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Kapunyitás áprilisban

Átadásra vár a holtmarosi
öregotthon
Folytatódik
a MaStart
mentorprogram
A tavalyi MaStart verseny iránti nagy
érdeklődés és a visszajelzések alapján biztossá vált, hogy a MaStart programnak lesz folytatása, annyi
különbséggel, hogy nem verseny,
hanem mentorprogram formájában. A
korábbi szellemiségben viszi tovább a
St. Georgius Manager Club a projektet: a fiatal vállalkozókat szeretné támogatni.

____________4.
Hamarosan
érkezik
a Windows 12

Fotó: Nagy Tibor

Bakos Katinka, az alapítvány és a helyi református egyházközség által
Tavaly nyáron adtunk hírt arról, hogy rövid időn belül – még
2021-ben – átadásra kerül a Czegei-Wass Alapítvány hozzá- 20 esztendeje létrehozott Tulipán Ház gyermekotthon vezetője számolt
járulásával épült, korszerű holtmarosi öregotthon. A járvány- be az elmúlt fél év történéseiről.
helyzet és egyéb, váratlan akadályok miatt azonban erre
– A pandémia miatt a külföldi támogatónk tavaly visszavonta a felazóta sem került sor.
ajánlott segítséget. Egy romániai banknál lehetőség adódott szociális célt
Nagy Székely Ildikó

(Folytatás a 6. oldalon)

Nem is olyan régen, 2021 őszén jelent
meg a mindenki számára elérhető
Windows 11. Az új operációs rendszer,
ha nagyvonalakban nézzük, tökéletes.
Természetesen megvannak a gyermekbetegségei, de ezt a Microsoft folyamatosan javítja. Annyira új a
rendszer, hogy a legjobb funkciók bevezetése még folyamatban van, azaz
még nincs teljesen kész, folyamatosan
számíthatunk ilyen-olyan fejlesztésekre.

____________8.

Virág helyett reményszirom
Nagy Székely Ildikó
Van a világnak egy pontja, ahol két hete mindennél nehezebb nőnek
– anyának, feleségnek, leánygyermeknek – lenni. Ahol – meggyőződésem szerint – minden nap végtelen vajúdás, a félelem és fájdalom folyamatos újjászülése, -születése. Ukrajnai asszonyok engedték sötétbe
vesző útra katonaköteles fiaikat, férjüket, édesapjukat, és indultak
maguk is kiskorú gyermekükkel, gyermekeikkel az életmentő ismeretlenbe. Melyik elszakadás a legiszonytatóbb, melyikhez kell a legnagyobb lelkierő? Asszonya válogatja, de anyaként nemcsak gyanítom,
hogy az Ómagyar Mária-siralom sorai – „Kegyelmezzetek fiamnak,
nem kell kegyelem magamnak!” – ez alkalommal is magukban rejtik
a választ. Hány édesanya élte, éli át ezekben a napokban, hetekben –
a katolikus húsvét előtt szűk másfél hónappal – a két évezreddel ezelőtti szenvedést? És hánynak adatik meg az újbóli találkozás, a feltámadó remény ünnepe?
Hősök nemcsak a csatatéren „teremnek” – közhely, de valóságtartalmát igazolta a történelem. A hátországban helytálló nők – sebesültek ápolóiként, az otthont minden erővel védelmező családanyákként,
a fronton harcoló férfiak kemény fizikai munkáját magukra vállaló, a
hadiipari termelésben is erőn felül teljesítő munkásasszonyokként –
már az első világégéskor bebizonyították, hogy nincs semmi túlzás
ebben az állításban. Egy világhálón megtalálható tanulmány szerint
a történelem furcsa fintora, hogy tulajdonképpen a 20. század eleji
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ukrán menekültek meglátogatták az állatkertet
A Nap kel
6 óra 50 perckor,
lenyugszik
18 óra 18 perckor.
Az év 67. napja,
hátravan 298 nap.

Ma ZOLTÁN,
holnap FRANCISKA és
FANNI napja.
FRANCISKA: a latin Franciscus, azaz Ferenc női alakja, jelentése: francia.
FANNI: a német Stefánia önállósult becézése, eredeti jelentése: virágkoszorú.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

8., kedd

Havazás várható
Hőmérséklet:
max. 3 0C
min. -3 0C

BNR – 2022. március 7.

1 EUR

4,9490

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,5714
1,2444
293,9846

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

Megyei hírek
Az Ifjúsági szállodában is fogadnak
menekülteket
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal péntektől bocsátotta az ukrajnai menekültek rendelkezésére a Mihai Eminescu kulturális központ mellett működő Ifjúsági szállodát.
Az épületben eddig kilenc menekültet szállásoltak el, akik
átutazóban voltak, és el is távoztak. A szállodában 31 szabad szobában 64 férőhely van. Országos szinten a menekültek elszállásolását a katasztrófavédelmi felügyelőség
koordinálja, a szálláshelyeket a helyi önkormányzatok bocsátják rendelkezésre. Ennek érdekében a Maros
megyei tűzoltósággal kell felvenni a kapcsolatot a
dispecerat@isumures.ro, cjcci@isumures.ro e-mail-címeken, illetve a 0265-269-661-es telefonszámon.

Elektronikai hulladék begyűjtése
Marosvásárhelyen
A RoEcollect újrahasznosítási központ munkatársai március
10-én, csütörtökön elszállítják a marosvásárhelyi háztartásokból a fölöslegessé vált elektronikai készülékeket. Az érintettek a következő telefonszámot hívhatják: 0755-406-406.

Felújították az intenzív terápiás
kórtermet
Március 3-ától folytatódik a betegellátás a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház legnagyobb intenzív terápiás kórtermében, amit két hét alatt újított fel saját költségvetéséből az
intézmény. A munkálat összértéke 61.086 lej.

Megdrágultak a városközi buszjáratok
Március 7-től, hétfőtől a Marosvásárhely és Nagyernye között közlekedő 5E járatra a megyeszékhelytől Marosszentgyörgyig, illetve a Selgros előtti megállóig 6 lejbe, Ernyéig
7 lejbe kerül a buszjegy. A munkanapokra érvényes havi
bérlet ára 200, valamint 210 lej, a fél bérlet 105 és 110 lej,
a teljes havi bérletért 275, illetve 280 lejt kell fizetni, a hétvégét is magába foglaló fél bérlet Marosszentgyörgyig 140,
Ernyéig 150 lejbe kerül. Marosvásárhelyről Maroskeresztúrra 4 lejért, Nyárádtőre és Malomfalvára 6 lejért lehet utazni, a munkanapokra érvényes havi fél bérlet ára 80, illetve
105, a teljes bérleté 151, valamint 200 lej – olvasható a Siletina honlapján.

Elkezdték a Szülőföldön magyarul
kifizetését
Az OTP Bank Románia március 4-én elkezdte a Szülőföldön magyarul program részeként nyújtott támogatások kifizetését. Azok az igénylők, akik megkapják a pozitív
elbírálásról szóló értesítőt, a levélben megadott dátumtól
kezdődően vehetik fel a 22.400 forintnak megfelelő oktatási-nevelési vagy hallgatói támogatást. Az OTP Bankba
csak akkor szükséges bemenni, ha új igénylőről van szó,
vagy a levélben a személyes adatok frissítésére, illetve új
szerződés aláírására vonatkozó felhívás szerepel. Ellenkező esetben a támogatás gyorsan, egyszerűen és ingyenesen felvehető bármelyik romániai OTP bankautomatából.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Vasárnap délelőtt egy csoport ukrajnai menekült látogatta meg a marosvásárhelyi állatkertet. A csoportot Ramona Raţiu, a Dimitrie Cantemir egyetem dékánjának
gondoskodása mellett hozták el a határtól Marosvásárhelyre, és szállásolták el az egyetem bentlakásában. Tekin-

tettel arra, hogy a 39 személy közül 21 gyermek volt, a
dékán asszony meglepetésként szervezte a látogatást az állatkertbe, amiben a polgármesteri hivatal szociális osztálya
és természetesen az állatkert igazgatósága is készségesen
segített. A csoport a város vendége volt. (vagy)

Ákosfalván csökkentették a járműilletéket

A lakosság kiadásait enyhítő intézkedések
Míg a legtöbb önkormányzat emelte az adóilletékeket, Ákosfalva községben idén nem nőttek az
ingatlanadók, sem a földterületek adói. Ugyanakkor a járműadókat csökkentették, mivel erre
lehetőséget nyújt a pénzügyi törvénykönyv,
amennyiben az önkormányzat is hajlandóságot
mutat erre – tudtuk meg a község elöljárójától,
Osváth Csabától.

Szer Pálosy Piroska
Míg 2021-ben egy Ákosfalva község területén élő járműtulajdonos 1.600 köbcentis autójának egyévi adóilletéke 89 lej volt, ez 2022-ben 72 lej lett, egy 2.000
köbcentis jármű évi adója tavaly 250 lej volt, idén ez 210
lej. A 2.100 köbcentis jármű tavalyi 1.099 lejes adóilletéke
helyett idén a tulajdonosa 891 lejt fizet, a 2.500 köbcentis
jármű tavalyi 1.298 lejes adóilletéke helyett idén 1.053 lejt
fizethet, míg a 3.000 köbcentis jármű tavalyi 2.996 lejes
adóilletékét idén 2.445 lejre csökkentették.
„A lakosságot épp eléggé megviselte a két éve húzódó
járványügyi helyzet, ezért az önkormányzat úgy döntött,
hogy legalább ott enyhítsünk a gondokon, ahol erre lehetőség nyílik. Gazdálkodó nép vagyunk, a megyében a legnagyobb kiterjedésű gazdasági területtel, következésképp a
községnek van a legtöbb mezei útja, és mindenik településen
a földek meg vannak művelve. Annak érdekében, hogy a
mezei utak járhatóvá váljanak, tavaly vásároltunk egy buldoexkavátort, idén pedig letettünk egy pályázatot a felszereltségéhez szükséges eszközök (ároktakarító profilkupák,
fúrófejek, betontörő ütvefúró stb.) beszerzésére. Ugyancsak
az idén egy nagy kapacitású autógrédert tervezünk vásárolni, amellyel a mezőgazdasági utakat karban tudjuk tartani, és a tervezett szennyvízhálózati munkálatokat követő
tereprendezéseknél és hóeltakarításnál is hasznos lesz. Erre
550 ezer lejt különítettünk el. Nem terheltük a gazdákat
plusz adóköltséggel az utak karbantartásáért, mivel köztu-

RENDEZVÉNYEK

Medve – könyvbemutató Szovátán

Szováta Önkormányzata és a Bernády Közművelődési
Egylet szervezésében március 10-én, csütörtökön 18
órakor a szovátai unitárius templomban bemutatják
Dezső László természetfotós Medve című könyvét. A
kötethez kapcsolódó Lekvár című film vetítésére is sor
kerül, majd a Kusztos Endre képzőművészeti galériában
megnyílik a fotóalbumot illusztráló, nagy méretű medvefotókból összeállított kiállítás. A könyv a helyszínen
megvásárolható, a kiállítás március 30-ig látogatható.

