
Lehet pályázni  
a roncsautó- 
programra 
Február 8-án 10 órától a Környezetvé-
delmi Alap által meghirdetett roncsau-
tóprogramra jelentkező jogi és 
magánszemélyek feltölthetik pályáza-
tukat a hatóság által megadott elérhe-
tőségre.  
____________2. 
Átvehették irodáikat 
a civil szervezetek  
a Studium HUB-ban 
A Studium HUB és vezetősége soha 
nem rejtette véka alá, hogy mi a célja 
az épülettel. Egyrészt irodákat akar-
nak kialakítani egyesületek számára, 
másrészt szolgálati lakások is lesznek 
az épületben. Az első rész végére 
pont került, hiszen február hetedikén 
már a Studium HUB-ban kezdte el a 
munkát 13 irodában összesen 20 
egyesület. A beléptetőkártyák kiosztá-
sára pénteken került sor. 
____________5. 
Makfalvi  
mindennapok 
Legutóbbi vidéki utunkon Makfalván 
jártunk, ahol a második mandátumá-
ban dolgozó Vass Imre polgármester-
rel beszélgettünk a község 
lakosságáról, életéről, múltjáról, vár-
ható jövőjéről, megvalósításokról, ter-
vekről és gondokról. ____________6.

Hétfőn szolgálatba állt Marosvásárhelyen a húsz új dízel au-
tóbusz, amelyek december folyamán érkeztek meg a vá-
rosba. A buszok 2021-es gyártásúak, és a polgármesteri 
hivatal közleménye szerint kényelmesebbek, mint az elődeik, 
illetve légkondicionáló berendezéssel vannak felszerelve, 
ami nyáron nagyban növelheti az utazás kényelmét.  

Az új autóbuszokat alapvetően a fő vonalakon lehet majd látni, de ezt 
a tömegközlekedési vállalat határozza meg. A város vezetése abban bízik, 
hogy akár 30%-kal is meg fog nőni a tömegközlekedést használók száma 
a városban. 

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján 
közölte, hogy az új autóbuszok megfelelnek a modern városi  

Hazug világ  
Viharos idővel köszöntött be a hét első napja. Viharos idők várhatók 

a politikában is. Tegnap olvasták fel a parlamentben az energetikai 
miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt, vasárnap hozta nyilvá-
nosságra a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti képviselője 
dörgedelmes nyílt levelét, amelyben egyes RMDSZ-vezetőknek azt veti 
a szemére, hogy nem támogatják a hamarosan sorra kerülő parlamenti 
választásokon a magyar baloldal kormányfőjelöltjét.  

Egyre jobban elmérgesedik a belső konfliktus a Romániát megmen-
teni akaró USR-ben is. A párt vezetői kölcsönösen hazugsággal vá-
dolják egymást. Az elnök előbb lemondással fenyegetőzött, utóbb – 
talán mert senki sem ijedt meg a fenyegetőzéstől –, letagadta. Vagyis 
hazudott. Aztán csak lemondott. A liberálisok meg a munkaügyi mi-
niszter menesztését követelik.  

De feszültség van „aranyoséknál” is. A párt társelnökét saját társ-
elnöke „fúrja”, és ki akarja billenteni nemcsak a pártelnöki tisztség-
ből, de kizárná a szervezetből is. Egyébként az AUR elnökéről is 
kiderült, hogy notórius hazudozó. (Már akkor gyanús volt, amikor az 
úzvölgyi román–magyar konfliktus során azt állította, hogy a magya-
rok ok nélkül megtámadták és megverték.) Legutóbb azt állította, hogy 
a múlt héten részt vett a spanyol VOX párt által szervezett madridi 
konferencián. Amiből egyetlen szó sem igaz, meghívót sem kapott az 
eseményre. A VOX képviselői „megdöbbentőnek” nevezték Simion  
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Megkezdték a „munkát”  
az új buszok



Február 8-án 10 órától a Környezetvédelmi Alap 
által meghirdetett roncsautóprogramra jelent-
kező jogi és magánszemélyek feltölthetik pályá-
zatukat a hatóság által megadott elérhetőségre. 
A szakhatóság közleménye szerint a jogi szemé-
lyek az épületek energetikai teljesítményének ja-
vítására, a közvilágítás korszerűsítésére, 
valamint a településeken kihelyezendő elektro-
mos töltőállomások finanszírozására szánt szá-
mítógépes felületen keresztül igényelhetik a 
roncsautóprogramra is a támogatást. A pályázat-
tal kapcsolatos információk, illetve a szükséges 
dokumentumok feltöltési felülete megtalálható a 
Környezetvédelmi Alap www.afm.ro honlapján 
az erre a célra közzétett internetes elérhetősé-
gen.  

Az idén újdonságként jelenik meg, hogy egy régi autó 
leadásával új elektromos meghajtású motorbiciklik is vá-
sárolhatók. A Környezetvédelmi Alap 26.000 lejes támo-
gatást és 1500 lejes ökobónuszt ad, amennyiben a 15 
évesnél idősebb és Euro 3-as kategóriánál alacsonyabb be-
sorolású autót adnak le cserébe, és az új motorkerékpár 
szén-dioxid-kibocsátása kevesebb mint 90 g kilométeren-
ként WMTC-rendszerben.  

Az új gépkocsivásárlás támogatását igénylő magán- és 
jogi személyek két idősebb járművet is kivonhatnak a for-
galomból. A jogi személyek kéréseit 10 hónap alatt, beü-
temezve havonta fogadják a rendszerben, míg a 
magánszemélyek 300 napig pályázhatnak. Az idén 12 ezer 
lej támogatásban részesülhet az, aki két tizenöt évesnél ré-
gebbi autót von ki a forgalomból, amelyek legalább hat 
évet közlekedtek Romániában. A klasszikus program ese-
tén egy járműre 7500 lej támogatás jár. Ha fiatalabb az 
autó, akkor csak 6000 lej a támogatás. Ehhez hozzáadódik 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátásért nyújtott 1500 lejes 
ökobónusz, ami 3000 lej a hibrid autók esetében. Így a 
klasszikus program által legtöbb 16.500, míg a Roncsautó 
pluszra feliratkozottak legtöbb 51.000 lejhez juthatnak. Az 
elektromos és tölthető hibrid autók vásárlásakor kötele-
zően le kell adni egy régi járművet. Az idéntől csökken-
tették az új jármű szén-dioxid-kibocsátásának értékét; míg 
2021-ben kilométerenként az érték 165 gramm volt, addig 
2022-től legtöbb 160 grammot engednek meg. Korábban 
60 napon belül kellett kiírni a régi járművet a forgalomból, 
ezt törölték, így gyakorlatilag az új jármű számlázásáig 
várhatnak a régi autó leadásával. A Környezetvédelmi Alap 
által nyújtott támogatás nem haladhatja meg a megvásáro-
landó autó árának a felét – tájékoztatta lapunkat Fülöp  
Loránd, a Környezetvédelmi Alap elnöke. (vagy) 

Rendezvények 
Molnár Dénes képmeséi  
a Bernády Házban 

Idén júliusban töltené a 75. évét a 22 esztendeje el-
hunyt marosvásárhelyi grafikus, festő, akinek életműve 
korai halála ellenére is rendkívül gazdag és szerteá-
gazó. Örökségéből számos érdekes, tartalmas, hangu-
latos kiállítás rendezhető. A kerek évforduló jegyében 
február 8-án, kedden (ma) 17 órakor a Bernády Házban 
kerül közönség elé Molnár Dénes családi hagyatékából 
egy különleges válogatás. Az alkotó szintén képzőmű-
vész gyermekei, ifj. Molnár Dénes és Molnár Krisztina 
Képmesék címmel mutatják be édesapjuk mesevilágot 
megidéző, mesebeli atmoszférát sejtető groteszk mun-
káit, változatos tematikájú, ötletes festményeit, rajzait, 
metszeteit. A tárlat méltatója Nagy Miklós Kund művé-
szeti író. 

IX. EKEArt fotóbiennálé 
Február 9–23. között kerül megrendezésre az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület Marosvásárhelyi Osztálya szervezé-
sében a IX. EKEArt fotóbiennálé a Studium Hub inku-
bátorházban, a Bolyai tér 15. szám alatt (az unitárius 
templom és iroda mellett, a volt Oroszlán vendéglő épü-
lete). Mintegy 70, tájfotózás, kulturális örökség, makro-
fotográfia és vadvilág kategóriában készült fénykép 
tekinthető meg munkanapokon 9-19 óra között, szom-
baton 9 órától 13.30-ig. Megnyitó: február 9-én, szerdán 

18 órától. A kiállítást járványügyi szabályok betartásával 
lehet megtekinteni. 

Vokálszimfonikus hangverseny 
Február 10-én, csütörtökön 19 órától vokálszimfonikus 
hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit a 
Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia vegyes karát és szimfonikus zenekarát 
Cristian Sandu vezényli. Műsoron: Cherubini-művek. 

Dr. Veress Albert  
könyvbemutatója 

Dr. Veress Albert Emlékeim mozaikja. Töprengő elme 
című könyvét mutatják be február 15-én, kedden 15 
órakor Marosvásárhelyen, a Bolyai tér 15. szám alatti 
Studium Hub látványkávézóban. A kötetet Nagy Miklós 
Kund író, újságíró, szerkesztő ismerteti. 

A brémai muzsikusok az Arielben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban 
február 9-én, szerdán 18 órától A brémai muzsikusokat 
játsszák Vidovszky György rendezésében. 11-én, pén-
teken szintén 18 órától a Lúdas Matyi című mesejátékra 
várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket. A járvány-
helyzet miatt az előadásokra a helyek száma korláto-
zott, ezért előzetesen helyet kell foglalni a 
0740-566-454-es telefonszámon. A 12 évesnél idősebb 
nézők a védettség bizonyításával vehetnek részt az 
előadásokon, a maszk viselése 6 év fölöttieknek köte-
lező.

Lehet pályázni a roncsautóprogramra

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 

Hőmérséklet: 
max. 2 0C 
min. -1 0C

Ma ARANKA,  
holnap ABIGÉL és ALEX 
napja.  
ABIGÉL: héber eredetű, jelen-
tése: az apa öröme. 
ALEX: az Alexander becézésé-
ből önállósult, jelentése: harcra 
kész férfi. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. február 7.

1 EUR 4,9460
1 USD 4,3301

100 HUF 1,4008
1 g ARANY 252,1971

663 új fertőzés 
A járvány kezdetétől tegnapig (február 7-ig) Maros megyé-
ben 52.562 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap 
663-mal nőtt a megyében az új esetek száma, 21 korábbi 
fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 235 ko-
ronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 13-an 
fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig 48.984-en 
gyógyultak meg, és 1748-an vesztették életüket a megyé-
ben a Covid–19 miatt. 

Oltópont a Shopping Cityben 
A marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu Általános Iskola tor-
naterméből a város segesvári bejáratánál található Shop-
ping City bevásárlóközpontba költözött az oltópont. Az új 
helyszínen is Pfizer-Biontech vakcinát használnak, illetve 
ugyanott immunizálják kérésre az 5-12 év közötti kiskorúa-
kat. Az oltópont a bevásárlóközpont emeletén, az éttermek 
közelében található, hétfőtől vasárnapig 8 órától 20 óráig 
tart nyitva. Előjegyzés továbbra sem szükséges – tájékoz-
tatott közleményben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal. 

Tűzifa-támogatás  
rászoruló családoknak 

Negyvennyolc mélyszegénységben élő marosvásárhelyi 
család kapott tűzifa-támogatást az RMDSZ-frakció kezde-
ményezésére. Az érintett családoknak 1,6 köbméter tűzifát 
osztottak ki a polgármesteri hivatal alkalmazottai a tavaly 
szeptemberben elfogadott határozat alapján. Az igénylők 
142 kérelmet nyújtottak be, a tanácsi határozatban megha-
tározott feltételeknek ez a 48 család felelt meg.  

Még egy hétig lehet korcsolyázni 
A várbeli korcsolyapálya február 15-ig, jövő keddig tart 
nyitva, ha az időjárás megfelelő lesz. A Ligetben lévő mű-
jégpálya bezárt – közölte a Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal. 

Hétfőig várják a jelentkezőket 
Február 25. – március 8. között tartják meg Marosvásárhe-
lyen a márciuska- és a nőnapi vásárt. A standoknak hely-
színt igénylő árusok a Győzelem tér 3. szám alatt, a 15-ös 
teremben február 14-éig, hétfőig jelentkezhetnek. Az iratokat 
a biroul.unic@tirgumures.ro címre online is be lehet nyújtani. 
A helyszíneket február 18-án, pénteken 13 órától sorsolják ki 
a Művész moziban, a Rózsák tere 35–37. szám alatt. A már-
ciuskák és virágok értékesítésére javasolt helyszínek, vala-
mint a szükséges iratok jegyzéke a www.tirgumures.ro 
honlapon, illetve a Közterület-kezelő Közszolgálat Kós Károly 
utca 1/B szám alatti székhelyén tanulmányozható. 

Bulizókat büntettek meg 
Szombat éjjel két marosvásárhelyi helyszínen is büntettek 
a rendőrök nagyszámú jelenlévővel zajló magánparti szer-
vezése miatt. A Bolyai utcában egy kereskedelmi társaság 
székhelyén egy 88 fős, a Víkendtelepen egy 44-es lét-
számú bulit szakított félbe a hatóság. A Bolyai utcai parti 
szervezőjét 2000, a víkendtelepiét 1000 lejjel büntették 
meg, utóbbi helyszínen zöldigazolvány hiányában még to-
vábbi négy személy kapott pénzbüntetést összesen 6000 
lej értékben.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

8., kedd 
A Nap kel  

7 óra 37 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 37 perckor.  
Az év 39. napja,  

hátravan 326 nap.

Megyei hírek 
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.   

