lőszerkészletek növelését tervezi 



Ötödször szervezett közös-
ségi korcsolyapartit a Nyárád-
szeredai Önkéntes Tűzoltók 
Egyesülete. A szervezők ezút-
tal is a Nyárád egyik ágán 
nyújtottak lehetőséget jégre 
állni, de a jó hangulatról is 
gondoskodtak szombaton. 

Az elmúlt évekhez képest későn 
érkezett az igazi tél, ami lehetővé 
tette a korcsolyapálya kialakítását a 
Nyárádon. Az önkéntes tűzoltók 
már a múlt kedden elkezdték vízzel 
locsolni a Nyárádot borító jeget, de 
nem azzal a céllal, hogy még vas-
tagabbá, hanem hogy felületét 
egyenletessé tegyék. Ehhez több-
ször is vizet pumpáltak ki tűzoltó-
autóval a szomszédos tóból, és 
vízágyúval terítették el a kiválasz-
tott jégfelületen, amit csütörtökre 
sikerült is megfelelővé tenni, és 
már aznap megejtették a „főpró-
bát”, mintegy negyven gyerek és 
felnőtt tesztelte, hogy megfelelő-e 
a jégfelület, amit aztán tovább ke-
zeltek, és szombatra meghirdették 
a korcsolyázást a nagyközönség 
számára is. Annak ellenére, hogy 
13 órára hívták az érdeklődőket, 
délelőtt már „kénytelenek voltak” 
egy nagy csapatot fogadni, ugyanis 
a helyi iskola több osztályának ta-
nulói érkeztek meg tanárok és szü-
lők felügyeletével, azaz szervezett 
körülmények között, így délutánra 
már több százra lehetett tenni a 
jégen megfordulók számát, és még 
mindig folyamatosan érkeztek az 
érdeklődők – mondta el a Népúj-
ságnak Kacsó István parancsnok, a 
szervező egyesület vezetője. 
Mindez azt bizonyítja, hogy igény 
van erre az eseményre, és az ilyen 
szervezett korcsolyapartiknak kö-
zösségépítő erejük van. Ennek na-
gyon örülnek, hiszen a város 

önkormányzata nem tud korcsolya-
pályát biztosítani, annak energia-
költségeit képtelen volna fedezni, 
így az önkéntes tűzoltók használják 
ki a helyi lehetőségeket, és szerve-
zik meg ezeket az alkalmakat. 

Ugyanők gondoskodtak a jó han-
gulatról is, az ifjak felcsaptak le-
mezlovasoknak, sőt füstágyút és 
esti megvilágítást is biztosítottak, 
napközben a helyszínen zsíros és 
pástétomos kenyeret, szalonnát le-
hetett enni hagymával, kaláccsal és 
az üstökből forró teával vagy borral 
is kiszolgáltak bárkit – ingyen. Ör-
vendezve mondta el a parancsnok: 
amit az elmúlt években a tűzoltók 
ráfordítottak, most a közösség kezdi 
visszafordítani, egyre több felaján-
lás érkezik, hogy egész nap ha-
rapni- és kortyolnivaló álljon a 
látogatók rendelkezésére. 

Első alkalommal jött el fiával a 
jégre a helyi Balázs Annamária. Ta-
valy egy kis tavon tanult a gyerek 
korcsolyázni Kibéden, nemrég el-
vitték Székelyudvarhelyre is jégpá-
lyára, most pedig itthon adtak 
lehetőséget, hogy gyakorolja és 
gyarapítsa képességeit. Nagyon ba-
rátságos a környezet, sokan voltak, 
jó volt a hangulat. Nagyon jó ötlet 
volt, többször meg kellene ismé-
telni – mondta el az édesanya.  

Szintén első alkalommal érkezett 
családjával a helyszínre Kiss Attila. 
Ők Székelybósból jöttek egy meg-
hívás folytán, voltak már a maros-
vásárhelyi jégpályán, de itt nagyon 
tetszett nekik, a természetes környe-
zet, a családias hangulat, a jó levegő 
nemcsak a kisgyereküket ragadta 
meg – tette hozzá. 

 Nemcsak kisgyerekeket vagy 
kisgyerekes szülőket láthattunk a 
jégen, hanem akár nagyszülőket is. 
Miért korcsolyázik a Nyárádon? – 
kérdeztük egy középkorosztályhoz 
tartozó, nem gyermekkel érkező 
helyi nőt. Egy közeli faluban nőtt 

fel, de gyermekkorában nem volt 
korcsolyájuk, mint a városi gyere-
keknek, akkor nem voltak ilyen al-
kalmak. Elmentek ugyan télen 
társaival a Nyárádra, de a szülők 
oda sem engedték szívesen a gyere-
keket, ezért most felnőtt fejjel pó-
tolni szeretné az akkor nem létező 
lehetőségeket. Ő is első alkalommal 
érkezett ide, mivel a munkahelye 
ezt nem tette lehetővé az előző 
években, s bár járt már műjégpá-
lyán, jobban örül ennek a természe-
tes környezetnek – lelkendezett Á. 
Annamária. 

Az előkészületekben és a hétvégi 

szervezési munkában oroszlánrészt 
vállalt az önkéntes tűzoltók ifjúsági 
csapata is.  

Kérdésünkre Incze Balázs el-
mondta: szeretnek segíteni máso-
kon, ha tehetik, ilyen rendez- 
vényeken is próbálnak embertársaik 
javára szolgálni. Mivel helyben 
nincs lehetőség műjégpályára, szí-
vesen vállalkoztak arra, hogy a 
Nyárádon teremtsenek feltételeket. 
Sokan vannak, az ifjú tűzoltóktól 
nem igényelt különösebb erőfeszí-
tést ez a munka, és már tavaly is be-
segítettek, mivel akkor is nagy volt 
az érdeklődés – fűzte hozzá.  

Kacsó István parancsnoktól meg-
tudtuk: a hét végén 16-17 centimé-
ter volt a jég vastagsága a kor- 
csolyatéren, a használható felületet 
szalagokkal jelölték ki.  

A jég jóval lassabban olvad el, 
mivel ez a hely fagyos zugban van, 
így néhány plusz fokos nappali fel-
melegedés még nem árt a jégfelü-
letnek, ezért a tűzoltók remélik, 
hogy az éjszakai mínuszok hatására 
legalább még egy hétig használható 
lesz a korcsolyapálya.   

A felületet folyamatosan figyelik, 
és ha úgy ítélik meg, hogy kezd ke-
vésbé biztonságos lenni, lezárják a 
helyet, és értesítik erről a lakossá-
got.

A Teleki Téka freskós termé-
nek felújítását 2018-ban 
kezdték el, de a világjárvány 
miatt félbemaradt, a szakem-
berek 2022 nyarán kezdhet-
tek el újra dolgozni. Az 
emeleten található terem 
pasztellszínű tájképeket áb-
rázoló freskói ma eredeti 
szépségükben csodálhatók 
meg, igaz, hogy a falfelülete-
ken és a mennyezeten akad 
még munka. A terem pado-
zata, a körülbelül 200 éves 
parketta ugyancsak felújí-
tásra vár.  

Kulturális rendezvények  
helyszíne lesz 

Kovács Mihály Levente, a Maros 
Megyei Tanács alelnöke a freskós 
teremben tartott hétfői sajtótájékoz-
tatóján elmondta, hogy a megyei ta-
nácsnak a kulturális örökség 
megőrzését célzó projektjei közül a 
Teleki Téka felújítása különös je-
lentőségű. A város emblematikus 
épületének restaurálási munkálatai 
során a tetőszerkezet újult meg. Ta-
valy júniusban kezdték el, nyolc 
hónap állt a kivitelező rendelkezé-
sére, a munkát sikerült ezalatt befe-
jezni. Kijavították a tetőzetet, 
kicserélték a hibás szerkezeti ele-
meket, és újrafedték az épületet. A 
tetőjavítás alkalmával kicserélték az 
esővíz-elvezető csatornákat is, és 
tűzvédelmi szempontból biztonsá-
gossá tették az ingatlant. A munká-
latok összértéke 1,45 millió lej volt.  

A freskós terem restaurálása foly-
tatódik, kisebb munkálatok marad-
tak még a falfelületeken, illetve a 
mennyezeten. A freskók restaurá-
lása 137,2 ezer lejbe került. A terem 
szépségét a restaurált padló teszi 
majd teljessé, ennek munkálatait a 
közeljövőben kezdik el.  

A Teleki Téka emeleti nagyter-
mét, melynek ablakai a Bolyai térre 

nyílnak, hajdan bál- és gyűléste-
remként használták. Falait eredeti-
leg a 19. század elején készített, 
tájképeket ábrázoló falfreskók dí-
szítették, amelyeket – a művészet-
történészek szerint – egy 
nagyszebeni festő készített. A fres-
kókat az idők során többször is be-
meszelték. A Bolyai- és a Teleki- 
könyvtár egyesítése után a termet 

raktárnak használták, csak tíz éve 
ürítették ki. A falak tönkrementek, 
de a restaurátorok szakszerű mun-
kájának köszönhetően a mészréte-
gek alól sikerült „előhívni” a 
freskókat, és rekonstruálni őket. A 
munkát Kiss Lóránd restaurátor 
csapata végezte, amely a Kultúrpa-
lota Tükörtermének igényes restau-
rálását is vállalta.  

Kovács Mihály Levente szerint a 
freskós terem teljes pompájában 
kulturális rendezvények, könyvbe-
mutatók színhelye lesz majd. 

Régészeti látogatóközpont 
lesz Mikházán 

A kulturális létesítményeknél 
maradva, a megyei tanács alelnöke 
tájékoztatott, hogy a Maros Megyei 
Múzeum egy 2,1 millió eurós nagy 
pályázatot nyert meg az Országos 
Helyreállítási Tervből megvalósuló 
várak, kastélyok, római útvonalak 
projekt keretében a mikházi régé-
szeti park látogatóközpontjának ki-
alakítására. A munkát 2026 
augusztusára kell befejezni. A me-
gyei tanács önrésze 682 ezer lej.  

A projektek közé tartozik még a 
Kultúrpalota felújítása – erről be-
számoltunk olvasóinknak. A külső 
munkálatok a burkolatok, a kő- és a 
dekoratív fémelemek, a tető javítá-
sára vonatkoznak, míg a belső mun-
kálatok során a Tükörtermet, a 
megyei könyvtár lépcsőházát, a fa-
burkolatot fogják helyreállítani. 
Ezeket év végéig kell befejezni. A 
projekt összértéke 10,9 millió lej.  

A természettudományi múzeum 
teljesen megújult, most folyik a mo-
dern múzeumi eszközök beszere-
lése. Mindezt tavaszra kell 
befejezni.  

A tanács alelnöke szerint a mú-
zeum igen vonzó lesz a látogatók 
számára, színvonala a korszerű eu-
rópai múzeumokéval vetekszik. A 
múzeum felújításának költségvetése 
12 millió lej, amiből 9,2 millió visz-
sza nem térítendő támogatás.  

S ha már a költségekről van  
szó, a Maros Megyei Tanács idén  
a kulturális intézményekre 48,5 
millió lejt szán a tavalyi 44,8 mil- 
lióhoz képest.

 Gligor Róbert László 

Egyetlen nap alatt több százan vették igénybe a Nyárádon kialakított jégpályát     Fotó: Gligor Róbert László 

Fotó: Nagy Tibor 

Megnyílt a korcsolyapálya a Nyárádon 

Restaurálták a Teleki Téka freskós termének falait 
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Erdély-szerte rendkívüli népsze-
rűségnek örvend a klasszikus ka-
baré, a nevettető jeleneteket 
felvonultató színházi előadás, ami-
lyet a marosvásárhelyi Hahota szín-
társulat visz színre a farsangi 
időszakban. A Megette a fene az 
egészet! című, szilveszterre össze-
állított kabarénak várakozáson fe-
lüli a sikere Marosvásárhelyen és a 
székelyföldi településeken egya-
ránt. A társulat betervezett előadásai 
a hetvenhez közelednek, és újabba-
kat kell besűrítenie a programba, 
vissza kell térnie egy-egy városba, 
mert akik kimaradtak az élményből, 
elvárják ezt. A Hahota idei sikeres 
„meneteléséről” Puskás Győző ve-
zető színésszel beszélgettünk.  

– A szilveszteri kabarét folyama-
tosan játsszuk, hála istennek min-
denhol nagy sikert arat az előadás. 
A jegyekért egész Székelyföldön to-
longás, mondhatni cirkusz volt. So-
rokat álltak, s baj lett, amikor 
elfogyott a jegy. Olyan jelenség ta-

pasztalható, mint húsosztáskor a 
múlt rendszerben. „Kiéhezett” a kö-
zönség a kabaréra, a könnyű mű-
fajra, nevetésre, szórakozásra. 