Fotó: Osváth Csaba

dott, hogy a mezőgazdasági tevékenység nem mindenkinek
jövedelmező” – fejtette ki a községvezető.
Mivel a Fejlesztési Minisztérium által finanszírozott
Anghel Saligny program révén több lehetőség nyílt külterületeken való aszfaltozásra, tervbe vették a Székelyvaja
és Harasztkerék közötti községi út leaszfaltozását. Egy
másik projekt egy ipari területnek minősített övezet aszfaltozása, amely az országutat összeköti a volt téesszel. A
református templom és a ravatalozó közötti földutat is le
szeretnék aszfaltozni. Az említett három út aszfaltozási
költsége 7,8 millió lej.

Az Ariel színház műsora

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
március 9-én, szerdán 18 órakor a Gabi és a repülő
nagypapa című mesejáték van műsoron Vidovszky
György rendezésében. 11-én, pénteken 14 órakor a
Viszlek magammal című, 14 éves kortól ajánlott interaktív diákelőadás látható. A járványhelyzet miatt az előadásokra a helyek száma korlátozott, ezért előzetesen
helyet kell foglalni: a mesejátékra a 0740-566-454-es
telefonszámon naponta 9–13 óra között, a diákelőadásra a 0747-942-181-es számon (sms-ben is) vagy a
rablopandur@yahoo.com e-mail-címen.
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Romániának az orosz csapok elzárása esetén
sem kell nélkülöznie a gázt
Kétségtelen, hogy az ukrajnai háború következményeit a román gazdaság is megérzi, de Romániának
akkor sem kell nélkülöznie a gázt, ha Oroszország
elzárja a csapot – idézte Nicolae Ciucă kormányfő
kijelentését a Digi24 hírtelevízió internetes oldala
hétfőn.

A miniszterelnököt egy vasárnap este közvetített interjúban
egyebek mellett arról kérdezték: hogyan érintené
Romániát, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy döntene, hogy
leállítja az Európába irányuló gázexportot. Ciucă kifejtette:
Románia gázszükséglete mintegy 20 százalékát fedezi orosz
importból, amelyet a még idén megnyitandó, bolgár–görög interkonnektoron keresztül érkező gázmennyiséggel lehetne pótolni.
Elmondta: a görög kormányfővel Bukarestben találkozott,
bolgár kollégájával telefonon egyeztetett, és az a célkitűzésük,
hogy júniusban megnyitják a görög–bolgár határon átvezető
gázvezetéket, amelyen októbertől kezdődően, de legkésőbb az
év vége felé elindulhat a gázszállítás. Szerinte ezzel megteremtődik a lehetőség arra, hogy Románia az égei-tengeri Alexandrúpoli görög kikötővárosban működő terminálon
keresztül kapjon amerikai cseppfolyósított földgázt. Hozzá-

tette: a Bulgárián, Románián, Magyarországon és Ausztrián
áthaladó, úgynevezett BRUA gázvezetéken keresztül más európai országok is hozzáférnek majd ehhez az energiaforráshoz.
Ciucă elmondta: a kormánypártok kötelezettséget vállaltak
arra, hogy egy-két hónapon belül véglegesítik az offshore-kitermelésekre vonatkozó jogszabályt, oly módon, hogy mind a
befektetők, mind az állam számára kedvező feltételeket szabjanak a fekete-tengeri gáztartalékok kitermelésére.
A Fekete-tenger kontinentális talapzata alatt több mint egy
évtizede felfedezett Neptun Deep gázmezőből becslések szerint évente 10 milliárd köbméternyi földgázt lehetne kitermelni, miközben Románia éves gázfogyasztása mintegy 12
milliárd köbméter. Az osztrák OMV Petrom és az amerikai
ExxonMobil által koncesszióba vett lelőhelyről azonban nem
kezdték el a kitermelést, mert a befektetők úgy értékelik, a romániai offshore-törvény nem biztosít számukra „barátságos”
feltételeket. Az ExxonMobil ezért úgy döntött, megválik a
gázmezőben birtokolt 50 százalékos érdekeltségétől, amelyet
a Romgaz román állami vállalat vesz át. Az 1,06 milliárd dollár értékű tranzakció 2022 első negyedévében zárulhat le.
(MTI)

Nemzetközi hadgyakorlat
a Mihail Kogălniceanu támaszponton
Egy 150 katonából álló holland légideszant-különítmény részvételével és a holland védelmi miniszter
jelenlétében kezdődött meg hétfőn Romániában az
amerikai–román közös szervezésű, Rapid Falcon 22
elnevezésű nemzetközi hadgyakorlat.

A Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogălniceanu
támaszponton a román védelmi miniszterrel közösen tartott
sajtóértekezleten Kajsa Ollongren rámutatott: a közös hadgyakorlat a NATO egységét fejezi ki és azt az eltökéltséget, hogy
a szövetség megvédi területe minden négyzetcentiméterét.
„Jelenlétünk itt, Románia keleti határán az aggodalmat is
tükrözi, hiszen Románia határa a mi határunk, a NATO határa”
– jelentette ki a holland védelmi miniszter Oroszország Ukrajna ellen indított háborújára utalva.
Vasile Dîncu román védelmi miniszter szerint a Milhail Kogălniceanu támaszpont ma a NATO egységét és szolidaritását
jelképezi, hiszen ott holland, amerikai, francia, belga, portugál,
olasz, német katonák vesznek részt a román bajtársaikkal

együtt a közös gyakorlatokban, a légtérvédelmi járőrözésben
vagy a NATO Reagáló Erőiben, egy határozott elrettentő üzenetet közvetítve.
Románia lőszert, katonai felszerelést küldött Ukrajnának, a
kormány mindent megtesz a háború elől menekülők támogatása érdekében, és megkezdte egy humanitárius logisztikai
központ kialakítását az Európai Bizottság támogatásával – sorolta Dîncu.
„Ha Moszkvát nem állítják meg, veszélybe kerül a keleti
szomszédság országainak stabilitása. Az Európai Uniónak
ezért többet kell tennie ezen országok ellenálló képességének
javítása érdekében – vélekedett a védelmi miniszter.
A március 24-ig tartó, dobrudzsai helyszíneken (Romániának a Duna és a Fekete-tenger által határolt keleti térségében)
rendezett Rapid Falcon 22 hadgyakorlaton a román hadsereg
egy ejtőernyős zászlóalja, illetve egy gépkocsizó dandárja, valamint amerikai és román helikopterek vesznek részt.
(MTI)

Macron cáfolja, hogy humanitárius folyosók
megnyitását kérte az ukrán városok körül
A francia elnöki hivatal tagadta hétfőn, hogy Emmanuel Macron államfő humanitárius folyosók megnyitását kérte Vlagyimir Putyin orosz elnöktől az ukrán
városoknál.

„Az elnök a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását, a civil lakosság védelmét és a segítség eljuttatását kérte,
ahogy azt minden alkalommal megteszi” – jelezte az Elyséepalota. „A nemzetközi jog tiszteletben tartása a bombázások
és az offenzíva leállítását jelenti. Azaz, mi nem kértünk folyosókat Oroszország irányába” – tette hozzá a francia elnöki forrás.
Vlagyimir Putyin és Emmanuel Macron vasárnap csaknem
kétórás megbeszélést folytatott telefonon.
Az Elysée-palota szerint a hétfői orosz bejelentéssel Vlagyimir Putyin orosz elnök „a saját narratíváját erőlteti, miszerint ő az, akit megtámadtak, és az ukránok az agresszorok,
miközben az oroszok menedéket biztosítanak”.
Az orosz védelmi minisztérium hétfő reggel azt közölte,

hogy fegyvernyugvást hirdettek négy ukrán városnál – Kijevnél, Harkivnál, Szuminál és Mariupolnál –, humanitárius folyosót nyitva a polgári lakosság és a külföldi állampolgárok
távozásához.
A tárca a döntést a katasztrofális humanitárius helyzettel indokolta, valamint azzal, hogy Emmanuel Macron az ügyben
személyes kérést intézett Vlagyimir Putyinhoz.
A moszkvai katonai tárca részletesen leírta az útvonalakat,
amelyeken a menekülők elhagyhatják a várost. Kijevből és
Harkivból egy-egy folyosó vezet Fehéroroszország, illetve
Oroszország felé, Mariupolból és Szumiból két-két út nyílik
meg ukrán, illetve orosz területre. A védelmi minisztérium közölte, hogy az evakuálást egyebek között drónokról fogja ellenőrizni, és figyelmeztette az ukrán felet, hogy „ezúttal
haszontalan és értelmetlen” lesz Moszkvát megvádolni a humanitárius művelet megszakításával. A tárca hangsúlyozta,
hogy konkrét lépéseket várnak az ukrán hatóságoktól, valamint a felsorolt városok vezetésétől. (MTI)

Az országban akar üzemet nyitni
a német–kanadai RockTech Lithium vállalat

Romániában akar üzemet nyitni 400 millió euró ér- elektromos meghajtású jármű akkumulátorának ellátásához
tékű beruházással a RockTech Lithium német–ka- lenne elegendő.
Virgil Popescu román energiaügyi miniszter elmondta,
nadai vállalat, amelynek vezetője hétfőn egy
hogy ő írta alá az emlékeztetőt a román kormány nevében,
emlékeztetőt írt alá a román kormánnyal.

Az aláírási ünnepségen Nicolae Ciuca miniszterelnök is
részt vett. Az esemény utáni sajtónyilatkozatban Dirck Harbecke, a RockTech Lithium elnöke elmondta, hogy közvetlenül és közvetetten 700 új munkahelyet hoznak létre, ha
megépül az üzem, amelyhez jelenleg keresik a megfelelő helyszínt. Úgy vélte, a közeljövőben széles körben fogják használni a lítiumion-akkumulátorokat például elektromos
meghajtású autókhoz, ezért szükség lesz a lítiumra. Az üzem
a tervek szerint a lítiumion-akkumulátorokhoz használt lítiumhidroxidot fog előállítani, éves termelési kapacitása 500 ezer

és megjegyezte, hogy már tavaly ősz óta folynak a tárgyalások a német–kanadai vállalattal. Örömét fejezte ki, hogy a
beruházással Románia is felkerül az akkumulátorok gyártásához szükséges alkatrészeket előállító vállalatok térképére.
Jelezte: a vállalat nem Romániából, hanem Kanadából kitermelt lítiumot fog használni. A cég a német–lengyel határnál
és Romániában akar egy-egy lítiumfinomító üzemet felépíteni.
A felek azt nem közölték, hogy mikor kezdődhet el a gyár
megépítése. (MTI)
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Ország – világ
Megkezdik a kálium-jodid
tabletták gyártását
Keddtől az Antibiotice Iaşi gyógyszergyár elkezdi a
kálium-jodid tabletták gyártását – jelentette be hétfőn
Alexandru Rafila. A gyár 48 óra alatt 2,5 millió tablettát fog legyártani, az Országos Statisztikai Intézet
(INS) és az egészségügyi tárca endokrinológiai bizottsága szerint Romániának legtöbb 30 millióra lehet
szüksége – fejtette ki az egészségügyi miniszter hétfőn. Rafila figyelmeztetett, hogy a kálium-jodid nem
csodaszer, és szigorúan az utasításoknak megfelelően, korlátozott ideig szabad alkalmazni, semmiképpen sem szabad megelőző jelleggel szedni. A
tablettákat a megyei egészségügyi igazgatóságoknak küldik ki, innen jutnak majd el az önkormányzatokhoz. (Agerpres)

