
Aki turistaként járja be Segesvár ódon 
utcáit, és a szász épületek számbavé-
tele után megpihen a várfalak nyugal-
mában, minden bizonnyal egy igazi 
ékszerdobozban érzi magát. Kirándulót 
februári hétköznapokon is találni a bel-
városban, erről múlt szerdán magunk is 
meggyőződhettünk.  

Valószínű, hogy a vakációnak is szerepe volt 
abban, hogy egy román fiatalokból álló társaság 
is a várban, a Petőfi-szoborhoz legközelebb eső 
padon töltötte a délelőtt egy részét. Félhangosan 
morfondíroztak azon, miért távozott a földi vi-
lágból annyira fiatalon „az a magyar költő”. 

Míg azonban a – tudatlan – idegent is lenyű-
gözi a hely egyedi szépsége, a várossal együtt 
lélegző magyar értelmiség a szórványlétből 
adódó árnyoldalakat is jól látja. Gáll Ernő ön-

kormányzati képviselő, a helyi RMDSZ elnöke 
szerint a segesvári magyarság előbb-utóbb a 
szász közösség sorsára jut. 

– Az 1992-es népszámláláson még 8932-en 
voltunk, tíz évvel ezelőtt már csak ötezren. Úgy 
gondolom, a legfrissebb adatok szerint négyezer 
alatt lesz az itteni magyar lakosság lélekszáma. 
Ha ezelőtt harminc-negyven évvel bementem a 
városközpontba, mindenhol magyar csoportokat 

Tehetetlenség  
vagy politikai érdek? 

Az ukrajnai háború, az energia- és élelmiszerárak, az infláció nö-
vekedése mellett 2022 a mezőgazdasági tiltakozások éve is volt. Til-
takoztak a csőd szélére került állattartó gazdák, a beígért 
kormánytámogatást követelve. Tavaly jelentette be lemondását a 
holland agrárminiszter is, a kormánynak a nitrogénkibocsátás csök-
kentését célzó uniós szabályok végrehajtására irányuló tervei, illetve 
a gazdák hónapokon át tartó tiltakozásai miatt. Gazdálkodók százai 
vonultak föl traktorokkal Franciaországban, a legújabb mezőgaz-
dasági intézkedések ellen tiltakozva, traktorok százai akadályozták 
a forgalmat az alsó-szászországi Hannoverben is. 

A hétfői központi sajtó szerint most a romániai sertéstartók tilta-
koznak, miután a sertéshústermelés drámaian visszaesett. Vélemé-
nyük szerint a politikusok gyávasága miatt ment tönkre az 
élelmiszeripar. „Világszintű összeesküvésekről mesélnek nekünk, 
hogy igazolják saját tehetetlenségüket, a kormány gyávasága, hogy 
kerüli a sertéspestis felszámolását célzó törvények elfogadását. A 
politikusok választási okokból nem teszik meg a szükséges intézke-
déseket az ország sertéshúsiparát drámaian sújtó betegség leküzdé-
sére” – állítják. 

Szakértői vélemény, hogy az országban a politikusok gyávaságot 
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Árvízvédelmi  
készültség  
a Nyárádon 
 A vízügyi igazgatóság szerint kedd éj-
félig a meteorológiai előrejelzések 
miatt sárga vészjelzés van érvényben 
a Nyárádon, a megyében lehullott csa-
padékmennyiség azonban hétfő délig 
nem jelentett árvízveszélyt.  
____________2. 
A Bernády térre 
igen, a Bolyaira 
nem 
A Bolyai térre vonatkozó határozatter-
vezetet a Bernády tér tájépítészeti 
szempontból való átalakítását célzó 
napirendi pont előzte meg, ebben az 
esetben az engedélyezési dokumentá-
ciót kellett megszavazni, amit a testü-
let meg is tett. A Bolyai tér esetében 
vita kerekedett.  
____________4. 
Beszélgetés  
Berekméri Katalinnal  
Február 24-én társulati gyűlést tartott 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata, ezen jelen-
tette be Pál D. Attila, a színház megbí-
zott vezérigazgatója, hogy Berekméri 
Katalin színművésznő személyében új 
művészeti igazgatója van a társulat-
nak.   
____________5. 
Nincsenek csodák, 
kikapott az elődön-
tőben a Sirius 
Bátran kezdték a mérkőzést a maros-
vásárhelyiek, és az első néhány perc-
ben a Sirius fej-fej mellett haladt az 
ellenfelével. Agresszív védekezéssel 
sikerült megzavarni a szentgyörgyie-
ket, ez azonban visszaütött.   
____________7.Nagy Székely Ildikó 

Segesvári Népújság a 6. oldalon               Fotó: Nagy Tibor

Megújulóban a város, fogyóban a magyarság 

„Talán négyezren sem vagyunk” 

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 
Többnyire felhős 
Hőmérséklet: 

max.   9 0C 
min.  -1 0C

Az elmúlt 24 óra heves esőzései nyomán a Maros 
megyei tűzoltóságot több ízben is riasztották a 
vízzel elöntött udvarok, alagsorok kiszivattyú-
zása, valamint az úttestre dőlt fák eltávolítása 
végett. A vízügyi igazgatóság szerint kedd éjfélig 
a meteorológiai előrejelzések miatt sárga vész-
jelzés van érvényben a Nyárádon, a megyében le-
hullott csapadékmennyiség azonban hétfő délig 
nem jelentett árvízveszélyt.  

A Maros Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint hét-
főtől 28-a, kedd éjfélig sárga vészjelzés van érvényben a 
Nyárád folyón, a megyében lehullott csapadékmennyiség 
azonban hétfő délig még nem jelentett árvízveszélyt, mivel 
egyelőre nem haladta meg a négyzetméterenkénti 20 litert, 
addig az időpontig sem a két Küküllő, sem a Maros folyó 
nem lépett ki a medréből. 

Călin Fokt sajtószóvivő szerint a sárga vészjelzésű ké-
szültség magában foglalja, hogy állandó készenlétben van-
nak, kétóránként mérik a folyók vízszintjét, és jelentik a 
helyzetet. A múlt heti esőzések nyomán Zetelakán hatmil-
lió köbméterrel, Bözödön kétmillió köbméterrel több vizet 
tartottak vissza a gátakban, mint máskor, ezáltal megelőz-
ték a Maros és Küküllők áradását, hasonlóképp Jobbágy-
falván is. Maroshévízen, a Kelemen-havasokban 136 
cm-es hóréteget mértek, míg a Bucsin-tetőn 54 cm-t – tá-
jékoztatott a vízügyi igazgatóság. Lapzárta előtt kaptuk a 
hírt, hogy Moson és Székelysárd között több hektár mező-
gazdasági területet öntött el a Nyárád egyik mellékága. Kidőlt fák, udvarok, alagsorok vízben 

Hétfőn, a délelőtti órákban Szászrégenben a Petru Maior 
és Subcetate utca öt pincéjéből, valamint egy marosvásár-
helyi ház udvarából távolították el az esőzések nyomán fel-
gyűlt vizet. A szászrégeni tűzoltóság egy Petru Maior utcai 
épület alagsorából, körülbelül 200 négyzetméter elöntött 
felületről kellett kiszivattyúzza a vizet. Nagyobb anyagi 
károkat egyelőre nem jelentettek.  

A segesvári katasztrófavédelmi alakulat mentőcsapata 
tűzoltóautóval és SMURD mentőautóval vonult ki február 
27-én, hétfőn Segesvár külterületére, ahol egy személyau-
tóra dőlt egy út menti fa. Az első információk szerint a 
jármű vezetőjét enyhébb sérülésekkel szállították kórházba 
– tájékoztatott Oltean Georgiana, a Maros megyei tűzol-
tóság szóvivője. A mikefalvi hegyen egy sáncba borult autó 
fotóját osztották meg a Fb közösségi oldal közlekedési cso-
portjában. 

Hargita megyében havazott 
A szomszédos Hargita megyében a kitartó havazás miatt 

volt fennakadás, több hóekét is bevetettek és csúszásgátlót 
szórtak, ennek ellenére balesetekről is érkezett jelentés. A 
havazás mellett Borszék és Maroshévíz között kidőlt fák 
nehezítették a közlekedést. A Parajd és Gyergyószentmik-
lós közötti útszakaszon hóekékkel tették járhatóvá az utat. 
Vaslábon hétfőn délelőtt egy üzemanyag-szállító tartály-
kocsi borult a sáncba. Ott, a DN12-es országúton 10.30 
órától mindkét irányban szünetelt a forgalom, mivel az 
üzemanyagot egy másik tartálykocsiba kellett áthelyezni – 
tájékoztatott Elekes Róbert, a Brassói Regionális Útügyi 
Igazgatóság szóvivője. 

Castrvm Novis – filmvetítés  
és beszélgetés 

A Maros Megyei Múzeum Csütörtök a múzeumban 
rendezvénysorozata keretében március 16-án 18 órá-
tól a Castrvm Novis: Jövőt építeni a múltból című do-
kumentumfilm vetítésére hívja a nagyérdeműt a 
múzeum várbeli épületének multimédia-termébe. A 
vetítést beszélgetés követi Fábián Andor rendezővel, 
aki a múzeum mikházi tevékenységeinek népszerűsí-
tésében működik közre.  Fábián Andor dokumentum-
filmje a nagyszebeni Castrvm Novis Egyesület 
történetét és a Szeben megyei Kereszténysziget köz-
séghez kötődő római hagyományok megőrzéséért 
végzett munkáját mutatja be. A Római Limeskutató 

Központ eseménye az idei, augusztus 5-i Római fesz-
tivál népszerűsítésére szervezett rendezvénysorozat 
része. A vetítésen múzeumi látogatójeggyel lehet 
részt venni, ami felnőtteknek 15, diákoknak 3, nyugdí-
jasoknak 7 lejbe kerül. A helyek száma korlátozott, 
helyfoglalás a 0749-912-992-es telefonszámon vagy a 
pr@muzeulmures.ro e-mail-címen. 

Életinterjú Biluska Annamáriával 
A Tompa Miklós Társulat népszerű művésznőjével ké-
szült életinterjú nyilvános bemutatójára kerül sor már-
cius 3-án, pénteken 17 órától a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Kistermében. A Prospero könyvek 
sorozat újdonságaként megjelent, Nekem a színház a 
családom című kötet szerzője Nagy Miklós Kund. A 
premieren közreműködik a kiadvány szerkesztője, De-
mény Péter író és Szikszai Attila, az Ábel Kiadó mun-
katársa. 

Ma ELEMÉR,  
holnap ALBIN és ALBINA 
napja. 

ALBIN:  a latin Albinus családnév-
ből ered. Jelentése: fehér.  

ALBINA: az Albin női párja. 

Szerdán szirénapróba 
Március 4-ig zajlik Romániában a polgári védelem hete, 
ennek keretében március 1-jén, szerdán országszerte, így 
Maros megyében is szirénapróbát tartanak. Az ukrajnai há-
ború kitörése előtt havonta tartott gyakorlatnak egyrészt az 
a célja, hogy a lakosság megismerje a vészjelzésnek ezt a 
módját, másrészt a szirénák működőképességét is teszte-
lik. 

A kitelepítésre emlékeznek 
A Castellum Egyesület tagjai március 3-án, pénteken 16 
órakor a hagyományokhoz híven a marosvásárhelyi refor-
mátus Vártemplom udvarán felállított kopjafánál gyertya-
gyújtással emlékeznek az erdélyi földbirtokos nemesi 
családok 1949. március 3-i kitelepítésére. Szeretettel vár-
nak mindenkit az együttlétre. 

Kézműves-foglalkozás 
A Női Akadémia február 28-án, kedden (ma) 17 és 19 óra 
között az Ügyes kezű nők csoport heti rendszerességgel 
megszervezett tevékenységére várja mindazokat a 16 év 
fölötti lányokat, illetve nőket (és az őket elkísérő gyerme- 
keket), akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait 
szeretnék elsajátítani, és akiket érdekel az újrahasznosítás, 
valamint a dísztárgyak készítése. Ez alkalommal a részt-
vevők nemezelt (tűs) ruhakiegészítőket készíthetnek Lajos 
Anna kézműves vezetésével. A szükséges anyagot  
a szervezők biztosítják. Bővebb tájékoztatás a 0265-311-
727-es telefonszámon, a Facebookon, illetve az office@ 
divers.org.ro e-mail-címen kérhető. A szervezők további te-
vékenységek megszervezése érdekében a résztvevőktől 
adományt köszönettel elfogadnak. 

Bemutató a Spectrum Színházban 
Március 4-én, szombaton este 7 órától a Spectrum Színház 
Tatár Rózsa kortárs író Ady és Adél – „Lázálmok az éle- 
tünkből” című monodrámáját mutatja be. A darab 2020-ban 
elnyerte a Cédrus Művészeti Alapítvány nívódíját. A dráma 
a magányos és boldogtalan Léda hattyúdala. Az egykor 
bálványozott nő, a végzet asszonya a halálos ágyán meg-
idézi a halott költőt, és újraéli  viharos szerelmük  boldog 
és fájó pillanatait. Léda szerepében a marosvásárhelyi 
színházi élet nagyasszonya, Farkas Ibolya Poór Lily-díjas 
színművésznő látható. A darabot Török Viola rendezte. To-
vábbi előadások: március 5-én, vasárnap délután 5 órakor, 
7-én, kedden, 11-én, szombaton és 21-én, kedden este 7 
órakor, valamint 26-án, vasárnap délután 5 órakor. Jegyek 
elővételben a Spectrum Színházban vásárolhatók. Hely-
foglalás: 0744-301-875. 

Cseberből vederbe  
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány februári Teázz 
a Házban! programja keretében a Cseberből vederbe című 
dokumentumfilm alkotóival találkozhatnak az érdeklődők 
február 28-án, kedden (ma) 19 órakor az alapítvány maros-
vásárhelyi, Sáros utcai székházában. A 2019-ben megje-
lent dokumentumfilm a moldvai csángók Székelyföldre való 
telepítéséről szól. A tudományos diskurzusokban és a köz-
beszédben is kevés szó esett és esik a 70-es, 80-as évek-
ben végbement folyamatról, ezért a MÁS Látószög Stúdió 
érdemesnek találta mozgóképben is feldolgozni a témát. A 
vetítésen részt vesz az alkotócsapat két tagja, Ségercz Fe-
renc és Neagu Adrian, akikkel majd beszélgetni lehet. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

28., kedd 
A Nap kel  

7 óra 5 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 6 perckor.  
Az év 59. napja,  

hátravan 306 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.

A Maros megyei tűzoltóság fotói

Árvízvédelmi készültség a Nyárádon

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. február 27.
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Szer Pálosy Piroska
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tanúsítanak, a háztáji sertéstartás szabályozásának vá-
lasztási indíttatású megtagadása drámai hatással van 
a romániai profiliparra. „Ma az országban szinte már 
nem termelnek sertéshúst. Szinte az összes kolbász, amit 
vásárolunk, bár itthon dolgozzák fel, importhúsból ké-
szül. Mert túl gyávák vagyunk a sertéspestis megállítá-
sához! Mert nem szabályozzuk a sertéstartást a 
háztartásokban, tartva attól, hogy néhány tucat polgár-
mester botrányt csinál.” 

Elemzők szerint a politikusok hezitálása következté-
ben Románia gazdasága évente mintegy egymilliárd 
eurót veszít, mert a kormány és a parlament nem hoz 
politikai döntést. Az üggyel kapcsolatosan a politikusok 
összeesküvés-elméleteket találnak ki gyávaságuk indok-
lására. 

Köztudott, hogy kb. négy éve jelent meg az országban 
az afrikai sertéspestis, azóta több millió állatot pusztí-
tottak el. Számítások szerint, ha nem intézkednek a ha-
tóságok, hamarosan csődbe megy a sertéstenyésztő 
szakágazat, ami komoly élelmiszer-biztonsági gondokat 
okozhat, hiszen ahol megjelenik a kórokozó, ott el kell 
pusztítani minden sertést, amely kapcsolatba kerülhetett 
vele.  

A járvány következtében felére esett Románia sertés-
húsexportja, és a szakértők azzal számolnak, hogy a kö-
vetkező években hiány lesz ebből a húsból az országban. 

A sajtóban összeesküvés-elméletek terjednek arról, 
hogy kinek állhatott érdekében a vírus romániai elter-
jedése. Hivatalosan két elmélet létezik: fertőzött vad-
disznók hurcolták be Ukrajnából, de a hatóságok szerint 
a vírust felfedezték az országba illegális import során 
érkező állatokban is. 

Szakértők figyelmeztetnek: szabályokat kell alkotni a 
sertésértékesítők számára, ellenkező esetben egyetlen 
vállalat sem kockáztatja meg, hogy állattartó telepekbe 
fektessen, mert fél, hogy elveszíti a pénzét.