Múlt hét végén már a negyvene-
dik előadásnál tartottunk, ebből 23 
Marosvásárhelyen volt. Sepsiszent-
györgyön hat előadás volt, de ez 
sem volt elég, nem jutott mindenki-
nek jegy, még sokan szeretnék látni 
a kabarét, így Sepsiszentgyörgyre 
vissza kell mennünk két előadással. 
Udvarhelyen sem volt elég a négy 
előadás, de ott sajnos a továbbiak-
ban nem biztosított a terem. Koron-
don voltunk már, de ott is újabb 
előadást kell beütemeznünk, 
ugyanis a szovátaiak is oda jönnek, 
mert a fürdővárosban nem tudnak 
fűtött termet biztosítani. Brassóban 
két előadásunk volt, ott is újabbakat 
kell játszani. A következő időszak-
ban Kézdivásárhelyen lesz négy 
előadás, itt is minden jegy elkelt, 
úgyhogy két újabb előadást kell be 
terveznünk. Csíkszeredában szintén 
hat előadás lesz a Szakszervezetek 
Művelődési Házában, ott van a leg-

nagyobb terem, ahol eddig fellép-
tünk. A közönség kérésének eleget 
szeretnénk tenni, de nem lehet min-
denhová visszamenni, mert nem 
lehet győzni sem idővel, sem erő-
vel.  

– Ilyen rövid idő alatt hogyan le-
hetett ennyi előadást beütemezni?  

– Volt úgy, hogy naponta kétszer 
is felléptünk. Sepsiszentgyörgyön 
három nap alatt hat előadásunk volt. 
Összesen 68 előadást tábláztunk be, 
ennél többet már nehezen lehet vál-
lalni, mert hetente legalább egy sza-
badnapra szüksége van a társu- 
latnak. A tervek szerint március kö-
zepéig játszunk, túllépjük a farsangi 
időszakot, mert nem férünk bele az 
időbe. Húsvét előtt lesz vége a fel-
lépéseknek.  

Cseke Péter 30 éve játszik  
a társulatban 

– A színészek közül Cseke Péter 
32 éve tagja a társulatnak, 30 éve 
rendszeresen játszik. Őt ünnepelté-
tek ebben az évadban. 

– Cseke Péter a kezdetektől tagja 

a Hahota színtársulatnak, a pandé-
mia két évét leszámítva 30 éve ját-
szik. Kiválóan beilleszkedik a 
csapatba, nagyon jó kolléga, konf-
liktuskerülő, nagy alázattal vállalja 
a szerepeit, nagyon becsületre 
méltó ember. Szívvel-lélekkel ala-
kítja a szerepeit, jó figurákat tud 
„hozni”. Mellette megemlítem a 
Szőlősi Pénzes Szilárd, Halmágyi 
Éva, Gönczy Katalin nevét is, akik 
szintén régóta tagjai a társulatnak, 
mindhárman bábszínészek. Gáll 

Ágnes kolléganőnk jelenleg szülési 
szabadságon van. Örvendetes Kele-
men Barna jelenléte, illetve Bodoni 
Ildikó, a társulat énekesnőjének fel-
lépése. Nagyon érezzük Székely 
Éva színművésznő hiányát, ő pótol-
hatatlan – fogalmazott Puskás 
Győző, a társulat vezető színésze.  

A sikeres kabaré-előadást Ko-
vács Levente rendezte, díszlet- és 
jelmeztervező Szabó Annamária, a 
társulat menedzsere Jakab Zsom-
bor. 

Cseke Péter és Puskás Győző           Fotó: Jakab István

Marosvásárhelyen kezdődik a Petőfi 
Kulturális Ügynökség (PKÜ) ötállomá-
sos erdélyi, széppróza napi turnéja: 
február 18-án  16 órakor, Jókai Mór 
születésnapján a Gemma Kávézóba 
hív a PKÜ és a Marosvásárhelyért 
Egyesület, hogy egy különleges iro-
dalmi esten különleges szerzőkkel ta-
lálkozzon a közönség egy új irodalmi 
emléknap megünneplésének apropó-
ján. 

Amint azt a szervezők közleménye tudatja, 
a Petőfi Kulturális Ügynökség egyik fontos 
célja, hogy a kortárs magyar szépirodalmat el-
juttassa a Kárpát-medence bármely szegle-
tébe, ahol arra igény mutatkozik. Ezért az 
ügynökség Kárpát-medencei programigazga-
tósága igyekszik jelen lenni minden fontos ha-
táron túli irodalmi rendezvényen, könyvkiál- 
lításokon, vásárokban, fesztiválokon, magyar 
napokon, és saját eseményeket is szervez. A 
KMI 12 elnevezésű programban évente kivá-
laszt a Kárpát-medencei alkotók közül tizen-
két szerzőt, akiknek segít a közönséggel az 
eddigieknél aktívabb kapcsolat kialakításá-
ban, műveik népszerűsítésében. 

A magyar széppróza napját 2018 óta tartják 
február 18-án, Jókai Mór születésnapján. Az 
ünnep alkalmával Kárpát-medence-szerte iro-
dalmi esteket, kötetbemutatókat, felolvasáso-
kat szerveznek. Idén először a Petőfi 
Kulturális Ügynökség (PKÜ) Kárpát-meden-
cei Programigazgatósága turnét indít Er-
délybe, hogy népszerűsítse ezt az irodalmi 
ünnepet, a KMI 12 prózaíróit és műveiket. 
Szeretnének ezzel az úttal hagyományt terem-
teni Erdély fontos városaiban az új irodalmi 
emléknapnak a megünneplésére.  

A meghívott szerzők: Sándor Zoltán író 
(Szabadka, Vajdaság). 1973-ben született 
Nagybecskereken, Szabadkán él. 2007-től a 
Magyar Szó napilap újságírója, 2013 óta az 
Újvidéki Rádió Szempont című kulturális mű-
sorának munkatársa. 2000-től 2007-ig a 
muzslai Sziveri János Művészeti Színpad el-
nöke, a 2004 és 2016 között megjelenő Sikoly 
irodalmi és művészeti folyóirat főszerkesz-
tője. 1999 óta publikál. 2002-ben jelent meg 
első, Sár című verseskötete. 2003-ban kiadott, 
Az élő J. K. című novelláskötete óta prózát 
közöl. Legutóbbi könyve, a Korunk lenyo-
mata – Könyv az olvasásról című esszékötete 
2020-ban jelent meg. Szerb nyelvről fordít. 
Kötetei: Sár (versek, 2002); Az élő J. K. (no-
vellák, 2003); A szoba (novellák, 2005); 
eMese (regény, 2006); Föltámad a szél (no-
vellák, 2014); Térdről a világ (elbeszélések, 
2015); J. K. (novellák, 2016); A gonosz átvál-
tozása (elbeszélések, 2018); Korunk lenyo-
mata – Könyv az olvasásról (esszék, kritikák, 
tanulmányok, 2020). Előkészületben: Spirál 

(elbeszélések). Fordításkötetei: David Alba-
hari: Különös történetek (kisprózák, 2015); 
Svetislav Basara: A föld szíve (regény, 2015) 
Díjai: Herceg János-díj (2011); a Gion Nán-
dor novellapályázat nyertese (2016). 

Szöllősi Mátyás író, költő, fotográfus (Bu-
dapest). 1984-ben született Budapesten, 2010-
ben végzett a Károli Gáspár Református 
Egyetemen. 2005 óta publikál, 2010-ben je-
lent meg első, Aktív kórterem című verseskö-
tete. Első prózai munkájával, a Váltóáram 
című elbeszéléskötettel 2017-ben elnyerte a 
legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat. 
Simon Péter című első regénye 2018-ban je-
lent meg. A kritikák prózáját Mészöly Mik-
lóshoz és Alfred Hitchcock filmnyelvéhez is 
hasonlították már, és költészetében is kiemel-
ték hajlamát a lírai epikára. Műveit angol, 
horvát és német nyelvre fordították le. Mun-
káját már fotóriporterként is több díjjal elis-
merték. Kötetei: Aktív kórterem (versek, 
2010); Állapotok – negyvenöt töredék (ver-
sek, 2011); Váltóáram (elbeszélések, 2016); 
Budapest Katalógus (fotóalbum, 2017); 
Simon Péter (regény, 2018); Illegál (két kis-
regény, 2020); Szabad (válogatott és új ver-
sek, 2022). Előkészületben: Fóbia (regény). 
Irodalmi díjai: Mozgó Világ-nívódíj (2008); 
Margó-díj (2017); Látó-díj (2017). 

A szervezők: Luzsicza István költő, iro-
dalmi szerkesztő (Fót). 1975-ben született Bu-
dapesten. Közgazdasági és államigazgatási, 
majd Egerben művelődésszervezői tanulmá-
nyokat folytatott. Jelenleg a Petőfi Kulturális 
Ügynökség Kárpát-medencei Programigazga-
tóságának irodalmi szerkesztője. Verseket 
2001-től, tanulmányokat, kritikákat, recenzi-
ókat 2009 óta publikál irodalmi folyóiratok-
ban és internetes oldalakon. Több antológia 
szereplője és szerkesztője. 

Kötete: Az artista estére hazamegy (versek, 
2006). Előkészületben: Idill a körülmények-
hez képest (versek). 

Oberczián Géza író, projektvezető (Duna-
keszi). 1961-ben született Budapesten. Er-
désznek készült, de diplomát végül a gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen szerzett. Dolgo-
zott tudományos kutatóként, volt dániai ösz-
töndíjas, kipróbálta magát reklámügy- 
nökségnél, végül rátalált a vállalati tanácsadás 
világára. Jelenleg a Petőfi Kulturális Ügynök-
ség projektvezetője. A Magyar Írószövetség 
választmányi tagja. 2013 óta publikál prózá-
kat neves folyóiratokban, a Magyar Napló-
ban, a Napútban, az Irodalmi Jelenben, a 
Székelyföldben, a Palócföldben, a Ligetben 
és másokban. Kötetei: Nógrádgárdonyi napló 
(novellafüzér, 2016); Áramlás (kisregény, 
2018); Hátsó szoba (válogatott novellák, 
2020); A küldöttek (regény, 2021); Téridő tri-
lógia (három kisregény, 2023). (Knb.)

Ha van biztos pont Marosvásárhely zene-
életében, aki olyan vonzó emberi tulajdon-
ságokkal rendelkezik, mint a zeneszerzők és 
a művek tisztelete, felkészültség, igényes-
ség, harmonikus együttműködés a zenész-
társakkal, művészi alázat, György Levente 
az a filharmónia élén. Ittléte óta európai és 
világhírű karmesterek és előadóművészek 
ismerkednek Kultúrpalotánk szépségével és 
akusztikájával, zenekarunk jó színvonalá-
val.  

Múlt heti hangversenyünk két meghí-
vottja Dobszai Péter karmester, orgonamű-
vész és Petrus Bölöni Áron csellóművész 
volt. Műsorválasztásuk igazi csemege. A 
Schumann zeneszerzői áramköréből kiin-
duló Brahms, majd Brahmson át Dohnányi 
Ernő. A műsorban Brahms – Akadémiai ün-
nepi nyitány, Dohnányi Ernő – D-dúr Kon-
zertstück gordonkára és zenekarra op. 12. és 
R. Schumann 4. d-moll szimfónia op. 120 
szerepeltek. 

 Dobszai szereti, amit csinál. Szereti 
mindhárom mű esetében. Szeret kísérni és 

szeret irányítani. Egyszerűen magával 
ragad, visz. Lenyűgöz. A nyitányt élvezi, kí-
sérőként gondos, precíz, vigyáz a gordonka 
pátoszára, együtt lélegzik a szólistával. 

 A szimfónia tételei Mendelssohn mintá-
jára egybefolynak. A szerkezet középen 
halad a klasszikus szimfónia és az újroman-
tikus szimfonikus költemény között. A Ro-
máncra gyengéd simogatások válaszolnak, 
programjelzései nincsenek, költői szándé-
kait csak a hangok hirdetik. Dobszai korá-
hoz képest elmélyült művész, s még 
nemesedik, még égetőbbé válik a szenve-
dély a romantika álomvilága felé. 

Rendkívül romantikus és lírai kompozí-
ció, gyönyörűen előadva, mondhatjuk a 
Dohnányi-mű meghallgatása után. Petrus 
csellóhangja érdekesen, szinte szerelmesen 
mély, telt, Dohnányi dallamgazdagsága ma-
gával ragadóan uralta a hangszer lehetősé-
geit, melyet Petrus minden tehetségével a 
mű, az előadás rendelkezésére bocsátott. 
Nagyszerű muzsikust ismerhettünk meg 
benne. 

A közönség lelkesen ünnepelte a művé-
szeket és a zenekart.