Belga katonák érkeztek
Megérkezett hétfő reggel Romániába a NATO multinacionális gyorsreagálású haderejének részét képező belga különítmény több katonája – közölte a
védelmi minisztérium. A konvoj csatlakozott a NATO
Reagáló Erők francia kontingenséhez, amely már a
Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu légi támaszponton tartózkodik. A francia katonák múlt héten érkeztek Romániába a 27-es annecy-i hegyivadász
zászlóaljból. A szövetség Reagáló Erőinek összesen
500 francia és 300 belga katonáját telepítik Romániába. (Agerpres)

Biztosított a lakosság
élelmiszer-ellátása
Ezt jelentette ki hétfőn Adrian Chesnoiu mezőgazdasági miniszter. Leszögezte, az ukrajnai válság következtében Magyarország, Bulgária és Szerbia
korlátozza a gabonaexportot, de Románia nem.
Chesnoiu a PSD székházában úgy nyilatkozott, Románia hagyományosan gabonaexportáló ország,
ugyanis a hazai szükségletnél több gabonát termel.
A mezőgazdasági minisztérium szakértői felmérték a
helyzetet, és úgy ítélték meg, hogy nincs veszélyben
a lakosság élelmiszer-ellátása. (Agerpres)

Fizikai jelenlét a parlamentben
A veszélyhelyzet feloldása után ismét kötelezővé
válik a szenátorok fizikai jelenléte a parlament ülésein
– jelentette be hétfőn Florin Cîţu házelnök. A szabály
szerdától lép érvénybe. A felsőház elnöke azt is elmondta, hogy a nemzetvédelmi és nemzetbiztonsági
törvény tervezetét reményei szerint még ezen a
héten véglegesítik, és jövő héten a parlament elé kerülhet. (Agerpres)

Virág helyett
reményszirom
(Folytatás az 1. oldalról)
Nagy Háború adta meg az esélyt a nőknek az önállósodáshoz, emancipálódáshoz. Figyelemre méltó egybeesés, hogy az emberi jogaikat, egyenjogúságukat hirdető
nemzetközi nőnap is 1917-től ünnepeltetik. Igaz, ennek
előzménye hét évtizeddel – 1857-ig – vezethető vissza,
amikor negyvenezer New York-i munkásnő lépett
sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentéséért. A világnap munkásmozgalmi jellegét azóta többször átmosta az idő, március nyolcadik napján
rendszerint a nők elleni erőszak különféle formái ellen
emelt hangot az utóbbi évtizedekben a civil társadalom.
2022 tavaszán az emberi szót elnyomta, elnyomja az
ukrajnai fegyverropogás. A kontinens figyelme a kék
bolygó ezen pontjára összpontosul, hihetetlen erővel
árad minden irányból a harctól menekülők felé a segítő
szándék, a lelkekben megszülető tenni akarás. Meleg takarók, ruhacsomagok, tartós élelmiszerek, szálláshelyek, pénzadományok felajánlásában ölt testet a gyilkos
gépezettel sem legyőzhető jóság, emberség. Ez kell hogy
reményt adjon Ukrajna menekülő, menekítő, lélekben
kettészakadó asszonyainak. Ebben találhatják meg jelen
helyzetükben valószerűtlennek tűnő, békés márciusok
ígéretét. És ebből merítkezhetnek a veszélyforrástól kisebb-nagyobb távolságra élő nők, férfiak egyaránt.
A háborús övezetből érkezett otthontalanok aligha
gondolnak ma virágcsokrokra, az elmúlt évek március
8-i együttléteire, hiszen számukra bizonyára hetek óta
megállt az idő, egyetlen, rémisztő masszává gyúródott
össze minden újonnan megélt pillanat. A civil áldozatok
száma már a háború hetedik napján elérte a kétezret.
Hány feleség, édesanya, gyermek számára hozott vagy
hoz gyászt az idei tavasz? Erőtlen ilyenkor minden szó,
minden gondolat. Csak a sokat emlegetett remény, a hit
apró szirma segíthet talán.
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Tapasztalt vállalkozóktól tanulhatnak a kezdők

Folytatódik a MaStart mentorprogram

Fotó: St. Georgius Manager Club

workshopban és egy hétvégés prezentációtechnikai felkészítőben lesz részük a mentoráltaknak. Továbbá minden résztvevő mellé
rendelnek egy mentort. Ezt a gyakorlatban
úgy kell elképzelni, hogy a fiatal vállalkozó
kap maga mellé egy tapasztalt, sikeres segítőt. A mentor segíti, irányítja, ötletekkel látja
el mentoráltját. Megegyeznek, hogy milyen
időközönként találkoznak, és arra mivel kell
készüljön a fiatal vállalkozó, valamint milyen
kérdéseket tehet fel. A mentor tippeket ad a
felmerülő problémákra és kérdésekre, tanácsokkal látja el a vállalkozót a cégével kapcsolatban.
A mentorok olyan marosvásárhelyi vállalkozók, akik a tavalyi MaStart versenyen bebizonyították ez irányú elkötelezettségüket,
segítettek csapatuknak a verseny lebonyolításában. Az idei mentorok: Barta Károly
(Leco Umpex), Fazakas Attila (Uniprest),
Gogolák Margit (Multinvest), Jakab István
(Clini Lab), Lőrincz Attila (Primer Electro),
Pantilimon Rikhárd (Pantilimon Rikhárd
ügyvédi iroda), Parajdi Borbála (Euro-Top
Consulting).
A nyolc előadás a vállalkozói alapok és
készségek megteremtését és ezek fejleszté-

sét célozza. Az első előadást Benedek István, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
kommunikáció, közkapcsolatok és reklám
tanszékének asszisztens előadója, a filozófia
doktora tartja azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk megtalálni a vállalkozásunk helyét.
A
második
előadáson
a
tárgyalástechnikáról beszél dr. Kádár
Magor, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
docense, a magyar tagozat szenátusi elnöke,
kommunikációs szakember. A harmadik
előadáson Parajdi Borbála, az Euro-Top
Consulting ügyvezető igazgatója beszél a
sikeres pályázatírásról és projektmenedzsmentről. Ezt követően Szathmáry Zsolt,
a Performia Románia tulajdonosa, humánerőforrás-szakértő tart bemutatót a hatékony
toborzási módszerekről.
Az ötödik előadást Şuhanea Daniela és
Birtha Attila fogja tartani a vállalat „ízének”
megtalálásáról. A következő előadást Tóth
Attila, a Cognitive Creators vállalat digitális
stratégiáért felelős szakembere tartja a digitális márkaépítés témakörben.
A hetedik előadáson a szervezeti felépítés
és az erőforrások menedzsmentje lesz a fókuszban, erről beszél Pantilimon Rikhárd
jogi szakértő és Parajdi Borbála. Az utolsó
előadás témája pedig az üzleti és vállalkozói
pitch és prezentációtechnika lesz, erről dr.
Kádár Magor fog előadást tartani.

A tavalyi MaStart verseny iránti nagy
érdeklődés és a visszajelzések alapján biztossá vált, hogy a MaStart
programnak lesz folytatása, annyi különbséggel, hogy nem verseny,
hanem mentorprogram formájában. A
korábbi szellemiségben viszi tovább a
St. Georgius Manager Club a projektet: a fiatal vállalkozókat szeretné támogatni.

Nagy-Bodó Szilárd
A tavalyi verseny tapasztalata az volt,
hogy a fiatal vállalkozók szeretnének fejlődni, tanulni, igénylik a segítséget. Ennek
szükséglete vezetett a mentorprogramhoz,
ami által 2022 első fél évében szakmai tudással és kapcsolati hálóval támogatnak hét fiatal
vállalkozást.
Az idei mentorprogramnak két része lesz,
ezek párhuzamosan futnak. A tanórákat öt
blokkra osztották. Összesen nyolc online

A székely szabadság napján hazavisszük
az ünnepi üzenetet

Luxemburgban és Romániában
a legkisebb a nemek közötti
bérszakadék
Az Európai Unió (EU) országaiban a nők bruttó órabére átlagosan 13 százalékkal volt
kisebb 2020-ban, mint a férfiaké, a fizetéskülönbség mértéke azonban igen eltérő az
egyes tagállamokban – derül
ki az EU statisztikai hivatalának hétfőn közzétett adataiból.

Harmadik éve kell szembenéznie Marosszék Székely Tanácsának azzal a helyzettel, hogy a járványtani
korlátozások akadályozzák a székely szabadság napjának hagyományos megünneplését. Az elmúlt évben
egy olyan fotókiállítással emlékeztünk Marosvásárhely főterén a székely szabadság napjának történetére,
amely átfogta 2013-tól 2019-ig a nagygyűléseket, menetoszlopokat, a kiáltvány átadását a kormányhivatal
épülete előtt.
Az idén is rendhagyó módon készülünk a napra.
Egy feldíszített, hangosbemondóval felszerelt gépjármű járja végig Marosvásárhely utcáit, és közvetíti
az ünnep üzenetét. Március 10-én nem azt kérjük a
vásárhelyiektől, hogy gyűljenek össze meghallgatni
a beszédeket, hanem mi fogunk elmenni hozzájuk a
szabadság üzenetével.
168 évvel ezelőtt végezték ki Marosvásárhelyen a
székely vértanúkat, és az elmúlt időben, függetlenül
attól, hogy mit hozott a történelem, milyen megpróbáltatásokkal néztek szembe eleink, a mártírok emléke éltette a közösség, a nemzet szabadságvágyát.

Az autó a hangosbemondóval a koszorúzás után,
15 órakor indul a Székely vértanúk szobrától, és a következő útvonalat járja be: Székely Vértanúk utca,
December 22. út, Köztársaság tér, Forradalom utca,
Rózsák tere, Győzelem tér, Dózsa György út, Bodoni
utca, 1848. út, Dózsa György út, 1918. December 1.
út, Budai Nagy Antal utca, Pandúrok útja, Hosszú utca,
Testvériség utca, Merészség (Cutezanţei) utca, Jeddi
út, 1918. December 1. út, Győzelem tér, Rózsák tere,
Baross Gábor utca, Lajos király útja, Kossuth Lajos u.,
Tisza u., Szabadi út, Decebal utca, Burebista utca,
Maros-híd, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor tér, Bernády György tér, Klastrom utca, Gheorghe Marinescu
utca, Székely Vértanúk utca – emlékmű.
A Székely Nemzeti Tanács huszadik évfordulójára
készülve, abban reménykedünk, hogy egy év múlva
visszatérhetünk a hagyományokhoz, és a megszokott
módon hirdethetjük a célt: Székelyföld államon belüli
önrendelkezését.
Donáth Árpád,
Marosszék
Székely Tanácsának elnöke

Eszerint a nemek közötti legkisebb bérkülönbséget Luxemburgban (0,7 százalék) és Romániában
(2,4 százalék) jegyezték. A legnagyobb különbség Lettországban
(22,3 százalék), Észtországban
(21,1 százalék), Ausztriában (18,9
százalék) és Németországban (18,3
százalék) volt kimutatható.
Az Eurostat statisztikái arra is
rávilágítanak, hogy nyolc év alatt
mind Európában, mind Romániában csökkent a kereseti rés, az EUban a 2012-es 16,4 százalékról
2020-ra 13 százalékra mérséklődött, Romániában pedig 6,9 százalékról 2,4 százalékra esett
vissza.
2021 márciusában az Európai
Bizottság javaslatot terjesztett elő a
bérek átláthatóságáról annak biztosítása érdekében, hogy az EU-ban
a nők és a férfiak egyenlő munkáért

egyenlő díjazásban részesüljenek.
A javaslat a fizetések átláthatóságára irányuló több intézkedést is
tartalmaz, például: az álláskeresők
tájékoztatása a bérezésről, az azonos munkát végző munkavállalók
bérszintjének megismeréséhez való
jog biztosítása, valamint a nemek
közötti bérszakadékra vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettség a
nagyvállalatok esetében. A javaslat
emellett megerősíti azokat az eszközöket, amelyekkel a munkavállalók
érvényesíthetik jogaikat, és megkönnyíti az igazságszolgáltatáshoz
való hozzáférést. A munkáltatók
nem kérhetnek információt a hozzájuk jelentkezőktől korábbi bérükre
vonatkozóan, és a munkavállalók
kérésére tájékoztatást kell adniuk a
bérekkel kapcsolatos anonimizált
adatokról. A javaslat szerint a munkavállalók kártérítésre lesznek jogosultak a bérezés tekintetében
elszenvedett hátrányos megkülönböztetésért.
A Bizottság javaslatát elküldték
jóváhagyásra az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak, majd
az irányelv elfogadását követően a
tagállamoknak két év áll rendelkezésükre, hogy átültessék azt jogrendszerükbe. (Agerpres)
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Zenekritika

Theo Wolters, Nemes Szabolcs
és Láposi István hangversenye
Classic Meets the Best Local Virtuosos
A szomszédban dörög az
ágyú, miközben mi azt próbáljuk megérteni, hogy miért
kell ezért megbüntetni, indexre tenni sportolókat, művészeket, alkotásokat és
alkotókat, a kollektív bűnösség elve „cui prodest”? A tehetségtelen politikusoknak.