Tel. 0742-828-647



Lemondott Dacian Cioloş 
Lemondott a Mentsétek Meg Romániát Szövetség 
(USR) elnöki tisztségéről Dacian Cioloş. A pártelnök 
az USR vezetőtestületének hétfői ülésén jelentette 
be lemondását. Döntésének előzménye, hogy a tes-
tület 11 támogató és 14 ellenszavazattal elvetette a 
párt struktúrájának és működésének módosítását 
célzó tervezetét. (Agerpres) 

Kiértékeltetnék  
a helyreállítási tervet 

Kiértékeltetné az országos helyreállítási tervben 
(PNRR) szereplő reformok előkészítésének jelenlegi 
stádiumát a Nemzeti Liberális Párt (PNL) – közölte 
Ionuţ Stroe szóvivő a párt végrehajtó bizottsági ülése 
után. Emlékeztetett arra, hogy a PNRR-ben előírt re-
formok célja az EU és Románia közötti gazdasági és 
társadalmi különbségek csökkentése, valamint Ro-
mánia és az EU prioritásainak összehangolása. Fon-
tos, hogy ne legyen késlekedés a vállalások 
megvalósításában, ezért javasolják az eddigi munka 
kiértékelését – érvelt a PNL szóvivője. Florin Cîţu, a 
PNL elnöke újságírói kérdésre elmondta, március 31-
éig a PNRR 24 mérföldövét kell megvalósítani, köz-
tük a második magánnyugdíjpillért szabályozó 
törvényt és a bértörvényt. Mindkét jogszabályt a mun-
kaügyi minisztériumnak kell kidolgoznia. Ha ezek 
nem készülnek el március 31-éig, a PNL elnöke sze-
rint Románia a helyreállítási terv megvalósítására be-
ígért összeg elveszítését kockáztatja. (Agerpres) 

Enyhe idő várható 
Viszonylag enyhe időre lehet számítani a következő 
két hétben, kis mennyiségű csapadék szinte naponta 
előfordulhat – derül ki az Országos Meteorológiai 
Szolgálat február 7-e és 20-a közötti időszakra vo-
natkozó előrejelzéséből. Erdélyben szerdától enyhül 
az idő, február 10-11-én a nappali csúcsértékek átlaga 
9 Celsius-fok körül alakul. Aztán ismét lehűl az idő, 
jövő hét elején legfeljebb 4-5 fok lesz nappal, majd a 
hét végére 7-8 fokra nő a maximumok átlaga. Éjszaka 
mínusz 6 és mínusz 1 fok közötti hőmérsékletre lehet 
számítani. Csapadék szinte mindennap várható, de 
elszórtan és kis mennyiségben. (Agerpres) 

Orban feloldaná a korlátozásokat  
Ludovic Orban parlamenti képviselő szerint elérke-
zett az ideje, hogy a kormány feloldja a veszélyhely-
zettel járó korlátozásokat, amint a 
Covid–19-világjárvány ötödik hulláma véget ér. 
„Egyre több ország dönt az állampolgárok jogait és 
szabadságát korlátozó egészségügyi intézkedések 
feloldása mellett. Itt az ideje, hogy ezt Románia is 
megtegye. A szabadság egyéni felelősségtudatot is 
feltételez” – írta hétfői Facebook-bejegyzésében 
Orban. Hozzátette, két év telt el korlátozásokkal, „tá-
jékoztató vagy félretájékoztató kampányokkal”, a jár-
vány megfékezésére tett sikeres vagy kevésbé 
sikeres intézkedésekkel, oltások és kezelések kidol-
gozásával. Most azonban eljött az idő, hogy „vissza-
térjünk a normális életünkhöz, hogy a többi vírushoz 
hasonlóan kezeljük a koronavírust”, amelyről most 
már majdnem mindent tudunk, tudjuk, hogyan terjed, 
és hogyan tudunk védekezni ellene, tudjuk, milyen 
kockázatokkal jár. (Agerpres) 

Börtön Dániában 
Bebörtönöztek a dán hatóságok egy román házas-
párt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy súlyosan bán-
talmazták az öthetes gyermeküket. A 
külügyminisztérium szombaton közölte, hogy a kis-
babát január 29-étől kórházban ápolják, a koppenhá-
gai polgármesteri hivatal által kijelölt személy 
felügyelete alatt. A dán rendőrség jelenleg vizsgálja 
a sérülés körülményeit. (Agerpres)
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viselkedését, hazugsággal vádolták Twitter-bejegyzései 
miatt, amelyekben azt állította, hogy a PNTCD mellett 
ő is Romániát is képviselte a csúcstalálkozón. Valami-
lyen csellel sikerült egy fotót is készítenie a Vox egyik 
vezetőjével a VP Plaza España Design Hotel előcsar-
nokában, ahol a konferencia zajlott. Azonban az is ki-
derült, hogy kirúgták a konferenciáról. Az AUR elnöke 
persze tagadja ezt, azt állítja, hogy abban a szállodában 
szállt meg, ahol a konferenciát tartották, és a Twitter-
bejegyzés sem tőle származik.  

Nem csoda, hogy közszájon forog a mondás: – Hon-
nan lehet tudni, hogy egy politikus hazudik? – Hogy 
mozog a szája.  

Pár éve Allan Pease, a világ egyik legismertebb szak-
értője profi hazudozóknak nevezte a román politikuso-
kat. Iulian Fota professzor szerint pedig „Romániában 
az adott szó nem számít. Azért vannak hazug politiku-
saink, mert mi hazugsággal táplálkozunk”. 

Bárcsak a Btk. büntet(het)né a folyamatos és előre 
megfontolt szándékkal (választási kampányban) elkö-
vetett hazugságokat…

(Folytatás az 1. oldalról)
Hazug világ

Heti háromról egy tanórára csökkentik szeptember-
től Lengyelországban a német kisebbség államilag 
támogatott anyanyelvi oktatását, az így megtakarí-
tott költségvetési eszközöket Varsó a németországi 
lengyel kisebbség nyelvoktatására szánja – közölte 
hétfőn a lengyel oktatásügyi tárca.  

A minisztérium közleménye szerint a múlt héten az Andrzej 
Duda lengyel elnök által jóváhagyott idei állami költségvetés-
ben az eredetileg tervezett 240 millió zlotyból 200 millió 
zlotyra faragták le a német ajkúak anyanyelvi oktatására szánt 
összeget.  

Az így nyert 40 millió zlotyt teljes egészében a németor-
szági lengyel kisebbség anyanyelvi oktatására szánják – áll a 
közleményben. A dokumentumban aránytalannak találják azt, 
ahogyan a kisebbségi anyanyelvi oktatás terén a német és a 
lengyel fél megvalósítja az 1991-ben a jószomszédi viszonyról 
és a baráti együttműködésről szóló államközi szerződést. 

Kiemelik, hogy Berlin nem biztosítja szövetségi szinten a 
lengyel nyelv oktatásának megszervezését és finanszírozását.  

A lengyel családokból származó diákok ugyanis csak egyes 
német tartományokban részesülhetnek a helyi hatóságok által 

támogatott anyanyelvi oktatásban. Németországban jelenleg 
mintegy 1,5-2 millió főt számláló lengyel közösség él, amely 
hivatalosan nem élvezi a kisebbség státuszát. A németországi 
lengyeleket az 1939 szeptemberében, Lengyelország hitleri 
megtámadása után kiadott német dekrétumok alapján fosztot-
ták meg a kisebbségi státusztól. 

A mai németországi lengyel közösség próbálja felelevení-
teni a második világháború előtti, mintegy 1 millió fős őslakos 
lengyel kisebbséget képviselő szervezet, a Rodlo hagyomá-
nyát. A Rodlo vezetőinek többségét a háborúban a náci német 
koncentrációs táborokban meggyilkolták, a szervezet sok tag-
ját pedig a németek a keleti frontra vezényelték, ahonnan soha 
nem tértek vissza. 

1945 után Lengyelország határait a nagyhatalmak nyugati 
irányba tolták; Németország keleti területeit Lengyelország-
hoz, Lengyelország több mint felét pedig a Szovjetunióhoz 
csatolták. A németországi lengyel közösség ezt követően a ket-
tős identitású sziléziai lakosok áttelepülésével, később a len-
gyel politikai és gazdasági emigrációval is bővült, az utóbbi 
években pedig újabb lengyel munkavállalók érkeztek Német-
országba. (MTI)

Teherán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az Egye-
sült Államok minden, Irán elleni szankciót feloldjon, a 
bécsi egyeztetések csakis így lehetnek sikeresek – 
szögezte le az iráni külügyi szóvivő hétfőn, néhány 
nappal azután, hogy az amerikai kormány elrendelte 
egyes szankciók feloldását Iránnal szemben. 

Sajtótájékoztatóján Szaíd Hatibzadeh kiemelte, hogy a  
washingtoni döntésnek egyelőre nincs hatása az iráni gazda-
ságra, és felszólította az Egyesült Államokat, térjen vissza a 
2015-ös atomalkuhoz, és „tegyen eleget a kötelességeinek”. 

A Mehr iráni hírügynökség jelentése szerint hétfőn Ali Sam-
háni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács főtitkára is 
a büntetőintézkedések feloldását sürgette, és rámutatott arra, 
hogy csakis így sikerül tartós megállapodást elérni az atom-
alku felélesztését célzó egyeztetéseken. Twitter-üzenetében 
a politikus hozzátette: e tekintetben az iráni delegáció világos 
utasításokkal indul Bécsbe, az egyeztetések kedden, ma kez-
dődő, nyolcadik fordulójára. Ugyancsak hétfőn Hoszein 
Amirabdollahián iráni külügyminiszter finn hivatali partne-
rével, Pekka Haavistóval Teheránban tartott közös sajtótájé-
koztatóján reményét fejezte ki, hogy a bécsi egyeztetések 
hamarosan megállapodáshoz vezetnek. Kiemelte: a tárgyalá-
sok sikere az Egyesült Államokon és a három európai országon 
múlik. 

Az iráni küldöttség továbbra is jóhiszeműen és eltökélten a 
megegyezésen fog dolgozni – fogalmazott Abdollahián. A 
washingtoni bejelentéssel kapcsolatban a tárcavezető vasárnap 
azt mondta, az amerikai kormány lépése „jó, de nem elég”. „A 
jó szándék – a mi nézőpontunkból – valami olyasmit jelent, 

amelynek kézzelfogható következményei vannak” – fogalma-
zott a tárcavezető. Az Egyesült Államok pénteken rendelkezett 
néhány szankció feloldásáról, s bár az intézkedés technikai jel-
legűnek tűnhet, hírügynökségek szerint valójában fontos gesz-
tus Teherán felé az iráni atomalku megmentését célzó bécsi 
egyeztetések kulcsfontosságú pillanatában. Bécsben áprilisban 
kezdődtek az iráni atomalku megmentését célzó egyeztetések. 
Az Irán és az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja 
(Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország és 
Nagy-Britannia), valamint Németország 2015-ben szerződés-
ben megállapodott, hogy az iráni atomtevékenységek korláto-
zása fejében fokozatosan csökkenti a Teherán ellen elrendelt 
büntetőintézkedéseket. 

Donald Trump volt amerikai elnök 2018-ban egyoldalúan 
kiléptette országát a szerződésből, és újból bevezette az iráni 
gazdaságot fojtogató szankciókat. Erre válaszul Irán is felha-
gyott azzal, hogy tartsa magát az atomalkuban rögzített köte-
lezettségeihez. A pénteken bejelentett intézkedés olyan 
szankciók terhe alól ad felmentést, amelyeket még Trump ide-
jében vetettek ki azokra az országokra és nemzetközi vállala-
tokra, amelyek együttműködnének Iránnal polgári célú 
atomenergiai tevékenységekben. 

Mindeközben az Iráni Atomenergia-ügynökség főigazgatója 
hétfőn leszögezte: a szankciók csupán azt mutatják, hogy az 
Egyesült Államok külpolitikája gyenge és meggondolatlan. A 
Mehr iráni hírügynökség által idézett nyilatkozatában Moham-
mad Eszlámi méltatta továbbá az iráni tudósokat, valamint 
hangsúlyozta, hogy országa nagyot lépett előre a nukleáris me-
dicinában. (MTI)

30 százalékkal is nőhet a horvátországi  
közintézmények gázszámlája februárban

Irán követeli az összes szankció feloldását  

A januárban kiállított rendkívül magas földgázszám-
lák megdöbbentették az állami intézmények veze-
tőit, de az igazi sokk februárban következhet, 
amikor további harminc százalékkal drágulhat a 
fűtés – írta a Jutarnji List című horvát napilap hét-
főn. 

Az újság szerint ennek oka, hogy a központi állami hivatal 
a vásárlásnál a fix ár helyett a tőzsdei, változó áron szerezte 
be a földgázt.  

Tomislav Coric horvát gazdasági miniszter hétfőn ezzel 
kapcsolatban a sajtónak úgy nyilatkozott: „ilyen magas gáz-
áremelkedésre senki sem számított, és nem is lehetett előre 
látni”. 

Hozzátette: a központi állami hivatal 2016 óta nem fix, 
hanem változó áron szerzi be a földgázt, ami eddig optimális-
nak bizonyult.  

A lap külön megemlítette a kórházakat, amelyek a rezsiárak 
növekedése nélkül is „fulladoznak” az adósságban. Zágráb 
egyik legnagyobb kórháza, a Dubrava Klinikai Kórház janu-

árban 3,8 millió kunás fűtésszámlát kapott, amely tavaly 
ugyanebben az időszakban még 800 ezer kuna volt – írták.  

Ugyanebből a közbeszerzésből kapnak gázt a minisztériu-
mok, az állami hivatalok, a kormány, a parlament, az államfői 
hivatal, a szociális intézmények és az idősotthonok, továbbá 
a bíróságok és a kulturális intézetek is – emlékeztet a lap, hoz-
zátéve, hogy februárban ezek az intézmények újabb ársokkal 
szembesülnek majd. 

Április 1-jétől a lakossági gáz- és villanyár is emelkedik, 
egyes becslések szerint akár hetven százalékkal. Bár a kor-
mány még nem állt elő a földgáz világpiaci árának robbanász-
szerű emelkedéséből fakadó drágulás ellensúlyozására szánt 
kész intézkedéscsomaggal, részleteket már közölt a készülő 
tervezetről.  

Az intézkedések három területet ölelnek majd fel: Zágráb 
növeli a szociális juttatásokat a rászorulók számára, felülbí-
rálja azokat a tételeket, amelyek hozzájárulnak a gáz és villany 
végső árához, valamint csökkentik az általános forgalmi adót. 
Jelenleg a gáz áfakulcsa 25, a villanyé 13 százalékos. (MTI)

A donyecki szakadárok szerint lengyel zsoldosok  
érkeztek a Donyec-medencébe 

Ukrán nacionalisták és lengyel zsoldosok érkeztek a 
Donyec-medencébe, a magukat önhatalmúlag kiki-
áltott szakadár területek határvidékére – állította 
hétfőn Eduard Baszurin, a donyecki szakadárok népi 
milíciájának szóvivője. 