Marosvásárhelyen rajtol a PKÜ  
magyar széppróza napi turnéja 

Zenekritika  
 Dobszai Péter és Petrus Bölöni Áron 

hangversenye 

A Hagyományok Háza Hálózat – Kár-
pátalja az áldatlan állapotok ellenére is tel-
jesítette a célkitűzéseit. A részleteket Pál 
Katalin, a kárpátaljai hálózat vezetője fog-
lalja össze. 

„Az elmúlt század történelme és a kö-
zelmúlt történései mindenre felvértezték a 
kárpátaljai magyarságot. A pandémiával 
szemben megtanultunk védekezni, s vele 
élni, mire ezen túl voltunk szerencsésen, 
egy következő kataklizmával, a kialakult 
háborús helyzettel kellett szembenéznünk, 
amire nem számítottunk. A február-márci-
usi ijedelem után számot vetettünk az ak-
tuális helyzettel, amihez igyekeztünk ismét 
alkalmazkodni.  

Mintegy tizenhét programot terveztünk 
be az elmúlt évre, amelyeket egy esemény 
kivételével teljesítettünk. A különböző ver-
senyeket a Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetséggel és a Génius Jótékonysági 
Alapítvánnyal karöltve szerveztük. E meg-
mérettetések közül az Által mennék én a 
Tiszán… népdaléneklési versenyt március-
ban online formában tudtuk levezetni. 
Megtartották a Szól a fülemüle VIII. Kár-
pátaljai Népzenei és Néptánc-tehetségku-
tató verseny döntőjét, amit általában egy 
elődöntő előz meg. Október 1-jén viszont 

egyfordulós verseny keretében bonyolítot-
tuk le, a szakmai zsűrit ismét mi biztosítot-
tuk. A különböző intézményekben meg- 
rendeztük – heti rendszerességgel – az ál-
landó műhelyfoglalkozásokat; a hagyomá-
nyos helyszínek májusban a nagyszőlősi 
Révész Imre Galériával bővültek.  

Különösen nagy figyelmet fordítottunk 
a Hagyományőrzés az óvodában elneve-
zésű programsorozatra. Beregszászban, 
Visken, Tiszabökényben és Forgolányban 
nyolc csoportban szerveztünk hagyo- 
mányőrző foglalkozásokat. 

Amennyiben a beszámolóból kiemelhe-
tek valamit, azok a képzéseink lehetnek. 
Amit nem tudtunk Kárpátalján megvalósí-
tani, azt Magyarországon szerveztük meg. 
Ezek között említhetem a viseletvarró tan-
folyamot, a néptáncoktatói módszertani 
képzést és a kézművesképzést. 

A hagyományos mentortalálkozónkon 
itthon 630 fő vett részt, s különösen hálá-
sak voltunk a magyarországi oktatóknak, 
hogy a nehézségek ellenére is vállalták az 
utazást. Májusban korlátozott létszámmal 
– alkalmazkodva a helyi rendeletekhez – 
tartottuk meg a táncház napját. Az anyaor-
szág adott viszont otthont a 26. Kárpátaljai 
népzene-, néptánc- és kézművestábornak, 
amin mintegy félszáz kárpátaljai gyerek 
vehetett részt.”

Háborúban sem hallgattak a múzsák 
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azokkal az utcákkal kezdjék, ame-
lyek a Saligny-terv keretében mo-
dernizálásra kerülnek, hiszen a 
vezeték nagyon hosszú, közel 13 és 
fél kilométernyi, a leaszfaltozandó 
utcák hosszúsága pedig 2,5 kilomé-
ter. Együttműködünk annak érdeké-
ben, hogy minél kevesebb kárral 
járjon a helyreállítás, hiszen az új 
vezeték lefektetéséhez a már hely-
reállított utcákon is fel kell törni az 
aszfaltot. A kivitelező kötelessége 
újraaszfaltozni ezeket, de sajnos 
tudjuk, hogy ahol egyszer már meg-
szakították a réteget, ott mindig ma-
radnak rések, amelyeken 
beszivároghat a víz, és ez gondot 
okozhat később, ám nincs mit ten-
nünk. Egyik szemünk sír, a másik 
nevet. 

A másik nagy tervünk az utoljára 
20 éve javított, úgynevezett régi 
nagy híd újjáépítése, hogy az a mai 
normáknak megfelelővé váljon, és 
a jelenlegi 10 helyett 40 tonnás jár-
művek is áthaladhassanak rajta. A 
község gazdasági területeinek fele a 
Küküllőn innen, fele pedig azon túl 
van, ez a híd (is) összeköti a kettőt. 
Ezt norvég alapból pályáztuk meg, 
elkészült a terv, jelenleg az engedé-
lyek megszerzésén munkálkodunk. 
A híd felújítása 5.351.836 lejes be-
ruházás, amelynek 15 százaléka – 
tehát 7-800.000 lej – önrész. 

Sportterem, szolgálati lakás, 
költséghatékony  
berendezések 

A sportterem felépítése is tervben 
van. Az iskolának van ugyan egy 
nagy terme, de az csak tornaórák 
tartására alkalmas, nem akkora, 
hogy sporteseményeket is megren-
dezhessünk benne. Kérelmeztük a 
fejlesztésügyi minisztérium beruhá-
zási alapjánál az iskola udvarára 
egy terem megépítését. Jóváhagy-
ták a kérést, háromfajta típustervből 
kellett választanunk, ám a legkisebb 
túl kicsi lett volna, a középsőt nem 
tudtuk adaptálni a terület alakja 
miatt, így készítettünk egy új ter- 
vet – jelenleg folyamatban van az 
engedélyeztetés –, amelyet el is fo-
gadtak. A sportterem felépítésének 
költsége 12.823.000 lej, csak a te-
rületrendezés 380.000 lejre rúg. De 
nagy szükség van rá, mindenképpen 
szeretnénk megépíteni. 

A helyreállítási alapból szolgálati 
lakásokat fogunk építeni a volt vá-
sártér területén, csendes környezet-
ben, fiatal orvosok és tanárok 
számára. Ezt is jóváhagyták, a szer-
ződést aláírtuk, de a sporttereméhez 
hasonlatos problémába ütköztünk: 

az a terv, amelyet modellként aján-
lottak fel, nem felelt meg, így egy 
olyan saját, a képbe, a tájba illő, 
rusztikus stílusú épületet terveztet-
tünk, amely megfelel a célnak. Sür-
get a határidő, jelenleg a tervezési 
közbeszerzésnél tartunk, 2025 vé-
géig szeretnénk felépíteni az épüle-
tet. A községben és a környéken 
rendelő orvosok, tanárok kérvé-
nyezhetik majd a lakhatást a hat 
darab 52 négyzetméteres, kétszoba-
konyhás és fürdőszobás lakrészből 
álló, emeletes épületben. 

A közvilágítás felújítására is si-
került pályázatot nyernünk. Ez nem 
akkora volumenű projekt, mint az 
előbbiek, de 589.000 lejes összkölt-
ségével ez is jelentős egy kisközség 
számára. Bonyolult rendszerből áll, 
ami energia- és költséghatékonnyá 
teszi a közvilágítást. 

Ehhez hasonlóan a polgármesteri 
hivatal épületének energia- 
és költséghatékonnyá téte-
lére – ami a nyílászáróktól a 
fűtésrendszeren keresztül a 
napelemekig sok mindent 
tartalmaz – is pályáztunk, 
erre 2.690.718 lejt nyertünk. 
Az önrész 298.968 lej. Nem 
lesz könnyű, mert az átalakí-
tás idejére ki kell költöznünk 
az épületből, de belevágunk, 
mert erről szól a jövő. A 
pénz a környezetvédelmi 
alapból származik, tőlük 
függ, hogy mikor indítják a 
munkálatokat, mi készen ál-
lunk. 

– Az önrészeket a költség-
vetésből finanszírozza a pol-
gármesteri hivatal? 

– Megpróbáljuk, de ek-
kora költségvetésünk nin-
csen. Ha egyszerre több 
pályázat megvalósítása elin-
dul, akkor hosszú távú hitel-

vonalhoz kell folyamodnunk. Az 
épület felújításához hozzátartozik 
az IT-felszereltség modernizálása 
is, a helyreállítási alapnál pályáz-
tunk rá, és az online fizetési, igazo-
lásközvetítési rendszert is tarta- 
lmazza, ami jelentősen megkönnyíti 
az ügyintézést. 

Interaktív rendszer  
az iskolának 

Az iskola IT-felszerelését és bú-
torzatát is bővítjük, ezeket a pályá-
zatokat is az önkormányzatnak kell 
letennie a helyreállítási alaphoz. Az 
IT-felszerelés interaktív táblát és 
ezzel kapcsolatos tanítási rendszert 
tartalmaz. A gyáli testvértelepülé-
sünk is felajánlott egy interaktív 
táblát is tartalmazó felszerelést, 
amellyel egy osztálytermet rendez-
hetünk be, ahol rotációs módszerrel 
lehet majd tanítani. Élünk ezzel a 

lehetőséggel, a gyáliak a tavasszal 
átszállítják hozzánk, hogy a tanárok 
is elsajátíthassák a kezelését, amed-
dig a megpályázott felszerelés meg-
érkezik. 

A multifunkcionális orvosi ren-
delő elkészült, folyamatosan műkö-
dik benne fogászati rendelő (a 
gyógyszertár jelen pillanatban 
anyagi okok miatt szünetel, de van 
másik gyógyszertár is Kibéden), és 
a Balavásár–Szováta kistérség által 
működtetett kistérségi otthoni be-
teggondozás központja is ide költö-
zött. Erre is nagy szükség van, 
innen koordinálják ezt a tevékeny-
séget a családorvosokon és az ott-
honi betegápolókon keresztül. A 
tervezett idősek otthonát még nem 
sikerült megpályázni, mert még 
nem volt kiírás rá. A terület, ame-
lyen állna, az önkormányzat tulaj-
dona, nem is terveztünk rá semmi 
mást, a kiírást várjuk, hogy megpá-
lyázzuk. Nagy igény van rá, hiszen 
a községben sok idős él egyedül, és 
nekik közösségre van szükségük. 

Továbbra is gond van  
a telekeléssel 

A parcellázással, telekeléssel 
nagy gondunk van továbbra is – a 
környéken Sóváradon és Kibéden a 

legnehezebb ezt kivitelezni, hiszen 
Makfalvától lefele már uradalmak 
voltak, nem volt ennyire magánvi-
lág, mint itt. Nálunk rengeteg a par-
cella, és a törvények nem 
támogatták a helyzet megoldását, 
de erre odafent is rájöttek: enyhítet-
tek rajtuk, most már a kültelekre is 
megengedik az elbirtoklást, tudunk 
lépni, nem kell kiásnunk a halottak 
halottait az archívumokból. 

Három év óta először  
szervezik meg a farsangi  
mulatságot 

Ami a covid alatti, kényszerűség-
ből pangó kulturális életet illeti, 
kezdenek visszaállni a dolgok a régi 
menetrendjükbe: délutáni program 
keretében az iskolában újraindult a 
gyerekek néptáncoktatása, és nem-
rég volt a hagyományos házasem-
berbál, amelyen szép számban 
jelentek meg. Február 25-én kerül 
sor a hagyományos farsangra, a fi-
atalok már szervezkednek a böjt 
előtti mulatságra. Az év folyamán is 
több esemény lesz, hiszen az idén 
július 28-án lesz húsz éve annak, 
hogy Kibéd levált Makfalváról, és 
önálló községgé vált. Ezt szeret-
nénk megünnepelni, és az ünneplés-
sel is bebizonyítani, hogy méltók 

voltunk az önállóságra, élhető 
község vagyunk.  

Az ünnepségsorozat július-
ban kezdődik, és több prog-
ramrészből áll majd, amelyek 
része lesz a falunap is.  

A táncórákon a gyerekeket 
néptáncoktatók és pedagógu-
sok tanítják, már volt egy fel-
lépésük a kultúrotthonban. A 
farsangolást civil kezdeménye-
zésként szervezik. Régebb a 
besorozott katonalegények öl-
töztek be, ők is szervezték a 
mulatságot, ahogyan a szüreti 
bált is. Ha nem volt elég sor alá 
került legény, akkor a 18 éven 
alattiak is részt vehettek a szer-
vezésben. Most még kevesebb 
a gyerek, nincs sorkatonaság, 
így a fiatalok szervezik a ha-
gyományos kibédi farsangi 
mulatságot, amelyre – a covid 
miatt – három év után először 
kerül sor.
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A megvalósításokra koncentrálnak 
(Folytatás az 1. oldalról)

Szerkesztette: Kaáli Nagy Botond

Télen is árulják a kibédi hagymát 

Dósa Sándor polgármester a szolgálati lakásoknak helyet adó épület tervrajzát mutatja

A felújítás előtt álló híd                     Fotók: Nagy TiborA község területén kicserélik a gázvezetékeket

Kibédi farsang         Fotó: Nagy Tibor (archív)



Minden idők legkedveltebb és 
legismertebb marosvásárhelyi csa-
pata kétségkívül az AS Armata lab-
darúgó-együttese volt, amely 
1973-ban európai kupadöntőt ját-
szott. A Balkán-kupában jutott el a 
fináléig az alakulat, amelyet sajná-
latos módon elveszített, így az 
ezüstéremmel vigasztalódhattak a 
csapat játékosai és szurkolói. 