Csíky Csaba
Huszonkét esztendővel ezelőtt
írtam le a következő gondolatokat:
Ritka zenei élmény a vártemplom
orgonakarzatán megszólaló négy
harsona nagyszerű összjátéka…
Molnár Gézának sikerült együttest
kovácsolnia a tehetségekből, kinevelnie végre igényes, okos, értelmes
építkezéssel azt a fúvósosztályt, ahol
az előadó technikai felkészültsége,
muzikalitása, zenei értelemben vett
gondolkodásának minősége egymást
áthatja, egymást segíti. Együtthangzásuk megbízható, bársonyosan
puha, a szólórészek egymás hangzásától lesznek tökéletesebbek, szépek… Köszönjük, Géza.
Az eredmény ma már kézzelfogható. Például Nemes Szabolcs és
Láposi István. Egy olyan Hidas Frigyes-művet hallhattunk előadásukban,
melyet
Floridától
Marosvásárhelyig csak a legnagyobbak tűznek műsorukra. És úgy
is játsszák, amióta Hőna Gusztáv és
Balogh Sándor bemutatta 1998-ban

a nekik dedikált művet. Természetesen Theo Wolters, az eredetileg
trombita szakot végzett karmester is
a siker részese, aki élvezettel dirigálta a számára hangszeres rokonságot rejtő Kettős versenyt.
Nyitányként ellenállhatatlan eleganciával és lendülettel vezényelte
Rossini Egy olasz nő Algírban című
művét Theo Wolters, ami a szerzőnek A sevillai borbély és a Hamupipőke mellett a három legtöbbet
játszott operája egyikének nyitánya.
Könnyed, virtuóz, magával ragadó
játékossággal volt finom és művészi. Sosztakovics 6. h-moll szimfóniájának – a hangverseny zárásaként
– formai felépítése elég szokatlan. A
lassú második tétellel indul (Largo),
majd egy sherzo következik (Allegro), és egy rondóval zár (Presto).
Nemrég került a kezembe Harold C.
Schonberg amerikai zenekritikus
írása, aki Sosztakovics jegyzeteiből
idézi: „A háború sok új bánatot hozott és sok új pusztítást, de nem felejtem el a szörnyű háború előtti
éveket. Erről szól a 4.-től kezdve
minden szimfóniám, ideértve a 7.-et
és a 8.-at is (a 7. a Leningrád, eddig
másként magyaráztuk!)… A legtöbb
szimfóniám sírkő.. Népünkből túl
sokan haltak meg úgy, hogy ismeretlen helyen temették el őket…”
Mesterien kidolgozott koncert,
rend, világosság, érzékletes plaszticitás a dirigálásban. És siker. Jut is,
marad is.

Németh László írja: „Mi, Dunalódó szerzőket kértek fel, természetenépek ott tartunk, ahol a háború
sen a régió szépirodalmi történéseit
előtt, itt élünk egy sorsközösségben,
sem hagyva figyelmen kívül.
egymásról mit sem tudva. Igazán itt
Olyasféle kérdésekre kerestek váaz ideje, hogy megismerjük tejtestlaszt, hogy milyen értelemben lehet
véreinket, akikkel egy sors száraz
ma Közép-Európáról beszélni, hol
emlőjét szoptuk.”
húzódnak határai a Nyugattal és a
Az eltelt csaknem egy évszázad
Kelettel szemben. Vannak-e olyan
alatt Közép-Európa újra és újra tétartós jellegzetességei ennek a rémája lett különböző diszciplínák kügiónak, amelyek tetten érhetők ma
lönböző kutatásainak. Középis? Mik azok a legfőbb témák,
Európa fókusszal jelent meg ez a
megoldásra váró feladatok, amelapszám, a szerkesztők arra törekedlyek a régió adott dimenziójában a
tek, hogy megjelenítsék e régió kölegsürgetőbbnek tűnnek? Milyen
zelmúltját és jelenét, abban a
relevanciája van, és mik a határai
komplexitásban, amely paradox köaz olyan elméleti megközelítésekzépnek nevezhető. Történészi, köznek, mint kompország, elkésett
gazdasági, kisebbségtudományi,
modernitás, nacionalizmus, popuszociológiai és vallástudományi nézőpontból vizsgá- lizmus, gyarmat stb.?

„Veri a húrt, ráfülelve”*

Online cimbalomiskola

A Hagyományok Háza gondozásában 2020-ban jelent
meg a Magyar népi cimbalomiskola című kötet. A kiadvány
sikere nyomán márciustól az
online videómellék is rendelkezésre áll.

Balogh Kálmán és Szabó Dániel
Magyar népi cimbalomiskola című,
CD-melléklettel ellátott könyve –
amellett, hogy a népzene iránti tiszteletre és szeretetre nevel – nagyon
sok általános történeti és technikai
tudnivalót is tartalmaz. A szerzők elsődleges célja az volt, hogy a hangszerjátékhoz kapcsolódó valamennyi
lényeges területet érintsék. A cimbalmozás gyakorlati megközelítésén túl
kiindulási pontjuk az autentikus magyar népzene volt, ezért a könyvhöz
népzenei példatár, kottás lejegyzések
és eredeti felvételeket tartalmazó
hangzómelléklet is tartozik. A kötet

sikere nyomán a kiadó egy kiegészítő,
online videómellékletet is elkészített.
A korszerű tananyag jelentőségét
Liber Endre, a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás alapítója, a Tükrös
zenekar cimbalmosa méltatja.
„Nagyon régóta gondolkozunk
azon, hogyan lehetne több fiatallal
megszerettetni az egyik legősibb
hangszert, a cimbalmot. A korszerű,
multimédiás médiatartalomra esett a
választás, hiszen ez lehetőséget
adhat mindenkinek, hogy ne feltétlenül tanár jelenlétében gyakorolhasson. A klasszikus oktatási
formában az órán az oktató egy
megoldást mutatott, amit otthon a
diák több-kevesebb sikerrel próbált
reprodukálni. A kor követelményei
szerint a cimbalomoktatásban nagyon fontos volt egy olyan szemléltető anyag, amit a tanítvány – egyedül
vagy szülői segítséggel – bármikor

elővehet, s ezáltal az órán tanultakat
számtalanszor megismételheti. Ez a
módszer sokkal gyorsabb fejlődést
biztosít, mintha óráról órára gyakorolna a hallgató. Itt is igaz a régi elv:
ha valaki rosszul tanul meg egy
művet, azt már nehéz korrigálni.
Az alapkötetnek is van egy általános hangszerelméleti és ismereti
része, ami tartalmazza például az akkordokat, ritmusgyakorlatokat. Az
utolsó része viszont a CD-mellékletre helyezi a hangsúlyt, meg lehet
hallgatni, hogy egy adott faluban
egy adott cimbalmos hogyan játszotta a darabot. Ezután a hallgató a
hallottakat összeveti a kottaképpel,
és kikeresheti az online változatban,
hogy például Szabó Dániel hogyan
interpretálta ezeket a dallamokat. Az
online cimbalomiskola szerkesztői
törekedtek arra, hogy ha valaki becsülettel követi ezt a hármas oktatási
egységet, akkor technikailag képzett
cimbalmosként fejezheti be ezt a tanulmányi szakaszt.”
*Vajda János: A cimbalmos
Dr. Csermák Zoltán

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia e heti rendkívüli hangversenyeiről

Tangó nők napjára
A nők napja alkalmából közönsége
hölgytagjait köszönti soron következő
két koncertjével a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. A szóban forgó, e heti
hangversenyekre március 9-én, szerdán
és 10-én, csütörtökön kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. A 19 órakor kezdődő hangversenyek repertoárja azonos,
és előadói is ugyanazon művészek, az
egyetlen különbséget az képezi, hogy a
szerdai koncertet a City TV-vel, míg a
csütörtökit a Marosvásárhelyi TVR-vel
közösen szervezi a filharmónia.

Kaáli Nagy Botond
A „Ladies First!” mottójú, rendkívüli nőnapi
koncerteken Radu Popa vezényel, szólistaként
Analia Selis (ének) lép fel, zongorán László Cristina működik közre, kísér a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara.
Műsoron: híres tangók a két világháború közötti
időszakból.
Radu Popa 1969-ben született Bukarestben,
jelenleg a temesvári Bánság Filharmónia állandó
karmestere. A bukaresti zeneakadémia zeneszerző szakán 1994-ben, karmester szakán 1996ban végzett. Mesteri tanulmányait követően a
George Enescu és a kolozsvári Transilvania filharmónia, valamint a nemzeti rádiózenekar állandó meghívottja, többek között Dél-Koreában
is turnézott. A csehországi Camerata Janacek,
majd a Janacek Filharmónia karmestereként számos koncertet vezényelt, és többször dirigálta a
Bánság Filharmóniát annak évenkénti, a Româneşti-barlangban szervezett, emlékezetes barlangkoncertjein.
Analia Selis az argentínai Tucumánban született 1977-ben. 1998-ban végzett a tucumáni San
Miguel zeneakadémia zenepedagógia, 2002ben pedig a bostoni Longy School of Music
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énekművész szakán. 2003-ban Bukarestbe költözött, ahol jelenleg is él. 2004-ben Argentína
képviselőjeként harmadik díjat szerzett a brassói Aranyszarvas fesztiválon, 2005 és 2014 között híres és sikeres popénekesnőként
tevékenykedett. 2014-től foglalkozik tangóval,
2015 és 2019 között három, nagy sikerű tangóprojektjével párhuzamosan – Tango Simfonic,
Tango Simfonic „Milonga de mis amores” és
ArgEnTango – együttműködött az ország öszszes szimfonikus zenekarával és több külföldi
zenekarral (Biel Solothurn Symphony Orchestra – Svájc, Hradec Králové Philharmonic
Orchestra – Csehország, Klaipėda Symphony
Orchestra – Litvánia, National University of
Tucumán Symphony Orchestra – Argentína) is.
Fellépett többek között Omar Massával, Julián
Caeiróval, Mariano Castróval, Rafael Butaruval, Julio Santillánnal és Răzvan Sumával,
részt vett a George Enescu Nemzetközi Fesztiválon, a Radio Song Festivalon (Peking, Kína),
a Kammermusiktage Barth Festivalon (Németország), a Das Einzigartige Crossover Festivalon (Svájc). Jelenleg a klasszikus argentin
tangót és Astor Piazzolla munkásságát népszerűsíti Európa-szerte. 2021-ben indította a
Symphonic Piazzolla című projektjét, amelynek keretében a zeneszerző születésének századik évfordulója alkalmából a tangó mesterének
egy kevésbé ismert oldalát kívánja megmutatni
Piazzolla zenéjének a lehető legautentikusabb
előadása által.
László Cristina a kolozsvári Gheorghe Dima
zeneakadémia zongora szakán végzett és mesterizett. Fellépett a marosvásárhelyi, a szatmárnémeti és a nagyszebeni filharmóniák zenekaraival.
Jelenleg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
tanársegédje, valamint a marosvásárhelyi művészeti líceum zongoratanára. Zongoraművészként
sokszor fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia koncertjein is.