Kinevezés előtt 
A legfőbb ügyészi tisztségre Alex Florin Florenţát, a 
korrupcióellenes ügyészség (DNA) élére Marius Ionuţ 
Voineagot javasolja Cătălin Predoiu igazságügyi mi-
niszter. A legfőbb ügyészi tisztséget az azt jelenleg 
betöltő Gabriela Scutea, valamint a Szervezett Bűnö-
zés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) kere-
tében tevékenykedő Alex Florin Florenţa pályázta 
meg. A korrupcióellenes főügyészi posztra a DNA je-
lenlegi vezetője, Crin Bologa, valamint a vádhatóság 
egyik ügyésze, Marius Ionuţ Voineag jelentkezett. Az 
interjúkat múlt héten tartották az igazságügyi minisz-
ter és a vizsgabizottság jelenlétében. A javaslatokat 
elküldték a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács-
nak (CSM), amelynek indoklással ellátott véleményt 
kell megfogalmaznia. A testület álláspontja konzulta-
tív jellegű. (Agerpres) 

Opcionálisan szervezhető felvételi 
A jelenlegi formában szervezik meg a jövőben is a 
nyolcadikosok képességfelmérő vizsgáját, azaz a ta-
nulók ezután is románból, anyanyelvből és matema-
tikából vizsgáznak. Emellett a gimnáziumok felvételi 
vizsgát is szervezhetnek azokra a szakokra, amelye-
ken az utóbbi években bizonyítottan nagy volt a túl-
jelentkezés, ezt pedig az egyes gimnáziumok önálló 
döntésére bíznák – közölte hétfőn a tanügyminiszter. 
Ligia Deca hozzátette, az illető szakra a meghirdetett 
helyeknek csak a 60 százaléka tölthető be a felvételi 
révén, a fennmaradó 40 százalékot a képességfel-
mérő vizsgán elért eredmények alapján történő szá-
mítógépes elosztás dönti el. Ennek a 40 százaléknak 
a negyedét pedig a sajátos nevelési igényű, illetve a 
roma etnikumú jelentkezőknek tartják fenn a tervezet 
szerint – mondta a miniszter. A tervezet arra is kitér, 
hogy a gimnáziumok által opcionálisan szervezhető 
felvételire egységes vizsgatételeket dolgoz ki az Or-
szágos Tanterv- és Kiértékelési Központ – tette hozzá 
Ligia Deca. (Agerpres) 

Magyarországra látogat  
Ferenc pápa 

Ferenc pápa április 28. és 30. között Magyarországra 
látogat – jelentette be hétfő délben a Vatikán. Ferenc 
pápa 2021. szeptember 12-én járt Budapesten, ami-
kor a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró-
miséjét mutatta be a Hősök terén. A programban 
kiemelt helyet kap a fiatalokkal, valamint a szegé-
nyekkel és menekültekkel való találkozás. Ferenc 
pápa magánlátogatást tesz a 2003-ban a Vatikánban 
boldoggá avatott Batthyány-Strattmann László ottho-
nában. Nem marad el a helyi jezsuitákkal való ma-
gántalálkozás sem, amely szokásos részét képezi 
Ferenc pápa külföldi útjainak. (MTI)

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Tehetetlenség vagy  
politikai érdek?

Marcel Ciolacu házelnök szerint 
Románia számára rendkívüli lehe-
tőségeket rejt, hogy azeri energi-
ahordozók „európai uniós kapuja” 
lehet, és ezáltal fontos regionális 
szereplővé válhat Európa energe-
tikai biztonságának garantálásá-
ban. 

A politikus, aki egy parlamenti kül-
döttség élén érkezett háromnapos láto- 
gatásra Bakuba, közösségi oldalán kom-
mentálta a román–azeri kapcsolatok szo-
rosabbra fűzésében rejlő lehetőségeket, 
miután fogadta őt Ilham Aliyev azeri 
elnök. 

A kézfogásukat megörökítő fotóhoz 
fűzött képaláírásban Ciolacu beszámolt 
róla: az azeri államfővel három nagysza-
bású energetikai projektről tárgyalt. El-
sőként arról az áprilistól életbe lépő, 

egymilliárd köbméter földgáz leszerző-
déséről szóló szerződésről, amelyet a 
Romgaz állami földgáztársaság kötött az 
azerbajdzsáni SOCAR állami olajválla-
lattal.  

A házelnök szerint azt javasolták 
Aliyevnek, hogy „ezen a megállapodá-
son keresztül” segítsék Moldova gázel-
látását is, az azeri elnök pedig támogatta 
a román küldöttség javaslatát. 

A megbeszélés másik témája a Romá-
nia és Azerbajdzsán által közös beruhá-
zással – a Fekete-tenger keleti és nyugati 
partján – megépítendő LNG-terminálok 
terve volt: ezek megvalósítása lehetővé 
tenné, hogy cseppfolyósított formában, 
tartályhajókon szállítsák az azeri föld-
gázt a konstancai kikötőbe. 

A találkozón érintették annak a tenger 
alatt kiépítendő elektromos vezetéknek 

a tervét is, amelyről tavaly decemberben 
írtak alá megállapodást Azerbajdzsán, 
Georgia, Románia és Magyarország ve-
zetői.  

A vezeték a Kaszpi-tenger térségében 
megtermelt zöld villamos energiát jut-
tatja majd el Közép-Európába. 

A műszaki megoldásokról hétfőn 
egyeztettek azeri partnereikkel a Transe-
lectrica és a Transgaz szakemberei – tette 
hozzá Marcel Ciolacu.  

A román parlamenti küldöttség Sahiba 
Gafarova, az azeri nemzetgyűlés elnöke 
meghívására, a parlamenti diplomácia 
erősítésének szándékával látogatott 
Azerbajdzsánba.  

A delegációban többek között Kele-
men Hunor, az RMDSZ elnöke és par- 
lamenti képviselője, a kormány minisz-
terelnök-helyettese is részt vesz. (MTI) 

Románia válhat  
az azeri energiahordozók európai uniós kapujává 

A Legfelsőbb Bíróság február 24-én 
megállapította, hogy nem illetékes 
az 1989-es forradalom perének  
elbírálásában, így az aktát, amely-
ben Ion Iliescu volt elnök és több 
magas rangú egykori katonai ve-
zető ellen is vádat emeltek, át-
küldte a bukaresti táblabíró- 
ságnak. 

Az Agerpres hírügynökség emlékez-
tetett, hogy az akta nem először van a 
legfelsőbb bíróság asztalán, viszont csak 
most állapította meg, hogy nem illetékes 
az elbírálásban. 

A legfőbb ügyészség tavaly augusz-
tusban emelt vádat másodszor, miután 
2020 októberében a bíróság kizárta az 
ügyészség bizonyítékainak egy részét. A 
legfelsőbb bíróság végül 2021-ben ren-
delte el a bűnvádi eljárás megismétlését. 
Augusztusban Gabriela Scutea legfőbb 
ügyész elmondta, hogy a legfelsőbb bí-
róság észrevételeit figyelembe vették, és 

kijavították a korábbi vádemelés során 
elkövetett hibákat.  

A vádhatóság Ion Iliescu, Gelu Voican 
Voiculescu egykori kormányfőhelyettes 
és Iosif Rus, a román légierő akkori ve-
zetője ellen emelt vádat, akiket emberi-
esség elleni bűncselekmények 
elkövetésével vádolnak. 

Most azonban a legfelsőbb bíróság 
megállapította: azért nem illetékes, mert 
Ion Iliescu 1989. december 22. és 30. kö-
zött nem volt kormányfő, hanem csak a 
kommunista rezsim után megalakult 
Nemzeti Megmentési Front tagja, majd 
annak elnöke. A per másik vádlottja, 
Gelu Voican Voiculescu esetében is meg-
állapították, hogy december 22. és 27. 
között nem volt sem a kormány tagja, 
sem kormányfőhelyettes, hanem szintén 
a Nemzeti Megmentési Front tagja, ez az 
intézmény viszont nem tekinthető kor-
mánynak. 

A vádhatóság mindhárom vádlottnak 

azt rója fel, hogy 1989. december 22. és 
30. között nyilatkozataikkal és döntése-
ikkel félrevezették a közvéleményt, in-
dokolatlanul pánikot keltettek, és 
elterjesztették azt az álhírt, hogy terro-
risták támadták meg az országot. Ezzel 
a katonai diverzióval érték el, hogy ha-
talomra kerüljenek. A félrevezető infor-
mációk miatti események nyomán 857 
személy vesztette életét, 2382-en megse-
besültek, 585 embert megfosztottak sza-
badságától. Az ügyészek szerint 1989 
decemberében, Nicolae Ceauşescu el-
űzése után az állam politikai és katonai 
vezetését a Nemzeti Megmentési Front 
Tanácsa ragadta magához, amely hatal-
mának legitimálása érdekében rémhír-
keltéssel provokált ki fegyveres 
összetűzéseket. 

Az aktív politizálástól már visszavo-
nult, 92 éves Ion Iliescu 1990 és 1996, 
valamint 2000 és 2004 között volt Ro-
mánia államfője. (MTI) 

A Legfelsőbb Bíróság nem illetékes  
az 1989-es forradalom perének elbírálásában 

Az „új IRA” nevű republikánus mi-
lícia jelentkezett hétfőn annak a 
fegyveres támadásnak az elköve-
tőjeként, amelyet múlt szerdán 
hajtottak végre egy rendőr ellen 
az észak-írországi Omagh városá-
ban. 

John Caldwell nyomozó főfelügyelőt 
gyerekek szeme láttára, egy ifjúsági 
sportlétesítménynél érte a lőfegyveres tá-
madás. Caldwell szabadidejében rend-
szeresen tartott edzéseket ifjúsági 
labdarúgókluboknak, és a támadás idején 
is éppen egy edzés után rakodta össze a 
sportkellékeket gyerekek segítségével. 

A hatósági tájékoztatás szerint a 
magas rangú rendőrtiszt állapota válsá-
gos, de stabil. 

Észak-Írországban 2017 januárja óta 
nem volt példa rendőrök elleni fegyveres 
támadásra. 

A hatóságok eddig hat embert vettek 
őrizetbe a múlt heti incidens ügyében; ők 
továbbra is vizsgálati fogságban vannak. 

Hétfőn az új IRA egy gépelt üzenet-
ben közölte, hogy tagjai hajtották végre 
a nyomozótiszt elleni merényletet. 

A kódokkal hitelesített üzenetet tartal-

mazó papírlapot a katolikus britellenes 
republikanizmus észak-írországi felleg-
várában, Londonderry városában találták 
meg.  

Caldwell az észak-írországi rendőrség 
(PSNI) magas beosztású nyomozójaként 
olyan merényletek vizsgálatában vett 
részt, amelyeket az észak-írországi brit-
ellenes republikánus mozgalom fő so-
dorvonalától elszakadt kisebb csoportok 
hajtottak végre. 

A rendőr részese volt emellett szerve-
zett bűnözői csoportok által elkövetett 
gyilkosságok kivizsgálásának is. 

Az új IRA jelentkezése nem keltett 
meglepetést, mert a rendőrségi vizsgálat 
is erre a csoportra összpontosul. 

 Az új IRA 2012-ben alakult, és több 
gyilkosság fűződik a nevéhez. Első sú-
lyos terrorcselekménye egy pokolgépes 
merénylet volt, amelyet hat éve követett 
el Belfastban egy büntetés-végrehajtási 
tisztviselő ellen. Az 52 éves Adrian 
Ismay súlyosan megsérült, és tíz nappal 
később meghalt. 

Három éve a szervezet egy fiatal újság- 
írónőt ölt meg, amikor tagjai London-
derryben lövöldözésbe keveredtek ház-

kutatásokat tartó rendőrökkel. A 29 éves 
Lyra McKee nem volt a csoport kisze-
melt áldozata, és a szervezet később el-
nézést kért az újságírónő haláláért. 
Omagh volt a helyszíne az észak-íror-
szági konfliktus legvéresebb merényle-
tének. A pokolgépes akciót 1998 
augusztusában hajtotta végre egy fanati-
kus britellenes csoport, amely magát 
„igazi IRA”-ként azonosította, és amely-
nek tagjai jórészt az egykori legnagyobb 
észak-írországi katolikus milícia, az Ír 
Köztársasági Hadsereg (IRA) soraiból 
verbuválódtak.  

Az autóba rejtett robbanószerkezet 29 
embert ölt meg, köztük kilenc gyermeket 
és egy terhes nőt, aki ikrekkel volt vá-
randós. 

A robbanásban a hivatalos vizsgálati 
adatok szerint 220-an sebesültek meg, de 
későbbi becslések szerint a sérültek 
száma elérhette az ötszázat. 

Az észak-írországi rendezési folyamat 
egyik meghatározó mozzanataként az 
IRA csaknem negyedszázada felhagyott 
a fegyveres akciókkal, leszerelte fegy-
verzetét és gyakorlatilag beszüntette te-
vékenységét. (MTI)

Az „új IRA” jelentkezett az észak-írországi rendőr  
elleni fegyveres támadás elkövetőjeként 

2023. február 28., kedd _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG 3 



Marosvásárhelyen volt az 
RMDSZ nőszervezetének 
tisztújító küldöttgyűlése feb-
ruár 24–25-én. A résztve- 
vők ismét bizalmat sza- 
vaztak a volt elnökségnek, 
azoknak, akik a következő 
három évben tovább fogják 
vezetni a szervezetet. A dön-
tés értelmében Bíró Rozália 
maradt a nőszervezet elnöke, 
az ügyvezető elnöki tisztséget 
pedig újfent Csép Éva Andrea 
fogja betölteni. 

Az RMDSZ nőszervezetének az 
elmúlt három évben nagyon szerte-
ágazó volt a tevékenysége, külön-
böző szakterületeken tevékenykedő 
hölgyek dolgoztak a helyi közössé-
gek és a női érdekképviselet érde-
kében, mondotta Csép Éva Andrea. 
Az elnökség szeretné megtartani a 
nagy sikernek örvendő rendezvé-
nyeket, illetve továbbra is nagy 
hangsúlyt fektet a családokra. A kö-
zösség részéről megerősítések szá-
mukra azok a visszajelzések, 
amelyek értelmében a nőszervezet 
nagymértékben képviseli a nők ér-
dekeit. Ennek egyik pillére a nők el-
leni erőszak felszámolásáért indított 
program, amely már hat éve műkö-
dik, ez alatt az idő alatt a szervezet 
elérte, hogy a társadalom ne tabuté-
maként gondoljon rá, hanem min-
denki fontosnak érezze ezt a 
kérdést, a megoldáskeresést. 

Az ügyvezető elnök arról is be-
számolt, hogy idén ünnepli 10. szü-
letésnapját a szervezet, ennek 
alkalmából ősztől több eseményt is 
szerveznek. Csép Éva Andrea arról 
is beszámolt, hogy a hétvégén elin-
dítottak egy új pályázati programot, 
hogy olyan helyi és megyei rendez-
vényeket támogassanak, amelyek-
nek a célja a családi értékek 

erősítése, ezek továbbadása. Pályá-
zatokkal lehet jelentkezni március 
3-áig, az eredményhirdetésre már-
cius 7-én kerül sor, a rendezvénye-
ket augusztus 20-ig kell lebonyo- 
lítani.  

 A nőszervezet olyan rendezvé-
nyeket is szervez, amelyek a fiata-
lok érdekeit szolgálják. Ilyen a 
Sikeres Nők Iskolája programsoro-
zat. 

– Mindezek mellett az idős kor-
osztályra is oda kell figyelnünk, hi-
szen tisztában vagyunk azzal, hogy 
mindent, amit tudunk, a szüleink-
nek, nagyszüleinknek köszönhet-
jük, ezért szem előtt kell tartani az 
idősebb korosztály megbecsülését, 
illetve a biztonságukat, emelte ki az 
ügyvezető elnök. 

A nőszervezet idén a folytonos-
ságot választotta, hiszen az elnök-
séget bizonyított, szakmailag 
felkészült nők alkotják, akik külön-
böző szakterületeken mutatták meg 
a rátermettségüket. A számottevő 
változás a 2024-re való felkészülés, 
valamint az RMDSZ azon kor-
mányzati programjainak az életbe 
ültetése, amelyeket az elmúlt idő-
szakban sikerült kidolgozni, össze-
gezte Csép Éva Andrea. 