A döntőig vezető útról, a játéko-
sok felkészüléséről, valamint a csa-
pat egykori kiváló hátvédjének, 
Szöllősi Lászlónak a döntővel kap-
csolatos kellemetlen emlékeiről is 
olvashatnak az alábbiakban. 
Hogyan lett érdekelt  
a Balkán-kupában az ASA? 

Miután az 1969/1970-es bajnoki 
idényben kiesett az A osztályból a 
soron következő évadban 
(1970/1971) Bóné Tibor együttese 
megnyerte a B osztály I. csoportját, 
így visszakerült az élvonalba. Az 
1971/1972-es bajnoki évadban a 
Bóné–Bay edzőpárossal a csapat a 
bajnokság 4. helyén zárt (a Romá-
nia-kupában a legjobb 16 közé ju-
tott), így indulási jogot szerzett a 
Balkán-kupában. Ekkor már kezdett 
kialakulni a megyeszékhely úgyne-
vezett aranycsapata, amely később 
éveken át az UEFA-kupában szere-
pelt, ezért is lett minden idők legsi-
keresebb marosvásárhelyi labdarú- 
gó-együttese. 

A bajnoki 4. helyezés olyan név-
jegykártyát biztosított az ASA-nak, 
amelynek birtokában bátran felve-
hette a kapcsolatot magyarországi 
és keletnémet sportszervezetekkel, 
hogy felkészülési mérkőzéseket 
játsszanak. Így kezdte gyarapítgatni 
nemzetközi tapasztalatát az egyesü-
let, otimizmusra okot adó eredmé-
nyekkel. 

Klósz Bálint Hol vagy, te vén 
lizsé, ti régi álmok? című könyve 
szerint 1972. augusztus 13-án a bu-
dapesti Egyetértés ellen kezdtek 
Czakóék (1-0), majd október 12-én 
a nagy hírű, Kispesten székelő Hon-
véd együttesét fogadták. Nagy Miki 
két góljával, Fehérvári találata elle-
nében, a Nágel (Sólyom Cs.) – 
Szöllősi L., Unchiaș, Ispir, Czakó – 
Orza, Bölöni (Fazakas) – Varodi, 

Nagy M., Mureşan II., Hajnal ösz-
szetételben legyőzték a válogatott 
játékosokat is felsorakoztatott buda-
pesti riválist, amelyben Bicskei – 
Kelemen, Ruzsinszki, Lukács, Pál – 
Tajti, Pusztai – Pintér, Kozma, 
Csepregi, Fehérvári kapott lehető-
séget. 

1973. május 2-án ugyanezek a 
vásárhelyi játékosok Tevivel és Sul-
tănoiuval kiegészülve 2-1-re le-
győzték a Zalaegerszegi TE (ZTE) 
alakulatát – gólszerzők Hajnal (2), 
illetve Bitai –, aztán az 1973. feb-
ruár 14-e és 17-e közötti NDK-s 
portyán gól nélküli döntetlenre ját-
szottak a Hansa Rostock ellen, míg 
az alacsonyabb osztályú Schiffart 
Waffen ellen 5-0-s győzelmet köny-
velhettek el. 
Göröngyös volt az út a kupadöntőig 

A biztató eredménnyel zárult 
mérkőzések után nemsokára már 
utaztak is Jugoszláviába, Niksicre, 
az ottani Suntjeska elleni első, 
1973. március 21-ére betervezett 
Balkánkupa-mérkőzésre, ahol a Só-
lyom Cs. – Szöllősi L., Unchiaș, 
Ispir, Czakó – Varodi (75. Sultă-
noiu), Bölöni – Fazekas, Nagy M., 
Mureşan II., Hajnal összeállítású 
alakulat minimális gólkülönbségű 
(0-1) vereséget szenvedett a Racic 
– Stanisic, Gardun, Zekovic, Gra-
hovac – Radovic, Kovacevic – Pe-
rovic, Tibljas, Hagiabdic, Samato- 
vic összeállítású tizenegytől, így 
optimistán készülhettek a folyta-
tásra. 

Április 11-én a Ligetben az albán 
Labinoti Elbasant 5-1 arányban is-
kolázták le a marosvásárhelyi zsu-
kások. Aleksandr Sterev bolgár 
játékvezető sípjelére a következő 

labdarúgók léptek pályára: ASA: 
Sólyom Cs. – Szöllősi L., Unchiaș, 
Ispir, Czakó – Varodi, Bölöni – Fa-
zakas (83. Sultănoiu), Nagy M., 
Mureșan II., Hajnal; Labinoti: Gudo 
(46. Bakalli) – Sejdini, Jorgagi, 
Gjika M., Gjika D. – Tirana, Vysh- 
ka – Ducka, Hysi, Hasekici, Rudi. 
A góllövők: Nagy M. (35.), Czakó 
(43.), Bölöni (51.), Hajnal (55., 
83.), illetve Hysi (26.). 

Május 23-án a Suntjeska Niksic 
elleni visszavágó jól sikerült, 3-0-ra 
diadalmaskodott az ASA, így a táb-
lázat élére került az együttes. A 
három mérkőzésen elért 8-2-es gól-
különbség tudatában az albán ki-
szállás formaságnak tűnt a 
Bóné-legénységnek. Május 30-án 
kikaptak ugyan 2-0-ra, de a csopor-
telsőségüket ez a vereség nem ve-
szélyeztette: mindhárom csapat 4-4 
pontot szerzett ugyan, viszont az 
ASA-nak volt a legtöbb rúgott és 
legkevesebb kapott gólja, így az ak-
kori szabályok szerint ősszel döntőt 
játszhatott a másik csoport nyerte-
sével, a Lokomotiv Szófiával. 
Két mérkőzés alapján avattak  
győztest 

A Balkán-kupa-döntő előtt kissé 
változott a vásárhelyi együttes ke-
retének összetétele, hiszen a gyen-
gébb bajnoki szereplése miatt (csak 
a 12. helyen állt az alakulat) a kor-
mánybotot Bóné Romeo Cătanának 
kényszerült átadni, akit előbb Bras-
sai István, majd Ördögh Attila segí-
tett. A játékosok közül Tevi a 
Bukaresti Progresulhoz, Sultănoiu 
Medgyesre távozott, viszont értékes 
labdarúgókkal egészült ki a játékos-
keret: Ștefan Gligore (Paloma) és 
Vasile Pâslaru Bukarestből érkezett, 

és itt ragadt, Onuțan Károly pedig 
hazatért Nagybányáról, és ideiga-
zolt Székelykeresztúrról Both II. 
György (Mobra). 

A sorsolás szerint a kupa- 
döntő első felvonását 1973. szep-
tember 19-én, Marosvásárhelyen 
vitték színre, ahol a helyi kato-
nacsapat Iosif Strmecki jugoszláv 
játékvezető sípjelére a Nágel – 
Szöllősi L., Ghinea, Kiss M.,  
Czakó – Varodi (73. Pâslaru), Bö-
löni – Kanyaró, Nagy M., Mureșan 
II., Hajnal felállításban sorako- 
zott fel, míg az ellenfél a Kosztadi-
nov – Gherov, Hrisztakiev, Anghe-
lov, Sztojcov – Dimitrov, Mihailov 
A. – Doncev, Gheorghiev, Szoko-
lov, Hadzsijev összetételben lépett 
a ligeti pálya gyepére. A gólokat 
Kanyaró (1.) és Hadzsijev (69.) sze-
rezte, így az eredmény nem igazán 
volt biztató a szófiai visszavágóra. 

A bolgár fővárosban némileg 
megforgatott, (sérülések és letiltá-
sok miatt) kissé megtizedelt felál-
lásban kezdett az ASA a jugoszláv 
Nikola Mladenovic füttyjelére. A 
Nágel – Gligore, Kiss M., Ispir, 
Czakó – Varodi, Bölöni, Orza – 
Pâslaru, Nagy M., Mureșan II. ösz-
szetételű együttes gyengébb játékot 
produkálva 2-0-ra (Mihajlov – 48., 
büntetőből és 79.) alulmaradt a 
Kosztadinov, Doncev és Szokolov 
helyén Goranovval, A. Kolevvel és 
Boriszovval felálló bolgárokkal 
szemben, így be kellett érnie az 
ezüstéremmel. Ez maradt meg em-

léknek az ASA első és egyetlen eu-
rópai kupadöntőjéről. 
A kupasorozat egyik hőse  
nem utazhatott el a döntőre 

Az alakulat akkori jobbhátvédje, 
a most 73 éves Szöllősi László, aki 
1967 és 1977 között volt tagja az 
AS Armatának (korábban Muresul), 
a kupasorozat valamennyi mérkő-
zését végigjátszotta, de a szófiai 
visszavágóra nem mehetett el: a ve-
zetőség szerint sérülés miatt kellett 
itthon maradnia, ez azonban nem 
volt igaz. 

„Engem nem engedtek el a bol-
gár fővárosba, habár azelőtt és az-
után is minden kiszállásra 
elmehettem – emlékezett vissza a 
történtekre az érintett. – A kupa-
döntő visszavágójára kirándulást 
szerveztek Marosvásárhelyről, a só-
gornőm és anyósom akkor eljutott 
Szófiába, velük kellett volna men-
jen a feleségem is, de őt sem enged-
ték el… Hiába voltam felhá- 
borodva, a klubnál nem adtak ma-
gyarázatot rá, gondolom, azért tet-
ték ezt velünk az akkori hatóságok, 
hogy megakadályozzák családunk 
esetleges disszidálását. Azonban 
ennek nem volt semmi alapja, előtte 
többször voltunk Magyarországon 
rokonságnál, és nem maradtunk ott. 
Miért maradtunk volna Bulgáriá-
ban? Kellemetlenül érintettek a tör-
téntek, mindazonáltal büszke 
vagyok rá, hogy én is tagja voltam 
az ASA európai kupadöntőt játszó 
együttesének, a későbbi aranycsa-
patnak.”

A Real Madrid nyolcadszor  
nyerte meg  

a klubvilágbajnokságot 
A Real Madrid 5-3-ra legyőzte a szaúdi al-Hilal csapatát a Marokkó-

ban rendezett labdarúgó-klubvilágbajnokság szombati döntőjében. 
A királyi gárda csúcstartóként immár nyolcadik alkalommal hódította 

el a trófeát. A spanyolok sikerével sorozatban tizedszer Európa leg-
jobbja diadalmaskodott. 

A fináléban duplázott a brazil Vinicius Junior és az uruguayi Federico 
Valverde, valamint szaúdi oldalról az argentin Luciano Vietto, az arany-
labdás Karim Benzema pedig egyszer volt eredményes. 

Eredmények 
* döntő: Real Madrid (spanyol) – al-Hilal (szaúdi) 5-3 (2-1), gólszer-

zők: Vinicius Junior (13., 69.), Valverde (18., 58.), Benzema (54.), il-
letve Marega (26.), Vietto (63., 79.); 

* bronzmérkőzés: Flamengo (brazil) – al-Ahli (egyiptomi) 4-2 (1-1); 
* elődöntő: al-Ahli – Real Madrid 1-4 (0-1), Flamengo – al-Hilal 2-

3 (1-2); 
* negyeddöntő: Seattle Sounders (amerikai) – al-Ahli 0-1 (0-0), 

Wydad AC (marokkói) – al-Hilal 1-2 (0-0, 1-1); 
* nyolcaddöntő: al-Ahli – Auckland City (új-zélandi) 3-0 (1-0).

Angyalföldön megszakadt  
az Újpest rossz idegenbeli sorozata 

Az Újpest 1-0-ra nyert a sereghajtó Vasas vendége-
ként a magyar labdarúgó NB I 19. fordulójának záró-
mérkőzésén, vasárnap. 

A találkozó első félideje gyenge iramot hozott, az 
akciók nagyon ritkán értek lőtávolra a kapuktól. A ka-
pusoknak így leginkább lábbal kellett a játékba avat-
kozniuk, mert védenivalójuk nem akadt. A Vasas a 
biztonságot helyezte előtérbe, és visszazárt a térfelére, 
amikor labdához jutott, kevés húzásból próbált meg 
akciót kezdeményezni. Az angyalföldiek ugyanolyan 
veszélytelenek voltak, mint a labdát járató, a széleket 
forgató újpestiek, akik nem tudtak áttörni a fegyelme-
zett hazai védelmen. 