Analia Selis
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Zöld utat kapott a fickói kultúrotthon felújítása

Fejlesztések a láthatáron
Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Átadásra vár a holtmarosi öregotthon
(Folytatás az 1. oldalról)
szolgáló kölcsön felvételére: az igényelt összeget
még májusban jóváhagyták, a pénzt azonban csak
szeptembertől decemberig
utalták a számlánkra.
Amíg nem kezdődött el a
kölcsön folyósítása, a korábbi eseményekből óvatosságot
tanulva,
szüneteltettem a munkálatokat. Szeptember–októberben
aztán
újra
belelendültünk, meglett a
külső szennyvízrendszer
az emésztőgödörrel, a fűtőberendezés, és bebútoroztuk a szobákat. A
térkövezésre a csatornahálózat kialakítása után kerülhetett volna sor, de beállt a havazás. Hónapokat
vesztegeltünk az időjárás miatt, úgy, hogy közben
tudtuk, a bank csak 2021 végéig utal. Februárban
folytathattuk végre a munkát. Már a függönyöket kellett volna feltenni a rendbe tett szobákban, amikor két
hete – mintha földrengés lenne – hirtelen felpattogzott a padlócsempe a nappaliban és az ebédlőben. A
kivitelező szerint nem kellett volna beindítani a padlófűtést, én másban látom a hibát, de most nem is az
a legfontosabb, hogy ki tévedett. A lényeg, hogy az
érintett helyiségekben a padlózatot teljesen fel kellett
szedni. A napokban jön egy szakember, és parkettet
tesz a csempe helyére. Így nézett ki még pár hete az
ebédlő – mutatta a gyönyörűen berendezett termet
mobiltelefonján a Tulipán gyermekotthon vezetője,
aki a Czegei-Wass Albert Alapítvány alelnöke is egyben.
Okleveles szakácsokat keresnek
Bakos Katinkától megtudtuk, hogy február elején
benyújtották a kérvényt az épület végső átadására. Ha
az illetékes hatóság közreműködésével erre sor kerül,
további bürokratikus lépések következnek, de mivel
minden iratot előkészítettek, áprilisban végre megnyithatja kapuit az öregotthon. A helyeket március 15.
után kezdik hirdetni a helyi önkormányzatoknál, egyházközségeknél, illetve kórházakban.
– Már vannak érdeklődők, főként környékbeli idősek, köztük olyan is, akinek a gyereke külföldön él.
Harminchat férőhelyes az otthon, ennyi lakónak tudunk egyszemélyes szobát biztosítani. Ha lesznek házaspárok vagy közeli barátok, akik osztozni
szeretnének az életterükön, akkor 42-ig emelkedhet
a létszám. Tizenegy szobában tudunk két személyt elszállásolni – tette hozzá az alapítvány alelnöke.
Bakos Katinka arról is tájékoztatott, hogy összeállí-

Fotó: Nagy Tibo

totta a lehetséges alkalmazottak névsorát, akiket majd
állásinterjúra hív, két, okleveles szakácsra azonban a
továbbiakban is nagy szükség van. Az egyik takarítói
állást már március elsejétől sikerült betölteni.
– Olyan jelentkezőkre számítok, akik nemcsak a
pénzért jönnek hozzánk, hanem azért is, mert segíteni
szeretnének. Az itteni munka – akárcsak a gyermekotthonban – nagy alkalmazkodóképességet, rugalmasságot igényel, hiszen idős emberekről van szó,
akiket lehet, hogy például etetni kell. Ha sok lakó igényel ilyen jellegű törődést, akkor olyan munkatársaknak is be kell segíteni étkezéskor, akiknek nem ez
a feladatkörük – hangsúlyozta a Tulipán Ház vezetője.
Hálából az egykori segítségért
Bakos Katinka arra is kitért, hogy az öregotthon
életébe, például egy ünnepi süteményezésre, a falubeli időseket is szeretnék bevonni. Karácsonykor 47
élelmiszercsomagot osztottak ki a 70 év fölötti, egyedülálló holtmarosiaknak, április 1-jétől pedig szeretnék rendszeressé tenni ezt a támogatást.
– Hetente kétszer kenyeret vinnénk a szóban forgó
idősekhez, akik között sok az özvegyasszony. Nem
felejtettük el, hogy húsz évvel ezelőtt, amikor az
alapítvány mezőgazdasági tevékenységet is folytatott, sokan jöttek a mai 80 évesek közül segíteni.
Úgy gondolom, most jött el a mi időnk, hogy megháláljuk, amit tőlük kaptunk – összegzett Bakos Katinka. Beszélgetésünk végén megtudtuk, hogy a
Tulipán Ház gyermekotthonban – amelynek nevét
az új létesítmény is átveszi – kihasználatlanul áll
hat vendégszoba. Amennyiben a megyei gyermekvédelmi igazgatóság jóváhagyja, a háborús övezetből menekült kiskorúaknak biztosítanának ott
szállást.

Turizmus mint jövőkulcs

Hétvégi ház, motoros túrák
A magyarói Bezsnei Andor világ
körüli motoros kalandjával –
kalandsorozatával – írta be a
nevét a köztudatba. A különleges utat egy későbbi lapszámunkban mi is felidézzük,
ezúttal azonban Andor otthoni arcát mutatjuk be olvasóinknak.

– Édesapámék Besztercéről költöztek haza gazdálkodni, én már itt,
a magyarói farmon nőttem fel –
kezdte történetét a legelején a harmincas éveiben járó vállalkozó. –
Hamar kiderült, hogy a gazdálkodás
nem az én világom, így húszévesen
jelentkeztem a francia idegenlégióba. Évek múlva tértem haza, amikor édesanyám súlyos beteg lett,
majd elhunyt. A távozása után segítettem apámnak a farmon. Akkoriban 40 állatot tartott, és körülbelül
50 hektár földet művelt meg, mára
120 példányra nőtt az állomány, és
kettőnknek 120 hektár területünk
van. Nekem azonban a hazatérés
után sem szerzett örömet ez a fajta
munka, állandó stresszként éltem

meg, úgy, hogy már az egészségem
is kezdett rámenni. Ekkor jött a motoros világutazás, ahonnan a tervezettnél korábban a pandémia hozott
haza.
Hálón, dámszarvasok közelében
– Újra visszatértél a gazdálkodáshoz?

– Részben. Apám fejőstehenekkel kezdte az állattartást, de mivel
sok volt velük a gond, áttértünk az
angus fajta húsmarhákra. A Pro
Economicánál nyert pályázati támogatásból két éve 23 állatot vettünk.
Jelenleg gazdálkodom, de szeretnék
áttérni a turizmusra, én abban látom
a jövőt. Magyaró a Maros völgye

A tavalyi költségvetéshez
hasonló összegből – körülbelül 6 millió lejből –
gazdálkodhat
idén
a
Felső-Maros mente három
hete még 60 centis hóval
borított községe. Az elkövetkező évek várható fejlesztéseiről Kristóf József
Lóránt polgármesterrel beszélgettünk.

A harmadik mandátumát
töltő községgazda elsőként az
országos beruházási társasághoz (CNI) benyújtott pályázatokról tájékoztatott. Az első
számú prioritás egy fedett tanuszoda lenne a holtmarosi legelőn, ahol 9 hektár belterületet
különítettek el a turisztikai célt Kristóf József Lóránt
szolgáló létesítményhez. A pámelynek célja a domboldalról lefolyázat felkerült a CNI beruházási lyó víz megfékezése és a Fickó-palistájára, majd a helyi önkormány- takába való bevezetése.
zat értesítést kapott arról, hogy áttérhet a második szakaszra, a Fogorvosi ellátás a közeljövőben
A múlt évben elkészült a községtervezésre. Kristóf József kiemelte:
arra nem kaptak ígéretet, hogy az központi új fogorvosi rendelő. A hiuszoda még az idén felépül, a meg- ánypótló létesítményt helyi forrásból
valósítás felé vezető első lépéseket hozta létre az önkormányzat a volt
kollektív gazdaság épületében. Az
viszont megtették.
Szintén a CNI-nél pályáztak a elkövetkezőkben a polgármesteri himagyarói sportterem létrehozására vatal versenyvizsgát hirdet a fogorés a használhatatlanná vált fickói vosi állás betöltésére.
Egy, a tanintézmények felszerekultúrotthon felújítására. A sportterem szintén az országos beruházási lésének bővítését célzó uniós
pályázat keretében a községbeli istársaság listáján van.
kolások táblagépet, a tanárok horSzennyvízhálózat, gázvezeték
dozható számítógépet kapnak, egy
Mivel a – megyei mestertervvel másik nyertes pályázat révén egyehosszú éveken át „várakozó üzem- bek mellett tisztítószereket vásárolmódba” tett – községben nincs kié- nak az iskola számára.
pülve a szennyvízhálózat, az
A részben megvalósult beruházáAnghel Saligny program keretében sok között említette Kristóf József
nyújtott be erre egy 7 millió eurós a közvilágítás korszerűsítését. A
pályázatot az önkormányzat.
Vidéki Beruházások FinanszíroA gáz bevezetéséhez további négy zási Ügynökségétől (AFIR) lehíközséggel közösen – a Magyaró vott, elszámolás előtt levő
mellett Marosvécset, Felsőrépát, támogatásból 220, LED-égővel elMarosoroszfalut és Dédát magába látott lámpatestet vásároltak, a
foglaló kistérségi fejlesztési egyesü- Környezetvédelmi Alaptól (AFM)
let (ADI) révén – igyekeznek pénz- további mintegy 280 modern lámforráshoz jutni. A községek patestre igényelnek anyagi keretet.
elkészítették előtanulmányaikat, je- Szintén a Környezetvédelmi Alaplenleg a dokumentáció egységesítése hoz nyújtják be a következő – őszi
folyik. A beruházás megvalósítása – pályázati szesszióban a polgárminden bizonnyal ez esetben is mesteri hivatal és a községközévekbe telik – vélte Kristóf József. ponti iskola energetikai hatéTavaly befejeződött a községi konyságának növelésére vonatutak aszfaltozása. Amint arról a ko- kozó, már elkészített tervet.
rábbi években beszámoltunk, az
Alig egy órával látogatásunk
infrastrukturális fejlesztésre az or- után telefonon értesített a községszágos helyi fejlesztési program gazda, hogy a tanuszodához és a
(PNDL) keretében nyert Magyaró sportteremhez hasonlóan a fickói
6,5 millió lejes támogatást.
kultúrotthon felújítása is zöld utat
A folyamatban levő munkálatok kapott, azaz az illetékes hatóság
közül a fickói betonozott sáncok ki- visszajelzése szerint felkerült a CNI
alakítását emelte ki a polgármester, beruházási listájára.
leglátványosabb szakaszának a bejáratánál fekszik, közel van az Istenszéke, a Görgényi-havasok
Zászpás csúcsa, rengeteg, eddig kihasználatlan lehetőség kínálkozik a
hegyi turizmus felvirágoztatására,
bringaösvények kialakítására, arról
nem is beszélve, hogy itt halad el a
Via Transilvanica tematikus turistaút. Nyolcvanöt százalékban saját
kezűleg építettem egy hétvégi házat
a gazdaságunk közepén. Egy farm
stílusú, kétszintes, bekerített ingatlan, amelynek emeleti ablakából
láthatók az állataink, többek között
az a három dámszarvas, amelyeket
Désről vettem. A továbbiakban szeretném őket szaporítani. A kulcsosház mellett egy horgásztavam is
van, valamint kialakítottam egy oázisszerű, édesvizű, természetes fürdőmedencét, amelynek a vizét a
benne lévő kövek és baktériumok
tisztítják, tehát nem tartalmaz semmilyen kémiai anyagot.
– Mekkora a ház, és kiknek ajánlod?
– Egy négyszemélyes család számára ideális szállás egy lazulós hétvégére. Nnem bulizóknak szánom,
hanem olyanoknak, akik békés környezetben pihenni vágynak. Modern a konyhai felszerelés –