Elmondása szerint: „az ukrán parancsnokság nem csupán 
megerősíti a Donyecki Népköztársaság melletti területen lévő 
csoportosulását, hanem ideológiailag motivált nacionalisták-
ból álló támadócsoportokat alakít ki”. 

Baszurin hozzátette, hogy a hírszerzés olyan értesüléseket 
szerzett, amelyek szerint lengyel zsoldosok érkeztek az ukrán 
fegyveres erők műveleti övezetébe. 

Popasna település térségében két, egyenként legfeljebb 20 
fős, különféle egyenruhát viselő fegyveres csoport jelenlétét 
észlelték. A felderítés során megállapították, hogy a szóban 

forgó személyek lengyelül beszélnek – fejtette ki a népi milí-
cia képviselője. A „Donyecki Népköztársaság” parancsnok-
sága szerint a lengyel zsoldosok feladata az lehet, hogy az 
ukrán erőkkel közös különleges műveleteket, célzott szabo-
tázsakciókat és terrorcselekményeket hajtsanak végre. Ezeknek 
a célja „a létfontosságú létesítmények, a szociális infrastruktúra 
megbénítása és a helyi lakosság megfélemlítése”. 

Oroszország 2014-ben, a Viktor Janukovics ukrán államfő 
megbuktatásához vezető tömeges tüntetések után annektálta 
az Ukrajnához tartozó Krímet. Ezután fegyveres harc robbant 
ki Kelet-Ukrajnában a Kijevhez hű erők és a Moszkva-barát 
szakadárok között. Az ENSZ becslései szerint mintegy 14 
ezren veszítették életüket a fegyveres konfliktusban. Moszkva 
elutasítja azokat a kijevi vádakat, melyek szerint ő szította 
volna a konfliktust. (MTI)

Lengyelországban korlátozzák a német kisebbség  
államilag támogatott anyanyelvi oktatását



Az elmúlt évek során rendre 
beszámoltunk annak az épü-
lettömbnek a felépítése érde-
kében tett lépésekről, 
amelyet a Maros Megyei Sür-
gősségi Klinikai Kórház mellé 
terveztek több rendeltetés-
sel. Az első és a legfonto-
sabb az égési sérültek 
korszerű sürgősségi ellátása 
és kezelése, ugyanis eddig 
az ország távoli pontjaira 
kellett elszállítani a súlyos 
sérülteket, ha egyáltalán 
volt szabad ágy, és fogadni 
tudták őket.  

Jó hír, hogy a városi és a megyei 
önkormányzat között az utolsó 
akadályt jelentő telekvita rende-
zése és a hiányzó iratok pótlása 
nyomán tegnap Marosvásárhely 

Polgármesteri Hivatala kibocsá-
totta a központ építési engedélyét.  

A városháza kiemelt fontosságú-
nak tartja a központot a város mel-
lett a térség szempontjából is. Az 
épület megkönnyíti a munkát a me-
gyei sürgősségi kórházban is, 
ugyanis a földszintjére tervezett 
osztályon kívül, ahol az égési sé-
rülteket látják el, az első emeleten 
intenzív terápiás klinikát rendez-
nek be, a másodikon pedig 25 
műtőt alakítanak ki. Az új tömb 
felépítését az Egészségügyi Mi-
nisztérium finanszírozza a Világ-
bank támogatásával. 

A következőkben versenytár-
gyalást hirdetnek az építőcég kivá-
lasztására, majd a szerződés 
megkötését az építkezés elkezdése 
követi. (b.)

Tánczos Barna: hatékony a SUMAL 2.0  
faanyag-nyomkövető rendszer

Építési engedély az égési  
sérülteket ellátó központnak 

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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„Románia Európa egyik legmodernebb és 
leghatékonyabb faanyag-nyomkövető rendsze-
rével rendelkezik, ezt bizonyítja a SUMAL 2.0 
egyéves működése. A tavaly január végén be-
üzemelt új rendszer egyik legfontosabb célja 
az illegális erdőirtás és falopás visszaszorítása 
volt, amelyet az átláthatóság növelésével ér-
tünk el. Az első néhány hónapban nehéz volt a 
rendszer gyakorlatba ültetése, de mostanra az 
erdőgazdálkodás digitalizálásával elértük, 
hogy valós időben tudjuk nyomon követni a fa 
útját a kitermeléstől a szállításon át a raktáro-
zásig. Csökkentettük a bürokráciát a korábban 
kötelező papíralapú jelentések kiiktatásával, és 
megkönnyítettük az erdészek munkáját. A 
rendszer hatékonyságát mutatja az is, hogy egy 
év alatt több mint 70 ezer regisztrált felhasz-
nálója van” – jelentette be Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter 
Lucian Bode belügyminiszterrel tartott közös 
sajtótájékoztatóján, Bukarestben. 

Tánczos Barna kiemelte annak a fontossá-
gát, hogy a SUMAL rendszerrel összekapcsolt 
Erdőfelügyelő telefonos alkalmazáson és hon-
lapon keresztül a lakosság és a civil szerveze-
tek is aktívan részt vesznek az illegális 
fakitermelés elleni küzdelemben. „A számok 
azt mutatják, hogy 2021-ben 150 ezer felhasz-
náló 6,8 millió lekérdezést végzett. Ezek alap-
ján több mint 4985 lakossági bejelentés 
érkezett gyanús faanyagszállítmányokról a 
112-es sürgősségi számra. Ezek közül 1038-at 
ellenőriztek a hatóságok, és 267 esetben a 
gyanú beigazolódott” – tájékoztatott a tárcave-
zető. 

A környezetvédelmi tárca vezetője hangsú-
lyozta, a SUMAL rendszer nemcsak az illegá-
lis erdészeti tevékenység megfékezésének 
eszköze, hanem a teljes gazdasági ágazatról is 
folyamatos, valós idejű képet nyújt. „A regiszt-
rált adatok azt mutatják, hogy a legálisan ki-
termelt fa mennyisége 800 ezer köbméterrel 
volt több 2021-ben, mint az azt megelőző 
évben. Az adatokból az is kiderül, hogy Romá-
nia 2,3 millió köbméter faanyagot exportált, 
többnyire feldolgozott formában, míg az im-
port mértéke 3,2 millió köbméter volt 2021-
ben. Ez utóbbi zömében az Európai Unión 
kívülről behozott nyersanyag volt” – részle-
tezte az adatokat Tánczos Barna. 

A környezetvédelmi tárca vezetője arról tá-
jékoztatott, a SUMAL rendszer tökéletesítése 
a következő évek-
ben is folytatódik. 
Egyebek mellett 
videós megfigye-
lőrendszert építe-
nek ki, és 
szatellites ellenőr-
zést vezetnek be. 
„Olyan jogszabályt 
készítettünk elő, 
amellyel megtilt-
juk, hogy a fát éj-
szaka szállítsák el 
az erdőből. A szi-
gorításokkal pár-
huzamosan pedig 

olyan támogatási rendszereket indítunk, ame-
lyekkel az erdőültetést és az új erdők fenntar-
tását fogjuk segíteni. Azon dolgozunk, hogy az 
erdők megóvása mellett meg tudjuk tartani a 
gazdasági szerepüket is” – jelentette ki  
Tánczos Barna. 

A Lucian Bode belügyminiszterrel tartott 
közös sajtótájékoztatón az erdészeti ágazatban 
az elmúlt évben végzett hatósági ellenőrzések 
eredményeiről is beszámoltak. 2021-ben a ha-
tóságok 234.505 ellenőrző akciót hajtottak 
végre. A SUMAL rendszernek köszönhetően 
csökkent a faanyagszállítmányokkal kapcsola-
tos helyszíni ellenőrzések száma, de nem csök-
kent a kitermelőhelyek és a raktárak 
ellenőrzésének intenzitása. Több mint 7500 le-
zárult büntetőeljárás volt tavaly a 2020-ban 
számontartott 4400-zal szemben, és több mint 
11.700 elindított büntetőeljárás a 2020-ban 
számon tartott 8300-zal szemben. Tavaly 15 
millió lej értékben róttak ki bírságot a hatósá-
gok. A bűncselekmények száma közel a dup-
lája a 2020-as adatnak. Ez az erdészeti 
törvénykönyv szigorításával áll összefüggés-
ben, amely több kihágást bűncselekmény ka-
tegóriába sorolt át – hangzott el a 
sajtótájékoztatón. 

Tánczos Barna és Lucian Bode azt is beje-
lentette, hogy közvitára bocsátják a környezet-
védelmi és a belügyi tárca közös rendeletét 
azokról a határátkelőhelyekről, ahol az újra-
hasznosítható hulladékot és használt árut szál-
lító járművek átléphetik a határt. „15 
határátkelőhelyet jelöltünk ki, ahol a regisztrált 
szemétszállítmányok behozatalát engedélyez-
zük. Olyan jogszabályi keretet dolgoztunk ki 
a belügyminisztériummal közösen, amely biz-
tosítja, hogy minden szállítmányt alaposan el-
lenőrizhessünk, és megbizonyosodhassunk 
arról, hogy pontosan azt tartalmazzák, ami a 
szállítási okmányokon szerepel. Az újrahasz-
nosítható hulladék útját valós időben, egészen 
a célállomásig követni fogjuk. Ez biztosítja, 
hogy Románia ne váljon senki szemétlerakó-
jává, és mindenki tiszteletben tartsa a hazai és 
uniós normákat” – hangsúlyozta Tánczos 
Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti 
miniszter. 

A közvitára bocsátott miniszteri rendeletben 
meghatározott határátkelőhelyeket az alábbi 
térkép mutatja: 

(RMDSZ-tájékoztató)

tömegközlekedés előírásainak, rendel-
keznek tolókocsisoknak szánt feljárattal, 
illetve további korszerű megoldásokkal, 
például telefontöltővel. Ugyanakkor jó 
hír a lakosságnak, hogy egyelőre nem 
tervezik sem a jegyek, sem a parkolás 
drágítását. Ezzel is szeretnének segíteni 
azoknak, akik a magas energiaszámlák 
miatt vannak nehéz anyagi helyzetben. 

Soós Zoltán lapunk kérdésére el-
mondta azt is, hogy a közszállítási vál-
lalat eddig 86 autóbusszal dolgozott, 
azonban ezek jelentős része elavult, régi 
jármű volt. Az új autóbuszok sokkal elő-
nyösebbek lesznek a lakosságnak, 
ugyanakkor kevésbé lesznek környezet-
szennyezők. Jövő év közepéig a mostani 
20 autóbuszon kívül még 106 új gép-
jármű érkezik, ezzel teljes mértékben fel 
fogják újítani a járműparkot. A lecserélt 
autóbuszok a metropoliszövezet közle-
kedését fogják segíteni. Ennek a szerve-
zése még folyamatban van, a következő 
egy évben az a feladat, hogy ennek a ke-
retét megteremtsék. 

A buszok mellett a buszmegállók kor-
szerűsítése is várható az idén. Marosvásár-
hely polgármestere hangsúlyozta, hogy 
több pályázat van folyamatban, ezek között 
szerepel az autóbusz-állomások korszerű-
sítése, illetve a digitális követés is. 

A sajtótájékoztatón Portik Vilmos, Ma-
rosvásárhely alpolgármestere beszélt a 

metropoliszövezet tömegközlekedési ter-
veiről. Elmondta, hogy tárgyalások foly-
nak a Kolozsvár környéki járatokat 
működtető egyesület vezetőivel, hiszen ők 
tudnak tapasztalaton alapuló ötletekkel 
szolgálni. Az alpolgármester kiemelte, 
hogy első körben hét település – Maros-
vásárhellyel együtt – van benne a projekt-

ben, ezek Koronka, Jedd, 
Marosszentkirály, Maros-
szentanna, Marosszent-
györgy és Maroskeresztúr. 
Portik Vilmos reményét fe-
jezte ki azzal kapcsolatban, 
hogy április végéig alá tud-
ják írni a megállapodást a 
települések tanácsaival, és 
év végéig minden szükséges 
feltételt teljesítenek, így 
2023-ban már elindulhatnak 
a buszjáratok a települések 
között.

(Folytatás az 1. oldalról)
Megkezdték a „munkát” az új buszok

Fotó: Nagy Tibor



 A zene neked szól
A 2. világháború végére 

kialakult hatalmi politikai 
helyzet következtében Ro-
mánia és Magyarország – 
más kelet-európai országok-
kal együtt – a szovjet ér-
dekszféra részévé vált. 
Ebből következően politi-
kai, társadalmi, gazdasági és 
kulturális téren egyaránt 
mélyreható változások zaj-
lottak le mindegyik állam-
ban. Ezek lényege a 
magántulajdon felszámo-
lása, az egypártrendszer ki-
alakítása és a marxizmus 
hegemón helyzetének bizto-
sítása volt. A berendezkedés 
lényegi azonosságain belül 
az egyes országok között 
azonban nem jelentéktelen 
különbségek is mutatkoztak. 
A Variációk államszocializ-
musra – Magyarország és 
Románia (1945–1989) című 
összeállítás arra törekszik, 
hogy ezeket az azonosságo-
kat és különbözőségeket felvillantsa Magyarország és 
Románia példáján keresztül. A tartalomból:  

Gyarmati György: Ex 
Oriente lux – Ex Oriente 
lex. Románia és Magyaror-
szág sztálini metamorfózisa 
1945–1948; Földes 
György: A halk és a hangos: 
Kádár és Ceauşescu külpo-
litikája; Főcze János: Harc 
Erdély múltjáért. Versengő 
magyar és román Erdély-
történetek az államszocia-
lizmusban; Varga 
Zsuzsanna: A magyar me-
zőgazdaság szocialista és 
kapitalista elemei az állam-
szocializmus időszakában;  

Oláh Sándor: Szovjet 
minta Székelyföldön; Ko-
vácsné Magyari Hajnalka: 
Női szerepek változásai a 
magyar és román államszo-
cializmus idején (1945–
1989); Kőbányai János: A 
beatkorszak históriás 
éneke. A magyar ifjúsági 
zene regénye és/vagy törté-
nete; Fodor János: „Valami 

mégis kimondatlan marad”. Esettanulmány az 1970-
es évek romániai magyar rockzenei életéből. 