A szünet után a vendégek azonnal megszerezték a 
vezetést: Antonov indítása után Csoboth ziccerbe ke-

rült, és higgadtan értékesítette. A Vasas hátrányban 
azonnal ritmust váltott, és bátrabb támadójátékot kez-
deményezett. Veszélyt azonban csak Holender becse-
rélését követően jelentett, bár a 81. percben pont ő 
hagyta ki a legnagyobb egyenlítési lehetőséget, amikor 
a kapufáról elé pattant labdát az ötösről az üresen tá-
tongó kapu fölé vágta. A tízperces ráadásban Mud-
rinski eldönthette volna a mérkőzést, de hibázott, a 
vendégek viszont így is megőrizték előnyüket. 
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Jegyzőkönyv 
NB I, 19. forduló: Vasas FC – Újpest FC 0-1 (0-0). 
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2980 néző, ve-
zette: Pintér. 
Gólszerző: Csoboth (47.). 
Sárga lap: Novothny (25.), Szivacski (37.), Berecz 
(85.), illetve Diaby (27.), Szabó B. (90.). 
Vasas: Uram – Szivacski, Otigba, Iyinbor (84. He-
gedűs), Ódor (84. Deutsch) – Márkvárt (64. Holen-
der), Hidi P. – Hinora, Berecz, Zimonyi (46.  
Radó) – Novothny (76. Feczesin). 
Újpest: Banai – Pauljevic, Hall, Diaby, Antonov – 
Boumal – Varga B. (75. Anculasz), Szabó B., Jakobi 
(70. Simon), Csoboth (80. Jevtoszki) – Mudrinski. 

Eredményjelző 
* NB I, 19. forduló: Puskás Akadémia FC – ZTE FC 
1-0, Vasas FC – Újpest FC 0-1. Az állás: 1. Ferenc-
város 45 pont, 2. Kecskemét 31, 3. Puskás Akadé-
mia 29, ...9. Újpest 22, 12. Vasas 17. 
* NB II, 23. forduló: FC Ajka – Diósgyőri VTK 0-
1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Szombathe-
lyi Haladás 3-0, Tiszakécskei LC – Aqvital FC 
Csákvár 1-1, Pécsi MFC – HR-Rent Kozármisleny 
0-0, BFC Siófok – ETO FC Győr 0-1, Soroksár SC 
– Nyíregyháza Spartacus FC 2-2, Kolorcity Kazinc-
barcika SC – Credobus Mosonmagyaróvár 0-2, 
Gyirmót FC Győr – Budafoki MTE 2-1, Szentlőrinc 
– Dorogi FC 0-0. Az állás: 1. Diósgyőri VTK 52 
pont/23 mérkőzés, 2. MTK Budapest 44/22, 3. Pécsi 
MFC 43/23. 
* Szuperliga, 25. forduló: Campionii FC Argeș 
Pitești – Konstancai FCV Farul 0-0, FC Voluntari – 
Bukaresti FCSB 1-2. Az élcsoport: 1. FCV Farul 52 
pont, 2. CFR 1907 50, 3. FCSB 47.

Bajnokok Ligája: a heti program 
A héten megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős 

szakasza, amelyben ma és holnap egyaránt két mérkőzést rendeznek. 
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések: 

* ma: AC Milan (olasz) – Tottenham Hotspur (angol), Paris Saint-
Germain (francia) – Bayern München (német); 
* szerda: Club Brugge (belga) – Benfica (portugál), Borussia Dort-
mund (német) – Chelsea (angol). 
Valamennyi mérkőzés 22 órakor kezdődik. 

Az ASA negyedik lett a román labdarúgó A osztály 1971/1972-es bajnoki évadában, így a kö-
vetkező idényben indulhatott a Balkán-kupában 

Nagy Miki, Bóné Tibor, Kiss Madocsa, Sólyom Csaba és Czakó János (b-j) 

Az AS Armata egyetlen európai kupadöntőjére emlékezünk 
Czimbalmos Ferenc Attila 



A kérdés első olvasatra talán furcsának tűnik, hiszen a vál-
lalat neve – magyarra fordítva – almát jelent. Így már egyből 
arra következtethetünk, hogy a névválasztás jelezte a logót, 
vagy éppen fordítva. Ahhoz, hogy megválaszoljuk a kérdést: 
hogyan alakult ki a Föld legbefolyásosabb vállalatának a 
neve és logója, vissza kell mennünk az időben 1976-ig, ami-
kor megalapították a céget. 

Az Apple-t Steve Jobs, Steve Wozniak és Ro-
nald Wayne alapította, azonban Wayne két hét-
tel a megalakulást követően 800 dollárért 
eladta a tulajdonrészét. A döntésében az is 
közrejátszhatott, hogy a vállalatot egy 
olyan korban alapították, amikor a tech-
nológia még gyermekcipőben járt, a szá-
mítógépek pedig óriási méretűek voltak, 
arról nem is beszélve, hogy a kezelésük 
igencsak nehézkes volt. Ekkoriban az 
Apple elsődleges célkitűzése az volt, hogy 
a számítógépeket hordozhatóbbá tegye, és 
javítsa a felhasználói élményt, viszont ez sci-
finek hangzott akkoriban. 

A névválasztás körül rengeteg teória van.  

A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttünk néhányat:  
* A márkanevet Évának az almába való beleharapása ihlette; 
* Alan Turing, a modern számítástechnika atyja előtti 

tisztelgés, aki egy mérgezett alma elfogyasztása 
következtében halt meg; 

* Egyszerűen csak hétköznapi, könnyen megje-
gyezhető, mindenki által ismert nevet akartak; 

* Egy mitológiai történet, amelyben 
Nymphus egy aranyalma elfogyasztása 
után nyerte el a halhatatlanságot; 

* Sokan a híres közmondásra gondol-
nak, amely szerint minden nap egy alma az 

orvost távol tartja; 
* Olyanok is vannak, akik azt állítják, hogy 
Steve Jobs és Steve Wozniak azt szerette 

volna, hogy a márkanév az Atari előtt le-
gyen a telefonkönyvben. 

 Azonban ezen állítások egyike sem 
igaz, a névválasztás oka sokkal egysze-

rűbb, már-már komikus. Azért lett Apple a 
neve a Föld jelenleg legértékesebb cégének, 
mert Steve Jobs szerette az almát. Amikor a 
céget alapították, Jobs éppen egy gyümölcs-
diétát követett, az Apple nevet azután java-

solta Wozniaknak, miután meglátogatott egy almafaültet-
vényt. Ezen logikából kiindulva, ha Jobs a névválasztás előtt 
nyaralni ment volna, ma lehet, hogy nem Apple-ről, hanem 
Bananáról vagy Coconutról (kókuszdió) beszélnénk. 

 Ami a logót illeti, az első változatát Ronald Wayne ter-
vezte 1976-ban, és Isaac Newtont ábrázolta, ahogy egy al-
mafa alatt olvas. Nem volt sokáig használatban, az elmúlt 
közel 50 évben rengeteget fejlődött az Apple stílusjegye. 

 Mindössze egy évvel az első logó megjelenése után Steve 
Jobs úgy gondolta, túlságosan régimódi és aprólékos a de-
sign. Ő kis méretű logókat akart látni az elektronikai eszkö-
zökön. Ezért felbérelte Rob Janoffot, egy tapasztalt 
logótervezőt, hogy újítsa meg a vállalat logóját. Az eredmény 
egy kétdimenziós alma képe lett, amelyet szivárványszínű 
csíkok töltöttek ki. Az új logó kiemelte az Apple II névre ke-
resztelt eszközt, amely globálisan az első színes kijelzőjű szá-
mítógép volt. A harapásnyom azért került az almára, hogy 
megkülönböztethető legyen a cseresznyétől. Ezt a logót 10 
évig használták. A következő változtatás 1987-ben volt, ami-
kor a szivárványszínű alma mellől letörölték az Apple felira-
tot, csak a jel maradt. 

 A következő váltáskor 1998-ban Jobs bevezette az egy-
színű, fekete alma logót. Ez jól belesimult a termékpalettába, 
és abban is segített, hogy az Apple-t luxusmárkaként tüntesse 
fel. Három évvel később megérkezett az úgynevezett aqua 
Apple logó, amely az iPaddel együtt debütált. Ezt végül 
2007-ben megváltoztatták krómszínűre. 

 Az utolsó logóváltoztatás 2007-ben volt, amikor az Apple 
eltávolodott az üveglogótól, és az egyszerű, lapos designra 
váltott. Így született meg a letisztult, egyszerűségről árulkodó 
logó, amely jól talál a cég összes termékéhez.

Az okostelefonoké az egyik legdinamikusabban fejlődő 
technológiai ágazat, arról nem is beszélve, hogy a mindig ná-
lunk levő okoseszközök tartanak számot a legnagyobb érdek-
lődésre. A paraméterek és az igények eltérnek. Vannak olyan 
vásárlók, akiknek az a legfontosabb, hogy a telefon a lehető 
legjobb fényképeket vagy videófelvételeket készítse, illetve 
olyanok is, akiknek az üzemidő a legfontosabb. Továbbá az 
sem utolsó szempont sok felhasználó számára, hogy a készü-
lék minden alkalmazást futtasson, méghozzá csúcsminőség-
ben. Utóbbi kategóriának szolgálhatunk elsősorban hírekkel, 
hiszen elkészült a ranglista, hogy az erőviszonyok szerint 
mely készülékek uralták a 2022-es évet az amúgy egyre zsu-
gorodó okostelefon-piacon. 

Először nézzük az eladási számokat. 2022 utolsó ne- 
gyedévében – vagyis október elejétől december végéig – glo-
bális viszonylatban mintegy 300,3 millió új okostelefon talált 
gazdára, ami 2021 azonos időszakához viszonyítva 18,3%-
os visszaesést jelent. Ennek az okait hosszan lehetne sorolni: 
egyrészt még mindig kísérték a techipart a félvezetőhiány és 
a globális ellátási láncokban tapasztalható nehézségek,  
másrészt pedig ott van az infláció, valamint a kibontakozni 
látszó gazdasági válság. Ennek fényében pedig az emberek 
kétszer is meggondolják, mire költik a pénzüket. Az sem el-
hanyagolható szempont, hogy a tavaly egyik telefongyártó 
sem volt képes nagyot villantani, semmi olyat nem mutattak, 
amire a vásárlók felkapták volna a fejüket. Ez is magyarázza, 
hogy miért nem váltottak készüléket az emberek. Ez a jelen-
ség nemcsak egy gyártóra jellemző, az IDC felméréséből az 
derül ki, hogy mind az öt nagy gyártó eladása csökkent a ta-
valy. 

Szintén az IDC piackutató vállalat felméréséből tudhatjuk 

meg, hogy az Apple a tavalyi év utolsó három hónapjában 
72,3 millió új készüléket értékesített, ami 14,9%-os csökke-
nést jelent. Ez ugyan kevesebb a teljes piaci átlagnál, de a 
visszaesés láttán biztosan nem ugráltak örömükben Cuperti-
nóban. De annak a hírnek már biztosan örvendtek, hogy még 
így is ők birtokolják a piac 23,1%-át, ami bőven elég az első 
helyhez. Ehhez elengedhetetlen volt, hogy az Apple eszközei 
jól teljesítsenek. A számok a bizonyíték rá, hogy sikerült, bár 
nem mutattak nagy újdonságot a 14-es modellcsaláddal. Vár-
hatóan a következő készülékeiket idén szeptemberben dobják 
piacra, a szóbeszéd szerint most sem számíthatunk nagy vál-
tozásra. 

A képzeletbeli dobogó második fokát a dél-
koreai Samsung foglalja el, amely 58,2 millió 
okostelefont értékesített, ezzel 19,4%-ot szer-
zett meg a teljes piacból. Ő is komoly keresleti 
csökkenést kellett elkönyveljen, hiszen egy év 
alatt a forgalma 15,6%-kal esett vissza. 

A képzeletbeli versenyben a harmadik a Xia-
omi lett. A vállalat eladásai drasztikusan visz-
szaestek, 33,2 millió telefont hoztak 
forgalomba a tavalyi utolsó negyedévben, mi-
közben egy évvel korábban ez a szám megha-
ladta a 45 milliót. Ez azt jelenti, hogy a kínai 
cég 26,3%-os visszaesést kellett elkönyveljen, 
így a piaci részesedése 12,2%-ról 11%-ra zsu-
gorodott. 