egyebek mellett mosogatógép is
van –, a fürdőszobában szobanövényekkel keltek dzsungelhatást. Az
alsó szinten egy kihúzható kanapé
van, a felsőn halászhálóból kialakított fekvőhely kínál különleges élményt. Ami a ház körüli
szórakozási lehetőségeket illeti, két
pisztrángos medence is az idelátogatók rendelkezésére áll, de a környéken gombászni is lehet.
Májusban szeretném megnyitni a
turisták számára a nyaralót.
A száguldás megmarad
– Mennyire van jelen a motorozás a jelenlegi életedben?
– Ehhez a szenvedélyemhez kapcsolódik egy másik kezdeményezésem, a motoros túrák szervezése.
Sok olyan magyarországi ismerősöm van, akiket érdekelnek az ilyen
lehetőségek, ez adta az ötletet, és
nyárára már össze is állt három csoport. Elsősorban tereptúrákat szeretnék szervezni, ez ugyanis eléggé
hiányzik mifelénk, de off-road tréningeket és kalandmotoros túrákat
is össze tudok hozni.
– Hol jelentkezhetnek a további
száguldani vágyók?
– A Facebook-, illetve az Instagram-oldalamon. A nevem alapján
mindkettőt könnyű megtalálni.
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Aktívak az Active 7 tagjai
közösen szervezte meg a tornát.
Biró Zitáék mindkét mérk zésüket
A marosvásárhelyi Active 7 ama- simán megnyerték – el bb a Zetelat r n i kézilabdacsapat, miután kát gy zték le 36-25-re, majd a
újabb két mérk zését nyerte meg a Szentegyházát iskolázták le 43-26
Hargita megyei n i kézilabda-baj- arányban, így 15 ponttal vezetik a
nokság 2021–2022-es idényében és tabellát.
A fürd városi teremtorna után az
éllovasként vezeti a tabellát, ezüstérmet szerzett a Miskolcon megren- Active 7 a miskolci Egyetemi Kördezett XIX. Kárpát Meditop Kupán. csarnokban vett részt a XIX. KárA dönt ben a helyi Borsod SK pát Meditop Kupán, amelyen
együttessel szemben maradt alul a meglepetésegyüttesnek bizonyult,
megyeszékhelyi alakulat, amelynek hiszen ezüstérmes lett. A tornán
irányítója, Moldovan Anna Mária hat csapat volt ott, a marosvásárheelnyerte a torna legtechnikásabb ha- lyiek mellett a házigazda és tornatáron túli játékosa címet, míg a 63 gy ztes Borsod SK Miskolc,
Sárospatak,
éves Zsók Gyöngyvér a rendezvény Sepsiszentgyörgy,
legid sebb kézilabdázójaként lépett Naszvad és a bronzérmes Székelyudvarhely.
pályára.
A megmérettetésen a Biró Zita–
A hatcsapatos Hargita megyei
n i kézilabda-bajnokság 5. és 6. Moldován Anna Mária edz páros a
fordulóját Szovátán rendezték, a fiatalok gyorsaságára és az id sebb atalabb generációt képvisel lányok
helyi alakulat az Active 7 lányaival játékosok tapasztalatára épített: a fi- a csapatban 20 év alattiak, a hölgyek zöme pedig 40 év feletti, köA játékoskeret
zülük néhányan tagjai voltak az
1992-es, Kulcsár László (Kuli) által
* kapusok: Zsók Gyöngyvér, Jambor Margareta és Babó Melinda
edzett Marosvásárhelyi ISK nagy* mez nyjátékosok: Moldovan Anna Mária (csapatkapitány), Biró
ifjúsági csapatának, amely begyj(Peres) Zita, Dán (Rendes) Melinda, Orbán Mária, Andreea Iuga, Lotötte
a
marosvásárhelyi
redana Coniu, Bab Tímea, Moldován Anita, Alexandra Tifui, Gál
kézilabdasport mindmáig utolsó
Anna, Szász Boglárka és Kacsó Andrea
Czimbalmos Ferenc Attila

érmét, egy bronzot az országos bajnokságon.
Moldován Anna Mária (exTCMRIC, Elektromaros) elmondta,
sikerként könyvelik el a második
helyezést, hiszen az utóbbi id ben
hetente csak egy edzésen tudtak
részt venni, míg a tornán szerepl
többi együttes heti több alkalommal

Megszerezte a 4. helyet a CSU Medicina
Bálint Zsombor
A Temesvári CSM elleni idegenbeli találkozó bepótolásával zárult a
n i röplabda A2 osztály Nyugati csoportjának alapszakasza a Marosvásárhelyi CSU Medicina számára. A
találkozó tétje a 4. hely megszerzése
volt a csoportban, ami, a folytatás
módjától függ en, vagy a rájátszásba
jutást jelenti, vagy azt, hogy a csapat
pályael nyt élvez a play-off els körében. A találkozót a Medicina 3:1-re
megnyerte.
Kiegyensúlyozott küzdelemnek indult a meccs, hosszú labdamenetekkel, ám els sorban amiatt, hogy a két
együttesnek nincs igazán jó képesség üt je, így a támadások könnyen
háríthatók voltak. Ilyen körülmények
között a pontok els sorban az ellenfél

hibáiból születtek. A temesváriak egy
adott pillanatban 19-13-ra elhúztak,
ám a Medicina 19-re egyenlített.
Aztán nem tudta kihasználni a lélektani el nyt, és 23-ra elbukta a szettet.
A második játszma elején is fej fej
mellett haladtak 5-6-ig a csapatok, 69 után azonban megrekedtek a házigazdák, és néhány sikeres támadásnak is köszönhet en a Medicina állva
hagyta az ellenfelét, meg sem állt 923-ig. Ekkor kicsit kiengedett, de a
játszmát már nem szalaszthatta el. A
harmadik szett 0-6-tal kezd dött és
végig a Medicina irányította, majd a
negyedik elején is 12-6-ra vezetett.
Ekkor váratlanul 12-re egyenlített Temesvár, és 19-19-ig maradt a szoros
eredmény. Jött azonban négy marosvásárhelyi pont zsinórban, és noha a
házigazdák még három pontot be-

gyjtöttek, a játszmát és a meccset a
CSU Medicina hozta.
A rájátszás els körében ugyancsak
a Temesvári CSM lesz az ellenfél, a
két gy zelemig tartó párharcban a
marosvásárhelyiek pályael nyt élveznek. Továbbjutás esetén szintén Temesvárra
kell
utazzon
a
marosvásárhelyi klub, az alapszakaszt megnyer Temesvári Politehnica otthonába, az el dönt sorozat
els mérk zésére.

Eredményjelz
N i röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, bepótolt mérk zések:
Nagyváradi CSU – Temesvári Politehnica 0:3, Temesvári CSM –
Marosvásárhelyi CSU Medicina
1:3 (25:23, 12:25, 10:25, 22:25).

edz. Hozzátette, arra is büszke,
hogy együtt kézilabdázhat kisebbik
lányával, a 18 éves Anitával.
A Kárpát Meditop Kupán immár
az ötödik alkalommal szerepelt az
együttes, 2018-ban Tatán, 2019-ben
Székelyudvarhelyen és 2020-ban a
vajdasági Adán, 2021-ben pedig
házigazda volt.

A Bajnokok Ligája
e heti programja
Négy nyolcaddönt s párharc visszavágóját rendezik ma és
holnap a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
Ma a Bayern München az idegenben játszott 1-1 után fogadja a Salzburgot, míg az olasz bajnoki címvéd Internazionalénak Liverpoolban kellene ledolgoznia kétgólos hátrányát.
A holnapi rangadón az els meccset 1-0-ra megnyer Paris
Saint-Germain látogat a Real Madridhoz, a Manchester City
pedig masszív el ny birtokában látja vendégül a Sporting Liszszabont.
A program:
* kedd: Bayern München (német) – Red Bull Salzburg (osztrák) (az els mérk zésen: 1-1, TV: DigiSport 1, Telekom Sport
3, Look Sport), Liverpool FC (angol) – Internazionale (olasz)
(2-0, DigiSport 2, Telekom Sport 1, Look Sport+)
* szerda: Manchester City (angol) – Sporting Lisszabon
(portugál) (5-0, DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport),
Real Madrid (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) (0-1,
DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+).
Valamennyi mérk zés 22 órakor kezd dik.

Fordított a rangadón, növelte elnyét a listavezet Ferencváros
A címvéd Ferencváros hátrányból fordítva 2-1-re legy zte a vendég Kisvárdát a magyar labdarúgó
NB I 23. fordulójának vasárnapi zárómérk zésén, ezzel öt pontra növelte el nyét a tabella élén.
Kemény játékkal indult a találkozó, különösen a vendégek szerelési kísérletei bizonyultak túlontúl
határozottnak. A kapuk az els félid derekáig nem forogtak különösebb
veszélyben,
ekkor
a
zöld-fehérek kapuja el tt alakult ki
több lehet ség is, ám Dibusz állta a
sarat. Fél óra után azonban már
sem tudott segíteni, kezezésért videóbírós elemzés után megítélt büntet b l Bumba precíz lövéssel volt
eredményes. A bekapott gól visszavetette az addig is halványabban
futballozó f városiakat, teljesítményüket saját közönségük is gyengé- A ferencvárosi Anderson Esiti (b) és Adnan Kovacevic (j), valamint Herdi Prenga, a Kisvárda
nek
értékelte.
A
szünetig játékosa. Fotó: MTI/Kovács Tamás

változatlanul Dibusz tartotta az
eredményt.
A fordulást követ en jelent sen
javult a szünetben kett s cserét végrehajtó Ferencváros játéka, átvette
a kezdeményezést, ez pedig egy
végletekig kijátszott ziccer nyomán
egyenlítést ért. Ezt követ en is fölényben játszott a címvéd , ez a rá-

adásban Tokmac szemfüles és higgadt megoldásával vezet gólt eredményezett.
A megszerzett három pont azt jelenti, hogy a Ferencváros – amely a
tavaszi hazai bajnoki mérk zései
közül el ször gy zött – el nye a
Puskás Akadémia és a Kisvárda
el tt öt pont a tabella élén.