Korunk – február 
„Egy dolog otthon ülni, CD-t 

vagy DVD-t hallgatni, vagy koncer-
tet nézni a YouTube-on, és egészen 
más ülni a koncertteremben, és hall-
gatni. A művészek közelségében 
lenni, azt a levegőt belélegezni, 
együtt érezni, hogy ez a zene neked 
szól, a közönségnek. Te vagy a ki-
váltságos. És ahogy Sergiu Celibi-
dache mondta, aki nem rajongott az 
interjúkért – mint köztudott –: a 
zene a koncertteremben születik, 
egyedi és megismételhetetlen.” 
(Gheorghe Costin). 

Kodály Zoltán – Galántai táncok, 
Antonin Dvořak – é-moll, Újvilág- 
szimfonia, op. 95 

 A Galántai táncok című zenekari 
darabot Kodály 1933-ban kompo-
nálta. Kodály egyik legnépszerűbb 
műve ez. Amerikai tartózkodása 
idején készült el az V. (valójában 
IX.) vagy ismertebb nevén Újvilág-
szimfónia, Dvořak legnépszerűbb 
szimfonikus alkotása.  

Kodály magával hozta a galán-
tai cigánymuzsikusok hagyomá-

nyát, Dvořak önmagával is pole-
mizálva hol azt mondta, hogy 
szimfóniájában része van az ame-
rikai zenének, hol azt állítja, hogy 
Amerikában írt műve „hamisítat-
lan cseh zene”. A valóság egyik 
műnek sincs hátrányára, legfeljebb 
a karmesternek okoz némi gondot 
a gondolati és érzelmi megközelí-
tésben. 

Ahogy Gheorghe Costin beleélte 
magát mindkét előadásba, az a vir-
tuóz színpompa, aminek a zenekari 
hangzás minden tagja részese és al-
kotója volt, ritka élménnyel ajándé-
kozta meg a közönséget. Ebben a 
roppant zenei gazdagságban, sokré-
tűségben választékos, elegáns és ha-
tározott vezényléssel volt értő 
dirigense a zenekarnak. A zenekar 
gazdag és a fúvósok érett, tiszta tó-
nusa, az üstdobok jól kiegyensúlyo-
zott hangzása, valamint a 
súlykontraszt a nagyobb vonóscso-
porttal nagyszerű hatást eredménye-
zett. 

Ezen az estén is nagyon jó volt 
ülni a koncertteremben és hallgatni. 
A művészek közelségében lenni.

A Studium HUB és vezetősége 
soha nem rejtette véka alá, 
hogy mi a célja az épülettel. 
Egyrészt irodákat akarnak ki-
alakítani egyesületek szá-
mára, másrészt szolgálati 
lakások is lesznek az épület-
ben. Az első rész végére pont 
került, hiszen február hetedi-
kén már a Studium HUB-ban 
kezdte el a munkát 13 irodá-
ban összesen 20 egyesület. A 
beléptetőkártyák kiosztására 
pénteken került sor. 

 Dr. Vass Levente, a Studium Ala-
pítvány elnöke az átadás során el-
mondta, hogy a szerződéseket 
február másodikán küldték ki, ez 
azért is fontos, mert Magyarorszá-
gon február elseje a civil szerve-
zetek napja. Az alapítvány 
vezetője kiemelte, hogy a civil 
szervezetek már a 18. századtól 
nagy jelentőséggel bírnak, és a ha-
talom egyharmadát kellene birto-

kolják az egyház és a politika mel-
lett. 

 A szerződések átadása és az 
egyesülettáblák kihelyezése mel-
lett szóba került, hogy a 13 civil 
szervezeti iroda mellett – amelyek 
közül az egyiket még szabadon 

hagyták – van egy vendégiroda is, 
amit többen is használnak. Utób-
biba már 13 civil szervezet jelent-
kezett. Olyankor lehet 
vendégirodai támogatásról be-
szélni, amikor egy egyesület mű-
ködéséhez nem szükséges mindig 

egy iroda, és nincs állandó alkal-
mazottja. Tehát ez a 13 szervezet 
napról napra lefoglalhatja a ven-
dégirodát, ahol abban az időpont-
ban kihúzhatja a bannerét, és ott 
fogadhatja a támogatóit, vagy 
egy-egy pályázatot is ott írhat 
meg. 

 Egy, a civil szervezetek rendel-
kezésére bocsátott iroda havi 
szintű költsége körülbelül 400 lej. 
A konkrét összeg minden szerző-
désben szerepel. Az alapkőletétel 
során elhangzott az is, hogy az 
alapítvány vezetői arra biztatták a 
kisebb szervezeteket, hogy közö-
sen béreljenek egy irodát, ezáltal 
is megosztva a költségeket.  

Dr. Vass Levente hangsúlyozta, 
hogy ez a nagyon méltányos ár a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság és 
a Bethlen Gábor Alap támogatása 

nélkül nem valósulhatott volna 
meg. Az említett összeg magában 
foglalja a fűtés-, víz-, áram- és in-
ternet-szolgáltatásokat, valamint a 
takarítás költségét is. Továbbá 
februárban a civil szervezetek 
munkatársai az épület földszintjén 
levő kávézóban is ingyen fo-
gyaszthatnak, a későbbiekben 
pedig számukra kedvezményes 
árat fognak kialakítani. 

 Az épületnek van egy házi-
rendje is, ami többek között azt 
foglalja magába, hogy az épület 
zárt irodákat leszámított részén, 

ahol vannak a gyűléstermek, a 
közös helyiségek, ezeket milyen 
feltételek mellett lehet használni. 
Egy 15-20 négyzetméteres irodá-
ban nem lehet nagy létszámú gyű-
léseket tartani, ezért szükség van 
egy gyűlésteremre. Ilyen esetek-
ben ezt igényelni kell. Szabályo-
zás nélkül nem lehetne beosztani, 
hogy a civil szervezetek mikor 
használják a nagyobb helyisége-
ket. A problémák elkerülése vé-
gett van szükség erre a 
szabályozásra. Dr. Vass Levente 
kiemelte, hogy az elmúlt egy hó-
napban nagyon jó hangulatú be-
szélgetéseken tudták átbeszélni a 
civil szervezetek vezetőivel az 
említett házirendet. Az alapítvány 
vezetője azon az állásponton van, 
hogy jó, hogy létezik ez az új in-
tézmény Marosvásárhelyen. 

 Az eseményen dr. Vass Levente 
elmondta, hogy február és október 
között mérni fogják, hogy meny-
nyibe kerül a Studium HUB fenn-
tartása. Az így kapott statisztikát 
elküldik a szervezeteknek és a tá-
mogatóknak is. Mindezt azért te-
szik, hogy jövő évtől is tartani 
tudják a jelenlegi költségeket, 
vagy még tovább tudják csökken-
teni őket. A kártyák átadása után 
következett az egyesületi táblák 
kihelyezése, amely hivatalossá 
tette, hogy elkezdődött a munka a 
Studium HUB-ban.
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Átvehették irodáikat a civil szervezetek 
 a Studium HUB-ban



Legutóbbi vidéki utunkon 
Makfalván jártunk, ahol a má-
sodik mandátumában dolgozó 
Vass Imre polgármesterrel be-
szélgettünk a község lakossá-
gáról, életéről, múltjáról, 
várható jövőjéről, megva- 
lósításokról, tervekről és  
gondokról. 
Új és felújított épületek 

– Az elmúlt mandátumom alatt 
sikerült a makfalvi kultúrotthont 
felújítani, ez egy 500.000 eurós be-
fektetés volt, mostanra teljesen el-
készült. Szintén 500.000 eurós 
befektetéssel egy új óvodát is épí-
tettünk Makfalván, ezt az idén fe-
jeztük be. Az óvoda jövő évtől 
hosszabbított programmal fog mű-
ködni, a gyerekek ebédet is kapnak, 
és délután ott is alszanak. A prog-
ram délután 5 órakor ér véget, a dol-
gozó szülők nyugodtan vihetik oda 
a gyerekeket, és ha lesz rá igény, 

akkor Hármasfaluból is elhozzuk 
ide az óvodásokat. Ez lett az egyik 
legkorszerűbb óvoda a környéken, 
vadonatúj, több fürdőszoba kapott 
benne helyet, természetesen rendel-
kezik központi fűtéssel, orvosi szo-
bával, hálószobákkal, saját 
konyhával. Van egy folyamatban 
lévő pályázatunk a hármasfalusi is-
kolának a teljes felújítására, itt is 
egy közel 3 millió lejes befektetés-
ről van szó: szigetelés, tetőcsere, 
műfüves focipálya kialakítása, bú-
torzat és sok egyéb. Gyakorlatilag a 
falakon kívül mindent felújítunk, a 
fatüzelésű központi fűtés mellé be-
szerelünk egy gázas központifűtés-
rendszert is, hogy az egyik váltsa a 
másikat aszerint, hogy mikor me-

lyikkel érdemesebb tüzelni. Ezeket 
uniós pénzekből finanszíroztuk, és 
volt egy egymillió eurós pályáza-
tunk, amellyel Makfalvának és Hár-
masfalunak több utcáját is 
leaszfaltoztuk. A múlt év végén 
nyertünk egy 1.800.000 lejes, azaz 

365.000 eurós roma felzárkóztatói 
pályázatot – ebben szakmai képzé-
sek, telekelések is szerepelnek, de 
szintén e pályázat keretében veze-
tünk be több házba internetet, 
amelynek használati díját egy éven 
keresztül a pályázatból fedezzük. 
Akik beiratkoznak és elvégzik a 
képzéseket – például kőműves, ács 
–, azok szakmai képesítést kapnak. 
Ez egy országos program, 85 száza-
lékát norvég alap, 15 százalékát 
pedig román kormánypénz képezi. 
E programot már elkezdtük, dolgo-
zunk rajta, van két partnerünk is, a 
helyi iskola és a Wesselényi Miklós 
Egylet. 

Ami a terveinket, illetve a jövő-
beli megvalósításokat illeti, a Sa-

ligny program keretében a szolok-
mai utat szeretnénk folytatni. Egy 8 
kilométeres útszakaszról van szó, 
amelyből két kilométernyit borít 
aszfaltréteg, a sok évvel ezelőtti 
munkálatok – gondolom, pénzhiány 
miatt – leálltak. Ezt az utat szeret-
nénk végigaszfaltozni. A makfalvi 
és hármasfalui utcák nyolcvan szá-
zalékát fedi aszfaltréteg, jelenleg 21 
kilométernyi utat javítunk. Ezenkí-
vül több pályázatot is előkészítet-
tünk: szeretnénk építeni és teljesen 
felszerelni egy orvosi rendelőt, Szo-
lokmában egy kultúrotthont, Mak-
falván egy sportpályát, valamint fel 
szeretnénk újítani a polgármesteri 
hivatal épületét. Úgy értesültünk, 
hogy uniós pénzekből minden hiva-
tal fog kapni egy 240.000 euró kö-
rüli összeget, amelyet épületekre 
lehet költeni. Van egy további pá-
lyázatunk is, amely a szolokmai is-
kola teljes felújítását célozza: 
tetőcsere, új szigetelés és hasonlók. 
E pályázatok nagy részét az Orszá-
gos Beruházási Társasághoz tettük 
le. 

Kéne folytassuk községünkben a 
járdásítást, tavaly sikerült ezt Mak-
falván, a település egész hosszában 
kivitelezni, most Hármasfalu követ-
kezik. Ott a régebbi időkben egy ki-
lométernyit sikerült Leader-pénzből 
felújítani, de nagyon gyenge minő-
ségű munka volt, szeretnénk foly-
tatni a felújítást. Folyamatosan 
kezeljük és tisztítjuk a helyi köztéri 
szobrokat és kopjafákat, a hivatal 
tevékenységéről pedig a Faceboo-
kon is beszámolunk.  
Eredményes a helyi tűzoltó-alakulat 

– Az iskolabuszunk használható 
ugyan, de nagyon rossz állapotban 
van, ezenkívül pedig van egy kisbu-
szunk, amelyet egy magyarországi 
faluprogramon keresztül kaptunk 
ajándékba – ők kaptak egy újat, a 
régit pedig átadhatták egy erdélyi 
településnek. Ez nagyon jól fogott: 
vannak munkásaink is, akik hasz-
nálják, ugyanakkor a Makfalvától 
hét kilométerre lévő Szolokmába 
nincsen semmiféle buszjárat, ezért 
minden hét keddjén azokat a szo-
lokmaiakat, akik idősek, akik pél-
dául orvoshoz vagy gyógyszertárba 
szeretnének jönni, díjmentesen el-
hozzuk és visszavisszük vele. Van 
önkéntes tűzoltó-alakulatunk is, 
Magyarországról kaptunk egy tűz-
oltóautót. Sajnos többször kellett 
használjuk, ugyanakkor nagyon jó, 
hogy rendelkezünk vele, mert ami-
kor tűzeset volt a községben, min-
dig mi voltunk a helyszínen az 
elsők – amire a tűzoltóság odaért, 
mi már javában oltottuk a tüzet. A 
tűzoltóink nagy többsége, az öt-hat 
emberből álló rohamcsapat az alkal-
mazottunk, éppen azért, hogy éjjel-

nappal rendelkezésre álljanak. Nem 
csak Makfalván teljesítenek szolgá-
latot, voltak már tüzet oltani Erdő-
szentgyörgyön és Szovátán is. Ha 
szükség van rá, mindenhova elmen-
nek. Az autó (egy régi, de tökéletes 
állapotban lévő IFA – a szerk.) ga-
rázsban áll, készenlétben, bármikor 
bevethető. 
Az idén folytatni szeretnék  
a Székely Majálist 

– A vírus miatt a Székely Majá-
list és a Hármasfaluban immár ha-
gyományos Szent István-napokat 
nem tudtuk ugyan megtartani, de a 
tavaly két eseményt is sikerült szer-
veznünk a járványügyi megszorítá-
sok ellenére: a Bekecs 
Néptáncegyüttes jött el a kultúrott-
hon avatóünnepségére, ezenkívül 
szerveztünk Makfalván egy utca-
bált. Erre több mint hetven-nyolc-
van fiatal és gyerek tanult táncokat, 
napokig próbáltak, a bál pedig ha-

talmas sikernek örvendett. A pol-
gármesteri hivatal előtti téren 
tartottuk, 500-600 ember gyűlt 
össze, közöttük sok idős is, a nyolc-
van év fölöttiek is egészen sokáig 
részt vettek rajta, nagyon tetszett 
mindenkinek. Annyira szerették az 
emberek, hogy megkértek, a továb-
biakban is szervezzük meg, így 
folytatni fogjuk, lehet, hogy új ha-
gyomány születik belőle. És nem is 
volt nagy befektetés, kellett hozzá 
két zenész, szépen kivilágítottuk a 
teret, körbejártuk a szomszédokat, 
hogy legyenek elnézéssel, de mind 
ott voltak, nem zavartunk senkit. 
Még a környékről is jöttek. A Wes-
selényi-egyesületnek is vannak 
programjai, de általában közösen 
szervezzük az eseményeket. Készü-
lünk a 12. Székely Majálisra, remél-
jük, hogy az idén, május második 
szombatján végre megtarthatjuk, és 
a hármasfalui Szent István-napokat 
is meg szeretnénk szervezni. 