Bíró Rozália elnök úgy fogalma-
zott, hogy a prioritások arra a 30 
éves tapasztalatra épülnek, valamint 
azokra a problémákra, amelyekkel 
a romániai magyar közösség küsz-
ködik. Az elnök szerint ezekre a 
kérdésekre kell választ adjon a nő-
szervezet tevékenysége. Bíró Rozá-
lia úgy értékelte, hogy nagy 
szükség van az emberközpontú ér-
dekképviseletre, illetve arra, hogy a 
tevékenységük az emberek jól meg-
határozott gondjaira kínáljon meg-
oldást. Az RMDSZ kormányzati 
tevékenységének köszönhetően az 
elmúlt másfél évben több olyan le-
hetőség és megoldás született, ami 

az erdélyi és a romániai magyar 
családok életén könnyít. Hangsú-
lyozta, hogy nem közel kell lenni a 
közösséghez, hanem benne kell 
lenni! Ismerni kell a saját problémá-
inkat, a szomszéd problémáit, a tel-
jes közösség problémáit, a 
döntéseket pedig ezek mentén kell 
meghozni. 

A következő időszakban a priori-
tások közt van a magyar családok-
nak biztonságos és elfogadható 
életkörülményeket teremteni. En- 
nek érdekében munkahelyeket kell 
létrehozni, bölcsődéket építeni, is-
kolákat felújítani, továbbá oda kell 
figyelni arra, hogy a nyugdíjasok 
aktív életet éljenek. Bíró Rozália 
úgy véli, hogy a többgenerációs 
családok tudnak igazán összetartani 
egy közösséget, hiszen itt egyszerre 
van jelen a fiatalok szár- 
nyalása és az idősek tapasztalata. 
Ezen túlmenően a nőszervezet fel-
adatának érzi olyan hálózatok,  
partnerségek kiépítését a magyar 
közösségeken, a Kárpát-medencén 
és az Európai Unión belül, amelyek 
összefogják az embereket és bizton-
ságot nyújtanak. Ezért is teremte-
nek kapcsolatot a Romániai Magyar 
Vállalkozó Nőkkel és a történelmi 
egyházak nőszövetségeivel, illetve 
más politikai alakulatok nőszerve-
zeteivel. 

Bíró Rozália, aki az Európai Nép-
párt Nőszervezetének elnöke is, 
hangsúlyozta: ez egy lehetőség, 
amelyet arra kell használni, hogy rá-
irányítsuk az Európai Unió tagor-
szágainak a figyelmét olyan 
kérdésekre, amelyek az erdélyi ma-
gyar közösség számára fontosak. 
Ilyen például az anyanyelven tör-
ténő oktatás, a hagyományok őr-
zése, a család szerepének elismerése 
és tudatosítása, illetve az iskolaelha-
gyás mértékének csökkentése, a csa-
ládon belüli erőszak felszámolása. 

A nőszervezet elnöke a kihívá-
sokról is beszélt. Elsősorban fontos, 
hogy tudatosítsák a társadalomban 
a nők szerepének a fontosságát, hi-
szen a szebbik nem képviselői egy-
szerre kell helytálljanak feleség- 
ként, családanyaként és a szakmá-
ban is. Sokszor lehet látni mifelénk, 
hogy teljesen természetesnek tart-
ják, hogy a házimunkát a nők vég-
zik, azonban ennek az elismerése is 
fontos. Mentalitásváltásra van szük-
ség, hiszen még mindig az az állás-
pont, hogy egy nőnek elsősorban 
anyának és feleségnek kell lennie, 
és csak azután jöhet az összes  
többi. Holott ez a férfiaknál nincsen 
meg. Tehát fontos tudatosítani, 
hogy nem feltétlenül a foggal-kö-
römmel harcoló nő képes karriert 
befutni, hanem teret kell adni annak,  
hogy a gyermeknevelés és a család-
fenntartás, házimunka mellett elvé-
gezhesse, elláthassa a szakmai 
szempontból fontos feladatokat is. 
Ez azt feltételezi, hogy segí- 
tséget kap az otthoni munkavégzés-
ben és morális támaszt a céljai el-
érésében. 

A közelünkben háború zajlik, 
ami számos emberéletet követel. 

Amellett, hogy segítséget nyújtunk 
az ukrajnai embereknek, az ukraj-
nai, kárpátaljai magyar családok-
nak, minden lehetőséget meg kell 
ragadni, hogy oda hassunk, hogy 
előbb-utóbb párbeszéd alakuljon ki 
a felek között, ami tűzszünethez 
vagy akár békéhez is vezethet, 
mondta a nőszervezet elnöke. 

Továbbmenve, az itthoni magyar 
közösségre is figyelni kell, hiszen a 
2022-es népszámlálás adatai szerint 
csökkent a magyarok aránya. Bíró 
Rozália szerint el kell fogadni és fel 
kell dolgozni azt a tényt, hogy fo-
gyunk, ahogy a román közösség is 
fogy. Azonban vannak lehetősége-
ink, és ezeket ki kell használni. A 
nők szerepe óriási a közösség meg-
tartásában, hiszen a családi fészek 
melegét is a nők tartják meg, ehhez 
hasonlóan a közösség megtartásá-
ban, összekovácsolásában is fontos 
szerepük van. 2023-2024-ben az 
egyik legfontosabb feladat a közös-
ség megerősítése, ezért az RMDSZ 
nőszervezete a jövőben a tevékeny-
ségével még inkább segíteni kívánja 
a helyi közösségeket, hiszen nem 
közel kell lenni, hanem benne kell 
lenni a közösségekben. 

A marosvásárhelyi tanács feb-
ruár 23-i ülésén a legnagyobb 
vitát a Bolyai tér átalakítását 
célzó határozattervezet vál-
totta ki. Több képviselő is 
drágának tartotta a beruhá-
zást, illetve figyelmeztetett, 
hogy a felsorolásban szereplő 
a munkálatok egy részét már 
elvégezték, azaz a határozat-
tervezet eltér a valóságtól. A 
Bolyai tér felújítását célzó 
tervezet nem kapta meg az 
elfogadáshoz szükséges sza-
vazatszámot.  

A Bolyai térre vonatkozó határo-
zattervezetet a Bernády tér tájépíté-
szeti szempontból való átalakítását 
célzó napirendi pont előzte meg, 
ebben az esetben az engedélyezési 
dokumentációt kellett megszavazni, 
amit a testület meg is tett. A Bolyai 
tér esetében vita kerekedett. Mure-
şan Adrian indított: szerinte a terv 
sem a Bolyai, sem a Bernády tér 
esetében nem elég ambíciós, mivel 
csak kockakővel való burkolásra és 
fakivágásra korlátozódik. Utóbbival 
igazából az volt a gondja, hogy a 
fákat már kivágták, tehát a terv és a 
valóság nem fedi egymást, a testület 
pedig nem fogadhat el olyan terve-
zetet, amely nem a valóságos hely-
zetet veszi figyelembe. „A 

polgármesteri hivatal 1400 alkalma-
zottja közül senkiben nem volt 
annyi kíváncsiság, hogy arra sétál-
jon és megnézze, mi a helyzet a 
helyszínen? Főleg a műszaki osz-
tály alkalmazottaira gondolok. 
Nagyváradon sok teret »gyalogosí-
tottak«, Marosvásárhely az egyetlen 
erdélyi város, ahol nincs sétálóutca. 
Ha a Maros megyei liberális párt 
olyan lenne, mint a Bihar megyei, 
az RMDSZ pedig olyan, mint a 
debreceni Fidesz, én nem kellene itt 
üljek” – jelentette ki. Şarlea Horea 
soknak tartotta, hogy a szobor kö-
rüli 2000 négyzetméteres tér átala-
kítása 70 ezer euróba kerül, 

példákat hozott fel az anyag- és 
munkadíj-elszámolásban szereplő 
árakra. Becslése szerint fele áron is 
ki lehet hozni a költségeket. Sze-
rinte a költségelszámolás hibás, ak-
tualizálni kell. „Nem azt akarom, 
hogy utasítsuk el a tervezetet, 
hanem hogy halasszuk el, és szá-
mítsák újra a költségeket, hiszen a 
terek, utcák felújítása fontos” – kö-
zölte. Hasonló véleményen volt 
Pescar Radu-Mircea is, aki szerint 
„a város szegény, és kár a Nyugat-
hoz hasonlítanunk magunkat, ami-
kor Marosvásárhely beruházási 
költségvetése csupán 102 millió 
lej”. Javasolta a Színház tér átalakí-

tását sétálóövezetté. Claudiu Maior 
szintén a tervezet visszavonását 
kérte, mint mondta, nem lehet sza-
vazni valamiről, ami a valóságban 
nincsen.  

Iszlai Tamás a fenti felszólalókkal 
szemben hangsúlyozta, hogy a költ-
ségszámítás becsült értékeket tartal-
maz, a felújítás során egyedi 
építőelemeket használnak majd, 
mint például az 1910-es villanyosz-
lopot, különleges, tartós és szép 
anyagokat. Úgy vélte, megtörténhet, 
hogy a liciten a becsült ár alá men-
nek a kivitelezők. Kiss Zoltán szerint 
az a következtetés körvonalazódik, 
hogy a polgármesteri hivatal paza-
rolni akarja a pénzt, illetve felfújt 
árakkal dolgoztatna. Kelemen Már-
ton felhívta a figyelmet, hogy a nyu-
gati városokban sem olcsó 
anyagokkal újították fel az óvárosré-
szeket, hanem időtálló, tartós anya-
gokkal, és „mi is száz évre előre 
szeretnénk felújítani Marosvásárhely 
ikonikus terét, a Bolyai teret”.  

A felmerült kérdésekre Moldo-
van Florian, a közterületkezelő 
igazgatóság vezetője válaszolt, kö-
zölve, hogy a tervezetben szereplő 
megoldás egy pályázatverseny 
eredménye, amelyet több neves mű-
építés zsűrizett. Rövid szünet után 
a tanácsterembe visszatért képvise-
lők először elutasították a tervezet 
elhalasztását, majd az újabb szava-
záson magát a tervezetet is. Claudiu 
Maior ezt követően mondhatni bé-
kítő hangnemben javasolta, hogy 
két nap alatt aktualizálják a számí-
tásokat, és soron kívüli ülésen ter-
jesszék a testület elé.  

A tanácsülést követően a maros-
vásárhelyi RMDSZ közleményt 
adott ki, amely szerint „ismét kide-
rült, hogy az RMDSZ képviselőin 
kívül senki nem akarja fejleszteni a 
várost. Marosvásárhely régi köz-
pontjának, a Bolyai térnek a felújí-
tása ellen szavaztak a Nemzeti 
Liberális Párt, a Szociáldemokrata 
Párt, a Népi Mozgalom Párt és a 
Pro Románia tanácsosai, akik egye-
bek mellett a költségbecslés ellen 
emeltek kifogást”.  

Megerősítették a frakció önkor-
mányzati képviselőinek álláspont-
ját, miszerint „a város egyik, a 
turisták által leglátogatottabb helyé-
nek patináját, egykori fényét csak 
úgy lehet visszaadni, ha minőségi 
építőanyagokkal, korhű, és a tér 
épített örökségéhez mind esztétika-
ilag, mind időtállóságban illeszkedő 
utcai bútorzattal tervezünk, és ame-
lyeket az egyes városi tanácsosok 
hangzatos kijelentései ellenére sem 
lehet és nem is szabad barkácsáru-
házakból beszerezni”. És végül a 
frakció által megfogalmazott célki-
tűzés: „olyan fejlesztéseket eszkö-
zölni Marosvásárhely központi 
részében is, amelyek időtállóak, a 
város hangulatát, arculatát a követ-
kező évszázadban is őrzik, amiként 
azt minden más, épített örökségére 
büszke erdélyi nagyváros már meg-
tette, az ott lakók és az odalátogatók 
örömére. A piskótakő időszakának 
az RMDSZ tanácsosai véget kíván-
nak vetni, és a Bernády György 
által vezetett város és az akkori vá-
rosi tanácsosok városépítő szemlé-
letét kívánják követni”. 

Fotó: Nagy Tibor

Bíró Rozália és Csép Éva Andrea, az RMDSZ nőszervezetének elnöke és ügyvezető elnöke  
Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

Antalfi Imola

Nagy-Bodó Szilárd

RMDSZ-nőszervezeti küldöttgyűlés 
A közösségben kell lenni

A Bernády térre igen, a Bolyaira nem 
A tanácsosok egy része drágállta a tervet 
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 A tavalyi, sikeres eseményt kö-
vetően ismét megszervezi rockze-
nei konferenciáját a Maros- 
vásárhelyi Rocksuli és a Beatkor-
szak Projekt. Az NKA Hangfoglaló 
Program támogatásával, a Volt egy-
szer egy beatkorszak blog és a  
Hangőr Egyesület közreműködésé-
vel sorra kerülő, A szó veszélyes 
fegyver (volt). Az erdélyi magyar 
könnyűzene lehetőségei és bukta-
tói a rendszerváltás előtti Romá-
niában című, igencsak érdekesnek 
ígérkező tematikákat felvonultató 
rendezvénysorozatnak március 3-án 
a Bolyai tér 15. szám alatti Studium 
Hub ad otthont. A programot az 
alábbiakban olvashatják. 

 10.00 óra: A konferenciát meg-
nyitja Portik Vilmos, Marosvásár-
hely alpolgármestere. Köszöntőt 
mond Hints Zoltán, a Marosvásár-
helyi Rocksuli vezetője, a konferen-
cia szervezője és házigazdája. 

 10.15-11.30 óra: „És egy kicsit 
benne vagyunk mi is”. A szekció 
levezető elnöke Horváth Gergely 
rádiós műsorvezető, podcaster, kre-
atív producer. 

 10.15-10.30 óra: „Az úton menj 
tovább!” A nyitóelőadás a Meddig 
érhetett az ének? című, Marosvásár-
helyen 2022-ben rendezett, a rend-
szerváltások előtti határon túli 
magyar könnyűzenével foglalkozó 
konferencia tanulságait, felvetéseit 
összegzi, miközben igyekszik szá-
mot adni a Beatkorszak Projekt és a 
Volt egyszer egy beatkorszak blog 
tavalyi, budapesti Látható rockzene 
című tanácskozásáról is, továbbá 
felvillantja a fél évszázada rende-
zett Diósgyőri rockfesztivál évfor-
dulójára tervezett tanácskozás 

témáit. Előadó: Bajnai Zsolt, a  
Beatkorszak Projekt vezetője, a 
Hangfoglaló Program elindítója 
(Budapest). 

 10.30-10.50 óra: „Valami mégis 
kimondatlan maradt”. Esettanul-
mány, amely a szatmárnémeti Mik-
ron együttes történetén keresztül 
mutatja be az 1970-es évekbeli ro-
mániai magyar rockzenei életet. A 
romániai magyar könnyűzenei élet 
a politikai és gazdasági lehetősé-
gekhez képest is viszonylag gazdag 
volt a rendszerváltás előtt. A saját 
lemezzel rendelkező, a médiában 
szereplő, ott alkalmanként fellépő 
profi együttesek mellett számos fél-
amatőr garázszenekar is működött 
országszerte. Az előadás esettanul-
mány-szerűen kíván ráközelíteni az 
1970-es évekre a rövid életű és mél-
tatlanul mellőzött Mikron zenekar 
példáján keresztül. Előadó: Fodor 
János egyetemi tanársegéd, BBTE 
Történelem és Filozófia Kar,  
Magyar Történeti Intézet (Kolozs-
vár). 

 10.50-11.10 óra: A (rock)vilá-
got jelentő deszkák. Erdélyi kon-
certhelyszínek az „átkos” években. 
Az 1990 előtti évtizedek sokolda-
lúan fejlett szocializmusának új em-
berét is művelni kellett, termé- 
szetesen a kultúrforradalom, a sarló 
és a kalapács jegyében. Ennek érde-
kében szükség volt kultúrottho-
nokra, munkásklubokra, diákházak- 
ra, a szakszervezetek művelődési 
házaira. Ezekben egy ideig a mun-
kás, paraszt és értelmiségi fiatalok 
színjátszócsoportokat alakítottak és 
mozgalmi dalokat énekeltek, a tea-
délutánokon szolidan táncoltak. Ám 
a hatvanas évek derekán őket is 

megfertőzte a rock and roll, sorra 
alakultak a beatzenekarok, hogy 
Beatles-, Rolling Stones-, Cream- 
és Hendrix-dalokkal lázadjanak 
szüleik értékrendje és a rendszer 
merev szabályai ellen. Az amatőr 
zenészek meghódították a kultúrott-
honok, munkásklubok, diákházak 
színpadait, egyes városokban a 
sportcsarnokot, a filmszínházat és a 
nyári mozit is. Előadó: Zilahi 
Csaba rádiós műsorvezető, zenei 
szerkesztő, az Erdélyi magyarock 
című kötet szerzője (Kolozsvár). 