A negyedik helyen az Oppo áll, amely 
15,4%-os csökkenést követően a piac 8,4%-át 
uralja, míg az ötödik a Vivo 7,6%-kal, 18,9%-
os visszaesést követően. 

Az IDC azt is tudja, hogy melyik gyártó telefonja a leg-
erősebb hardver szempontjából, viszont ezt az eredményt 
nem érdemes alapul venni. Ha a tavalyi készülékeket nézzük, 
itt is az Apple viszi a prímet. Csakhogy az almás vállalat ki-
zárólag csúcstelefonokkal rukkol elő minden évben, miköz-
ben a konkurenseknél jelen vannak az olcsóbb és kevésbé 
erős készülékek is. Így hiába az Apple az első az összesített 
mezőnyben, lehetnek olyan készülékek, amelyek erősebbek, 
mint az amerikai cég eszközei. Ha valaki valós eredményeket 
szeretne látni, érdemes megnéznie a gyakorlati összehason-
lító videókat. A különböző szintetikus tesztek is adhatnak  
kiindulási alapot, de ezek nem minden esetben tükrözik a 
valós felhasználás közbeni erőviszonyokat.

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Hogyan alakul az okostelefonok erősorrendje?
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Miért az alma az Apple jele? 

iPhone 14 Pro, illusztráció             Forrás: Apple

Eltűnt az Apple felirat      
Forrás: Wikipédia 

A ma is használatban levő Apple-logó 
Forrás: Apple  Az Apple első logója               Forrás: Wikipédia Az Apple második logója                    Forrás: Wikipédia 

A krómszínű Apple-logó, az ötödik   
 Forrás: Wikipédia 



 – kérdezte Klári. „Meg hát! Csak 
még az idejét nem tudom” – vála-
szoltam akkor. Aki még nem hallott 
róla, az most megtudhatja, hogy – 
’az élet értelme’ projekt keretén 
belül – egy héten három alkolom-
mal kísérem haza a zenesuliból a 
legkisebb unokámat. Menet közben 
beszélgetünk, ha épp olyan helyen 
járunk, ahol nem kell túlharsognunk 
az utca forgalmát. Az említett eset 
december 8-án történhetett, ugyanis 
csütörtök az a nap, amikor – a suli 
felől jövet – a Bolgár tér felé me-
gyünk, Ida mamával és Mogyoró-
val; ők a zebrán való átkelés után 
jobbra térnek, mi ketten meg balra. 
A sarkon bemegyünk a nagyáru-
házba, a mozgólépcsőn le, majd 
jobbra-előre, hogy a Hosszú utca 
páros oldalára érkezzünk ki az alul-
járóból. Csendes a hely, s az én han-
gom is van olyan erős, hogy a négy 
méterre mögöttünk ballagó Klári 
meghallja a nagyapai tanításokat. 
Épp azt magyaráztam Gicónak, 
hogy lám, feldíszített karácsonyfá-

val csalogatják be a vásárlókat – 
pedig még messze az ünnep –, mert 
a kereskedőknek nehéz az életük, 
sok az üzlet, kevés a vásárló, s min-
dig valamilyen trükköt kell kieszel-
niük, amivel becsalogathatják a 
vevőt a boltba. Említve vala még a 
piacgazdaságra jellemző szokás, 
miszerint mindent a haszon növe-
lése érdekében tesznek, s az egy-
házi ünnepeket is erre használják. A 
New York-i csillogáshoz képest ez 
semmiség, s szerencsére nem is 
olyan bántó…  

 A merkantilizmusról tartott esz-
mefuttatásomnak ezen a pontján 
szólalt meg Klári, én pedig nem 
aznap, csupán ma láttam alkalmas-
nak a pillanatot, hogy ezt a kis epi-
zódot átemeljem a heti bölcseleteim 
közé. Ugyanis még történt valami – 
szintén a kettőnk sétája közben; hét-
főn, amikor egy másik útvonalon 
megyünk. A Bolyai utcába kanya-
rodtunk, ott is elég csendes a kör-
nyék ahhoz, hogy Gicó csiripelését 
ne nyomja el a főtéri autóhömpöly. 

 Rövid történetet mesélt, a sulival 
kapcsolatos dolgot. Az ő osztályuk 

a hátsó traktusban van, s az iskola 
zsúfoltsága miatt kétosztálynyi diák 
használja a helyiséget meg a bútor-
zatot: a kicsik délelőtt, a tizenkette-
dikesek délután. A társbérlet 
általában nem kellemes, a közös 
lóról szóló mondás a két váltásban 
történő oktatásra is érvényes. Gicó 
mondja: „Mi arra használjuk a tör-
lőpapírjainkat, hogy az asztalunk-
ból kitöröljük a mustárt.” Nyilván, 
mert a ’nagyok’ nem otthonról hoz-
zák az uzsonnájukat, hanem boltban 
vagy utcán vásárolt kaját esznek 
(hot dog, pizzaszelet), s a maradé-
kot nem a szemétkosárba dobják 
stb.  

 Gicó szerint a délutáni csapatban 
csupán egyetlen jóérzésű lány van, 
aki – nem mindig, de elég gyakran 
– ott marad, és összeszedi a többiek 
után a szemetet. Ha a kicsik reggel 
rendben találják az asztalokat, 
akkor a déli ’csere’ alkalmával egy-
egy öleléssel köszönik meg Tün-
dérke jóságát.  

 Tetszett a történet, s rögtön nosz-
talgiázni kezdtem: a ’mi időnkben’ 
a paddal összeépített, viharálló 

konstrukció volt még a divat, 
amelyben úgy lehetett fölállni, hogy 
lábszárral felhajtottuk a pad ülőké-
jét. Továbbá: reggel ’a hetes’ kiosz-
totta a tintásüvegeket (mindegyiken 
címke, a tulajdonos nevével), krétát 
hozott a kapusszobából, jelentette a 
hiányzókat, táblát törölt, délben ta-
karított. Nálunk – annak idején – 
rend volt, de manapság a suliban 
sem lehet rendet tartani…  

 Ahogy tapasztalom, Gicó is ta-
lálkozott már a „neked mivel kese-
rítik meg az életedet a környeze- 
tedben élők?” nevű össznépi társas-
játékkal. Neki a megkeserítésről 
még csak a rendetlen ’kajlák’ jutnak 
az eszébe, nekem nagyobb az ellen-
táborom. Nemcsak az emberek, 
hanem a tárgyak miatt is bosszan-
kodom: a szemüveg s a kulcs elbú-
jik, a golyóstollat noszogatni kell, 
hogy írjon stb. A hivatalok közül a 
Városháza áll az első helyen. Soós 
Zoli bácsinak 2022. aug. 17-én, 
Portik Vili bácsinak pedig szept. 27-
én adtam be egy-egy levelet az ik-
tatóba (62.225, ill. 73.482 
számmal).  

 Az a hétfői nap csodaként fog 
bevonulni a történelembe: február 
6-án este – 20 óra 20 perckor (!) – 

fúrógép zajára riadtam csöndes mé-
lázásomból. Kimentem a teraszra, 
megnézni, hogy mi történik. 
Három férfiú ügyködött a ház előtti 
füves részen, a néhai K. Laci bácsi 
által ültetett akácfa törzsének kö-
zéptengelyétől kb. 1591 mm távol-
ságra (délkeleti irányba mérve) egy 
125 mm átmérőjű zsákfuratot mé-
lyítettek, beleállítottak egy vascsö-
vet, majd visszataposták a ki- 
piszkált földet. Elmenetelük előtt 
még megkérdezhettem: milyen célt 
szolgál a szerketa. „Erre rögzítjük 
a játszótér információs tábláját.” A 
térdkalácsomban megremegtek a 
mazsolák az örömtől: lám-lám, a 
fölszólalásom nem pusztába kiáltó 
szó volt. Ugyanis a polgármester-
nek címzett levelemben a tavaly 
megjelent cikk (K.P.: Kölyök a 
forró bádogtetőn, Népújság, aug. 
16.) és néhány barátságos mondat 
szerepelt.  

 Nem ezt kértem, hanem egy 
falra szögezett táblát, de igazán 
derék dolog, hogy a reklamációmtól 
a vascső implantációjáig ’csak’ 5 
hónap és 11 nap telt el. A cső – va-
sárnapig – még nem hajtott rügyet, 
vélhetően a hideg miatt. Várom a 
folytatást.

 „Ezt is megírod?” 

A 20. század óta globális szin-
ten elterjedt „ünnep” a Bá-
lint-, avagy Valentin-nap, 
amikor a szerelmes párok 
egymást ünneplik. Azonban a 
fogyasztói társadalomban ez 
a jellegzetes nap is átalakult. 
Mostanra február 14-én meg-
szokott látvány az utcákon a 
hatalmas rózsacsokrot vagy 
óriási plüssmackót vivő fér-
fiak, elfelejtve, hogy ezen a 
napon nemcsak a férfiak kell 
ajándékot adjanak. Továbbá 
felmerül a kérdés, hogy ho-
gyan kellene viszonyuljunk a 
szerelmesek napjához, ho-
gyan él ez az erdélyi társada-
lomban, és mi a megfelelő 
ajándék ezen alkalomból. 
Összeállításunkban a felsorol-
takra is keressük a választ. 

Szász Tamara, a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem első éves 
média szakos hallgatója: Inkább 
egy közös séta, mint ez a giccs! 

– Már hetekkel korábban az üz-
letek kirakatában ott találjuk a Va-
lentin-napi dekorációt, a 
kereskedelem számára olyan ez, 
mintha karácsony jönne, megint 
egy olyan alkalom, amelyből profi-
tálni lehet. Pedig nem az ajándéko-
zásról kellene szóljon ez a nap. 
Legyünk őszinték: nemcsak Bálint-
napkor kell szeressük a párunkat, 
nemcsak akkor kell szeretetünket 
kimutatnunk, hanem az év más nap-
jain is. A szerelemhez és a szeretet-
hez is fölösleges a szó szerinti és 
idézőjeles rózsaszínbe öltöztetés. 

Hozzáteszem, hogy egyes nők-
nek túlzott elvárásaik vannak, mi-

közben a férfiaknak nincsenek ilyen 
nagy vágyaik. Persze ezen a napon 
nekik is jólesne egy kis figyelmes-
ség, hiszen a Valentin-nap nem csak 
a szebbik nemről szól, ezért is igaz-
ságtalannak érzem, hogy ezen a 
napon a férfiakat hajlamosak elfe-
lejteni. Továbbá olyan történetet is 
hallani, hogy Bálint-nap alkalmából 
a pár egyik fele nem olyan ajándé-
kot kapott a társától, amire vágyott, 
és ebből vita lett. Szerintem ez az, 
ami egyáltalán nem helyénvaló, 
mert akármilyen szerény ajándékot 
kapunk, örvendeni kell, ha szívből 
jött. Talán abban az esetben lehet 
valamelyest felháborodni, ha sem-
milyen ajándékot nem kaptunk, a 
párunk nem emlékezett meg erről a 
napról. 

Ha már az ajándékoknál tartunk, 
be kell valljam: még soha nem Va-
lentin-napoztam senkivel. De ha 
egyszer ez az alkalom is eljön, 
akkor nem egy tárgyat szeretnék 
kapni. Hatalmas rózsacsokor he-
lyett pedig sokkal inkább cserepes 
virágot szeretnék, hiszen az tovább 
él. Az ilyenkor szokásos nagy ró-
zsacsokor és plüssmaci egy óriási 
giccs, vagy a szemétben végzi, vagy 
a szekrény mélyén. Ajándék gya-
nánt sokkal meghittebb egy közös 
program, ami mindig kellemes 
emlék marad. Gondolok ezalatt egy 
közösen eltöltött hétvégére, egy va-
csorára vagy akár egy sétára. Az 
ilyen eseményekre sokkal köny-
nyebb évek múltán is visszaemlé-
kezni. 

Számomra a tökéletes Valentin-
nap úgy kezdődne, hogy pár nappal 
azelőtt jelezném: mellőzzük az 
ajándékozást. Jobban örvendenék, 
ha egy másik nap kapnék virágot, 
akkor, amikor a párom úgy érzi, 
hogy kedveskedni akar nekem. Ha 
teljesen őszinte akarok lenni, én tö-
rölném a Valentin-napot a naptár-
ból. 
Dr. Köllő Gábor teológus, vallástör-
ténész: Nagyon sokan még mindig 
nem tudnak azonosulni a Valentin-
nap üzenetével 

– Az emberi élet velejárója a sze-
retet és a szerelem. Viszont a világ 
egy nagy faluvá sorvadt, bárhova 
megyünk, ugyanazt látjuk, tapasz-
taljuk. Ezzel együtt sincs gond a Va-
lentin-nappal, de fontos kiemelni, 
hogy ez nem az erdélyi, a magyar 
kultúra része. 