A Covidra visszatérve, Makfalván 
nem voltak súlyos problémák. Egy 
haláleset talán köthető hozzá, de az 
illetőnek szívműtétje is volt. Ez idáig 
jól átvészeltük, próbáltuk az intézke-
déseket betartatni, értesítettük a la-
kosságot mindenről, segítettük az 
embereket, például vásárlás esetén.  
Népszámlálás  
az elöregedő községben 

– Eléggé elöregedett a község, a 
fiataljaink közül sokan külföldön, 
elsősorban Magyarországon, Angli-

ában és Németországban dolgoz-
nak. Pedig van nálunk is munkale-
hetőség, vannak kisebb-nagyobb 
vállalkozások, de a munkaképes 
réteg nagy része elment, vagy mun-
kahelye van, már napszámba is 
nehéz embert találni. Az elörege-
dési folyamat sajnos jelentős, a köz-
ségben a tavaly például három 
keresztelőre jutott huszonhárom te-
metés. De ezzel nem csak mi küsz-
ködünk. Az idén kerül sor a 
népszámlálásra, természetesen rá-
bízzuk az emberekre, hogy hova 
szeretnének tartozni – a székely ka-
tegóriát én jónak tartom, mert az 
identitásunkat erősíti, és természe-
tesen azt szeretnénk, ha a székelyt 
és a magyart egy helyre számolnák. 
Logisztikailag nem lesz gondunk, 
vannak alkalmazottaink, akik már 
jártak felkészítőkre, megyünk, lehá-
zaljuk, összeírjuk. Meg tudjuk ol-
dani. 

Gondok és hozzáállás 
– Nagy gondjaink nincsenek, 

nagyjából elértük, amit akartunk. 
Az idei költségvetés egyenlő a tava-
lyival, ugyanakkor mégsem, mert 
azóta nagyon sok minden megdrá-
gult. Decemberben volt egy 
RMDSZ-es költségvetés-kiegészí-
tés, amiből első körben mi nem 
kaptunk semmit, a másodikban 
pedig a felét kaptuk annak, amelyet 
a többi község. Meg is kérdeztem 
az RMDSZ-es kollégákat, hogy 
Makfalva – az egyetlen település 
Maros megyében, ahol MPP-s ve-
zetés van – miért járt így, de egye-
lőre nem kaptunk hivatalos választ. 
Nem értjük, hiszen országos szinten 
volt egy protokollmegállapodás a 
két párt között, amelynek értelmé-
ben egy MPP-s vezetőséggel ren-
delkező település sem kerülhet 
hátrányos helyzetbe a költségvetés 
tekintetében, mi pedig támogattuk a 
parlamenti választásokkor az 
RMDSZ-t: próbáltuk megmozdítani 
a lakosságot, buzdítottuk az embe-
reket, hogy menjenek szavazni. De 
sokakat nehéz kimozdítani, főleg a 
község lakosságának 40 százalékát 
kitevő roma közösséget. Temp-
lomba is csak a lakosság 8-10 szá-
zaléka jár, a vallásukat viszont 
tartják. Ilyen a falu. De ha a szükség 
úgy kívánja, összefognak – a majá-
lis szervezésében is sokan segíte-
nek, az utcabálra is rengetegen 
eljöttek. 

A felújított makfalvi kultúrotthon

Garázsban a tűzoltóautó

Vass Imre polgármester Fotó: Nagy Tibor
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Az óvoda vadonatúj épülete

Zajlik az élet az új óvodában

Szerkeszti: Kaáli Nagy Botond

Építkezés és hagyományteremtés 
Makfalvi mindennapok



A címvéd  Ferencváros meglepe-
tésre 3-0-ra kikapott hazai pályán a 
Pakstól a magyar labdarúgó NB I. 
19. fordulójának vasárnapi zárómér-
k zésén, így visszacsúszott a máso-
dik helyre a tabellán. 

Jó iramban kezd dött a találkozó, 
amelynek Ádám bombagólja adta 
meg az alaphangot a 6. percben. A 
folytatásban mez nyfölényt harcol-
tak ki, és helyzetekig jutottak a ha-
zaiak – kétszer oldalról találták el a 
kapufát, volt les miatt meg nem 
adott góljuk –, de a félid  közepén a 
paksi gólszerz  kihagyott lehet sége 
jelezte, a vendégek nem csak az 
eredmény tartására törekednek. Egy 
perccel kés bb aztán gyorsan elvég-
zett paksi szabadrúgást követ en 
Szabó Bálint cselezte magát löv -
helyzetig, majd talált a hazai ka-
puba. Kétgólos hátrányban már 
elbizonytalanodtak a ferencváro-
siak, nem tudtak akciót kezdemé-
nyezni, körülményesek és 
kiismerhet ek voltak, hátul pedig 
Dibusz két védése kellett – paksi 
részr l a gólszerz k próbálkoztak –, 
hogy ne legyen még nagyobb a kü-
lönbség. A hazai közönség „Éb-
reszt , ébreszt !” rigmussal küldte 
pihen re kedvenceit. 

Lendületesebb, koncentráltabb és 
támadóbb hadrendre váltó Ferencvá-
ros érkezett a szünet után – a véd  
Cabraja helyére a csatár Ryan 
Mmaee állt –, de a mez nyfölény so-
káig nem párosult lehet ségekkel. 
Majd hiába akadtak nagy helyzetek, 
a házigazdák nem találtak a paksi 
kapuba: Medgyes a gólvonalról 
mentett, egy perccel kés bb a léc se-
gített a vendégeken. A 72. percben 
aztán Haraszti pazar szabadrúgás-
góljával n tt a paksiak el nye. A haj-
rában elmaradtak a hazai rohamok – 
viszont a játékosok teljesen felesle-
gesen begy jtöttek három sárga 

lapot –, s t, a vendégek el tt adódtak 
újabb lehet ségek, de az eredmény 
már nem változott. 

Másfél héttel ezel tt rosszul sike-
rült Sztanyiszlav Csercseszov bemu-
tatkozása a Ferencváros kispadján – 
Felcsúton kapott ki az együttese 1-
0-ra –, miként a tréner által nagyon 
várt els  hazai fellépésén is alulma-
radt. Az orosz edz vel három talál-

kozón egy gólra volt képes a gárda, 
igaz, az három pontot ért Újpesten. 
A bajnoki idényben tizedik hazai 
mérk zésén ötödször nem tudott 
nyerni a címvéd , ezeken harmad-
szor szenvedett vereséget. 

A Paks 2017. április 12. után tudta 
ismét legy zni az FTC-t, azt köve-
t en négy döntetlen mellett kilenc-
szer kikapott t le.
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A Ferencváros kikapott otthon a Pakstól

A házigazda al-Dzsazira és a tahiti 
AS Pirae selejtez s mérk zésével (4-1) 
múlt csütörtökön megkezd dött az 
Egyesült Arab Emírségekben a labda-
rúgó-klubvilágbajnokság, amelynek 
dönt je szombaton lesz. 

A két nagy esélyes, a Libertadores 
Kupa-címvéd  Palmeiras, illetve a Baj-
nokok Ligája-gy ztes Chelsea kiemelt-
ként csak a mai, illetve holnapi 

el dönt ben lép pályára a tornán, ame-
lyet 2009, 2010, 2017 és 2018 után 
ötödször rendeznek az Egyesült Arab 
Emírségekben. 

A jogel d klubvilágkupát is beleszá-
mítva, az eddigi 59 kiírásból 34-szer 
európai, 25-ször dél-amerikai diadal 
született. Az elmúlt években viszont 
nyomasztó az európai résztvev k fölé-
nye: az el z  nyolc kiírást egyaránt a 

BL-gy ztes nyerte, ahogy az elmúlt 14 
alkalomból 13-szor. Ugyanakkor az el-
múlt majdnem másfél évtized egyetlen 
európai vesztese a most résztvev  Chel-
sea, amely 2012-ben a brazil Corinthi-
ans együttesével szemben maradt alul. 
A londoniak még sosem hódították el a 
trófeát, ahogy a Palmeiras sem, mind-
kett nek egy elvesztett dönt je van. 

A nyolc találkozót Abu-Dzabi két lé-
tesítményében, a Mohammed bin 
Zayed Stadionban és az al-Nahjan Sta-
dionban játsszák. 

A klub-vb 2005-ben váltotta fel a 
klubvilágkupát, amelyen kizárólag Eu-
rópa és Dél-Amerika legjobb együttese 
csapott össze. A klubvilágbajnokságon 
a hat kontinens legrangosabb klubso-
rozatának gy ztese, valamint a házi- 
gazda szerepel. A megváltozott rend-
szer ellenére továbbra is kizárólag Dél-
Amerikából és Európából került ki a 
gy ztes, olyan is csak ötször – 2010-
ben, 2013-ban, 2016-ban, 2018-ban és 
tavaly – fordult el  a kongói Mazembe, 
a marokkói Raja Casablanca, a japán 
Kashima Antlers, az egyesült arab 
emírségekbeli al-Ain és a mexikói 
UANL révén, hogy más kontinenst 
képvisel  csapat került fináléba.

A labdarúgó 1. liga 25. fordulójának  
televíziós közvetítési rendje 

Február 8., kedd: 
* 15.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Medgyesi Gaz 

Metan 
* 17.30 óra: Kolozsvári CFR 1907 – Aradi UTA 
* 19.55 óra: FC Voluntari – Bukaresti Rapid 1923 
Február 9., szerda: 
* 15.00 óra: Chindia Târgovi te – Campionii FC Arge  Pite ti 
* 17.30 óra: CS Mioveni – Konstancai Farul 
* 19.55 óra: Academica Clinceni – Bukaresti FCSB 
Február 10., csütörtök: 
* 17.00 óra: Universitatea 1948 Craiova – Botosáni FC 
* 19.55 óra: Bukaresti Dinamo 1948 – CSU Craiova 

Eredményjelz  
* NB I., 19. forduló: Mez kövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia 

FC 1-2, Ferencváros – Paksi FC 0-3. 
* NB II., 22. forduló: FC Ajka – Kecskeméti TE Hufbau 1-3, Di-

ósgy ri VTK – BFC Siófok 1-0, Aqvital FC Csákvár – Vasas FC  
1-4, Dorogi FC – III. Kerületi TVE 1-1, Tiszakécskei LC – Békés-
csaba 1912 El re 2-1, Szentl rinc SE – ETO FC Gy r 1-0, Budaörsi 
SC – Pécsi MFC 0-1, Soroksár SC – Szolnoki MÁV FC 3-2, Sze-
ged-Csanád Grosics Akadémia – Budafoki MTE 3-0. Az élcsoport: 
1. Diósgy ri VTK 46 pont, 2. Vasas FC 45, 3. Kecskeméti TE Huf-
bau 44. 

* 1. liga, 24. forduló: Campionii FC Arge  Pite ti – Academica 
Clinceni 1-0, Bukaresti FCSB – Universitatea 1948 Craiova 2-2. Az 
élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 60 pont, 2. FCSB 52, 3. Volun-
tari 42. 

Jegyz könyv 
Labdarúgó NB I., 19. forduló: Ferencvárosi TC – Paksi FC 0-3 (0-2) 
Budapest, Groupama Aréna, 6805 néz , vezette: Andó-Szabó. 
Gólszerz k: Ádám (6.), Szabó B. (32.), Haraszti (72.). 
Sárga lap: Cabraja (6.), Laidouni (54.), Besic (82.), Loncar (91.), 

Gavric (93.), illetve Lenzsér (24.), Ádám (38.), Osváth (59.), Balogh 
B. (81.). 

Ferencváros: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Kovacevic, Cabraja (46. 
R. Mmaee) – Laidouni, Loncar – Zubkov (63. Gavric), Marin 
(Besic, 75.), Mak (57. Szánthó) – Bassey (Boli, 63.). 

Paks: Rácz – Tamás O., Szélpál,  Lenzsér – Osváth, Keszty s (72. 
Vas), Windecker, Szabó B. (83. Böde), Medgyes (72. Balogh B.) – 
Nagy R. (46. Sajbán), Ádám (67. Haraszti). 

Palmeiras–al-Ahli és al-Hilal–Chelsea az el dönt ben 
A szaúdi al-Hilal és az egyiptomi al-Ahli jutott be az el dön-

t be, el bbi két, utóbbi egy gy ztes mérk zés eredményeként. 
A szaúdiak két sima gy zelemmel jutottak be a négy közé: 

el bb a selejtez ben három góllal múlták felül tahiti riválisukat, 
majd a négy közé jutásért kiírt találkozón hatot rúgtak egyesült 
arab emírségekbeli ellenfelüknek. Ezzel szemben az al-Ahli 
nehezen, eggyel verte a Mexikóból érkezett versenytársat.  

Eredmények: 
* selejtez : al-Dzsazira (egyesült arab emírségekbeli) – AS 

Pirae (tahiti) 4-1 (3-0); 
* az el dönt be jutásért: al-Hilal (szaúdi) – al-Dzsazira 

(egyesült arab emírségekbeli) 6-1 (2-1), al-Ahli SC (egyip-
tomi) – Monterrey (mexikói) 1-0 (0-0). 

A további program: 
* el dönt : Palmeiras (brazil) – al-Ahli (ma, 18.30 óra), 

Chelsea (angol) – al-Hilal (holnap, 18.30); 
* az ötödik helyért: Monterrey – al-Dzsazira (holnap, 

15.30). 
A bronzmérk zést és a dönt t szombaton rendezik.  

Az Auckland City visszalépett 
A koronavírus-járvány miatt Új-Zélandon bevezetett ka-

ranténszabályok miatt visszalépett a tornától a kilencszeres 
óceániai BL-gy ztes Auckland City FC. Helyette a tahiti AS 
Pirae képviselte az óceániai térséget a klubvilágbajnokságon 
– mint láthatjuk, nem sok sikerrel, hiszen már az els  mérk -
zésen elvérzett az apró szigetország csapata. 