 11.10-11.30 óra: Nekünk írtak 
a dalról. Könnyűzene a romániai 
magyar sajtóban (1965–1989). Az 
előadás arra keresi a választ, hogy 
mennyire volt jelen a könnyűzene a 
romániai magyar sajtóban, meny-
nyire kaptak teret a romániai ma-
gyar fesztiválok és együttesek az 
országos és megyei sajtóorgánu-
mokban. Az 1960-as évek közepé-
től a nyolcvanas évek elejéig 
viszonylag sok újságcikk foglalko-
zott a könnyűzene különböző műfa-
jaival és zenekaraival, viszont a 
diktatúra elmélyülésével mindez 
háttérbe szorult. Előadó: Demeter 
Csanád (PhD) történész, tanár (Szé-
kelyudvarhely).  

 11.30-11.45 óra: kávészünet. 
 11.45-12.45 óra: „Keresem a 

szót, keresem a hangot”. A szekció 
levezető elnöke Hints Zoltán. 

 11.45-12.05 óra: Állambizton-
ság, szubkultúra, magyarok Ro-
mániában. Egy kolozsvári csöves 
galeri esete a nyolcvanas években. 
Romániában 1956-ot követően az 
erdélyi magyarság helyzete állam-
biztonsági problémává vált. Az 
állam- és pártvezetés úgy ítélte 

meg, hogy a magyarok, azok szer-
vezeti, intézményes struktúrái sok 
szempontból nacionalista, irredenta 
célokat képviselnek. A nyolcvanas 
években a diktatúra külön figyelmet 
szentelt az olyan társadalmi csopor-
tosulásoknak, amelyek a hivatalos 
kereteken kívül szerveződtek. Kie-
melten gyanúsként kezelte azokat 
az ifjúsági csoportokat, amelyek va-
lamely nyugati szubkulturális minta 
(rock, diszkó, punk) alapján szerve-
ződtek. A nemzetiségi alapon (is) 
létrejövő csoportok megítélésében 
az államellenes kategória mellé be-
került a nacionalizmus is. Az elő-
adás a Securitate módszereit, 
technikáit, szemléletmódját mutatja 
be egy kolozsvári csöves galeri tör-
ténete alapján. Előadó: Novák 
Csaba Zoltán történész, a kolozs-
vári Nemzeti Kisebbségkutató Inté-
zet elnöke. 

 12.05-12.25 óra: A zenei nyelv 
univerzális. Vagy mégse? Ma-
gyar–román, magyar–magyar át-
járhatóság a könnyűzenében 
1960–90 között. Ismerve a kommu-
nista Románia bezárkózottságát, a 
nacionál-kommunizmus túlkapá-
sait, feltevődik a kérdés, hogy az er-
délyi magyar és a többségi, azaz a 
román könnyűzene között volt-e a 
rendszerváltás előtt összekötő híd, 
voltak-e közös koncertek, felléptek-
e egymás műsoraiban, énekeltek-e 
egymás nyelvén? Hogyan viszo-
nyult a közönség, a nézők, a hallga-
tók a más nyelvű zenekarokhoz és 
előadókhoz? Mennyire tolerálta a 
politikai vezetés a kétnyelvűséget? 
Románia és Magyarország között a 
kétévente átjárható határok okoz-
ták-e a két magyar zenei kultúra 
egymástól való elszigetelődését, 
vagy máshol keresendők az okok? 
Előadó: Boros Zoltán zeneszerző, 
filmrendező, jazz-zongorista. 

 12.25-12.45 óra: A hatóságilag 
ellenőrzött tényirodalom hullám-

verésében. Szubjektív pályaképváz-
lat. Az előadás egy rendhagyó írói 
pályakezdés bemutatására vállalko-
zik, amely a második Forrás-nem-
zedék fellépése idején vállalt 
szerepet az erdélyi magyar iroda-
lomban, a választott műfaj okán 
pedig felidézi a két világháború kö-
zötti írói szociográfia létállapotát a 
diktatúra alatti „irodalomirányítás” 
körülményei közepette. Az előadó a 
rendszerváltoztatás után sem vált 
hűtlenné a tényfeltáráshoz: tapasz-
talatait a sajtótörténet-, az irodalom-
történet- és az eszmetörténet- 
írásban hasznosította. Előadó: 
Cseke Péter irodalomtörténész, 
egyetemi tanár (Kolozsvár). 

 12.45-13.00 óra: Hozzászó- 
lások, vita. 13.00-13.30 óra: ebéd-
szünet. 

 13.30-15.00 óra: A sok régi dal-
lamot életre keltjük. Workshop. 
Miért fontosak a könnyűzenei oral 
history interjúk? Milyen korábban 
ismeretlen vagy máshogy ismert in-
formációk bukkanhatnak fel tudato-
san szerkesztett, rocktörténettel 
foglalkozó közösségi médiafe- 
lületeken? Mire inspirálhat egy- 
kori rockzenészeket, történészeket 
és rajongókat néhány hiánypótló 
könyv, konferencia vagy kiállítás? 
A Nemzeti Kulturális Alap koráb-
ban Cseh Tamás, később Hang- 
foglaló Programjának Magyar 
Könnyűzenei Örökség Megőrzését 
Támogató Alprogramja keretében 
összegyűjtött tapasztalatok a rend-
szerváltás előtti rockzene kutatásá-
ról, rögzítéséről, feldolgozásáról, 
megőrzéséről, mindezek nehézsé-
geiről, buktatóiról és lehetőségeiről 
– hogy az erdélyi magyar rockzene 
múltja is minél teljesebben feltárul-
jon. 

 A konferencia nyilvános esemé-
nyeit a Beatkorszak és a Hangőr 
Egyesület Facebook-felületein élő-
ben közvetítik. (Knb.) 

Február 24-én társulati gyű-
lést tartott a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata, ezen jelentette 
be Pál D. Attila, a színház 
megbízott vezérigazgatója, 
hogy Berekméri Katalin szín-
művésznő személyében új 
művészeti igazgatója van a 
társulatnak.  

A társulati gyűlés keretében Pál 
D. Attila elmondta, hálával tartozik 
Berekméri Katalinnak, aki tavaly 
szeptember óta vele karöltve, ön-
kéntesen, rengeteg időt és energiát 
befektetve segítette tanácsaival, 
egyeztetésekkel, kapcsolattartással a 
társulat művészeti vezetésében. 
„Nem volt könnyű a mögöttünk 
lévő fél év, az úgynevezett átmeneti 
idő, de egyértelmű, hogy Katus 
szakmailag és emberileg is a leg-
megfelelőbb választás. Meggyőzni 
sem volt könnyű, mivelhogy az ok-
tatástól a színészetig sok mindennel 
el van foglalva, ezért másokat is 
megkerestem – Bocsárdi Lászlót és 
Fehér Balázs Benőt például –, akik-
nek a szakmai tanácsaira továbbra is 
számítunk. A következő évadot elő-
készítettük, az idén még lesz egy be-
mutató – Keresztes Attila ren- 
dezésében a János király –, szerződ-
tünk már Radu Afrimmal és Sebes-
tyén Abával, akik marosvásárhelyi 
szerzők műveit fogják színpadra ál-
lítani, de ennél többet hadd ne árul-
jak el” – mondta a vezérigazgató. 

A társulatnak a gyűlésen elhang-
zottakat ismertető közleménye sze-
rint Berekméri Katalin elsősorban 

azt hangsúlyozta, hogy közösséget 
szolgáló szakmai kihívást lát Erdély 
egyik jelentős színházi társulatának 
művészeti igazgatásában – ez egy-
részt lehetőség, ugyanakkor olyan 
kihívás, ami fejlődésre ösztönzi. Ta-
valy szeptembertől volt ideje bele-
kóstolni, a feladatkört megismerni, 
önmagát kipróbálni, és nem kevés 
mérlegelés után arra a döntésre ju-
tott, hogy nekivág ennek a gyönyörű 
feladatnak. „Nem arra számítok, 
hogy könnyű lesz, hiszen több mint 
húsz éve pályán vagyok, pontosan 
tudom, hogy hosszas, komoly 
munka egy színház irányát megha-
tározni és gyakorlatba ültetni, mű-
vészeti célokat folyamatos alkotói 
feszültségben újra és újra meg-
szülni, illetve a bőrömön ismerem, 
hogy mit jelent társulatban gondol-

kodni, tervezni, munkafolyamatokat 
végigvinni. Köszönöm Pál Attilának 
a bizalmat, a kollégáknak pedig a 
sok bátorítást. Úgy gondolom, hogy 
a jövő évad tervezésével egyértel-
műen biztosítjuk az abszolút priori-
tásként kitűzött célt: a társulat 
fejlődésének lehetőségét. Teljes 
mértékben egyetértek Pál Attilá- 
nak azzal az elképzelésével, hogy 
szakmai tekintéllyel felvértezett, 
számunkra értékes rendezők meg-
szólítása mellett tehetséges újonco-
kat egyaránt meghívjunk közös 
munkára, akik által többsíkú alkotói 
koncepcióval találkozhatnak mind a 
nézők, mind a színészek. Mivel a 
színház folyamatos változásban lévő 
művészeti ágazat, a kortárs alkotói 
szellem előtt teljes nyitottsággal kell 
lennünk” – hangsúlyozta Berekméri 

Katalin, akivel hétfő délelőtt rövi-
den mi is elbeszélgettünk. 

– Gratulálunk a kinevezésedhez! 
Mi vitt rá arra, hogy elfogadd a 
megtisztelő felkérést?  

– Hosszú ideig dolgoztunk együtt 
Pál D. Attilával, és közben eszembe 
nem jutott, hogy a művészeti igaz-
gatói feladatkörhöz közöm lehetne 
vagy közöm kellene legyen. Hóna-
pokon keresztül zajlott a közös 
munka, és eközben számára is egyre 
tisztábbá vált, hogy kivel tud olyan 
kompatibilitásban dolgozni, ami  
segítheti a társulat helyzetét. Az is 
világos lett a számomra, hogy mu-
száj lesz ebbe belevágnom, és egyre 
szimpatikusabbá is vált ez a feladat. 
Amikor eldöntöttem, hogy igent 
mondok a felkérésre, úgy éreztem, 
hogy nyugodtabb leszek, ha elválla-
lom, mint ha megfutamodnék előle. 
E feladatkörbe persze bele kell még 
tanulnom. 

– Vannak már projektjeid, to-
vábbra is ketten állítjátok össze a 
műsorkínálatot, vagy innen tovább 
ez a te feladatod lesz? 

– Az elmúlt, illetve a soron követ-
kező hónapok programtervezetének 
összeállításában januártól pregnán-
sabban benne voltam én is. Ez egy 
nagyon sok összetevős folyamat, 
rengeteget kell egyezteni, színésze-
ket, projekteket, külsős embereket. 
A következő évad nagy részét már 
lekommunikáltuk, -szerződtettük,  
-beszéltük, -rögzítettük, ehhez na-
gyon keveset kell már hozzátennem. 
Amiről én mesélni szeretnék, amit 
fontosnak tartok a színházban, nem 
biztos, hogy a következő fél évben 
már látszani fog. Úgy vélem, hogy 
nagyon drasztikus változásokat nem 

kell eszközölnünk, megvan, hogy 
milyen irányokba nyitnék többet, 
ám hogy ezt a következő évadban 
bele tudom-e foglalni a műso-
runkba, az a soron következő tár-
gyalásoktól függ. 

– Hogyan tudsz időt szakítani 
minderre az egyetemi oktatói és 
színművészi teendőid mellett? 

– Úgy gondolom, hogy sikerülni 
fog, de lényegesen kevesebbet 
fogok játszani, mert azt nem lehet, 
hogy napi nyolc órában próbálok, 
mellette tanítok és a művészeti igaz-
gatói feladatkörben is dolgozom, hi-
szen ez utóbbi is teljes embert kíván. 
Ismerem a színházat, a társulatot, és 
azon szemlélet szerint kívánom el-
látni ezt a feladatot, amit a húszév-
nyi szakmai múltam nyújt. Hogy ez 
mire lesz elég, azt mindig az idő 
dönti el – mondta Berekméri Kata-
lin. 

Az újonnan kinevezett művészeti 
igazgató és Pál D. Attila vezérigaz-
gató március 3-án, pénteken 18 órai 
kezdettel a Tompa Miklós Társulat 
Nézőtéri súgó című podcast műso-
rának lesz a vendége, amit az ér- 
deklődők a társulat honlapján és  
YouTube-csatornáján nézhetnek 
meg, illetve a Spotify-on hallgathat-
nak meg.

Rockzenei konferencia Marosvásárhelyen 
A szó veszélyes fegyver (volt)

Beszélgetés Berekméri Katalinnal  
Új művészeti igazgató a Tompa Miklós Társulat élén 
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Berekméri Katalin    Fotó: Bereczky Sándor 

Berekméri Katalin 2001-ben 
végzett a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem színművészet sza-
kán, 2003-tól a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulatának tagja. 2015-ben Az 
ördög próbájában játszott szere-
péért kapta Románia legfonto-
sabb szakmai kitüntetését, az 
UNITER-díjat. Berekméri Kata-
lin 2010-től a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem színművészet 
szakán színészmesterséget oktat, 
2015-ben doktorált.



Az idei év eddigi legkényesebb ügye 
a segesvári adókra és illetékekre, el-
sősorban a 130%-kal nőtt házadóra 
vonatkozik. Gáll Ernő városi tanácsos-
tól megtudtuk, mi vezetett ehhez a 
helyzethez. 

– 2022. december 28-a volt a határideje 
az adók és illetékek megszavazásának. Erre 
rendszerint már áprilisban sor kerül, de ta-
valy az úgynevezett ellenzéket képviselő ta-
nácsosok nem adták rá a voksukat, és meg 
sem indokolták az álláspontjukat. Végül 
decemberben egy olyan javaslattal jöttek, 
hogy teljesen töröljük el az adónövelést. Ha 
ezt az irreális elképzelést véghezvisszük, a 
polgármesteri hivatal idén augusztusra pénz 
nélkül marad. Mivel az érintett tanácsosok 
nem vonták vissza a javaslatukat, a polgár-
mester élt az új pénzügyi törvénykönyv által biztosí-
tott lehetőséggel, és visszavonta az adók és illetékek 
megszavazására vonatkozó napirendi pontot. A törvé-
nyes előírások értelmében ilyen esetben a legnagyobb 
adók lépnek érvénybe, a házadóra például a 130%. Ez 
óriási port kavart a lakosság körében, bár egy bizo-

nyos réteg megértette a helyzetet. Az azonban általá-
nos elvárás, hogy a hivatalba bejövő pluszösszegek 
valamilyen beruházásban megmutatkozzanak. Úgy 
néz ki, hogy újjáépül a segesvári uszoda, erre sok 
helybéli vár. Egy év alatt azonban nem kivitelezhető 
egy ilyen méretű munkálat – tette hozzá a tanácsos.  

Tanácsosok konfliktusából adómizéria  
A háztulajdonosok húzzák a rövidebbet 

A nyertes pályázatokkal lehívott, mintegy 
100 millió lejes támogatással gyakorlatilag 
megkétszereződik Segesvár költségvetése – 
tudtuk meg Bogdan-Ioan Burghelea alpolgár-
mestertől, aki több, folyamatban levő beru-
házásra tért ki. 

Az újonnan befejezett munkálatok közé tartozik a 
Nicolae Bălcescu utca korszerűsítése, amely a kultúr-
otthon Mihai Eminescu-termének felújítását is ma-
gába foglaló pályázat keretében valósult meg. Ez 
utóbbi beruházás a tervezés szakaszában van. 

Lezajlott a közvilágítás modernizálására és kiter-
jesztésére kiírt versenytárgyalás, jelenleg az óvások 
elbírálása zajlik. A várfalak pályázati alapokból való 

megerősítése mel-
lett helyi forrásból 
restaurálják az 
óratorony tető-
szerkezetét.  

PNRR-s támo-
gatásból önkéntes 
alapon működő 
szelektív gyűjtő-
központok épül-
nek az elkövetke- 
zőkben Segesvá-
ron, ahol az em-
berek egyebek 
mellett fölösleges- 
sé vált bútoraikat 
is elhelyezhetik, 
ugyanakkor kor-
szerű, térkamerák-

kal ellátott ökoszigetek is létesülnek a civilizált hul-
ladékgyűjtés érdekében. PNRR-s forrásból újul meg 
a városi autóbuszpark is elektromos buszok vásárlá-
sával. Szintén a PNRR keretében növelik több iskola, 
a polgármesteri hivatal, valamint a városi kórház né-
hány épületének energetikai hatékonyságát.  