A tabella
1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Kisvárda
4. Paks
5. ZTE
6. Fehérvár FC
7. Honvéd
8. Debrecen
9. Újpest
10. Mez kövesd
11. Gyirmót
12. MTK

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

14
12
11
10
9
8
8
7
7
7
6
5

4
5
8
4
6
5
4
7
6
6
7
6

5
6
4
9
8
10
11
9
10
10
10
12

39-19
31-25
38-24
60-46
33-39
28-31
39-39
38-38
31-35
26-38
24-33
17-37

46
41
41
34
33
29
28
28
27
27
25
21

Jegyzkönyv

Eredményjelz

NB I, 23. forduló: Ferencvárosi TC – Kisvárda Master Good 2-1
Budapest, Groupama Aréna, 6727 néz , vezette: Pintér.
Gólszerz : Boli (58.), Tokmac (91.), illetve Bumba (31. – 11-esb l).
Sárga lap: Esiti (24.), Bassey (30.), Civic (83.), illetve Leoni (5.),
Ötvös (16.), Gosztonyi (89.).
Ferencváros: Dibusz – Wingo, Blazic, Kovacevic, Civic – Laidouni,
Esiti (Marquinhos, a szünetben; Besic, 95.) – Auzqui (Zubkov, 59.),
Nguen, Zachariassen (Gavric, 80.) – Bassey (Boli, a szünetben).
Kisvárda: Dombó – Peteleu, Prenga, Cirkovic, Leoni – Melnyik,
Zlicic (Gosztonyi, 88.) – Camaj (Navratil, 72.), Ötvös, Bumba (Asani,
72.) – Mesanovic (Makowski, 83.).

* NB I, 23. forduló: ZTE FC – MOL Fehérvár FC 2-0, Ferencvárosi TC – Kisvárda Master Good 2-1.
* NB II, 26. forduló: Diósgy ri VTK – ETO FC 2-0, Vasas FC – Szolnoki MÁV FC 3-0, FC Ajka – Nyíregyháza Spartacus FC 1-1, Aqvital FC Csákvár – Pécsi MFC 0-1, BFC Siófok – Kecskeméti TE Hufbau 12, Szombathelyi Haladás – Dorogi FC 0-1, Tiszakécskei LC – Budafoki MTE 2-0, Soroksár SC – Békéscsaba
1912 El re 2-0, Budaörs – III. Ker. TVE 0-1, Szentl rinc – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0. Az élmezny: 1. Diósgy r 55 pont, 2. Vasas FC 53, 3. Kecskeméti TE 47.
* 1. liga, 30. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Chindia Târgovite 0-4, Kolozsvári CFR 1907 – Bukaresti
Dinamo 1948 4-1, Bukaresti FCSB – FC Voluntari 1-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 76 pont/30
mérk zés, 2. FCSB 62/30, 3. CSU Craiova 51/29.
* 2. liga, 18. forduló: Concordia Chiajna – Temesvári ASU Politehnica 0-0. Az élcsoport: 1. Petrolul 52
Ploieti 43 pont, 2. Nagyszebeni Hermannstadt 38, 3. Kolozsvári Universitatea 36.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Hamarosan érkezik a Windows 12

Windows 12

Nem is olyan régen, 2021
őszén jelent meg a mindenki
számára elérhető Windows
11. Az új operációs rendszer,
ha nagyvonalakban nézzük,
tökéletes.
Természetesen
megvannak a gyermekbetegségei, de ezt a Microsoft folyamatosan javítja. Annyira új
a rendszer, hogy a legjobb
funkciók bevezetése még folyamatban van, azaz még
nincs teljesen kész, folyamatosan számíthatunk ilyenolyan fejlesztésekre.

Nagy-Bodó Szilárd
A Microsoftnál nem dőltek hátra
a fejlesztők. Azon fáradoznak, hogy
valami sokkal erősebbet hozzanak
össze. Németországi szaklapok szerint ebben a hónapban kezdik el a
Windows 12 fejlesztését – már ha
ezt a nevet kapja az operációs rendszer. Ha figyelembe vesszük, hogy
a Windows 10 után a Windows 11
következett, jó eséllyel ez lesz a
neve.
Természetesen attól, hogy elkezdődik a fejlesztés, még nem lesz
meg egyhamar az új operációs
rendszer. Egy ilyen munka nem hónapokat, hanem éveket vesz
igénybe. Arról nem is beszélve,
hogy közben a Windows 11-et is
fejleszteni, javítani kell, naprakészen tartani. A Windows 10 és a
Windows 11 megjelenése között
több mint hat év telt el.
Konkrét tervekről még nincs információ, de ez érthető is, hiszen
hosszú távú a projekt. Az biztos,
hogy a Windows 11 nagy változást
hozott a megjelenítés tekintetében,
teljesen átalakította a korábbi –
Windows 10 esetében megszokott –

Forrás: Deskmodder

designt. A Deskmodder német szaklap szerint a Windows 12-nél is hasonló újításra számíthatunk, mert –
véleménye szerint – a Microsoft azt
tervezi, hogy a nulláról írja újra a
számítógépet működtető operációs
rendszert. Ha valóban ez történik,
komoly és stabil rendszer lesz, ami
nem utolsósorban egyedi is lehet,
hiszen a Windows 11-gyel kapcsolatban sokan vádolták azzal a Microsoftot, hogy az Apple MacOS
rendszerét próbálja másolni, és valóban vannak designbeli hasonlóságok. Bár a nulláról írt szoftver nem
zárja ki ennek a lehetőségét, de a
Microsoft valószínűleg ezúttal minden hibalehetőséget ki akar zárni.

nálói kérés pedig nagyobb telefonokat eredményezett. Mostanra viszszajutottunk a fél téglához, ahonnan
valamikor indult az ipar. Természetesen vékonyabbak ezek a készülékek, és a tudás mértékét nem is
érdemes összehasonlítani. Vannak
olyan felhasználók, akiknek néha
jól jön ez a méret, viszont a mindennapi feladatokra túl nagy. Egyszerűen nem tudják rendesen
megfogni a készüléket. Így pedig
elérkeztünk a következő mérföldkőhöz, amely, bár az elején sok személynél kérdőjelet szült, ma már
megszokott látvány, és egyes gyártók – például a Samsung – már több
generációt is kiadtak a hajlítható te„Bombát” dobna a laptoppiacra
lefonokból.
az Apple
Sokak szemében a tech trónján
A mobiltelefonok piaca újabb ülő Apple viszont még hozzá sem
mérföldkőhöz érkezett. Míg a meg- szagolt ehhez a területhez, és a
jelenést követően az volt a cél, hogy
minél kisebb, kompaktabb készülékeket gyártsanak, addig az okostelefonok megjelenésével ez a trend
megfordult, a gyártók elkezdtek
arra törekedni, hogy a képernyő
minél nagyobb legyen. Mindezt
azért, mert nagyon olcsón hozzá
lehet jutni a mobilinternethez, és a
felhasználók elkezdték a telefonjukon „fogyasztani” a tartalmakat.
Elég csak arra gondolni, hogy hányan néznek YouTube-videókat
vagy filmeket a telefonjukon.
Ehhez pedig jó, ha nagy a képernyő.
De további felhasználási módjai is
vannak a nagy képernyőnek, ott van
a GPS, a különböző játékok és még
lehetne sorolni. Ám a nagy képernyőnek van egy hátránya is: nagy
akkumulátor kell hozzá, hiszen az
is fontos, hogy gond nélkül kibírjon
a készülék egy napot. Ez a felhasz- Az Apple hajlítható laptopmonitorja, illusztráció

pletykák szerint erre még több évet
kell várni. A háttérben az Apple is
dolgozik. Csak nem az iPhone-ok,
hanem a laptopok átalakításán.
Az általános vélemény az, hogy
az Apple kivár. Megnézi, hogy mit
csinálnak a vetélytársak, milyen jó
lépéseket tesznek és milyen hibákat követnek el, és csak azután
lép, miután egy teljesen kiforrott
készüléket tud piacra dobni. Egyes
jóslatok szerint csak 2023-ban érkezhet meg a hajlítható iPhone,
ami több szempontból valószínű.
Érdemes belegondolni, hogy a legutóbbi nagy designváltás az
iPhone X esetében volt, amikor eltűnt a Home gomb és megjelent a
notch. Mindez az iPhone 10. születésnapján történt. Jövő ősszel viszont már a 15. születésnapját
ünnepli a világ legnépszerűbb
okostelefonja, így minden bizonynyal akkorra tartogatnak egy érdekesebb készüléket. Más piaci
elemzők szerint 2025-ig kell várni
a hajlítható iPhone-ra.
Azonban annak ellenére, hogy ez
késik, az Apple nem mondott le az
összehajtható kijelzőről. Nem telefonokkal, hanem laptopokkal kísérletezik. Egy olyan gépet szeretne
összehozni, amit mindenhol kijelző
borít, a tárgyalásokat már elkezdte
a beszállítókkal. Ez lényegében egy
teljesen új termékkategóriát jelentene. Bár tegyük hozzá, hogy az
Asusnak is vannak ehhez hasonló
eszközei – amelyek már megvásárolhatók –, ott van például a
ScreenPad Dou. Ez a laptop rendelkezik egy alsó kijelzővel, amely
képes arra, hogy másodlagos képernyőként funkcionáljon – azaz teljesen más tartalom jelenjen meg rajta
–, de arra is, hogy a nagy kijelző
úgynevezett meghosszabbítása legyen. Azonban az Apple terve más:
egy kettős felhasználású készülék,
amely használható laptopként –
érintőkijelzőn megjelenő billentyűzettel –, vagy teljesen kihajtott állapotban
monitorként,
amihez
hozzácsatlakoztatunk egy külső billentyűzetet. Lényegében arról van
szó, hogy egyszerre lehet laptop és

all-in-one számítógép.
Kinek lehet ez jó? Például egy
olyan felhasználónak, akinek
kicsi a laptop, de néha el kell
utazzon. Egy Mac Mini pedig –
ami egy telefonméretű számítógép – túl sok macerával járna, hiszen ahhoz képernyő is kell,
külső billentyűzet és egér. Ez a
készülék pedig egyszerre kijelző,
számítógép és laptop. Egy áramforrás elég neki, és utazás közben
is kellő méretű.
Hozzá kell tenni, hogy erre sem
mostanában
kell
spóroljunk.
Ugyanis a piaci elemzők véleménye
szerint ez csak a hajlítható iPhone
után érkezik, valamikor 2026-2027
környékén.
Első olvasatra biztosan hajmeresztőnek tűnik az Apple elképzelése, és sokan – jogosan –
gondolhatnak arra, hogy csak dobálózik a szavakkal, soha nem lesz
semmi ebből. Természetesen ez is
benne van a pakliban. De nem szabad elfelejteni, hogy az Apple
éppen a formabontó termékeivel
vált híressé. Elsőként mutatott be
érintőképernyős telefont, tabletet,
ultravékony laptopot. Utóbbi volt
az első olyan laptop, amelyből kivették a CD/DVD-olvasót, és bizonyos értelemben az első MacBook
Air a mai ultrabookok „ősének” nevezhető.
Összességében, ha lesznek is újdonságok, még sokat kell várni
rájuk. Viszont ez nem azt jelenti,
hogy Cupertinóban hátradőlnek
addig. Idén ősszel érkezik az
iPhone 14 széria, az új Apple Watch
és új iPadekre is van kilátás. Szintén
idén érkezik az M2-es processzor és
az ezzel szerelt MacBookok, az új,
27 hüvelykes képátlójú IMac Próra
is számítani lehet, amibe vagy az
M1 Pro vagy az M1 Max proceszszor kerül, de még az M2 sem teljesen kizárt. Vagyis vannak távlati
tervek, de a tech és az Apple szerelmesei idén is lesz amire elköltsék a pénzüket. Az biztos, hogy
nem fogunk új termékek nélkül
maradni.

forrás: hvg.hu
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Élménydús téli táborokban találkoztak
az e-KP diákjai
Csapatépítő téli táborokban tanulhattak és ismerkedhettek a Mathias Corvinus Collegium
(MCC) erdélyi Középiskolás Programjának (eKP) diákjai. A Havasnagyfaluban és Székelyvarságon rendezett találkozók lendületet
adtak a második félévhez, amely még rengeteg izgalmat tartogat a fiataloknak. Az erdélyi
Középiskolás Programban jelenleg 1320 diák
vesz részt.