Az NB I. állása 
1. Puskás AFC 19 12 4 3 29-19 40 
2. Ferencváros 19 12 2 5 33-16 38 
3. Kisvárda 19 11 5 3 34-19 38 
4. Fehérvár FC 19 8 5 6 24-21 29 
5. Paks 19 8 3 8 48-38 27 
6. ZTE 19 7 5 7 29-36 26 
7. Mez kövesd19 6 5 8 21-30 23 
8. Debrecen 19 5 7 7 32-30 22 
9. Honvéd 19 6 2 11 32-36 20 
10. Gyirmót 19 5 5 9 19-28 20 
11. Újpest 19 4 5 10 24-32 17 
12. MTK 19 4 4 11 14-34 16 

Elkezd dött a klubvilágbajnokság 

Fotó: az FTC honlapja 

Fordulat: mégsem halasztják el a vizes vb-t, Magyarország a beugró! 
Magyarország rendezi meg az 

idei évre újonnan kiírt vizes világ-
bajnokságot – jelentette be hétf n a 
vizes sportok nemzetközi szövet-
sége (FINA). 

A szervezet közleménye szerint 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
és Huszain al-Muszallam FINA-
elnök állapodott meg a vb-r l, 
amelynek rendezését a szövetség ve-
zet testülete hétf n jóváhagyta. A 
világbajnokságnak június 18. és jú-
lius 3. között ad otthont a magyar f -
város, 2017 után másodszor. 

A nemzetközi szövetség a buda-
pesti vb-r l hozott mostani döntését 
azzal indokolta, hogy ezzel a spor-
tolók lehet séget kapnak arra, hogy 
idén nyáron is egy világméret  ese-
ményen szerepeljenek. „A vizes 

sportok közösségének tagjaiként fo-
lyamatosan keressük a megoldáso-
kat a pandémia okozta nehézségek 
közepette, s ez a mostani döntés is 
egy nagy lépés el re ebben a folya-
matban – idézte a közlemény a 
FINA vezet jét. – Tisztában va-
gyunk vele, hogy sportolóink érde-
kében fantáziadús megoldásokat 
kell találnunk az egészségügyi krí-
zis közepette, s ez a döntés is bizo-
nyíték arra, hogy ezt tesszük. 
Roppant szerencsések vagyunk, 
hogy olyan házigazdáink vannak, 
akik osztják a vizes sportok iránti 
szenvedélyünket, és megvan ben-
nük az akarat, a képesség és a rugal-
masság ahhoz, hogy megrendezzék 
a FINA legbecsesebb eseményét.” 

A koronavírus-járvány az elmúlt 

években minden sportág verseny-
naptárát átírta, a tokiói olimpiát 
2020 helyett 2021-ben rendezték 
meg, a 2021-es fukuokai vizes vb-t 
pedig idén szerették volna megtar-
tani, s egészen január végéig úgy 
volt, hogy májusban a japán város 
fogadja a világ legjobb úszóit, m -
úszóit, m ugróit és vízilabdázóit. 
Ám az omikron-variáns okozta 
helyzetben Fukuoka jelezte, hogy 
újabb egy évvel szeretné elhalasz-
tani az eseményt, a FINA pedig 
múlt kedden er sítette meg hivata-
losan, hogy Fukuokában 2022. 
május 13-29. helyett 2023. július 
14-30-án bonyolítják le a vb-t, a 
2023 novemberére kiírt dohai világ-
bajnokságot pedig 2024 januárjára 
halasztják. 

A hétf i közleményben a szövet-
ség ugyanakkor jelezte, hogy még 

egyeztet a sportolókkal és más ér-
dekelttel a dohai vb menetrendjér l. 

Fotó: a FINA közösségi oldala 

Ezzel a góllal nyerte az egyiptomi bajnok a mexikói rivális elleni mérk zést. Fotó: az al-Ahli közösségi oldala
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Egypár évvel ezelőtt forra-
dalmi áttörésnek számított az 
okostelefonnal való fizetés. 
Ezt a gyakorlatban úgy kell el-
képzelni, hogy a telefonunkon 
belül egy alkalmazásban 
megadjuk a bankkártyaada-
tainkat, és létrehozunk egy 
virtuális kártyát, amelyet 
odaérintve a leolvasóhoz, 
máris kifizettük az összeget. 
Így indult a telefonnal történő 
fizetés. A későbbiekben pedig 
a bankok már előre ilyen 
funkcióval ellátott alkalmazá-
sokat fejlesztettek. Tehát a 
mobiltelefonnal való fizetés 
már nem újdonság, legalábbis 
a világ – technológiai érte-
lemben – fejlettebb részein.  

Romániában alig néhány éve je-
lent meg ez a lehetőség, azóta vi-
szont már elég sokan használják. 
Üzletekben, kávézókban és más he-
lyeken is már megszokott látvány 
lesz, hogy valaki az okostelefonjá-
val fizet. Sőt, egyesek már egyene-
sen az okosórájukat használják. 
Most pedig, hogy már világvi-
szonylatban elterjedt ez a lehetőség, 
következzen a fordítottja. 

Nem olyan régen jelent meg egy 
hír, hogy az Apple azon kísérlete-
zik, hogy az iPhone-ok képesek le-
gyenek pénzt fogadni, azaz 
odaérintjük a bankkártyánkat a te-
lefonhoz, és az automatikusan leve-
szi róla azt az összeget, amit 
kértünk, és ráteszi a bankkár-
tyánkra. Természetesen ehhez szük-

ség lesz egy külön alkalmazásra, 
vagy legalább a Tárcát – így hívják 
az Apple alkalmazását, ahol a bank-
kártyáinkat tudjuk digitalizálni – 
kell továbbfejlesszék ahhoz, hogy 
megkapja ezt a funkciót is. 

De miért is lenne jó ez a lehető-
ség? Vagy kinek? Az újdonság első-
sorban a kis- és 
mikrovállalkozásoknak segíthet na-
gyot, hiszen így nem kellene külső 
hardvert beszerezniük ahhoz, hogy 
biztosítsák a kártyás fizetési lehető-
séget az ügyfeleik számára. To-
vábbá ezzel a lehetőséggel pénz is 
spórolható, hiszen nem lesz szükség 
bankkártyás terminál bérlésére. 

Persze az már más kérdés, hogy 
mi történik akkor, hogyha valakinek 
a kártyája nem rendelkezik contact-
less funkcióval, azaz nem elég oda-
érinteni, hanem be kell dugni a 
kártyaleolvasóba. További kérdés 
az, hogy mi lesz a PIN kóddal? Hi-
szen például Romániában 100 lej 
vagy annál nagyobb értékű vásárlás 
esetén kötelezően be kell írni azt is. 
Természetesen ezt ki lehet dolgozni 
egy alkalmazáson belül is, és attól 
a ponttól kezdve a vásárlókra van 
bízva, hogy megbíznak-e egy tele-
fonban. Ahogyan a telefonnal tör-
ténő vásárlás sem jelent veszélyt, 
azaz nem tüntetik el a pénzünket a 
bankkártyáról, úgy fordított hely-
zetben sem fenyegetné a vásárlót 
semmilyen veszély, de értelemsze-
rűen lesznek olyanok, akiket meg 
fog rémiszteni ez a megoldás. 

Azt egyelőre még nem tudni, 
hogy ez a lehetőség mikor válik el-
érhetővé nálunk, már ha egyáltalán 
itt elérhető lesz. Az Apple Pay is 

csak jóval később érkezett meg Eu-
rópába, így nagy valószínűséggel 
még sokat kell várni arra, hogy a 
funkciót mi is élvezhessük. 

Egyébként egy egyszerű szoft-
verfrissítéssel elérhetővé válhat az 
iPhone-okon – persze az Apple ré-
giók alapján korlátozhatja a hozzá-
férést. Onnantól kezdve már a 
bankok kezében van a döntés, hogy 
elfogadják-e mind a vállalkozások, 
mind a magánszemélyek esetében.  
Könnyebb lesz  
a WhatsApp-adatátvitel 

A WhatsApp az egyik legnépsze-
rűbb üzenetküldő alkalmazás. 
Sokan azért kedvelik, mert ezt tart-
ják a legbiztonságosabbnak, hiszen 
az alkalmazás minden indításkor ki-
írja, hogy az adatok a végpontok 
között titkosítva vannak. Ezzel kap-
csolatban csak annyi a rossz hír, 

hogy a WhatsApp-üzenetekhez is 
pont úgy hozzá lehet férni, mint 
bármi máshoz, ami a világhálón tör-
ténik. Aki akarja, megkapja a mód-
ját, hogy feltörje, és erre már 
számos példa is volt. Tökéletes 
megoldás ilyen tekintetben sincs, 
hiába is szeretnénk. Azt, hogy ki 
milyen online üzenetküldő alkalma-
zást használ, leginkább a személyes 
preferenciák határozzák meg. Mű-
ködés, gyorsaság, reklámmentesség 
és minden felületen való elérhető-
sége miatt a WhatsApp pedig való-
ban egy jó opció. Akkor sem fognak 
elvesztődni az üzeneteink, ha and-
roidos telefonról iPhone-ra váltunk, 
vagy fordítva. 

A WhatsApp ezt az óriási hiá-
nyosságot fogja pótolni a közeljö-
vőben. Az üzenetek átvitele 
IOS-ről Androidra eddig is műkö-
dött – bár néha adódtak fennakadá-
sok –, fordítva viszont egyáltalán 
nem. Azaz, ha valaki egy androidos 
telefonról akart iPhone-ra váltani, 
akkor búcsút inthetett a WhatsApp 
üzeneteinek. A helyzet azonban ha-
marosan változhat, legalábbis a 
WABetinfo erre utaló jeleket fede-
zett fel mind az IOS, mind a  
WhatsApp béta verzióiban. Viszont 
ahhoz, hogy a csevegéseket át tud-
ják vinni Androidról IOS-re, szük-
ség lesz egy olyan illesztő- 
programra, ami képes megvalósí-

tani a transzfert, azaz egy Move to 
alkalmazásra. 

Egyszerű adatokat simán lehet 
„szállítani” Androidot és IOS-t fut-
tató eszközök között. Sőt, amikor 
beüzemelünk egy telefont, akkor fel 
is dobja a lehetőséget, hogy „Köl-
tözés Androidról” vagy „Költözés 
iPhone-ról”. Tehát maga a Move to 
alkalmazás létezik, a kérdés az, 
hogy ezt eddig miért nem alkalmaz-
ták a WhatsApp esetében is? 

Szerencsére a közeljövőben ez 
megoldódik, viszont az androido-
sok addig is türelmesen kell várja-
nak. Pontos dátumot egyelőre nem 
közöltek a WhatsApp fejlesztői, így 
csak remélni lehet, hogy egypár 
héten belül megszületik a megol-
dás. 
Lenyomja az Intel processzora  
az M1 Maxot 

Hamarosan két éve annak, hogy 
az Apple felhagyott azzal, hogy az 
Intel processzorait szerelje a laptop-
jaiba. Az elején óriási siker volt. 
Egyértelmű volt az előrelépés. Ta-
pasztalható volt a sebesség növeke-
dése és a teljes rendszer valahogy 
jobban egyben volt. A vélemények 
megegyeztek abban, hogy ez annak 
az eredménye, hogy a szoftvert és a 
hardvert is ugyanaz a cég fejleszti, 
így jobban meg lehet találni az 
összhangot. 

Az első generációs M1-es pro-
cesszorral szerelt gépek szinte min-
dent vertek. A legolcsóbb Apple 
laptop is hozta majdnem azt a szin-
tet, amit egy csúcs Intel processzor-
ral szerelt szintén Apple 
számítógép. Árban pedig egy óriási 
szakadék tátongott és tátong most is 
a kettő között. Aztán megérkezett 

az M1 második generációja – 
amelyről a Népújság hasábjain is 
beszámoltunk az ősz folyamán. Az 
M1 Pro és M1 Max pedig valóban 
lélegzetelállító teljesítményt kínál. 
Azok, akik komoly munkára hasz-
nálják a gépeiket, szinte rögtön vál-
tottak, vagy legalábbis előrendeltek 
egyet az új M1-es processzorral 
működő laptopokból. 

Most viszont megérkezett az 
Intel válasza is. Értelemszerűen a 
konkurens sem hagyhatta, hogy egy 
olyan lapka legyen a piacon, ami 
mindenki véleménye szerint jobb, 
mint az övék. Várható volt tehát a 
versenyhelyzet eredményezte vá-
lasz, ami most született meg, és 
nem más, mint a 12. generációs i9-
es processzor. 

A legújabb tesztek szerint az 
MSI játékosoknak szánt laptopban 
lévő i9-es processzor gyorsabb, 
mint az M1 Max, ami jelenleg a 
legjobb Apple lapka. Már az almás 
vállalat őszi bemutatója után lehe-
tett hallani, hogy az új Intel-pro-
cesszor képes lesz megverni az M1 
Maxot, és most bizonyosságot 
nyert, hogy nem csak a levegőbe 
beszéltek. 

A Macworld beszámolója szerint 
az Intel új lapkája 4%-kal jobb lett, 
mint az Apple-é. Lényegében azt 
csinálták, hogy a 16 colos M1 Max-
szal szerelt Macbook Prón és az 

MSI új laptopján lefuttatták ugyan-
azt a tesztet. A Macbook 12.244 
pontot, míg az MSI 12.707 pontot 
kapott. Érdemes hozzátenni, hogy 
ezeket a teszteket az esetek többsé-
gében úgy végzik, hogy a laptopok 
töltés alatt vannak, azaz be vannak 
dugva a konnektorba. Az Apple lap-
topjai pedig mindig arról voltak hí-
resek, hogy akkumulátorról is 
ugyanazt a teljesítményt tudják 
hozni, mint konnektorról. A Micro-
soft operációs rendszerét futtató gé-
pekről ugyanez nem mondható el, 
azok ugyanis visszaveszik az óra 
jelet, amikor akkumulátorról kell 
működjenek. Viszont az is igaz, 
hogy egy játékosoknak szánt lapto-
pot nem szállítanak annyit, mint 
egy munkára tervezett eszközt, így 
ez az összehasonlítás nem feltétle-
nül releváns. 