A Segesvárhoz tartozó Hétúron hátrányos helyzetű 
személyek számára alakítanak ki orvosi rendelőt. A 
szennyvízhálózat kiépítésével párhuzamosan, az  
Anghel Saligny program keretében Hétúron, So- 
romikleán és Venken az ivóvízhálózat is elkészül.  

Az óratorony a turisztikai mutató 
Ami a város kulturális kínálatát illeti, július utolsó 

hétvégéjén ismét sor kerül a hagyományos középkori 
fesztiválra, ezt megelőzően, júniusban A vár harmó-
niája néven tavaly debütált rendezvényt is meg sze-
retnék tartani. Emellett több rendezvényt – például a 
nemzetközi bluesfesztivált – partnerként támogat a 
polgármesteri hivatal. 

– Meglátása szerint mennyire éledt fel a turizmus 
Segesváron a világjárvány után? – kérdeztük az al-
polgármestert. 

– 2021-ben, a pandémia időszakában volt bátorsá-
gunk megszervezni a középkori fesztivált, és bár koc-
káztattunk, ez végül nagyon szerencsés lépésnek 
bizonyult. A fesztiválnak köszönhetően ismét nőni 
kezdett a turisták száma, és tudomásom szerint tavaly 
újra elértük a járvány előtti látogatottsági szintet. Szá-
munkra ezt az óratorony látogatóinak száma tükrözi, 
ami tavaly a legsikeresebbnek számító 2017–2019-es 
évek adataival vetekedett – mondta Bogdan-Ioan 
Burghelea. 

Elektromos buszok, ökoszigetek 

Március elsején a Segesvári 
Polgármesteri Hivatal díszter-
mében díszpolgárrá avatják 
id. Veress László fő- és érdemes 
gyógyszerészt, a segesvári 
patikamúzeum megálmodó-
ját, akinek egyedi és rendkívül 
értékes gyűjteményéről, vala-
mint 2021-ben megjelent Nép-
gyógyászat és hivatalos orvoslás 
határán. Segesvár gyógyszerészet-
történeti emlékei című hiány-
pótló kötetéről lapunkban is 
beszámoltunk, élményszerű 
útleírásait pedig rendszeresen 
közöljük Színes Világ mellék-
letünkben.  

– Mit jelent önnek a díszpolgári 
cím? – kérdeztük a hivatását most 
is ritka szenvedéllyel gyakorló pa-

tikust egy héttel a kitüntetés átvétele 
előtt. 

– Nagy öröm és megtiszteltetés 
számomra, annál is inkább, mivel 
nem vagyok született segesvári, 44 
éve költöztem ide, ami egy idős 
ember szemszögéből nem olyan 
hosszú idő. Ennek okán sem számí-
tottam erre az elismerésre. De azért 
is meglepetés ez nekem, mivel Se-
gesvár zömében nem magyar la-
kosságú település, így még 
nagyobb megtiszteltetésnek érzem 
ezt a titulust. Idén nyolcvan évet 
töltök, és boldog vagyok, hogy 
megérhetem a kitüntetés átvételét. 
Tudomásom szerint egyszerű pati-
kus, aki nem folytat egyetemi okta-
tói tevékenységet, még nem 
részesült ilyen elismerésben, ezért 

úgy érzem, ez nemcsak a saját 
munkám, hanem a gyógyszerész-
szakma elismerése is. Hálás va-
gyok a város vezetőinek és a 
javaslattevőknek, Farkas Miklós 
nyugalmazott matematikatanárnak 
és Gáll Ernő városi tanácsosnak, és 
köszönettel tartozom annak a több 
ezer embernek is, akik a hír halla-
tára az interneten gratuláltak. Hálás 
vagyok ugyanakkor a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetemnek, azoknak a kiváló ok-
tatóknak, akik emberségre és szak-
maszeretetre tanítottak.  

A patikamúzeum belső szobájá-
nak falán egymás mellett sorakoz-
nak az egykori neves professzorok 
– köztük dr. Rácz Gábor, dr. Kopp 
Elemér, dr. Hankó Zoltán – arcké-

pei. A fényképek alatt Hankó pro-
fesszor íróasztala látható, amit az 
egyetem átszervezésekor potom 
áron vásárolhatott meg a segesvári 
patikamúzeum alapítója. A dolgo-
zószoba-méretű, meghitt térben 
olyan kuriózumok is megtalálhatók, 
mint az első román nyelvű gyógy-
szerleírásokat tartalmazó kötet, 

amely 1949-ben, rögtön az államo-
sítás után jelent meg, a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetemen 
végzett gyógyszerészek tablója 
1903-ból, valamint az első gyógy-
szerészdiplomát szerzett erdélyi 
magyar nő, Hints Vilma oklevelé-
nek másolata, akit id. Veress László 
személyesen ismert. 

Díszpolgári cím id. Veress László gyógyszerésznek 
„Ez a szakma elismerése is” 

Szerkesztette: Nagy Székely Ildikó

„Talán négyezren sem vagyunk” 

hallottam beszélgetni. Most egy 
órát forgolódom, és nem hallok ma-
gyar szót. Ez abból adódik, hogy a 
fiatalság elmegy, az itt maradó idő-
sebb nemzedék pedig a világjárván-
nyal, illetve az ukrajnai háborúval 
kapcsolatos hírek hatására inkább 
behúzódik az otthonába, nem keresi 
a közösségi élet lehetőségeit. A Se-
gesvárhoz tartozó falvakban is alig 
van már gyerek, sorra bezárnak az 
iskolák magyar osztályai.  

Folytatódik a várfalak  
megerősítése 

A helyi RMDSZ-elnök pozití-
vumként említette, hogy a legutóbbi 
helyhatósági választások óta kezd 
feléledni a város.  

– A jelenlegi polgármester, Ioan-
Iulian Sîrbu meg tudja szólítani az 
embereket, törődik a problémáik-
kal, és ennek sok kedvező hozadéka 
van. Olyan megvalósításokban mu-
tatkozik ez meg, mint például az 
utcák aszfaltozása, a közvilágítás 
kiterjesztése és korszerűsítése. 
Megépült a Küküllő fölötti híd, ami 
a város legnépesebb lakónegyedét 
köti össze a központtal, könnyítve a 
főúti forgalmon. Tavaly a Küküllő 
szabályozására, a folyómeder meg-
tisztítására is sor került. 

A legfontosabb munkálatok 
közül Gáll Ernő a várfalak megerő-
sítését emelte ki. A katolikus temp-
lom mögött évekkel ezelőtt leomlott 
falat újjáépítették, de még vannak 
restaurálást igénylő részek. A mun-
kálatra a város az országos helyre-
állítási terv (PNRR) keretében 
kapott finanszírozást. Nemsokára 
az egykor vármegyeházaként mű-
ködő polgármesteri hivatal épületé-
nek rendbetétele is elkezdődik, idén 
a tetőszerkezetet cserélik ki.  

A városi forgalom tehermentesí-
tése kapcsán a tanácsos tájékozta-
tott, hogy jóváhagyták az Anghel 
Saligny program keretében a terelő-
útra megpályázott összeget, elkez-
dődött a terepfelmérés, legkésőbb 
négy éven belül remélhetőleg meg-
valósul a beruházás.  

Gáll Ernő arra is kitért, hogy a 
sok kedvező változás ellenére a 

PSD-s tanácsosok átállásával szaka-
dás történt a helyi tanácsban, és ez 
rányomja a bélyegét az önkormány-
zati munkára.  

– Kibillent az egyensúly, mióta 
egyes tanácsosok nem a város érde-
két, hanem a saját politikai helyze-
tük megerősítését helyezik előtérbe 
– foglalta össze a lényeget a taná-
csos, aki Buzogány Erzsébettel kö-
zösen képviseli az RMDSZ-t a helyi 
önkormányzatban. (Mint arról ko-
rábban is beszámoltunk, a harmadik 
tanácsosi tisztség elvesztése 11 sza-
vazaton múlott.) 

Építők, rombolók 
A megoldásra váró problémák 

közül Gáll Ernő elsőként a szemét-
szállítással kapcsolatos gondokat 
említette. 

– Segesváron épült meg az egyik 
első ökologikus szeméttelep. Saj-
nos, a mi határozatlanságunk miatt 
is, az ország más részeiből is ide-
szállították a szemetet, így egy idő 
múlva megtelt a hulladéklerakó ál-
lomás, és be kellett zárni. Most már 
mi is az ADI Ecolect vállalattal vi-
tetjük a szemetet – sokkal drágáb-
ban – Kerelőszentpálra. 

Gáll Ernő szerint, bár a város el-
kezdett újjáépülni, a lakosság össze-
tétele ezt nagymértékben 
akadályozza. A kihelyezett szemét-
tárolókat egyesek rendszeresen 
megrongálják, és a frissen ültetett 
facsemetékben is kárt tesznek. 

– Régen a városközpontban zaj-
lott a kereskedelem, most már a 
szerencsejátékokat működtető léte-
sítmények vették birtokba a he- 
lyet. Ezek az egységek sok fiatalt, 
sőt egész családokat tönkretettek 
már – tette hozzá a tanácsos, aki 
szerint összességében mégis a ked-
vező változások javára mozdul el a 
mérleg nyelve. A Regionális Opera-
tív Program (POR) keretében fel-
újítják a kultúrházat, PNRR-s 
támogatásból új óvoda épül, és ma-
gánkezdeményezésekből sincs 
hiány, a közeljövőben egy új Lidl 
bevásárlóközpont nyílik Segesvá-
ron.  

– Mindaz, ami hosszú éveken át 
váratott magára, most megtörténik 
– összegzett Gáll Ernő. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Talán a mesékben sincs nagyobb 
csoda, mint ami az lett volna, ha a 
Sirius női kosárlabdacsapata le-
győzi a Sepsi SIC-et a Románia-
kupa elődöntőjében (vagy bár- 
melyik más mérkőzésen). Csodák 
pedig, mint tudjuk, nincsenek, a 
sepsiszentgyörgyiek és a teljes ro-
mániai mezőny között hatalmas a 
szintkülönbség, úgyhogy erre a ma-

rosvásárhelyi klubban sem számí-
tottak. A célkitűzés az lehetett, hogy 
próbáljanak a legjobb szinten kosár-
labdázni, amire képesek, és ez 
többé-kevésbé sikerült is. Az ugyan 
nem állítható, hogy egyenlő ellen-
felei voltak a Sepsi SIC-nek, az vi-
szont igen, hogy megpróbáltak úgy 
játszani, hogy ne maradjanak nagy 
szégyenben. 

Bátran kezdték a mérkőzést a 
marosvásárhelyiek, és az első né-

hány percben a Sirius fej-fej mellett 
haladt az ellenfelével. Agresszív vé-
dekezéssel sikerült megzavarni a 
szentgyörgyieket, ez azonban visz-
szaütött. Szünetig ugyanis 14 sze-
mélyi hibát fújtak be a játékvezetők 
a Sirius ellen, közben a Sepsi SIC 
játékosai mindössze hármat vétet- 
tek – ez elég jelentős különbség, 
amelynek nyoma az eredményjel-
zőn is meglátszott. Aztán szép las-
san a két játékoskeret közötti 

minőségbeli különbség is megmu-
tatkozott, és a Sepsi SIC egyre na-
gyobb előnyt alakított ki. A 
marosvásárhelyiek azonban nem 
omlottak össze, tudták, hogy ezen a 
meccsen tényleg nincs amit veszí-
teniük, és megpróbáltak a legjobb 
tudásuk szerint játszani. Ez néha si-
került, máskor nem a legteljesebb 
mértékben, ilyenkor jöttek az ellen-
fél részéről a 10-12 pontos válasz 
nélküli rohamok. S ezen a meccsen 
mutatkoztak meg a legjobban azok 
az egyéni hiányosságok is, amelyek 
más összecsapásokon talán jobban 
rejtve maradnak. Elsősorban a lab-
dabiztonság (az első edzéseken 
szokták megtanítani, hogy miként 
kell megfogni a labdát), illetve az 
ellenfél szoros emberfogásos kitá-
madásának az átjátszása. Vannak a 
keretében olyan játékosok is, akik 
máig nem sajátították el a helyes 
dobótechnikát. Az eredmény dacára 
összességében mégis tetszett, aho-
gyan küzdöttek a lányok ezen a 
meccsen, amelyet a palánk alatti 
nagy fölénnyel nyert a Sepsi SIC, 
hiszen 21-gyel több lepattanót gyűj-
töttek (52-31), aminek köszönhe-
tően ugyanennyivel többször 
dobtak kosárra, ekkora különbség 
esetén pedig a dobószázalékok kö-
zötti különbség (43-39%) már nem 
is számít.  

Tegyük hozzá, hogy Podunavac, 
aki már a negyeddöntőben sem volt 
a legjobb formában, egyáltalán nem 
lépett pályára, s ennek minden bi-
zonnyal oka volt. Továbbá a harma-
dik negyed vége előtt két és fél 
perccel Horobec is megsérült, és 
utóbb már nem is jött vissza ját-

szani. Csak remélni tudjuk, hogy 
nem súlyos, mert két nagyon fontos 
játékosról van szó, és a Siriusra 
szombaton a bajnokságban, a CSM 
Târgoviște otthonában, létfontos-
ságú mérkőzés vár.

A Debrecen kikapott otthon a címvédő 
és nagy előnnyel éllovas Ferencvárostól a 
magyar labdarúgó NB I 21. fordulójának 
vasárnapi zárómérkőzésén. 

A Ferencváros lépett fel támadólag a két 
leggólerősebb csapat mérkőzésén. Ryan 
Mmaee-től az első tíz percben két lövés ér-
kezett a debreceni kapura, ezek közül a má-
sodiknál nagy bravúrral hárított Megyeri. 
Letámadott a fővárosi együttes, hamarosan 
újabb helyzete is akadt Mmaee-nak. A fél-
idő közepén jöttek ki a szorításból a haza-
iak, majd a vendégektől Samy Mmaee-t le 
kellett cseréni Dorian Babunski szabályta-
lansága után: a támadó megpróbált vissza-
támadni, és becsúszásakor megtaposta a 
védő bokáját. Az FTC a hajrához közeledve 
gyors ellentámadásból szerzett vezetést 
Ryan Mmaee pontos befejezésének kö-
szönhetően. 

A második félidőből tíz perc telt el, ami-
kor újabb cserére kényszerült a Ferencvá-
ros, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző 
Pászka helyére Civicet küldte be. A játékot 
továbbra is a bajnokcsapat irányította, az 
elmúlt hetekben jó formát mutató Debre-
cenben nem volt elég erő ahhoz, hogy ér-
demben tegyen az egyenlítésért. A 
ferencvárosi fölényt jelezte Traoré kapu-
fája, majd Ryan Mmaee második gólja. A 
duplázó támadó a 79. percben a tizenhatos 
vonaláról tekert a debreceni kapu jobb ol-
dalába. Csakhamar meg is fogyatkozott a 
hazai csapat, a 82. percben Mance labda-
vesztés után hátulról felvágta Zacharias-
sent, ezért Andó-Szabó kiállította őt, bő tíz 
perccel a pályára lépését követően. 

Az FTC végig kontrollálta a mérkőzést, 
és megérdemelt, magabiztos győzelmet 
aratott.

Egy ponttal  
marad a női  

vízilabdacsapat 

Nem sikerült javítania a mérlegen a Marosvá-
sárhelyi CSM női vízilabdázóinak a bukaresti 
Ghencea uszodában rendezett negyedik bajnoki 
tornán, így egy ponttal maradnak a rangsor ötö-
dik helyén. Bár az idén a kupában sikerült le-
győzni Nagyváradot, és a bajnokságban is egy 
pontot elcsípni a riválistól, ezúttal ismét nagy 
arányban kikapott Cristian Ispir csapata a vára-
diaktól, ugyanolyan mértékben, mint a Rapidtól 
vagy a Steauától, ami elgondolkodtató, tekintve, 
hogy korábban ellenük sikerült szorosabb mecs-
cseket játszani. 

Ezzel az újabb vereséggel bizonyossá vált, 
hogy a CSM az ötödik, azaz az utolsó helyen 
végzi az idei pontvadászatot, hátránya gyakorla-
tilag behozhatatlan a hátralévő mérkőzések 
során. 
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Eredményjelző 
Női vízilabda Suzuki országos bajnokság, ne-
gyedik torna (bukaresti Ghencea uszoda): 
* 1. forduló: Bukaresti Dinamo – Marosvásár-
helyi CSM 28-2, Bukaresti Steaua – Bukaresti 
Rapid 16-11, a Nagyváradi CSU állt; 
* 2. forduló: Rapid – Marosvásárhelyi CSM 
22-11, Nagyváradi CSU – Steaua 4-17, a Di-
namo állt; 
* 3. forduló: Rapid – Dinamo 10-15, Nagyvá-
radi CSU – Marosvásárhelyi CSM 16-5, a  
Steaua állt; 
* 4. forduló: Steaua – Marosvásárhelyi CSM 
19-7, Nagyváradi CSU – Dinamo 2-18, a 
Rapid állt; 
* 5. forduló: Nagyváradi CSU – Rapid 9-18, 
Steaua – Dinamo 8-7, a Marosvásárhelyi CSM 
állt. 
A ranglista: 1. Steaua 43 pont, 2. Dinamo 34, 
3. Rapid 30, 4. Nagyvárad 10, 5. Marosvásár-
hely 1. 