Bárhonnan is származik egy 
ünnep, lehet szép. Viszont február 
14-én, ha körbesétálunk egy telepü-
lésen, azt látjuk, hogy mindenki na-
gyon szerelmes. Miközben a 
szerelem nem automatizmus. Ma-
gától kell jönnie, ez tagadhatatlan, 
viszont nemcsak egy adott napon 
kell szerelmesek legyünk. Vélemé-
nyem szerint mind a szeretet, mind 
a szerelem tartós, nem szabad és 
nem is lehet egy napra korlátozni. 

Az igazi őszinte szerelemről és 
szeretetről a korinthusi levelekben 
is olvashatjuk, hogy türelmes, jósá-
gos, nem féltékeny, haragra nem 
gerjed, a sértést nem tartja számon, 
nem örül a gonoszságnak, de együtt 
örvend az igazság győzelmének. 
Mindent eltűr, mindent elhisz és 
mindent elvisel. Ebben minden 
benne van, ez kellene legyen az 
igazi hozzáállás mind a szerelem-
hez, mind a szeretethez. Meglátá-
som szerint ez kellene 
meghatározza a Valentin-napot is. 
Dr. Bakk Miklósi Kinga pszicho- 
lógus, egyetemi tanár, a Maros- 
vásárhelyi Művészeti Egyetem  
Tanárképző Intézetének vezetője: 
Soha nem érdekelt, de a lányomnak 
szurkolok 

–Vannak olyan jellegzetes napok, 
amelyek egy jelenségre, történésre 
hívják fel a figyelmet. Ilyen például 
az ENSZ által hirdetett nők elleni 
erőszak napja. Az ilyen és ehhez ha-
sonló napokon hajlamosabbak va-
gyunk jobban megszívlelni ezeket a 
fájdalmas jelenségeket, és talán eze-
ken az alkalmakon tanulunk is va-
lamit, jobban oda fogunk figyelni a 
jelekre, támogatóbbak, elfogadób-
bak leszünk embertársainkkal. Ha 
innen közelítjük meg, ezeknek a na-
poknak látom az értelmét, a létjogo-

sultságát. A Valentin-napban rejlő 
kedvességet is meg tudom érteni, 
viszont számomra nagyon furcsa, 
amikor mindenki, lényegében ve-
zényszóra, rózsacsokrokkal kezd el 
futkosni, és hirtelen nagyon kedve-
sek lesznek a párok egymással. 
Ilyenkor arra gondolok, hogy mi-
lyen jó lenne, ha ez a kedvesség 365 
napon keresztül tartana. Persze ez 
egy idealisztikus kép, viszont a sze-
relem fontosságát és szépségét nem 
egy napra kellene korlátozni, nem-
csak február 14-én kellene ezt meg-
szívlelni. 

Azt is tapasztalom, hogy a fiata-
lok nagyon élvezik ezt a jeles napot, 
pont mint a Halloweent. Azonban 
az a kérdés, hogy a mi kultúrkö-
rünkbe, a mi mentalitásunkba mi-
ként tudjuk integrálni ezt az 
ünnepet? Mit jelent az erdélyiek 
számára? Nem hiszek abban, hogy 
nálunk is úgy kellene kinézzen ez a 
nap, mint az Egyesült Államokban, 
mert a környezet, amiben élünk, 
nagymértékben meghatározza a 
mentalitásunkat és az értékrendün-
ket. 

Saját magamról azt mondhatom 
el, hogy most sincs és eddig sem 
volt semmilyen elvárásom Valentin-
nap alkalmából. Azonban van egy 
tinédzser lányom, akit másképpen 
érint ez a hullám, mint engem vagy 
az én korosztályomat, neki szurko-
lok a háttérből, hogy bekövetkezze-
nek azok a forgatókönyvek ezen a 
napon, amiben ő reménykedik. 

Ha nagyon ünnepelni akarunk 
február 14-én, akkor nem a szerel-
met kellene előtérbe helyezni, 
hanem azt, hogy hol áll az adott pár-
kapcsolat, milyen stációjában van-
nak a párok, és milyen jó, hogy 
vannak egymásnak. Vagyis a szerel-
mesek napja is olyan kellene le-
gyen, mint egy olyan nap, amikor 

megállunk, megnézzük, hogy mit 
értünk el, építkezünk, visszaesünk, 
továbblépünk, mert ettől lesz igazán 
emberi egy kapcsolat. 
Ifj. Szepessy László egyetemi  
hallgató: Előtérbe kell helyezni  
a minőségi időt 

– Valentin-nap apropóján van-
nak, akik nagyon stresszesek, hogy 
minden tökéletesen, akár óramű-
pontossággal megtörténjen. Véle-
ményem szerint nem kell 
túlértékelni a nap jelentőségét, vi-
szont nem is kell elutasítani. Ez egy 
jó lehetőség arra, hogy kimutassuk 
az érzelmeinket. Azt sem szabad el-
felejteni, hogy a szerelemhez két 
ember kell, ilyenkor kölcsönösen 
kell, kellene ünnepeljék egymást, a 
kapcsolatukat. 

A kapcsolat, a szerelem nemcsak 
Valentin-napkor létezik, hanem az 
év többi napján is. Ami pedig az 
ajándékozást illeti: nem csak ekkor 
lehet ajándékot adni. Sőt, szerintem 
sokkal érdekesebb és szebb, ha vá-
ratlanul lepjük meg a párunkat. 

Kiemelnék egy érdekes Valentin-
napi szokást: Barcelonában egy szál 
virágot és egy könyvet adnak. A 
virág a jelent szimbolizálja, a mu-
landó dolgokat, hiszen a virág 
előbb-utóbb elhervad, viszont egy 
kapcsolat nem hervad el, ha ezért 
mindkét fél tesz. Ezt jelképezi a 
könyv: a tartósságot, a közös élmé-
nyeket, amelyek mindig ott lesznek. 

Ezzel együtt a tökéletes Valentin-
nap szerintem szubjektív. Van, aki-
nek az ajándékozás jelenti a szeretet 
nyelvét, viszont szerintem sokkal 
fontosabb a közösen eltöltött minő-
ségi idő, legalábbis számomra: el-
megyünk színházba, moziba vagy 
bárhova, de az is egy nagyon ked-
ves lehetőség, ha közösen olvasunk 
vagy együtt készítjük el az „ünnepi” 
vacsorát, legyen az bármi.

Kuszálik Péter 

Valentin-nap Erdélyben 
Csak ilyenkor kell szerelmesnek lenni? 

Nagy-Bodó Szilárd 
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A Studium-Prospero Alapítvány, a Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatásával megvalósított ingatlanjaiban, 
lakhatást támogató pályázatot hirdet március 
hónap folyamán történő beköltözéssel, a szülő-
földön maradó és hazatérő szakorvosok, rezidens 
orvosok, gyógyszerészek, valamint családorvosok 
részére négy erdélyi településen: Sepsiszentgyör-
gyön, Marosszentgyörgyön, Borszéken, valamint 
Marosvásárhelyen. 

A Marosvásárhelyen és Borszéken meghirdetett laká- 
sainkra művészeti területen dolgozó, a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színházzal vagy a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemmel kapcsolatban álló fiatal szakemberek is nyújt-
hatnak be kérelmet. 

Pályázati határidő: 2023. február 28. 
1. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház ud-

varán levő, Sepsiszentgyörgyön meghirdetett lakás a hat 
lakrészes Studium orvosi szolgálati lakások épületében ta-
lálható, mely Kovászna Megye Tanácsával, valamint Sep-
siszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával partnerségben 
létesült. A kétszoba-összkomfortos lakás kétéves időszakra 
pályázható meg, egyszeri hosszabbítási lehetőséggel. A 
lakás konyhája bútorzattal és elektronikai cikkekkel felsze-
relt, az épület szabadidős tevékenység és gyermekek szá-
mára alkalmas kerttel is rendelkezik. 

2. A Marosszentgyörgyön meghirdetett háromszobás, 
kertes családi ház (Mátyás király utca 3.) két évre igényel-
hető, egyszeri hosszabbítási lehetőséggel. A lakás felszere-
lését képezi a konyhabútor, sütő, főzőlap, mosogatógép, 
hűtő, gőzelszívó és mosógép. 

3. Borszéken a Studium orvosi és művészi szolgálati la-
kások kertes családi ház kétszobás földszinti lakosztálya 
(Kárpátok utca 113B) áll kétéves időszakra a szülőföldre 
hazatérő szakorvosok, gyógyszerészek, művészek rendel-
kezésére. A lakás konyhája bútorzattal és elektronikai cik-
kekkel felszerelt. 

4. Marosvásárhelyen a Kornisa sétányon található két-
szobás lakás 2 évre igényelhető, egyszeri hosszabbítási le-
hetőséggel. A lakás részlegesen bútorozott.  

További információk: http://studium.ro/lakhatasi-tamo-
gatasi-palyazatot-hirdetunk/ 

Dr. Vass Levente,  
a Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke 

Lakhatási támogatási 
pályázat  

Orvosok, gyógyszerészek,  
művészek figyelmébe! 

A vasútvonalak több mint kétharmadának  
lejárt a tervezett élettartama 

Romániában a vasútvonalak 73 százalékának le-
járt a tervezett élettartama, az idei és jövő évi 
költségvetésben vasúti pályafelújításra előirány-
zott forrásokból pedig 33 kilométernyi pályát lehet 
korszerűsíteni, ami a lejárt élettartamú vágányok 
alig több mint 3 ezrelékét teszi ki – közölte hétfőn 
a vasúti infrastruktúra állapotáról készített össze-
állításában a Digi24.ro hírportál. 

Az állami számvevőszék 2021-es kimutatásra és a szállí-
tási minisztérium által közölt adatokra hivatkozva a lap azt 
írta, hogy Románia 13.500 kilométernyi hosszúságú pálya-
hálózattal rendelkezik, ebből 9829 kilométernyi vasúti pá-
lyának lejárt az élettartama. A 17.694 híd és palló közül, 
amelyek élettartamát 40 évben határozták meg, 9223 (52 szá-
zalék) szorul felújításra. A vasúti töltések 61 százalékának, 
az alagutak 35 százalékának, a jelzőberendezések 84 száza-
lékának, a felsővezetékek 76 százalékának, a transzformá-
torállomások 65 százalékának lejárt a tervezett élettartama 
– sorolta a Digi24.ro. 

A vasúti hidak 41,6 százaléka több mint száz éve épült. A 
lap megpróbálta kideríteni, hogy a hidak közül mennyi szá-
mít veszélyesnek, de a szállításügyi minisztérium kitérő vá-
laszt adott erre a kérdésre. A tárca arra hivatkozott, hogy a 
szakma által használt szabványokban nem léteznek olyan pa-

raméterek, amelyek alapján „veszélyességi kategóriákba” le-
hetne sorolni a vasúti hidakat. A miniszterelnöki vizsgálóbi-
zottság egy 2019-es jelentésében azonban az szerepel, hogy 
a pályavasúti táraság 1171 veszélyes pályaszakaszt tart nyil-
ván, amelyek együttes hossza 592 kilométert tesz ki. A 
2014–2018-as időszakban 43 kilométernyi vasúti pályát kor-
szerűsítettek, az idei és jövő évi költségvetésben 32,5 kilo-
méternyi vasúti pálya felújítására irányoztak elő pénzt. 

A Digi24.ro megkeresésére Radu Berceanu volt szállítási 
miniszter a politikai döntéshozók rövid távú politikai érde-
keivel magyarázta a vasút örökös alulfinanszírozását. Sze-
rinte a közpénzeket mindig szívesebben költötték bérekre és 
nyugdíjakra, mint beruházásokra, ezért van 1 millió 300 ezer 
közalkalmazottja Romániának, amikor 800 ezer is elegendő 
lenne. Ludovic Orban korábbi szállítási miniszter, volt mi-
niszerelnök szerint a pénzügyminisztérium mindig talált más 
prioritást, amikor a vasút karbantartására kértek pénzt, holott 
a pályafelújításra európai forrásokat is le lehetne hívni. Az 
Adevărul című lap januárban megállapította: a vasúti infra- 
struktúra elhanyagoltsága oda vezetett, hogy ma lassabban, 
óránként 45 kilométeres átlagsebességgel közlekednek a vo-
natok, mint száz évvel ezelőtt, amikor a korabeli sajtó szerint 
a személyszállításban óránként 50-60 kilométeres átlagot 
értek el a szerelvények. (MTI) 

A koronavírus-járvány és az azt követő gazdasági 
krízis sok céget sodort nehéz helyzetbe. Az RMDSZ 
elsődleges feladatának tartja, hogy segítsen a romániai 
vállalkozásoknak kilábalni a nehézségekből, és támo-
gatni őket a fejlődésben, a versenyképesség növelésé-
ben, mert csak így lehet megmenteni a munkahelyeket, 
és újakat létrehozni.  