Viszont, ha már az akkumulátor-
nál tartunk, akkor érdemes megem-
líteni a PCWorld tesztjét is. Azt 
hasonlította össze, hogy mennyit 
fogyasztanak a piac csúcsprocesz-
szorai. A mérések alapján az Intel új 
lapkája 100 és 140W teljesítmény-
nyel dolgozott, míg az M1 Max be-
érte 40 wattal. Azaz kijelenthető, 
hogy még mindig az Apple kezében 
van a legtakarékosabb processzor. 
Ez egy gyakorlatiasabb példán ke-
resztül szemléltetve azt jelenti, 
hogy az MSI laptopja 16 órányi off-
line videónézést tesz lehetővé, míg 
a 16 colos M1 Maxszal szerelt 
Macbook Pro 21 órányit. Persze a 
két gépet nem ugyanarra a felhasz-
nálásra szánták, így az üzemidő 
összehasonlítása teljeséggel fölös-
leges, de mint érdekesség nem elha-
nyagolandó.

Nagy-Bodó Szilárd

POS iPhone  Forrás: hvg.hu 

WhatsApp  Forrás: bbc.com

POS-ként működhetnek a jövő iPhone-jai

Intel i9 12. generáció  Forrás: Intel

 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Szerkeszti: Mezey Sarolta

A Mathias Corvinus Collegium 
(MCC) középiskolások szá-
mára januárban meghirdetett 
felvételijére Erdély-szerte 
729 diák jelentkezett, a lét-
szám ezzel a duplájára nőtt! 
Az erdélyi Középiskolás Prog-
ram most már több mint 1400 
diákot számlál. 

Zsiga Karola az erdélyi Középis-
kolás Program (e-KP) koordinátora 
elmondta, hogy a felvételt nyert di-
ákok többek között társadalmi ta-
nulmányokat, jogot, pszichológiát, 
közgazdaságot vagy modern kori 
történelmet tanulhatnak. Továbbá 
szakmai kirándulásokat és tehetség-
gondozó táborokat is kínálnak a je-
lentkezők számára. Mindemellett a 
program angol és román nyelvű 
kurzusokat is biztosít az érdeklő-
dőknek. 

A Mathias Corvinus Collegium 
középiskolásoknak szóló, ingyenes 
kurzusaira január 30-ig várták a di-
ákok jelentkezését. Ebben az idő-
szakban 58 erdélyi iskolából 
összesen 729 diák felvételizett.  

A marosvásárhelyi központba je-
lentkező diákok nagy része a II. Rá-

kóczi Ferenc Római Katolikus Teo-
lógiai Líceumban, a Marosvásárhe-
lyi Református Kollégiumban, a 
Bolyai Farkas Elméleti Líceumban 
és a Mihai Eminescu Pedagógiai 
Líceumban tanul. De jelentkeztek 
középiskolások a Szász Albert 
Sportlíceumból, a Ion Vlasiu Szak-
képző Líceumból, a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Líceumból és a 

Traian Vuia Iskolaközpontból is.  
Talpas Botond, az MCC erdélyi 

tevékenységért felelős igazgatója 
kifejtette, hogy azért is van nagy je-
lentősége a felvételin elért számok-
nak, mert a tavalyi tanév után 
megnézték, hogy melyek azok a ré-
giók, ahonnan a diákok kevésbé 
vannak jelen a programban, és a fel-
vételi kampányban próbáltak ezekre 

a helyekre koncentrálni. Így külön 
öröm, hogy a közép-erdélyi régió-
ból és a Partiumból nagyszámú di-
ákot sikerült megszólítani. Továbbá 
megköszönte minden tanfelügyelő, 
iskolaigazgató és tanár munkáját, 
akik bármi módon hozzájárultak 
ahhoz, hogy a felvételi során elérjék 
ezeket a számokat! 

Ősszel összesen 724-en kezdték 
meg tanulmányaikat az MCC erdé-

lyi Középiskolás Programjában, 
amely nyolc erdélyi városban (Ara-
don, Csíkszeredában, Kolozsváron, 
Marosvásárhelyen, Nagyváradon, 
Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnéme-
tiben és Székelyudvarhelyen) kínál 
ingyenes képzést a fiataloknak.  

Mathias Corvinus Collegium 
Egyesület | Kolozsvár, Szentegyház 
(Iuliu Maniu) utca 6. szám 

mcc-kolozsvar.ro

Megduplázódott az erdélyi Középiskolás Programban részt vevő diákok száma 

Nagy-Bodó Tibornak a Népújság-
ban 2022. február 3-án (internetes 
oldal dátuma) megjelent fenti című 
cikkére szeretnék pár sorral és kép-
pel reagálni. 

Történészeknek nem ismeretlen, 
viszont számomra (mint nem régész 
vagy történész) a Torockóról írt leg-
érdekesebb tanulmánynak dr. Bor-
bély István, a kolozsvári unitárius 
kollégium igazgató-tanára, címzetes 
teológiai tanára által 1927-ben írt A 
régi Torockó című műve tűnt, 
amelyben részletesen ábrázolja a to-
rockói Thoroczkay család hányatott 
történetét.  

A leírásból kiderül, hogy a Tho-
roczkay család nem birtokolta meg-
szakítás nélkül a várat. A történet 
egyik érdekes epizódja Thoroczkay 
Ferenc 1516-ban II. Lajos királytól 
birtokaira kért és kapott adománylevelével kapcsola-
tos. Ugyanis a főúr nem mondott igazat, amikor azt 
állította a királynak, hogy a család tulajdonjogát iga-
zoló okiratokat az 1514-es Dózsa György-féle lázadás 
alkalmával a várba behatolt parasztok tépték dara-
bokra és égették el. Valójában a torockószentgyörgyi 
Torockai-családnak a levéltárát Torockai Sándor az 
Erdélyi Múzeum Egylet kolozsvári levéltárában he-
lyezte el azzal, hogy az a levéltári szabályok betartása 
mellett a történetkutatóknak bocsáttassék rendelke-
zésre. A bemutatott pecséttöredékek és okiratfoszlá-
nyok alapján a király az egész völgyet belefoglalta az 
adománylevélbe, megfeledkezvén az 1141–1161-es 

években a II. Géza által az ausztriai Eisenwürzel nevű 
vasbányatelepről az itteni vasérctelepek kihasználá-
sára betelepített kiváltságolt bajor (német) bányászok-
ról. Ezzel a csellel Thoroczkay Ferenc birtokába 
kerítette a bányákat és a bányászokat, amiből később 
egy 400 éves per keletkezett. 

A Hazánk s a Külföld című folyóirat 1869. május 
27-i számában egy, St. Ödön által Kővári László Er-
dély régiségei (1852) könyvére hivatkozva kommen-
tált és ide mellékelt, Stauber Ö. által készített 
metszetrajzot közöl a torockószentgyörgyi várról, 
pontosabban annak romjairól, háttérben a bedellői 
mészkőhegyekkel. 

Egyik hegyi túránk alkalmával 
bejártuk a torockószentgyörgyi 
várat is. Ez alkalomból készítettem 
a mellékelt képet (diapozitívről 
szkennelve) a vártorony belső fa-
lába illesztett emléktábláról. Az 
erős napsütés miatt rézsútosan kel-
lett fényképeznem, hogy az ár-
nyékhatás valamelyest 
kiemelhesse a feliratot, amely így 
szól: „A Thoroczkay család vára. / 
Építtette Thoroczkay Illés er / 
délyi alvajda a 13-ik század végén, 
/ leégette br. Tiege osztrák tábor / 
nok 1707-ik évben. / E kő (raka-
tott?) 1892-dik évben.” A megkér-
dezett helybéliek közül sajnos 
senki nem tudott felvilágosítást 
adni az emléktábla állítójáról vagy 
egyéb részletekről. 

Kelemen Árpád 

Múltunkat őrző pusztuló vár

Mert a közösségi oldalak ugye 
arra is valók, hogy tájékozódjék az 
ember, mi is történik körülötte, 
miből maradt vagy maradhat ki. Új 
év hajnalán megörültünk a hírnek, 
hogy végre nem önkéntes alapon, 
hanem „hivatalosan” is szelektív 
szemétgyűjtés lesz. Hogy talán ez 
jobb belátásra bírja azokat is, akik 
patakba-folyóba zúdították a szeme-
tet, amikor épp nem látta a szom-
széd, aki hasonlóképpen így… És 
talán egy szemernyit elgondolko-
zunk Földünk állapotáról, a klíma-
változásról, a szennyeződésről. Még 
vagyunk mi egy darabig bolygónk 
lakosai, de utódaink – és pontosítva, 
közelebbről: gyermekeink, unoká-
ink… – jövőjéről is szól a történet.  

Kétféle kritika van: építő, a 
másik pedig rosszindulatú. Mert 

nem mi találtuk ki, tehát nem mi 
aratjuk le a siker babérjait stb. 
Értem én a bizonytalanságokat is, 
hiszen tanúi lehettünk, hogy a sze-
lektív szemét végül egy helyre ke-
rült. De próbáljunk örülni a 
kezdeményezésnek; még ha késett 
is, de elkezdődött, és a társadalmi 
részvétel jogát ne kritizálással, 
hanem építő hozzáállással használ-
juk ki. 

A rosszindulatú kritikákat elkerü-
lendő, nem vagyok semmilyen kör-
nyezetvédő egyesület tagja, csupán 
egyszerű honpolgár, akit elszomorít 
a civilizáltság hiánya, a felelőtlen 
pazarlás. 

Bízzunk a józan észben, a ma-
gunkéban is, hiszen magból kel ki, 
jobb időkre fordultán, a növény. 

Szőcs Katalin

Kék – sárga – zöld +

Köszönet a Bethlen Gábor  
Alapítványnak 

A marosvásárhelyi vártemplomi református diakóniai központ idősek 
otthonában 54 idős testvérünket gondozzuk. A közel 30 éves működés 
után az ingatlan javításra szorul. A javításokat részletekben tudjuk elvé-
gezni, így 2020-ban a BGA támogatásával sikerült megjavítani a tetőszer-
kezetet, majd 2021-ben a nyílászárók, a külső falburkolatok, valamint a 
teraszkorlátok újrafestését végeztük el. Hálás köszönetünket fejezzük ki 
a BGA támogatásáért, melyet a Lazarenum Alapítvány által működtetett 
diakóniai otthonunk kapott.        Fülöp Ilona



Műfészkek kihelyezésével, 
fecskebarát falfelújítással 
vagy fecskepelenkák felszere-
lésével is lehet készülni a ta-
vasszal induló fecskevédelmi 
időszakra, a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) bemutató 
kisfilmekkel is segíti a madár-
barátokat – tájékoztatta az 
MME az MTI-t hétfőn. 

 Az elmúlt két évtizedben több 
mint 50 százalékkal csökkent Ma-
gyarországon a fecskeállomány, 
mára legalább minden második 
madár eltűnt az ereszek alól. A folya-
mat megfordítása közös érdekünk – 
hívja fel a figyelmet az MME közle-
ményében, amelyben az egyesület a 
műfészkek és az ezekhez szükséges 
sablonok elkészítését bemutató kis-
filmekkel is segíti. 

Az állománycsökkenés megállí-
tását, megfordítását a meglévő, 
aktív természetes fészkek és telepek 
fokozott védelmével (a fészekleve-
rések hatósági bejelentésével), va-
lamint az ezek mellé még 
március-áprilisban kihelyezett mű-
fészkekkel, sárgyűjtő helyek létesí-
tésével, valamint az ember-fecske 
konfliktusok hátterében álló ürülék-
potyogást megszüntető fecskepe-
lenkák felszerelésével, a parti 
fecskék esetében pedig költőfalaik 

felújításával, ásóval, lapáttal függő-
legesre faragásával lehet segíteni.  

A klímaváltozással új kártevő és 
betegségterjesztő rovar- és szú-
nyogfajok, valamint az általuk ter-
jesztett kórokozók jelennek meg 
Magyarországon. Az ellenük tör-
ténő biológiai védekezésben is óri-
ási szerepük van egyebek mellett a 
fecskéknek (és a denevéreknek), 
amelyek természetes úton csökken-
tik ezek számát.  

Az MME tájékoztatása szerint, a 
települési fecskeállomány ezredfor-
dulót követő megfeleződésének hát-
terében az élőhelyek átalakítása, a 
táplálékbázis csökkenése, a klíma-
változás, valamint a kedvezőtlen 
társadalmi változások, a fecskefész-
kek leverése, a madarak elzavarása 
áll. Mérési adatokon alapuló becslés 
alapján minden fecske legalább 1 
kilogramm, a muslicától a nagyobb 
légy mérettartományába tartozó re-
pülő rovart fogyaszt el a költési idő-
szakban.  

Magyarországról 2010 óta akár 
kétmillió fecske is hiányozhat a 
nyár második felében, ez azt is je-
lenti, hogy legalább kétmillió  
kilogramm, vagyis mintegy kétezer 
tonna kártevő és betegségeket ter-
jesztő rovar marad évről évre a kör-
nyezetünkben – áll közleményben. 
(MTI)

Felkészülés a tavaszi  
fecskevédelmi időszakra 
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
 ELNÖK 
 
 

2022. február 7-én kelt 
37. számú rendelet 

a Maros Megyei Tanács nyilvános rendkívüli ülésének 
összehívásáról 

 
A Maros Megyei Tanács elnöke, 
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2) bekezdése, a 179. 
cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) be-
kezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése 
b) pontjának előírásai alapján, 
 
 

elrendeli: 
 

1. cikkely (1) Összehívja 2022. február 11-én 13 órára a Maros Megyei Tanács 
plénumát nyilvános rendkívüli ülésre a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe. 
(2) A rendkívüli ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét ké-
pező mellékletben található. 
2. cikkely A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével 
biztosítják az intézmény Facebook-oldalán. 
3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes 
oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a 
Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálata-
inak és osztályainak. 
 
 
 
Péter Ferenc Ellenjegyzi 
ELNÖK Paul Cosma 

FŐJEGYZŐ 
 
 

A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. február 7-i 37. sz. rendeletének melléklete 
 

 
A Maros Megyei Tanács 2022. február 11-i rendkívüli ülésének  
 

NAPIRENDTERVEZETE 
 
1. Határozattervezet az alsóidecsi idősotthonban a 2022. évre érvényes havi át-
lagellátmánynak és az egy főre jutó havi hozzájárulásnak a megállapításáról, va-
lamint azoknak a jövedelemkategóriáknak a meghatározásáról, amelyek alapján 
kiszámítják az otthon szolgáltatásaiért fizetendő egyéni hozzájárulások értékét. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
2. Határozattervezet Maros megye 2022. évi általános költségvetésének jóváha-
gyásáról. 