Nincsenek csodák, kikapott az elődöntőben a Sirius 

A tabella 
1. Ferencváros          21 15 4 2 45-16 49 
2. Kecskemét            21 7 12 2 30-22 33 
3. Kisvárda                21 8 8 5 34-35 32 
4. Debrecen              21 8 6 7 36-33 30 
5. Puskás AFC          21 7 9 5 26-25 30 
6. ZTE                       21 7 6 8 27-24 27 
7. Mezőkövesd         21 7 6 8 23-27 27 
8. Paks                      21 7 5 9 35-36 26 
9. Újpest                    21 6 5 10 26-37 23 
10. Fehérvár FC       21 5 6 10 25-31 21 
11. Honvéd                21 4 7 10 22-35 19 
12. Vasas                  21 3 10 8 16-24 19 

Bálint Zsombor 

A Ferencváros nyerte  
a debreceni rangadót 

Eredményjelző 
* NB I, 21. forduló: Kecskeméti TE – Újpest FC 2-2, 
Debreceni VSC – Ferencvárosi TC 0-2. 
* NB II, 25. forduló: Pécsi MFC – Aqvital FC Csákvár 
1-1, MTK Budapest – Credobus Mosonmagyaróvár 1-
0, Tiszakécskei LC – ETO FC Győr 0-2, FC Ajka – 
Nyíregyháza Spartacus FC 4-1, Soroksár SC – Szom-
bathelyi Haladás 4-0, Kolorcity Kazincbarcika SC – Di-
ósgyőri VTK 1-0, Gyirmót FC Győr – HR-Rent 
Kozármisleny 2-0, Szentlőrinc – Budafoki MTE 1-2, 
Dorogi FC – Békéscsaba 1912 Előre 1-1. Az élcsoport: 
1. Diósgyőr 55 pont, 2. MTK 53, 3. Pécs 44. 
* Szuperliga, 27. forduló: FC Voluntari – CSU Craiova 
1-0, Campionii FC Argeș Pitești – Bukaresti FCSB 1-
2. Az élcsoport: 1. Konstancai FCV Farul 58/27 mér-
kőzés, 2. Kolozsvári CFR 1907 53/26, 3. FCSB 51/27.

Jegyzőkönyv 
NB I, 21. forduló: Debreceni VSC – Ferencvárosi TC 0-2 (0-1). 
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 13.004 néző, vezette: Andó-Szabó. 
Gólszerző: R. Mmaee (37., 79.). 
Sárga lap: Do. Babunski (25.), illetve Sigér (22.), Knoester (90+1.). 
Kiállítva: Mance (82.). 
Debrecen: Megyeri – Romancsuk (83. Bévárdi), Dreskovic, Deslandes 
– Szécsi (59. Aydin), Varga J. (71. Loncar), Manrique, Ferenczi – 
Dzsudzsák, Sós (71. Mance) – Do. Babunski. 
Ferencváros: Dibusz – Botka, S. Mmaee (29. Knoester), Abena, Pászka 
(55. Civic) –  Zachariassen, Esiti, Sigér (89. Boudjemaa), Traoré – Fre-
deriksen (89. Wingo), R. Mmaee. 

Egy kis statisztika 
A DVSC először szenvedett vereséget idén a bajnok-

ságban. 
Az Európa-liga-nyolcaddöntőre készülő FTC két 

döntetlen után gyűjtötte be a három pontot. 
A debreceniek csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs a 

századik NB I-es mérkőzését játszotta. 

A ferencvárosi Adama Traoré (b) és a debreceni  
Dzsudzsák Balázs               Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Bálint Zsombor Jegyzőkönyv 
Női kosárlabda Románia-kupa, 
elődöntő: Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi SIC – Marosvásárhelyi Si-
rius 92-59 (24-11, 37-21, 14-15, 
17-12). 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna, 
1300 néző. Vezette: Alin Faur 
(Temesvár), Laurențiu Grigoraș 
(Bodzavásár), Amalia Marchiș 
(Kolozsvár). Ellenőr: Radu 
Vaida (Nagyvárad). 
Sepsi SIC: Hrisztova 21 pont (1), 
Cave 15, Orbán 15, Jones 12, 
Ghizilă 10 (2), Jespersen 10 (1), 
Gereben 5 (1), Gödri-Părău 2, 
Cătinean 2, Mikes, Mititelu, A. 
Pop. 
Sirius: Cooper 19 pont (2), Gar-
rett-Hammett 17, Lipovan 10, 
Horobec 7 (2), Feiseș 4, Ignat-
csenko 2, Ciciovan, Oancea, Só-
lyom. Kispadon: Podunavac. 

Eredményjelző 
Női kosárlabda Románia-kupa, 
elődöntő: Bukaresti Agronomia 
– Aradi FCC Baschet 58:90, Ma-
rosvásárhelyi Sirius – Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi SIC 92:59. 
A döntőt lapzárta után játszották. 

Fotó: a Sepsi SIC közösségi oldala



Nagyon úgy tűnik, hogy a kínai 
gyártók mindent meg akarnak tudni 
a felhasználóikról. Ezzel nem is 
lenne nagy baj, ha nem kezdenék 
begyűjteni és továbbküldeni a sze-
mélyes adatainkat. Azonban több 
amerikai egyetem kutatója együttes 
erővel bizonyítékot talált arra, hogy 
a legnépszerűbb kínai mobilgyártók 
készülékei globálisan gyűjthetnek 

adatokat a felhasználókról. Mindezt 
úgy, hogy a készülékek tulajdono-
sainak nincs tudomásuk róla, illetve 
nem tudják ezt leállítani. 

A Gizmodo szakportál számolt 
be arról a friss kutatásról, amelyet 
több kutató végzett a Xiaomi, 
OnePlus, Oppo és Realme készülé-
keken. Ezekről azt állapították meg, 
hogy folyamatosan gyűjthetik az 

adatokat a felhasználókról azokon 
az alkalmazásokon keresztül, ame-
lyek gyárilag fel vannak telepítve az 
eszközökre. 

A vizsgálat során a kutatók letil-
tották az analitikai és egyéb adatok 
küldését, nem használtak felhőtár-
helyet vagy bármilyen más, harma-
dik féltől származó szolgáltatást. 
Nem töltöttek le semmilyen közös-

ségi médiás alkalmazást. Annyi tör-
tént, hogy bekapcsolták a telefont, 
és elkezdték használni abban az ál-
lapotában, ahogyan kivették a do-
bozból. Ennek ellenére sok adat 
indult el a távolba. A kutatók ag-
gasztó mennyiségű személyazono-
sításra alkalmas információról 
írnak, ami a gyártókhoz, illetve a 
kínai hatóságokhoz is eljuthat. A ta-
nulmány értelmében olyan adatok-
ról van szó, mint a felhasználó 
telefonszáma, a készülék azonosító-
száma, a tartózkodási helyre vonat-
kozó adatok, névjegyek és a 
szöveges üzenetek metaadatai.  
Ezeket összesítve egy ilyen célra al-
kalmas program pillanatok alatt 
képes megmondani, hogy az adott 
felhasználó mikor, hol és kivel be-
szél telefonon, illetve azt is, hogy 
pontosan mire és hogyan hasz- 
nálja a készülékét. Ha ez nem lenne 
elég hajmeresztő, a kutatók arra is 
felhívták a figyelmet, hogy a készü-
lék akkor is képes továbbítani az 
adatokat, ha nincs benne SIM-kár-
tya. 

A kutatók beszámolója szerint az 
adatok a felhasználó beleegyezése 
nélkül kerülnek át mások kezébe, és 
a folyamat kikapcsolására nincs le-
hetőség. Természetesen a legtöbb 
felhasználó nem olvassa el a sütikre 

vagy adatfelhasználásra vonatkozó 
szabályzatot, azonban ezekben az 
esetekben fel van neki kínálva a le-
hetőség, így csak magára vethet, 
hogy a gyorsabb utat választotta. 
Viszont teljesen más a helyzet, ami-
kor ezt az opciót nem adja meg egy 
gyártó az ügyfelének. Ez az igazán 
aggasztó. 

Nem mellesleg az adat- 
gyűjtés akkor sem áll le, ha a fel-
használó elhagyja Kínát. Ez pedig 
igazolja, hogy az eszközök képesek 
globálisan bárhonnan adatokat 
gyűjteni, még a rendkívül szigorú 
adatvédelmi szabályozással rendel-
kező Európai Unióban is. Ám ez 
csak azokra a készülékekre vonat-
kozik, amelyeket Kína számára 
gyártottak, vagy az összes készülé-
kére a gyártónak. Mindenesetre 
ezen felmérés ismeretében érdemes 
lesz elgondolkodniuk azoknak, akik 
a kínai boltokból veszik vagy webá-
ruházakból rendelik meg a telefon-
jukat. 

Az egyetemek kutatói közlemé-
nyükben kiemelik, hogy még bőven 
van mit tenni annak érdekében, 
hogy a világ legnagyobb androidos 
piacán a felhasználók adatai bizton-
ságban legyenek. A gyártók még 
nem reagáltak a kutatás eredmé-
nyére.

A marketingduma minden évben arról szól, hogy az új mo-
dell mennyivel jobb, mint az előző kiadás. Ez nemcsak az  
iPhone-ok esetében van így, hanem minden terméknél. Vi-
szont nagyon úgy fest, hogy az idei, vélhetően iPhone 15 
Ultra névre keresztelt készülék, amely a Pro Max vonalat 
váltja, valóban lélegzetelállító lesz, ahogyan az ára is. 

Ha megnézzük az Apple okostelefon-kínálatát, kijelent-
hető, hogy az elmúlt három évben nagy változás nem 
volt, már amennyiben nem számoljuk azt, hogy 
2020-ban megérkezett a Mini széria, ami időközben 
eltűnt a kínálatból, helyét a Plus vette át, viszont el-
adási számokban az sem jeleskedik. Ami pedig a 
Pro modelleket illeti, ott semmi olyan nem történt, 
amitől leesne az állunk, így csak a megrögzött 
Apple-felhasználók váltottak készüléket. Azonban 
ez hamarosan változhat, értesülések szerint ugyanis 
az idén megérkezik az iPhone 15 Ultra, amely több 
fronton is szakít a 2019 ősze óta megszokott hagyo-
mánnyal. 

Mark Gurman nevét méltán emlegetik az almás 
körökben, ő a Bloomberg munkatársa, akinek min-
dig kiváló értesülései vannak arról, hogy mi várható 
az Apple-nél, és általában be is következnek a jós-
latai. Közlése szerint Cupertinóban azt tervezik, 
hogy az idén előrukkolnak a Pro Max vonalnál is 
sokkal különlegesebb, abszolút felső kategóriás te-
lefonnal. Várhatóan a kínálat a következőképpen 
fog alakulni: lesz a sima változat, a Plus, a Pro, a 
Pro Max és ez az új, amely várhatóan az Ultra nevet 
kapja. Ugyanakkor Mark Gurman úgy vélekedett, 
nem biztos, hogy már az idén megérkezik ez az esz-
köz, lehet, hogy 2024-ig várni kell rá.  

Az Ultra megjelölést nem először használná az 
Apple, tavaly szeptemberben jelent meg a Watch 
Ultra, az eddigi legkomolyabb okosórája a vállalat-
nak, illetve szintén tavaly debütált a világ legna-

gyobb teljesítményű, személyi számítógépekben elérhető 
chipje, az M1 Ultra. Ezek ismeretében jó esély van arra, hogy 
az Apple megtartja ezt a nevezési sémát, és az abszolút csúcs-
eszközök neveként viszi tovább. Marketingelni lehet vele, 

nem is alaptalanul. Mind az 
Apple Watch Ultra, mind az 
M1 Ultra chip bizonyított, 
így már most borítékolható, 

hogy egy 

különösen erős iPhone iránt is lenne érdeklődés, ahogyan vá-
sárlóerő is. Drága az Apple, ezt mindenki mondja, de ennek 
ellenére mindig rekordértékesítést ér el, ami azt jelenti, hogy 
sokan vannak, akik megveszik. 

Nem mellesleg az Ultra név egy új versenybe is „beíratná” 
az iPhone-okat, hiszen a Samsung már évek óta használja ezt 
a megnevezést. Nemrégiben be is mutatta az S23 szériát, ami-
nek szintén van egy Ultra tagja, ez értelemszerűen a legerő-
sebb változat, minden elérhető digitális jóval felszerelve. 
Továbbá nem nehéz kitalálni, hogy az S23 Ultra a legdrágább 

a Samsung S szériás készülékei között, ám összesített 
mezőnyben a Z Fold 4-ért még mindig többet kell  
fizetni. Ha össze akarjuk hasonlítani, az S23 Ultra 
árban kéz a kézben jár az iPhone 14 Pro Maxszal. 
Viszont azt rebesgetik, hogy az érkező iPhone 15 
Pro Max 1 TB-os változata már jócskán átlépi a 
10.000 lejes határt, ami az Egyesült Államokban 
még mindig nem „veszélyes”, viszont a kelet-eu-
rópai piacon az. Természetesen mérlegelni kell, 
hogy kinek kell ekkora tárhely, a legtöbb embernek 
fele- vagy negyedekkora a számítógéptárhelye, így 
nekik egészen biztosan nincs szükségük 1000 GB-
os merevlemezre a telefonjukban. 

Szintén Mark Gurman mondta, hogy az idei  
iPhone-okba már biztosan bekerül egy sokkal ko-
molyabb optikai zoom, amiről egy periszkópos 
kamera gondoskodik. Ez a funkció szinte biztosan 
benne lesz a 15 Pro és 15 Pro Max modellekben. 
Ami pedig az Ultrát illeti: vélhetően egy 6,8-6,9 
colos kijelzőt kap, minden korábbinál gyorsabb 
processzort – ami nem kizárt, hogy éppen az M 
szériából származik, hiszen azt már láthattuk, 
hogy az Apple ezeket a processzorokat szereli az 
iPadekbe is –, illetve vélhetően egy olyan kame-
rarendszer kerül bele, ami az imént említettet is 
lepipálja.

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Biztonságban vannak a telefonon tárolt adataink?                Illusztráció. Forrás: mkkve.hu 

Rendkívülinek ígérkezik az idei csúcs-iPhone
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Adatokat gyűjtenek a kínai gyártók okostelefonjai:  
a Xiaomi és az OnePlus is érintett

   iPhone 15 Pro koncepció                 Forrás: Forbes 



A Bocskai Napok keretében az 
elmúlt hétvégén került sor a 
nyárádszeredai Bocskai Ist-
ván középiskola két végzős 
osztályának szalagavató ün-
nepségére. 

A már kilencedik alkalommal 
megrendezett szalagavató tulajdon-
képpen nagykorúsítási rendezvény, 
a gyermekkor jelképes lezárása. Az 
ünnepi esemény első mozzanata-
ként a 11. osztályosok zenés és tán-
cos műsorral köszöntötték az 
érettségi előtt álló 41 diákot.  

A művelődési házat vezető Suba 
Gyöngyi szerint a jövő letéte- 
ményeseit ünnepelték vasárnap. A 
nagykorúvá nyilvánítás mellett a 
feltűzött szalag az iskolában eltöl-
tött négy évet is jelzi, és azt is,  
hogy viselője tartozik valahová, 
része egy közösségnek. Ugyanak-
kor arra is figyelmeztet, hogy aki 
viseli, komoly erőpróba előtt áll, 
amelyre keményen és képessé- 
gei szerint becsülettel fel kell ké-
szülnie.  

A magyar nyelvterületen a kö-
zépiskolai tanulmányokat lezáró 
vizsga összekapcsolt fogalom az 
érettséggel, a társadalomba történő 
beilleszkedéssel, avagy a továbbta-
nulási alkalmassággal. A felszólaló 
arra kérte a maturandusokat, visel-
jék büszkén szívük fölött ezt a sza-
lagot, ez fűzze még szorosabbá 

kapcsolatukat a szeredai közösség-
gel és iskolával. 