Az ehhez kapcsolódó pályázati kiírás teljes költség-
vetése 358.140.596 euró, a feldolgozóipar, az építőipar, 
a nagy- és kiskereskedelem, az élelmiszeripar, a textil-
termékek, ruházati cikkek és lábbelik gyártása, fafel-
dolgozás, papírgyártás, kohászati ipar, gépjárművek és 
motorkerékpárok javítása, szállítás és raktározás, ok-
tatás, egészségügy, vendéglátóipar terén tevékenykedő 
vállalkozások támogatására.  

Az európai uniós forrásokból megvalósuló program 

keretében a vállalkozások projektenként 50.000  
és 500.000 euró közötti összegű támogatást nyerhet-
tek. 

 „Nagyon fontosnak tartom a kis- és középvállalko-
zások fejlődését, versenyképességének növelését. Si-
került rekordidő alatt elbírálni  a pályázatokat, és 503 
erdélyi cég nekikezdhet a befektetésnek. Ez munkahe-
lyek megmentését, újabbak létrehozását jelenti, nem 
beszélve arról, hogy növeljük a cégek versenyképes-
ségét. Gratulálok a nyerteseknek, jó munkát kívánok!” 
– összegezte Hegedüs Csilla államtitkár.  

Eddig 1076 vállalkozás nyert támogatást, köztük 
503 Erdélyben, összesen 363.114.578,87 euró vissza 
nem térítendő finanszírozást kaptak. Március 31-ig 
minden nyertes cég nekifoghat a befektetésnek. 
(RMDSZ-tájékoztató)

1076 cég, közöttük 503 Erdélyben működő  
kis- és középvállalkozás kapott támogatást 

Kiterjedt embercsempész- 
hálózatot lepleztek le a hatóságok
Ázsiai illegális bevándorlókat Nyugat-Európába szöktető 
embercsempész-hálózatot lepleztek le hétfőn a romániai 
hatóságok – közölte a szervezett bűnözés és terrorizmus el-
leni ügyészség (DIICOT). 

A vádhatóság közleménye szerint a határrendészettel együttműködve 
hétfőn 34 házkutatást tartottak Bukarestben, illetve Ilfov, Argeş, Dâm-
boviţa, Teleorman, Olt, Szeben, Arad, Vâlcea, Vrancea és Galac me-
gyében. 

A 2021-ben szerveződött, mostanáig működő bűnbanda fő tevékeny-
sége az volt, hogy illegális bevándorlókat juttasson el nyugat-európai 
országokba a román–magyar határon keresztül, és így tegyen szert je-
lentős bevételre. A bűnszövetkezet tagjai az embercsempész tevékeny-
séghez saját személygépkocsijaikat és különböző kereskedelmi 
társaságok haszonjárműveit használták, és a migránsok romániai elszál-
lásolásáról is gondoskodtak. 

Az illegális bevándorlók Indiából, Pakisztánból, Bangladesből, Ne-
pálból és Sri Lankáról érkeztek. Az embercsempészek a haszonjármű-
vekben, az áru között rejtették el, és így próbálták Nyugat-Európába 
szöktetni őket a román–magyar határ illegális átlépésével. 

A DIICOT beszámolója szerint a román hatóságok öt ilyen „szállít-
mányt” dokumentáltak, amikor az embercsempészek összesen mintegy 
120 illegális bevándorlót próbáltak Nyugat-Európába juttatni. Az 
ügyben 30 személyt hallgatnak ki a DIICOT Szeben megyei területi iro-
dájának ügyészei, a nyomozásban több megye illetékes hatósága is részt 
vesz. (MTI)Forrás: RMDSZ

Segélyszállítmány Törökországba 
Elindult Bukarestből Törökországba a második segélyszállítmányt 

vivő vonat – közölte hétfőn a katasztrófavédelmi főfelügyelőség 
(IGSU). A menedéknyújtáshoz szükséges eszközöket a RescEU által 
létrehozott Romanian ShelterCapacity (RO-Shelt) tartalékaiból bizto-
sítják a földrengés sújtotta Törökországnak.  

A Romanian ShelterCapacity (RO-Shelt) rendszert az Európai Bi-
zottság hozta létre, ennek révén biztosítanak ideiglenes menedéket az 
európai polgári védelmi mechanizmuson keresztül segítséget kérő or-
szágok bajba jutott lakói számára. (Agerpres) 

Nagy Tibor (archív)



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-400-258, 
0751-377-347. (18668-I) 

KISEBB faragászpadot vennék. Tel. 
0741-611-788. (18696-I) 

ELADÓ 10 ha termőföld Szentpál 
községben. Tel. 0740-527-205. 
(18733) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. 
(18552) 

KIADÓ egyszobás lakás a Liviu Reb-
reanu utca 1. szám alatt, a főtérhez 
közel. Tel. 0740-054-001. (18675-I) 

MINDENFÉLE 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal 
háztetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor- 
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (18459) 

FAMETSZÉS, favágás, permetezés. Tel. 
0770-621-920. (18459) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18650-I) 

TÉVÉ-, MOSÓGÉPJAVÍTÁS a kliens 
lakásán. Tel. 0740-527-205. (18349) 

ELHALÁLOZÁS 

 
74 év után csendesen megpihent 
az édesanya, nagymama, rokon, 
szomszéd, ismerős, testvér, 

DÉNES ERZSÉBET 
született Buzsa. 

Temetése 2023. február 14-én 14 
órakor lesz a marosszentgyörgyi 
katolikus temetőben. Legyen 
csendes pihenése! 

Szerettei. (18730-I) 
 

Búcsúzunk  
a TESTVÉRTŐL  

és NAGYNÉNITŐL. 
B. Ildi és C. Karcsi. (18730-I) 

 
 
 
 
„Bús temető csendes susogása, 
oda megyek hozzád, ez maradt 
csak hátra. Ott pihensz, ahol már 
nem fáj semmi, nyugalmad nem 
zavarja senki.” 
Szomorú szívvel tudatom, hogy 
szeretett nagymamám, 

özv. BAKÓ ÉVA 
szül. Majla 

életének 87. évében csendesen 
megpihent. 
Temetése február 14-én, kedden 
14 órakor lesz a marosvásárhelyi 
református temetőben.  
Nyugodj csendesen, drága nagy-
mamám! (18722) 
 
 
 
 
„Vezérelj engem az örökkévaló-
ság útján.” 
(Zsolt. 139: 23-24.) 
Megrendült szívvel tudatom sze-
retett élettársam hirtelen bekö-
vetkezett halálának hírét.  

BARÁTH ZOLTÁN 
(Radar) 

2023. február 9-én eltávozott kö-
zülünk. 
Virrasztása február 14-én, ked-
den 18 órakor lesz a Vili temetke-
zési központban (Kápolna utca). 
Temetése február 15-én, szerdán 
13 órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben.  
Az együtt töltött évek emlékei 
maradnak már csak velem. 
Isten veled, isten velünk! 

Enikő. (18731-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

 
Mély együttérzésemet fejezem 
ki Szász Orsinak szeretett 
ÉDESAPJA elvesztése miatt 
érzett fájdalmában. Gyászoló 
szeretteinek vigasztalódást 
kívánok. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Diamantstein Judith és 
családja. (18726-I) 
 
 
 
Megrendülten vettünk tu-
domást Máthé Brigitte kollé- 
ganőnk szeretett FÉRJE halá- 
láról. Vigasztalódást  kívánunk 
a gyászoló családnak. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen- 
des! 
Az Aquaserv vezetősége. (sz.-I) 
 
 
 
Őszinte részvétünket fejezzük 
ki Máthé Brigitte kolléganőnk- 
nek, együttérzünk vele szeretett 
FÉRJE elvesztése miatt érzett 
fájdalmában. 
Az Aquaserv munkaközössége. 
(sz.-I) 
 
 
 
Mély együttérzésünket és 
őszinte részvétünket fejezzük ki 
Szász Mária-Ilonának szeretett 
férje, DR. SZÁSZ ISTVÁN 
állatorvos elvesztése miatt  ér- 
zett fájdalmában. 
A Procardia Orvosi Társaság 
munkaközössége. (67089-I)

 
Fájó szívvel emlékezünk a 
marosugrai születésű  

NYÁRÁDI ANDRÁSRA  
halálának első évfordulóján.  
Emlékét szívünkben őrizzük.  
Mindörökké bánatos felesége 
és fia.  
Nyugodj békében, drága 
édesapám! (18728)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BE-
ÉPÍTÉS 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) 
CUKRÁSZLABORBA SÜTEMÉNYKÉSZÍTÉSHEZ értő személyeket alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. 
E-mail-cím: jutkams@yahoo.com (23421-I) 
A marosvásárhelyi VETA KFT. alkalmaz egy dinamikus, olasz nyelvet beszélő, könyvelési és számító-
gép-kezelési ismeretekkel rendelkező munkatársat. Vonzó fizetést és étkezési jegyeket ajánlunk. Érdeklődni 
a 0788-481-753-as telefonszámon, 8–16 óra között. (67086-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MUREŞ MEX RT. 
a NYÁRÁDTŐI IPARI PARKBAN alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT faiparba.  

Nettó bér: 2500 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7–15.30 óra között. Ingyen szállítás Marosvásárhelyről  
és támogatás a más helységekből ingázóknak.  

Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk.  
Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (67074-I)

Az EU pénzügyi érdekeit sértő  
bűncselekmények nyomozásáról jelent 

meg tanulmánykötet
Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő szabálytalanságok 
és bűncselekmények nyomozásának témáit dolgozza fel az 
az új tanulmánykötet, amelyet hétfőn mutattak be az Or-
szágos Bírósági Hivatal és a Miskolci Egyetem Állam- és Jog-
tudományi Kara közös szervezésében megtartott konfe- 
rencián, Budapesten. 

Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a tanácskozás 
megnyitóján hangsúlyozta: a többéves, kimagasló kutató- és előadói 
munka eredményeként megjelenő kötet tudományos megalapozottság-
gal járul hozzá ahhoz, hogy az elméleti és gyakorlati büntetőjogászok 
teljes képet kaphassanak ebben a kiemelkedő jelentőségű témában. 

Azt mondta: Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmé-
nyek külső, belső és bűnügyi nyomozásának egyes kérdései című ta-
nulmánykötet az Európai Bizottság által támogatott Hercule III 
programban végzett kutatások eredményeit összegzi, azzal a céllal, hogy 
bővítse az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében részt vevő 
jogi hivatásrendek ismereteit. 

Senyei György ismertette: a Hercule III programban az elmúlt évek-
ben egy nemzetközi konferenciát, három nemzetközi workshopot és egy 
nemzetközi nyári akadémiát rendeztek meg, amelyeken több ország 
szakértője fejtette ki álláspontját a büntetőjogi kérdésekről. „Külön 
öröm, hogy a kimagasló előadók között a magyar bírói kar is képvisel-
tette magát” – jelentette ki. 

Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
dékánja a megnyitón elmondta: a miskolci jogi kar kiemelt projektje a 
Hercule, a programban az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmé-
vel, anyagi és eljárásjogi kérdések kutatásával, uniós és nemzeti jog-
rendszerek összehasonlításával foglalkoznak, alapvetően büntetőjogi és 
eljárásjogi kérdésekre összpontosítva. 

Kijelenthető, hogy olyan eredmények születtek, amelyek segítik a 
jogértelmezést, és iránymutatóak lehetnek a joggyakorlat számára – kö-
zölte a dékán, aki szerint a most bemutatott kötet nemcsak a projekt 
méltó zárását jelenti, hanem a miskolci jogi kar szerepét és láthatóságát 
is erősíti a tudományos és szakmai közegben. 

Az MTI-hez eljuttatott háttéranyag szerint a Hercule III projektben 
komplex, gyakorlatorientált összehasonlító kutatómunka folyt, amely 
kiemelten foglalkozott az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az Eu-
rópai Ügyészség (EPPO), az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együtt-
működési Ügynöksége (Eurojust) és az európai közös rendőri szervezet, 
az Europol szerepének tudományos vizsgálatával is. A munkában nyolc 
uniós tagországból (Németország, Ausztria, Lengyelország, Görögor-
szág, Olaszország, Horváthország, Románia, Magyarország) működtek 
közre nemzetközi szaktekintélyek. 

A könyvbemutatóval egybekötött zárókonferencián előadást tartott 
mások mellett Polt Péter legfőbb ügyész, Farkas Ákos projektme- 
nedzser, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, Gerhard Dannecker, a 
Heidelbergi Egyetem egyetemi tanára és Szőnyi Amira, az OLAF egy-
ségvezetője. (MTI) 

• 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 
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Február 15-én 19 órától, Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes termében.  
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