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
3. Határozattervezet Maros megye általános költségvetéséből a 2022. évre vo-
natkozó vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásáról a következő területe-
ken: kultúra, egyházi, sport-, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
4. Határozattervezet a kerelőszentpáli ökológiai hulladéktárolóba való szállítás, 
illetve tárolás működtetési díjainak módosítására vonatkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
5. Határozattervezet a Mezőzáh, Park utca 10. sz. alatti ingatlant érintő egyes 
intézkedések jóváhagyására vonatkozóan. 

Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke 
 
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. július 29-i 128. sz. határozata 
4-es mellékletének helyesbítéséről, amely a megyei jelentőségű közművesítés 
helyén található magántulajdonban lévő épületek kisajátítására vonatkozó eljárás 
megindítására vonatkozik „A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér melletti E60-
as úton körforgalom kiépítése” beruházás érdekében. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
7. Határozattervezet az Országos Rendőrtestület speciális járműveit vezető so-
főrök elméleti és gyakorlati képzéséhez szükséges keret biztosításáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
8. Határozattervezet az Országos Rendőrtestület – Maros Megyei Területi Hatóság 
speciális járműveit vezető sofőrök elméleti és gyakorlati képzéséhez szükséges 
keret biztosításáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
9. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények 
 
Péter Ferenc 
ELNÖK 

A tavalyi ugrásszerű bővülés 
után is folytatódhat az autó-
megosztás (car sharing) fel-
ívelése – közölte a Jövő 
Mobilitása Szövetség hétfőn. 
A szervezet 2022-re várja az 
autómegosztás aranykorát, 
noha tavaly is jelentősen, 36 
százalékkal nőtt a belföldi fel-
használók száma: 2021-ben 
összesen 13,5 millió kilomé-
tert tettek meg ilyen jármű-
vekkel, alkalmanként 
átlagosan 7 kilométert. 
A szövetség közleménye nagyrészt 
az autók szerepének átértékelésével 
magyarázza a car sharing népszerű-
ségét. A gépkocsi státuszszimbó-
lumként egyre inkább leértékelődik, 
és a fiatalabb nemzedékek amúgy 
sem birtokolni akarnak, hanem 
használni – véli a Jövő Mobilitása 
Szövetség elnöke. Pukler Gábor 
hozzátette, hogy Budapesten az 
autók mellett robogóból és rollerből 
is egyre több érhető el megosztásos 
szolgáltatásban. 
A szövetség szerint az autómegosz-
tás mellett szól, hogy a saját autók 
az idő 96-98 százalékban állnak, 
ami rengeteg parkolóhelyet is igé-
nyel. Ugyanakkor a megosztásos 
szolgáltatásban részt vevő egy autó 
a városi közlekedésben akár egy 

tucat saját tulajdonú személygépjár-
művet is kiválthat. A felhasználók-
nak ráadásul nem kell 
üzemanyagot, parkolási díjat, fenn-
tartási költséget sem fizetniük, ez 
mind a szolgáltató költsége. 
Felmérési adatokra hivatkozva 
hangsúlyozták, hogy egy kisebb 
autót évi 7500 kilométer, egy na-
gyobbat 24 500 kilométer alatt 
nem éri meg fenntartani. A szövet-
ség számításai alapján heti 2-3 al-
kalom autóhasználat esetén, 
évente 3900 kilométer megtétele 
mellett, havonta 78 ezer forintba 
kerül egy saját autó, míg a car sha-
ring közösségi közlekedésre alkal-
mas bérlettel 34 ezer forintból 
kijön – írták. 
További előnyként említették, hogy 
a carsharing-járművek majdnem 
fele elektromos, így a nagyvárosi 
alacsony vagy zéró emissziós zó-
nákba is behajthatnak. Felhaszná-
lóik általában környezettudatosak, 
és kevesebbet is autóznak, mint 
azok, akik saját kocsival járnak. A 
szolgáltatás által kiváltott, vagyis 
meg nem vásárolt járművek hatását 
is beleszámolva, Európában autón-
ként több mint 12 tonnával csök-
kenti a szén-dioxid-kibocsátást a car 
sharing – olvasható a közlemény-
ben. (MTI)

Folytatódhat az autómegosztó 
szolgáltatások felívelése  

Magyarországon



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ hízott disznó és süldők. Tel. 
0740-463-935, 0265/320-382. (14607) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK villanyszerelést, víz-
szerelést. Tel. 0774-574-527. (14204) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatorna- 
javítást, bármilyen kisebb javítást és 
mindenféle más munkát, kerítéské-
szítést is. Tel. 0740-756-103.  
(14732)    

TETŐFEDŐ KFT. vállal ácsmunkát, 
bádogosmunkát, szigetelést, bármi-
lyen kis javítást. Tel. 0742-344-119, 
Bence. (14716-I) 

KERTET bérelnék a Tudor negyed-
hez közel. Tel. 0759-752-485. 
(14803-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Jóságos szíved pihen a föld alatt, 
minden könnycseppünk nyug-
tassa álmodat. Az idő múlik, de 
feledni nem lehet, csak megta-
nulni élni nélküled.  
Szomorú szívvel emlékezünk 
február 8-án MOLDOVÁN  
ZOLTÁNRA halálának 10. évfor-
dulóján. Emléked őrzi Eszti és 
családja. (14562) 

 
„Az igaznak az emlékezete ál-
dott” (P. 10)  
Szomorú szívvel és soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk  id. 
JÁNOSI BÉLÁRA, akit február 8-
án három éve, hogy magához 
szólított a Jóisten. Szép emlékét, 
szeretetét, jóságát szívünkben 
őrizzük mindörökké. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Bánatos szerettei. (sz.-I) 

Fájó szívvel emlékezünk február 
8-án id. BALOGH MIHÁLYRA ha-
lálának 8. évfordulóján. Emlékét 
őrzik szerettei: felesége, gyerme-
kei és családjuk. (14766-I) 

Fájó szívvel emlékezünk szere-
tett nagybátyánkra, id. OSZTÁS 
ISTVÁNRA halálának hetedik év-
fordulóján. Nyugodjon békében! 
Emlékét őrzi Attila, Ani és Noémi, 
valamint Tünde és Dorel. (14795) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a drága édesapa, nagytata, déd-
tata,  

özv. MAGOS JENŐ  
szíve életének 96. évében rövid 
szenvedés után  megszűnt do-
bogni. Temetése február 8-án, 
kedden 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (14801-I) 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett fiú, testvér, férj és 
nagybácsi, 

FANFAREŢ MIHAIL VIRGIL 
(Gelu) 

eltávozott közülünk. Temetése 
február 9-én, szerdán 15 órakor 
lesz a sürgősségi kórház mögötti 
városi temetőben. Isten nyug-
tassa békében!  
Bánatos édesanyja, Margareta, 
testvére, Doina és családja, vala-
mint unokahúga, Mona és csa-
ládja. (14806) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
anyós, rokon, sógornő, jó barát 
és ismerős,  

özv. PETŐ MÁRIA  
szül. KOPACZ MÁRIA  

életének 77. évében tragikus hir-
telenséggel elhunyt.  
Drága szerettünk örök nyuga-
lomra helyezése 2022. február 9-
én, szerdán 15 órakor lesz a 
marosvásárhelyi római katolikus 
temetőben. Emlékét örökké szí-
vünkben őrizzük.  
Lánya, Arabella, fia, László, 
menye, Erika, veje, Szilamér, 
unokája, Vivien. (14808-I) 
 
 
Aludd örök álmod nyugodtan, 
csendben, hisszük azt, hogy mi 
találkozunk a mennyben. 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
drága édesanyánk, nagymama, 
dédmama, a Bőr- és Kesztyűgyár 
nyugalmazott dolgozója, 

özv. ISZLAI ILONA 
életének 82. évében örökre meg-
pihent. 
Drága halottunkat február 10-én, 
csütörtökön 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben, ka-
tolikus szertartás szerint.  

A gyászoló család. (14813-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Az Ákosfalvi Polgármesteri 
Hivatal munkaközössége és a 
helyi tanács, őszinte 
részvétünket fejezzük ki JÓZSA 
FERENC kollégánknak és 
családjának, és együttérzünk 
APÓSA elhalálozása miatt 
érzett fájdalmában. (66288-I)

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (sz.) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I) 
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. 
(66256) 
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZE-
RELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro e-
mail-címre várjuk. (66286-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

„Csendben állok, emlékezem, 
Nem halt Ő meg, még mindig él 
nekem, 
Messze ment, hol el nem érhetem, 
Élete úgy múlt el, mint egy pillanat, 
De emléke szívünkben örökre meg-
marad.” 
Fájó szívvel emlékezünk február 8-án 
szeretett férjemre,  

id. OSZTÁS ISTVÁNRA  
halálának hetedik évfordulóján.  
Emlékét szívében őrzi felesége, Ani, 
fia, István és családja, leánya, Gabriella és családja, unokája, 
Norbert, valamint testvére, Marika és családja Feketeerdőről. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!  
Nyugodj békében! (14795)

Megrendüléssel értesültünk egykori  
színészkollégánk, 

TÓTH TAMÁS, 
az Állami Színház volt igazgatójának 

elhunytáról  
(1936. február 26., Kolozsvár – 2022. február 6., Budapest) 

 
A marosvásárhelyi 

Szentgyörgyi István 
Színművészeti Intézet-
ben végzett 1958-ban. 
Több mint négy évtize-
dig tartott színészi pá-
lyafutása – hosszú 
évekig alig volt nap, 
hogy ne lett volna szín-
padon. 1958-ban kezdő-
dött a marosvásárhelyi 
Székely Színház 
„aranycsapatában” szí-
nészi karrierje, majd 
rövid időn belül a társu-
lat egyik vezető színésze 
lett. 1969–1970-ben az 
Állami Színház igazga-
tója volt. 

Sokrétű játékra al-
kalmas alkotó volt, drá-
mában, tragédiában, 
vígjátékban, zenés da-
rabban egyaránt nagy-
szerűen teljesített. Ha színészi pályáján végigfutunk, számtalan arc 
és különböző figura bukkan elénk. Emlékezetes alakításai között 
tartják számon Pjotrja szerepét a Sötétség hatalmából, Döbrögit, 
Petur bánt, Bolyai Antalt, az Igazgatót a Légy jó mindhaláligból, a 
Domingo atyát a Don Carlosból, Préda Mátét az Énekes madárból, 
Peachumot a Koldusoperából.  

 „Mondják, hogy amikor megkap egy szerepet, rögtön elindul 
kajtatni a színházban. A kelléktárat kutatja: milyen jellemző tár-
gyakat dughatna a zsebébe, milyen szemüveget, szipkát, gyűrűt, 
egyéb apróságot találhatna, amellyel találóan jellemezhetné a figu-
rát. Ugyanilyen aprólékos gonddal foglalkozik a ruhával, a frizu-
rával, az arcfestéssel, a gesztussal, a hanghordozással. (...) Többféle 
bicegést tud produkálni, tud kövér embert játszani, öreget, reked-
tet, pattogó beszédű katonatisztet, erőtlenül selypegőt, fölényesen 
társalgót.” (Kovács Levente, A Hét évkönyve, 1982) 

1997-ben Szentgyörgyi István-díjjal tüntették ki, Nagy Miklós 
Kund laudációjában szintén változatos karakterformáló képességét 
méltatja: „Százarcú ember. Vagy kétszáz? Esetleg ennél is több? 
Alighanem a második számadat jár közelebb a valósághoz.” 

 
László Gerő a következőképpen mesélt Tóth Tamásról: 
„Ő volt az én »gyermekkorom«, diákkorom színészsztárja. Ő ját-

szotta a legfontosabb szerepeket, illett viszonyulni játékához, téma 
volt felnőttkörökben alakítása. Elsősorban zengő orgánumáért, 
arisztokratikus játékstílusáért szerették. Valódi urat nehéz volt el-
képzelni nélküle.” (Lejegyezte: Nászta Katalin, A Hetedik, 2017) 

 
Kovács Levente Tóth Tamás pedagógusi munkájával kapcsola-

tosan így fogalmaz: „Színésztanárként a mesterség titkait próbálja 
feltárni a következő nemzedékek számára. Van mire építenie tanári 
munkájában, hiszen játszott klasszikust és modernet, tragikust és 
vidámat, kis és nagy szerepet, énekelt könnyűzenét, és játszott fil-
men, tévében, rádióban, igazán ismeri a mesterséget. Dolgozott 
Tompa Miklóstól Kincses Elemérig minden rendezővel, aki a szín-
házban megfordult, mindenkivel meg tudta találni a hangot, fegyel-
mezett, precíz, profi munkára törekvő, jókedélyű lénye minden 
produkcióban hasznos volt.” 

 
Jellemszínésznek vallotta magát, aki a legkisebbtől az erőn felüli 

feladatokig mindent elvállalt. Arra a kérdésre, hogy mi a színész 
mindenkori feladata, Nászta Katalin interjújában a következőkép-
pen vallott: 

„Hogy nevelje a közönséget. Ezalatt nem csak azt értem, hogy 
olyan tartalmú darabok legyenek, amelyek egyúttal a színésznek is 
fejlődést jelentsenek, hanem a néző ízlésének a fejlesztéséhez is hoz-
zájáruljanak. A fő cél, hogy nevelve szórakoztasson, s minél több 
közönséget is vonzzon. Ez a rengeteg »izmus«, ami beütött a szín-
házi életbe, ezek mögött is ott kell legyen az igaz, őszinte színjátszás. 
(...) A színháznak az is a célja kellene legyen, (...) hogy ne csak a kö-
zönség eszére, hanem az érzelmekre is hasson. (Nászta Katalin: A 
színész műhelye, 1983) 

 
Díjai: 
Szentgyörgyi István-díj 
Bánffy Miklós-vándordíj 
 
Filmszerepei, tévés szereplései: 
Jelenidő (1972) 
Forró vizet a kopaszra! (1972) 
Buzduganul cu trei peceţi (1977) 
 
Emléke előtt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége ke-

gyelettel hajt fejet, és ezúton fejezi ki őszinte részvétét a gyászoló 
családnak. 

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

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

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

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

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

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - 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.

 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

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

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra kö-
zött. 

Várjuk Önöket!