Ünnepi köszöntőjében a középis-
kola igazgatója, Fülöp László arra 
mutatott rá, hogy az élet több mint 
tervezgetés, taktikázás, túlélés, és 
létünkben nem csak ezekre kellene 
összpontosítanunk, mert úgy járha-
tunk, mint az a hajótörött, aki az ag-
godalmaskodás, túlélés fáradságos 
munkájában észre sem vette, hogy 
a világ legszebb szigetén él. Gör-
csösen, befeszülve éljük életünket, 
ahelyett, hogy nyitottak lennénk a 
világ szépségeire, sokszínűségére – 
figyelmeztette a diákokat a líceum 
vezetője. Azt is kiemelte: az ember 
közösségben éli le élete nagy részét, 
és ez a közösség olyan lesz, amilye-
nek mi vagyunk, és annyit fogunk 
tőle kapni, amennyit mi is belefek-
tetünk, ezért fontos, hogy életünk 
utazása szép legyen a végállomásig. 

Ezt követően a színpadot átadták 
a tizenkettedikeseknek. Mint min-
den fel- és beavatás, a szalagavató 
is bizonyos szertartáshoz, tánchoz, 
valamint a hozzá illő öltözethez kö-
tődik. A keringő, a talajon sikló 
lábak jelképezik mindazt, amit je-
lenthet a gyermekkorból a felnőttek 
korába való átmenet, átsiklás, egy-
ben az iskolai évek lezárásának em-
léke. Ezt a táncot szalagtűzéssel 
tették emlékezetesebbé, amely sza-
lag az iskolához való kötődés jel-

képe, és azt üzeni, hogy bármer- 
re is sodorja az élet a végző- 
söket, mindig ennek az iskolának  

a diákjai maradnak. Az ün- 
nepély végén a diákok pezsgővel 
koccintottak egymással és tanáraik-

kal, majd fogadták családtagjaik, 
rokonaik, barátaik jókívánsá- 
gait. (GRL) 

A Bocskai Napok keretében 
Szalagavató a nyárádszeredai középiskolában 

Gáz, víz, villany 
Mindegyikhez csak a szakszolgál-

tató révén jutunk hozzá. Szerződések 
kellenek, meg vezetékek és mérőórák, 
valamint irodisták, akik vagy értik a 
dolgukat, vagy nem. Azt hinné az 
ember, hogy az elmúlt száz évben sike-
rült gördülékennyé tenni az ellátórend-
szerek munkáját, de nem, mert mindig 
kitalálnak valamit.  

Lám, hogy megy ez manapság. A ki-
termelt gázt átveszi a szolgáltató és el-
adja a lakosságnak. Nem pausáléba’ 
(átalányban) fizetünk, hanem lemérve, 
pontosan. A gázelosztó kiépíti az ellá-
tórendszert, a házamig húzza a csövet, 
fölszerel rá egy gázórát, a belső szere-
lés már az én dolgom. Az óra az övé, 
néha elvégzi a metrológiai ellenőrzést 
is; s ha kell, akkor kicseréli. Időnként 
kiküldi az emberét, aki leolvassa az óra 
állását (s ezért nem vesz el külön 
pénzt!), én a megállapított tarifa szerint 
kifizetem a fogyasztást. Van benne egy 
kis huncutság is, mert a gázóra köbmé-
tereket mér, de az árat energiaként fi-
zetem meg, aszerint, hogy milyen 
fűtőértékű a gáz, ami a csőben érkezik. 
Azt csak ők tudják, hogy mennyi a fű-
tőérték, s ha jót akarok magamnak, 
akkor nem kételkedem az állításaikban. 
Tulajdonképpen egyetlen dolgom van: 
fizessem ki – határidőn belül – a 
számla jobb alsó sarkába nyomtatott 
összeget. A másik huncutság: a két-
évenkénti biztonsági ellenőrzés. A gáz-
művek ezt olyan cégeknek ’szervezik 
ki’, amelyek megszerezték az ehhez 
szükséges hivatalos papírokat. Leg-
alább harminc szolgáltató lesi az alkal-
mat, hogy bekopogjon és felajánlja az 
ellenőrzést és begyűjtse a kb. 130 lejt 
(jó pénz az, épp csak le kell hajolni 
utána). Van egy szaki, aki a ’szimato-
lót’ végighúzza a cső mellett, hümmög, 
majd bólint (ez nem több 2 percnél); az 
írnok megnyálazza a tintaceruzát és el-
molyol a papírokkal (ehhez már 18 
perc kell). Elveszik a pénzt és elmen-

nek, hagynak egy papírt, ami igazolja, 
hogy eleget tettél a törvényes köteles-
ségednek. Abban a percben a rendszer 
biztonságosnak mondható, de hogy mi 
történik a következő két évben, azt 
csak a Jóisten tudja. Mindezt törvény 
rögzíti, de hogy miért kérnek ezért a 
munkáért ennyi pénzt, az üzleti titok. 
Soknak találom, mert semmit nem ga-
rantálnak, de ez már így marad. Olyan, 
mint a hajdani füstadó: fizesd ki, s hall-
gass. 

Az áramszolgáltató is ehhez hason-
latos módon dolgozik: a villanyóra az 
övék, teszik-veszik-rendezik; s az óra 
leolvasásáért nem kérnek külön pénzt. 
Előnyük, hogy nem jönnek 24 hóna-
ponként a nyakadra ellenőrzés címén. 
Mivel ők is utálják a terepmunkát 
(akárcsak a gázasok), nem havonta ol-
vassák le a fogyasztást, hanem a vész-
menedzserek horoszkópjai szerint. 
Oldalnyi számlákat nyomtatnak – nor-
mális ember nem is érti, hogy mi van 
rajta –, de itt is egy a lényeg: fizesd ki 
határidőre a fogyasztás értékét.  

A vízhasználat adminisztrációja már 
bonyolultabb, főleg a blokkokban, ahol 
van egy központi óra, amely az egész 
tömbház fogyasztását méri, és minden 
lakásnak van saját órája, ami a családi 
fogyasztást regisztrálja. Az órát meg 
kell venned, és az esedékes ellenőrzés 
/ hitelesítés is a te zsebedre megy. A víz 
előnye a gázzal szemben, hogy nem 
robban, hátránya, hogy eláztat (ha va-
lami gubanc van a vonalon). Az Aqua-
serv Rt. a vízórák leolvasását és 
időnkénti ellenőrzését kisebb cégeknek 
adta át. Mi az Iton Kft.-hez tartozunk, 
amely kezdetben egészen jól működött, 
de a vízórák ellenőrzését talán 6-7 éve 
végezték el utoljára. Fokozatosan rom-
lott a helyzetük, most már a tönk szélén 
állnak. 2021-ben mindössze négy al-
kalmazottjuk volt, az éves nyereségük 
nem érte el a 100 lejt (interneten elér-
hető adatok). Hogy mentsék a menthe-
tőt, állandóan emelték a leolvasás árát, 
2021-ben még 3 lej volt, ma már 5 lej. 

(Maga a munka 50 bani, a többi ’járu-
lékos költség’?) Egy másik törvényel-
lenes trükk: akkor is elkérik a 
szolgáltatás árát, ha nem végzik el a 
munkát. Decemberben és januárban 
nem jöttek leolvasni a vízórákat, mégis 
kérik a pénzt. A listába – amit tovább- 
adnak a tulajdonosi társulásnak – az 
utóbbi hónapok átlagfogyasztását írták 
be. Túlkomplikálták a rendszert [a 
szolgáltató (Aquaserv) és a fogyasztó 
(én) közé még betettek két lépcsőt (Iton 
+ tulajdonosi társulás)], ezért parla-
menti törvény szabályozza a vízszol-
gáltatási ügyvitelt. Két törvény is 
született ez ügyben, az 51/2006-os 
(újabb változatát lásd: Mon. Of. 
121/2013. márc. 5.), meg a 241/2006-
os törvény. (Egyikben sem találtam 
meg azt a paragrafust, amely a vízóra 
leolvasása körüli adminisztrációt sza-
bályozná. A leolvasási költségeket a 
gáz- és áramszolgáltató nem fizetteti 
meg külön a fogyasztóval, a vízszol-
gáltató viszont igen.)  

A 241/2006-os törvény azt is rögzíti, 
hogy a helyi önkormányzat (’város-
háza’) kötelessége a vízszolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztatás. Van egy elő-
írás, amelyik a kedves felhasználó jo-
gait védi, de ezt nem alkalmazzák: a 
33.§ 2. f) pont kimondja: a szolgáltató 
kötelessége a járulékos költségek csök-
kentése („obligaţiile operatorului … re-
ducerea costurilor de operare”). Ennek 
ellentmond a jelenlegi leolvasási tarifa 
(5 lej). Rendben. Mivel nálunk a víz-
órák a lépcsőházban vannak, a plafon 
alatt egy arasszal, leolvasni csak ho-
kedliről lehet. Azt pedig nem hozza 
magával a madám, mert nem elegáns. 
Majd én adok neki kölcsön, de nem in-
gyen. Mondjuk négy lejért egy-egy al-
kalommal. Én viszont lojális vagyok, 
mert ha nem jön ki leolvasni, hanem az 
irodában ülve ír be egy számot 
(sacc/kb), akkor nem kérek pénzt a ho-
kedlikölcsönzésért.  

Mit szól ehhez a helyi önkormányzat 
és az Aquaserv?! 

Anton Saburov  
újra Marosvásárhelyen 

Tavaly májusban a Zenei Napok egyik hangversenyét ve-
zényelte – Beethoven és Brahms szólalt meg a keze alatt. 
Akkor megéreztem, hogy amit ő tud a zenéről, arra érdemes 
odafigyelni. A csütörtök esti koncerten Mendelssohn nálunk 
két ritkán hallott műve volt műsoron, az op. 32. Nyitány a 
vásári meluzin (sellő) legendájához, az 1834-ben Fanny 
(Mendelssohn nővére) születésnapjára írt koncertnyitány, va-
lamint a Lipcse város megbízásából írt Lobgesang szimfónia, 
amit a könyvnyomtatás feltalálásának (Johannes Gutenberg) 
400. évfordulójára rendeltek meg (a bemutató a Thomaskir-
chében volt 1840. június 25-én). 

1834. április 7-én írt levelében Mendelssohn kifejti, hogy 
az után választotta a témát, hogy az előző évben Berlinben 
látta Conradin Kreutzer Melusina című operáját. 

„Lobgesang (Dicséret himnusz), op. 52, 11 tételes, a Szent 
Biblia szavairól szólistáknak, kórusoknak és zenekaroknak.” 
A zeneszerző halála után 2. szimfóniájaként jelent meg, B-
dúr, a névadás és a számozás nem az övé. A szükséges szó-
listák: két szoprán és egy tenor. A mű csaknem kétszer annyi 
ideig tart, mint Mendelssohn bármely tisztán hangszeres 
szimfóniája.  

Mendelssohn 29 éves volt, amikor megkomponálta ezt a 
csodát… hihetetlen. Szerkezetileg három tisztán zenekari té-
telből áll (szimfónia), ezt követi 10 tétel kórusnak és/vagy 
szólistáknak és zenekarnak. 

Bach és Händel. A Máté passió felélesztése mellett a Hän-
del-oratóriumok felújításának szerepéről se feledkezzünk 
meg. A kóruskezelés, az áriák vivőereje, a händeli melódia 
vizsgálata, vokális jólfekvése, az énekhanggal valo affinitás 
megvizsgálása mind hozzájárul a mendelssohni szerkesztés 
sikeréhez. Nemkülönben az ismert, bachi négyszólamúvá 
harmonizált protestáns népénekek, a korálok használata. A 
hangversenyteremben kiváltani a gyülekezeti áhítatot – ez az 
eszköz és a cél szentsége. („Majd ha kifárad az éj s hazug 
álmok papjai szűnnek…” Ekkor írta le Vörösmarty is a híres 
A Guttenberg-albumba…) 

Borsos Edith (szoprán) és Marton Katalin (szoprán) – 
nemes, ragyogásra termett, tiszta fényben ragyogó hangok. 
Stefan von Korch (tenor) – fölényes énekkultúra, csengő 
ércű, életerős, töretlen lendületű férfihang (beugróként ol-
dotta meg szólamát). 

 Nagyvonalúan, erőteljesen, bámulatos ihletettséggel szól-
tak a kórusok. 

A közönség elfogadta a gyülekezeti áhítatot. Anton Sabu-
rov keze alatt zengett a zárókórus: „Ti népek, vigyétek az 
Úrhoz…” A közönség lelkesen ünnepelt.

Kuszálik Péter 

Az ünnepi keringő a gyermekkorból a felnőttkorba való átmenetet, átsiklást jelképezi Fotó: Gligor Róbert László 
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Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Romániában a munkavállalók több mint egynegyede minimál-
bért keres, arányuk csökkent a 2021-eshez képest – derült ki 
azokból az adatokból, amelyeket a Ziarul Financiar gazdasági 
lap megkeresésére közölt a Munkaügyi Felügyelet (IM). 

Februárban az országban 6.710.480 munkaszerződés szerepelt a digi-
tális nyilvántartásban, 26,2 százaléka (1,76 millió) minimálbéres volt. Az 
5,7 millió, teljes munkaidős szerződésnél a minimálbéresek aránya 30,8 
százalék. 

Az IM adataiból az is kiderült, hogy a minimálbért kereső munkavál-
lalók több mint felét három ágazatban foglalkoztatják. A kis- és nagyke-
reskedelemben 355 ezer munkavállaló keres minimálbért, a 
feldolgozóiparban 324 ezer, az építőiparban pedig 235 ezer. Sok a mini-
málbéres a szállítás és raktározás (163 ezer), a közigazgatási szolgáltatá-
sok (161 ezer), valamint a szálloda- és vendéglátóipar (107 ezer) területén 
is. A mostani, 26,2 százalékos adat alacsonyabb a 2021-es 29 százaléknál, 
akkor ugyanis 5,5 millió munkaszerződésből 1,6 milliót kötöttek mini-
málbérre. 2011-ben, amikor elkezdődött a munkaszerződések digitális 
nyilvántartása, még csak 400 ezer volt minimálbéres 5,5 millióból. Az el-
múlt években a minimálbér értékének emelésével együtt nőtt a minimál-
bérrel fizetett munkavállalók száma is. 

Romániában 2023 január 1. óta 3000 lej  a bruttó minimálbér, míg az 
építőiparban 4000 lej.  

Az adók és járulékok levonása után a 3000 lejes bruttóból mintegy 1900 
lejt  kap kézhez a minimálbérrel alkalmazott munkavállaló. 

A minimálbérre megkötött munkaszerződések magas aránya ellenére a 
statisztikai intézet számításai szerint 2022 decemberében ennek több mint 
duplája, 4398 lej volt a nettó átlagbér az országban. (MTI)

A munkavállalók több mint  
negyede minimálbért keres 

Iráni drónokat lőttek le  
Az orosz hadsereg 14 iráni gyártású drónt vetett be Ukrajna ellen hét-

főre virradóan, ezek közül 11-et az ukrán erők megsemmisítettek – közölte 
az ukrán vezérkar. Szerhij Popko, a kijevi városi katonai adminisztráció 
vezetője később hozzátette, hogy kilenc önmegsemmisítő drónt a főváros 
légterében lőtt le az ukrán hadsereg.  

Az előzetes információk alapján sem személyi sérülést, sem károkat 
nem okozott Kijevben a dróntámadás. Az Ukrajinszka Pravda hírportál 
jelentése szerint hétfő reggel egész Ukrajna területén légiriadót rendeltek 
el, a veszély egy órán át tartott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben 
rendeletet írt alá, amelyben az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács 
(RNBO) döntése alapján szankciók alá vont 164 magán- és 85 jogi sze-
mélyt, köztük olyan cégeket, amelyek kapcsolatban állnak a Wagner zsol-
doscsoporttal és annak alapítójával, Jevgenyij Prigozsinnal. (MTI) 

Csökkent az évek során az Eu-
rópai Unió területén található 
épületek hőszükséglete: a fű-
tésifok-napok (heating degree 
days – HDD) mutatója 1979-
hez (3510) képest 19 száza-
lékkal csökkent 2022-ben 
(2858), azaz a tavalyi fűtési 
igény az 1979-es hőszükséglet 
81 százalékát tette ki – derül 
ki az EU statisztikai hivatalá-
nak (Eurostat) hétfőn közzé-
tett adataiból. 

Ezzel szemben a hűtésifok-napok 
(cooling degree days – CDD) mu-
tatója 2022-re csaknem négyszere-
sére (140) nőtt 1979-hez (34) 
mérten, ami a hűtési (légkondicio-
nálási) igények jelentős növekedé-
sét jelzi az elmúlt évtizedekben. 

A fűtésifok-napok és a hűtésifok-
napok olyan időjárásalapú műszaki 
mutatók, amelyekkel leírható egy 
épület energiaszükséglete fűtés 
vagy hűtés szempontjából. A HDD 
és a CDD azonban az energiafo-
gyasztás vagy az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának mutatójaként 
nem használható, ezek ugyanis más 
tényezőktől is függnek, mint pél-
dául az épület elhelyezkedése vagy 
tájolása, kialakítása, szigetelése, fű-
tési/hűtési rendszere és a felhasznált 
energia típusa. A fűtésifok-napok 
jelentősen eltérnek az Európai Unió 
tagállamaiban.  

2022-ben Finnországban volt a 
legmagasabb a fűtésifok-napok 
éves értéke (5277), és Máltán a leg- 
alacsonyabb (544). Ez azt jelenti, 
hogy egy adott épület esetében a fű-
tési igény Finnországban majdnem 
tízszer nagyobb volt, mint Máltán. 

Az éves fűtésifok-napok számát 
tekintve Finnországot Svédország 

(4919), Észtország (4118), Lettor-
szág (4026) és Litvánia (3773) kö-
veti. 

A legalacsonyabb értékeket 
Málta után Cipruson (696), Portu-
gáliában (968), Spanyolországban 
(1478) és Görögországban (1538) 
regisztrálták az EU-ban.  

Az 1979 és 2022 közötti időszak-
ban az EU régiói (NUTS 3 – Sta-
tisztikai Célú Területi Egységek 
Nómenklatúrája) közül a svédor-
szági Norrbottens länben volt a leg-
magasabb a fűtésifok-napok éves 
átlaga (6647), a legalacsonyabb ér-
téket a spanyolországi Fuerteventu-
rában (17) figyelték meg. 

Norrbottens län után a finnor-
szági Lappi régió (6640), majd a 
svédországi Västerbottens län 
(6077) következett.  

Ezzel szemben a legalacsonyabb 
értékeket mind spanyolországi régi-
ókban regisztrálták: La Gomera 
(38), Lanzarote (53), Gran Canaria 
(150) és La Palma (250). 

2022-ben uniós szinten Máltán 
(842), Cipruson (698), Spanyolor-
szágban (384), Olaszországban 
(375) és Görögországban (372) volt 
a legmagasabb az éves hűtésifok-
napok száma, és Írországban (0,03 
CDD), Svédországban (1,6), Finn-
országban (2,5), Dániában (3,4) és 
Lettországban (13,6) a legalacso-
nyabb. Az 1979 és 2022 közötti idő-
szakban az EU régiói (NUTS 3) 
közül a Máltai Köztársasághoz tar-
tozó Gozo-, és Comino-szigeteken 
volt a legmagasabb a hűtésifok-
napok éves átlaga (594), majd Cip-
rus (580), Málta szigete (577), a 
görögországi Notios Tomeas Athi-
non (567) és Peiraias, Nisoi (566) 
következett. (Agerpres) 

1979 óta egyötöddel csökkent  
az EU épületeinek hőszükséglete 

Mobil elektromosgépjármű-töltőállomást  
mutattak be Székesfehérváron 

CONTe-GO néven mobil és moduláris elekt-
romosgépjármű-töltőállomást mutatott be 
Székesfehérváron a Continest Technologies 
Zrt., valamint partnerei, a Hotta Green 
Energy Kft. és az Alteo csoport tagjaként az 
Alte-Go Kft. 

Kis-Márton Vidor, az összecsukható konténerek 
fejlesztésével és gyártásával foglalkozó Continest ala-
pító-vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy Ázsiával 
vagy Törökországgal nem igazán tudnak versenyezni 
a hagyományos konténerek piacán, de innovatív meg-
oldásaikkal igen. 

Ezért az évi 2400 konténeres gyártási kapacitású 
cégük nem tömegtermékeket fejleszt – tette hozzá, je-
lezve azt is, hogy a most bemutatott termék a norvég 
és Benelux államokbéli partnereiknél már ott van, és 
további külföldi piacokra is be akarnak vele törni. 

Simon Anita, az Alteo Nyrt. fenntarthatóságért és 
körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyet-
tese kiemelte, hogy a kezdetek óta nagy hangsúlyt 
fektetnek a fenntarthatóságra, márpedig az e-mobili-
tás és a közlekedés zöldítése ilyen terület. 

A mobil töltőkonténer magyar vállalatok együttmű-
ködésének eredményeként kínál fenntartható megol-
dást és teljes mértékben kielégíti a piaci igényeket – 
mondta. 

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármes-
tere arról beszélt, hogy folyamatosan növekszik a zöld 
rendszámos autók és az elektromos autóbuszok száma 
a városban, a további elterjedésükhöz a töltési kapa-

citások bővítése szükséges. Erre, illetve a „senki föld-
jén” elektromos autók töltésére kínál gyors megoldást 
az új töltőkonténer, például egy-egy fesztiválon, 
ahova sok ember érkezhet e-autóval. 

A sajtóanyag szerint a CONTe-GO egy olyan 
sztenderd méretű, könnyen szállítható, ipari prémium 
konténer, amelynek három függőleges falára 22 kilo-
wattos (3x32A) váltakozó áramú (AC) elektromos au-
tótöltőt (Type2 csatlakozással) szerelnek fel, így 
három elektromos autó egyidejű töltésére alkalmas, 
de elektromos kerékpárok és elektromos rollerek töl-
tésére is képes. A három iparági szereplő példaértékű 
összefogásával megvalósított konténer bárhol elhe-
lyezhető, villamos hálózatra csatlakoztatva percek 
alatt biztonságosan üzembe helyezhető. 

Azokban az iparágakban, ahol a munkahely nem 
állandó helyszínen van (építőipar, rendezvényipar, 
konténervárosok), valós igény jelentkezik az e-autók 
töltésének speciális megoldására. 

Az MTI kérdésére Tegzes Dániel, a Continest stra-
tégiai igazgatója elmondta, hogy a 10 lábas, 3 töltővel 
rendelkező konténer eladási ára hozzávetőlegesen ki-
lencmillió forint, de már fejlesztik a sztenderd, 20 
lábas egységet, amely egyidejűleg öt autó töltésére 
lesz alkalmas. A nyilvános cégadatok szerint a Con-
tinest Technologies Zrt. 2021-ben 1,836 milliárd fo-
rintos nettó árbevétel mellett 33 milliós nyereséget ért 
el. Kis-Márton Vidor tájékoztatása szerint a tavalyi 
üzleti évben a nettó árbevételük 3,6 milliárd forint 
volt. (MTI) 

Pedagógusképzés a pedagógiai iskolákban és az egyetemen 
Az elemi osztályokban tanító pedagógusok képzése 

a pedagógiai iskolákban és az egyetemen zajlik majd 
az új oktatási törvény tervezete szerint, amelyet hét-
főn ismertetett a tanügyminiszter. 

Ligia Deca elmondta, eddig az elemi osztályokban 
tanító pedagógusok képzése a középiskolában zajlott, 
az új törvény tervezete szerint bevonják a folyamatba 
az egyetemeket is. „A tanítás olyan szakma, amely 
felsőfokú végzettséget igényel” – nyomatékosította. 

A tervek szerint változik a didaktikai mesterképzés 
is. Ennek valamennyi résztvevője a bruttó átlagbérnek 
megfelelő összegű havi ösztöndíjban részesül, függet-
lenül attól, hogy korábban vett-e már részt más mes-

terképzésen – ismertette a tárcavezető.  Deca beszélt 
arról is, hogy a tanárok bérezése progresszív jellegű 
lesz, és a bruttó átlagbér szolgál majd az alapjául. „Ezt 
az előírást belefoglaltuk az oktatási törvénybe, és 
megvan a politikai támogatás a gyakorlatba ültetésé-
hez” – magyarázta. 

A tervezetben javasolják továbbá a 15 évnél hosz-
szabb szolgálati idővel rendelkező pedagógusok mun-
kanormájának csökkentését, és azt is előírja a 
jogszabályjavaslat, hogy a nyugdíjba vonuló tanárok 
két alapfizetésnek megfelelő prémiumot kapjanak 
egyéni munkaszerződésük megszűnésekor. (Ager- 
pres) 

Németországba, betanított gyári 
munkára, autóalkatrészeket gyártó 
céghez keresünk dolgozni vágyó új 
munkatársakat. Nem szezonmunka, 
hosszú távra tervezünk.  

Feltételek: autó a munkába járáshoz, alapfokú angol  
és/vagy németnyelvtudás, max. életkor 45 év. 

A jelentkezéshez német vagy angol nyelvű fényképes 
önéletrajz szükséges, amit a következő emailcímre várunk: 

Beatrix.Szabo@fysamauto.com 
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ADÁSVÉTEL 

TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán, 
házhoz szállítva. Tel. 0757-626-019. 
(18831) 

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) 

MINDENFÉLE 

MINDENFÉLE bútor készítését vál-
laljuk PAL-ból és MDF-ből. Bő szín-
választék. Az üzletben többféle, 
minőségi kanapékat forgalmazunk, 
különböző méretben lehet rendelni. 
Biztosítjuk a  szállítást és a szerelést. 
Tel. 0740-095-192, 0740-630-529. 
(18872-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 
bármilyen javítást, benti munkát, fes-
tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 
bármiben rendelkezésükre állunk! 
Tel. 0767-837-782. (18810) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (18875-I) 

FAMETSZÉS, favágás, permetezés. 
Tel. 0770-621-920. (18875-I) 

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

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, laminált 
padló lerakását, bármilyen kisebb ja-
vítást. Tel. 0756-596-889, Szilárd. 
(18850-I) 

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cse-
répből vagy lemezből, hidroizolációt, 
meszelést és bármilyen javítást. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. 
Tel. 0745-680-818, Csaba. (18807-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Bánatos szívvel és megtörten 
tudatom mindazokkal, akik 
szerették, tisztelték és 
ismerték néhai TOLOKÁN 
ILONÁT szül. Faluvégi, hogy 
február 28-án van két éve, 
hogy csendesen megpihent.  
Nyugodj békében, Anyusom! 
Férje és fia. (18718-I) 

Fájó szívvel emlékezünk 
február 28-án CSATLOS 
ERZSÉBETRE halálának má- 
sodik évfordulóján. Emlékét 
szívünkben örökké megőriz- 
zük. Gyászoló szerettei. (p.-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
„Nem hal meg az, ki mások szí-
vében él.” 
Életének 87. évében elhunyt 

SZÉKELY ENDRE.  
Utolsó útjára kísérjük nyomáti 
otthonából (Nyomát 90. sz.) 2023. 
február 28-án, kedden 14 órakor 
a református egyház szertartása 
szerint.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

A gyászoló család. (18889-I) 
 
 
 
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
sógoromtól, nagybátyánktól, a 
nyomáti 

SZÉKELY ENDRÉTŐL. 
Gondoskodó szeretetét szívünk-
ben őrizzük. 
Sógornője, Erzsike, gyermekei: 
Misi, Kati és családjuk. (-I) 
 
 
 
Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
anya, nagymama, testvér, 
anyatárs, sógornő, rokon, jó 
szomszéd,  

BOGÁTHY PIROSKA  
szül. Magyari 

életének 75. évében rövid szen-
vedés után visszaadta lelkét Te-
remtőjének.  
Temetésére február 28-án, ked-
den 14 órakor kerül sor a maros-
vásárhelyi református temető- 
ben. 
Búcsúznak tőle szerettei: lányai, 
Anna és Piroska, vejei, Feri és 
Zoli, unokái, Hunor, Dorottya és 
Réka. 
Örökre szívünkben őrzünk. (-I) 
 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett testvér, keresztanya, 
nagynéni, anyós, rokon, szom-
széd, barát, a marosvásárhelyi 

BAKALÓ LUCIA 
február 24-én hosszú szenvedés 
után elhunyt. 
Temetése 2023. február 28-án, 
kedden 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi római katolikus te-
mető felső kápolnájából. 
Emlékét őrzi a gyászoló család. 
(18885-I) 
 
 
 
Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett feleség, édesanya, 
nagymama, anyós, testvér, anya-
társ, rokon, jó szomszéd,  

PANITI ELLUSKA  
szül. Pap 

életének 64. évében hirtelen örök 
nyugalomra tért.  
Temetése február 28-án, kedden 
14 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi református temetőben.  
Búcsúznak tőle szerettei: férje, 
Zsigmond, fia, Szabolcs, menye, 
Zsófia, unokája, Gellért.  
Örökre szívünkben őrzünk. (p.-I) 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk minda- 
zoknak, akik drága halottunk, 
NAGY ALPÁR nyugdíjas tanár 
temetésén részt vettek, utolsó 
útjára elkísérték, bánatunkban 
osztoztak. 
A gyászoló család. (18893-I)

 
Fájó szívvel emlékezünk a maros- 
vásárhelyi  

VARRÓ SÁMUELRE,  
a drága édesapára, nagyapára 
elhalálozása 30. évfordulóján. 
Nyugodjon békében!  
Szerettei. (18874-I)

„Még mindig fáj, ez örökre így 
marad, 
mindig velünk leszel, az idő 
bárhogy is szalad. 
Fájdalmas az út, mely sírodhoz 
vezet, 
a jó Isten őrködjön pihenésed 
felett.” 
Kegyelettel emlékezünk és 
emlékeztetjük azokat, akik 
ismerték és tisztelték a 
dicsőszentmártoni születésű  

KISS LÁSZLÓ  
volt tordai unitárius lelkészt,  
hogy ma, február 28-án van tragikus halálának 17. évfordulója. 
Szép emlékét, szeretetét, jóságát szívünkben őrizzük mindhalálig. 
Felesége, Matild, lánya, Anna, fia, Lackó, örökké bánatos szülei, 
testvére, Sanyi és családja, anyósa és sógora, Szabolcs. (18891-I)

A hirde tés i  rova tban   
megje len t  köz lemények ,   

rek lámok tar ta lmáér t   
a  h i rde tés fe ladó  vá l la l ja   

a  fe le lőssége t !

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZS-
KAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolás-
technikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (66289) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289) 

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

CUKRÁSZLABORBA SÜTEMÉNYKÉSZÍTÉSHEZ értő szemé-
lyeket alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. E-mail-cím: 
jutkams@yahoo.com (23421-I) 

EGYESÜLETEK ALAPÍTÁSA, ÜGYINTÉZÉSE. Tel. 0729-567-
876. (18745-I) 

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és NŐT a belesműhelybe. 
Tel. 0744-644-026. (23434)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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KLARA javasasszony feloldja a kötéseket és az átkot, 
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és 
nyereséget hoz a házhoz, leveszi a rontást, elűzi a 
rosszat, bármilyen egészségi, szerelmi és egyéb 
problémában segít. 
Köszönetnyilvánítások:  
Antonia Marosvásárhelyről köszönetet mond, mert újra 
együtt van kedvesével; Enikő Nyárádszeredából hálás, 
mert fia kigyógyult az alkoholizmusból és a dep- 
resszióból; Kelemen Ernyéből köszöni, hogy a se- 
gítségével a felesége visszatért hozzá; Andrei örül, mert 
nyereséges lett a vállalkozása; Elena Dicsőből kö- 
szöni, hogy szerelme visszatért hozzá, és kigyógyult a 
depresszióból és az epilepsziából; Corina Maros- 
vásárhelyről hálás, mert férje ismét visszatért hozzá és 
gyermekeihez. 
Tel. 0767-114-102. (Fizetett hirdetés: mp.) 

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)

EGYEDI AJÁNLAT: 
Eladó 33 ár telek Kisszederjesen. Belterület. 
Építkezésre és gazdálkodásra is kitűnő. 
Személyes használatra is megfelel, és bérbe 
adható turistaházak építésére is ideális, egyenes 
terep. 
Villanyáram- és gázvezetékhez való csatlakozó 
van a telek út menti sarkánál, kút a telken. 
A 3304 m2-es telken gyönyörű gyümölcsös is 
létesíthető, vagy áfonya, szeder, málna és 
folytontermő eper is jól termeszthető.  
A föld megműveléséből származó kereskedelmi 
haszon sokkal nagyobb, mint az eladási ára. 
Irányár: 3,25 euró/m2. Az eladási ár, a jó ízlés 
határain belül, enyhén alkudható. 
Részletes információk elérhetők a 0749-521-125-
ös telefonszámon. (67094)



• 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 

A HAHOTA színtársulat március 2-án,  
csütörtökön este 7 órától, a közönség kérésére,  

újra Szászrégenben vendégszerepel.  
Szereplők: Puskás Győző, Gönczy Katalin, Cseke Péter, 

Halmágyi Éva, Szőlősi P. Szilárd, Kelemen Barna  
és Jakab Bodoni Ildikó. 
Rendező: Kovács Levente. 

Jegyek elővételben az Eugen Nicoară művelődési ház  
jegypénztáránál kaphatók.
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