Nagy érdeklődésnek örvendtek az idei téli táborok:
a két erdélyi régióból 83 középiskolás vehetett részt a
Havasnagyfaluban és Székelyvarságon rendezett februári találkozókon. A téli táborok szervezői ezúttal
is kiemelten odafigyeltek arra, hogy maradandó
élményekkel gazdagodjanak a résztvevők, a kapcsolatépítés, ismerkedés és játékok mellett pedig érdekes tanulnivalókat is csempésztek a tevékenységek
közé.
Havasnagyfalu 48 diáktól lett hangos február 18–20.
között, Székelyvarságra pedig 35 diák érkezett február
25–27-én. A két helyszínen egymást tükrözték a programok. Az első este ismerkedős játékokkal telt, hogy
összerázódjon a csapat (a szobabeosztás is úgy készült
el, hogy a komfortzónából kimozdulva új diáktársakkal
találkozzanak a résztvevők). Szombaton a Case Solvers történelmi témájú, interaktív esettanulmányi tréninggel indult a nap – Havasnagyfaluban Domokos

Klára, Székelyvarságon pedig Balázs Marcel igyekezett megszerettetni a diákokkal ezt a kutatási módszert.
Délután és az esti órákban csoportos logikai és ügyességi játékokkal, vetélkedőkkel, átalakított activityvel
szórakoztak a résztvevők. Utolsó nap, búcsúzás előtt
lovas kocsikkal fedezték fel a két település környékét,
Havasnagyfalu fenyveseit, befagyott patakját, Varság
kilátóját és a közeli erdőt. Zsiga Karola programkoordinátor szerint mindkét tábor remek hangulatban telt,
a diákok aktívan, érdeklődéssel vettek részt a szakmai
programokon, emellett felejthetetlen élményeket szereztek, és ami még fontosabb: új barátságok születtek.
„Örülünk, hogy a téli táboraink is ilyen népszerűek
a középiskolások körében. A januári felvételi kampány
után 597 középiskolás csatlakozott az MCC erdélyi
programjához, munkatársaink pedig figyelnek arra,
hogy a csapatépítő alkalmakon egyensúlyban legyenek az élmények és a szakmai programok, és hasznos
kapcsolathálót alakíthassanak ki a diákok” – nyilatkozta Talpas Botond, az MCC erdélyi tevékenységért
felelős igazgatója. Elmondta: a tanév második félévében további online társadalomtudományi kurzusokkal,
izgalmas e-KP szombatokkal, nyelvoktatással és táborokkal mozgatná meg középiskolásait az MCC, változatos foglalkozásokat, hasznos tudást biztosítva a
fiataloknak Erdély hét nagyobb városában.
(közlemény)
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Hatékonyabb intézkedések
a földrengésbiztonság
érdekében
217 millió eurót biztosít a
fejlesztési minisztérium az
épületek földrengésbiztossá
tételére, jogszabály- és stratégiareformot készített elő a
szaktárca, és biztosítani
fogja az épületfelújítással
kapcsolatos tervezés, közbeszerzés és kivitelezés szakmaiságát – jelentette be
Cseke Attila fejlesztési miniszter az 1977-es földrengés évfordulója alkalmával.

A szaktárcavezető a fővárosban,
a Román Akadémia által szervezett megemlékezésen összegezte
az ország eddigi erőfeszítéseit a
földrengésbiztonság területén. „A
forradalom óta csupán néhány tucatnyi épületet sikerült biztonságossá
tenni,
a
jelenlegi
finanszírozás és a hatályos rendelkezések eredménytelennek bizonyultak” – mondta el.
Cseke Attila hangsúlyozta: a
fejlesztési minisztérium felméri
országos szinten az épületek biztonságát, és elkezdi az első és második veszélykategóriába sorolt

épületek felújítását. A szaktárca
ugyanakkor kidolgozott egy új törvénykezést, amely többéves ciklusokban
100
százalékos
finanszírozást biztosít, amelyből
nemcsak a tömbházlakásokat, de a
közintézményeket is felújíthatják.
„Az épületek teljes körű felújításán dolgozunk. Ha egy ingatlant
javítani kezdenek, biztosítani fogjuk az energiahatékonyságot, a
tűzvédelmi biztonságot és a földrengésbiztonságot is. Erre dolgoztuk ki a megfelelő jogszabályt és
stratégiát” – magyarázta el Cseke
Attila.
A fejlesztési minisztérium a
helyreállítási alapból különített el
217 millió eurót, az összegből körülbelül 100 tömbházlakást és
250 közintézményt lehet földrengésbiztossá tenni. A minisztérium ugyanakkor, az alárendelt
intézményei révén, biztosítani
fogja az épületfelújítással kapcsolatos tervezés, közbeszerzés
és kivitelezés szakmaiságát – zárta
Cseke Attila.
(RMDSZ-tájékoztató)

Egységes fellépés
a menekülők megsegítéséért

RMDSZ: így segítsünk hatékonyan az ukrajnai
bajbajutottakon, kárpátaljai magyarokon
Az RMDSZ amellett, hogy csatlakozott a
Híd Kárpátaljáért segélyprogramhoz, partnerséget kötött a Romániai Máltai Szeretetszolgálattal is. Ezeken a pénzgyűjtési akciókon
keresztül a leghatékonyabban tudjuk eljuttatni
adományainkat az ukrajnai bajbajutottaknak,
kárpátaljai magyaroknak – a háborús menekülteknek és a háborús övezetekben rekedt
személyeknek egyaránt.
Arra kérjük közösségünk tagjait, a romániai
magyar embereket, hogy legyenek szolidárisak, és lehetőségeikhez mérten adakozzanak a
Híd Kárpátaljáért segélyprogramon vagy a
Máltai Szeretetszolgálaton keresztül. Emellett
adománycsomagjaikat eljuttathatják megyei
szervezeteinkhez is.
Az RMDSZ továbbra is folytatja a humaniFotó: Nagy Tibor
tárius munkát, ugyanakkor a román kormány
A számla tulajdonosa: Magyar Ökumenikus Segélytagjaként támogatja a háborús menekültek fogadását
és minden olyan kezdeményezést, amely a háború le- szervezet
Megjegyzésben feltüntetni: Híd Kárpátaljáért
zárását, a segítségnyújtást célozza. A háború első napjától – szervezeteink, önkormányzataink révén –
Romániai Máltai Szeretetszolgálat
gyűjtéseket szervezünk és gyűjtésekbe kapcsolódunk
ASOCIAŢIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ
be országszerte, szálláshelyet, meleg ételt biztosítunk
a menedékkérőknek. Ugyanakkor önkénteseket tobor- ÎN ROMÂNIA
IBAN-szám: RO80BACX0000003026889018
zunk, hiszen rengeteg adomány érkezett a határhoz,
SWIFT: BACXROBUXXX
amit szállítani, adminisztrálni kell.
Számlavezető bank: UNICREDIT BANK
Segítünk, Kárpátalja!
CIF: 4289018
SUCURSALA MATEI CORVIN
Híd Kárpátaljáért segélyprogram
PALATUL JOSIKA, PIAŢA UNIRII 10, CLUJ-NASWIFT: OTPVHUHB
POCA 400015
IBAN-szám: HU45117117112222222200000000
(RMDSZ-tájékoztató)
Számlavezető bank: OTP Magyarország

„Mélységesen elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz inváziót
Ukrajna
ellen.
A
nemzetközi közösségnek minden
eszközt, szankciót fel kell használnia, hogy Oroszországot rákényszerítse a háború megállítására.
Aggódunk azokért az anyákért,
akik gyerekeikkel menekülnek
Ukrajnából, főleg azért, mert sebezhetőségük miatt a migrációs
útvonalak mentén emberkereskedelem áldozatává válhatnak vagy
éppen szexuális szolgáltatások
nyújtására kényszeríthetőek, hogy
a gyermekeik számára szükséges
napi élelmet megkaphassák. Jelenleg minden Ukrajnával határos
nyugati ország a megsegítésükre
igyekszik. Ezeknek a nőknek kiemelt védelemre van szükségük:
egységes fellépésre az EU részéről, hogy elhárítsunk minden feltételezhető veszélyforrást” – hívta
fel a figyelmet Csép Éva Andrea,
az RMDSZ parlamenti képviselője a nemzetközi nőnap alkalmából az Európai Parlament Nőjogi
és Esélyegyenlőségi Bizottságának parlamentközi ülésén. A
Maros megyei törvényhozó továbbá rámutatott arra is, hogy a
menekült nőknek, anyáknak és
gyermekeiknek jogi és pszichológiai tanácsadást kell biztosítani.
Az eseményen Roberta Met-

sola, az Európai Parlament elnöke
tiszteletét fejezte ki az ukrán nők
iránt, akiket arra kényszerítettek,
hogy elhagyják otthonaikat, és
bunkerekbe meneküljenek. „Ez is
bizonyíték a bátorságukra, erejükre és ellenállóképességükre
még a legrosszabb körülmények
között is.” A találkozóra videóüzenetben jelentkezett be Ivanna
Klympush-Tsintsadze ukrajnai
parlamenti képviselő, aki az ukrajnai helyzetről tájékoztatta a jelenlevőket, és az élethez való jog
megvédésére hívta fel a figyelmet.
A nemzeti parlamenti képviselők
mellett jelen volt az ülésen Élisabeth Moreno, Franciaország
nemek közötti egyenlőségért felelős minisztere, valamint Věra Jourová, az Európai Bizottság
alelnöke is.
A találkozó „az európai nők
ambiciózus jövője a világjárvány
után” témára épült, ahol a mentális
megterhelés, a nemek közötti
egyenlőség a távmunkában és a fizetés nélküli szociális munka témáját érintették a jelenlevők. A
nemzetközi nőnapot ünneplő parlamentközi találkozón számos európai parlamenti és nemzeti
parlamenti képviselő fejezte ki
szolidaritását az ukrán nemzet és
az ukrán nők iránt.
(RMDSZ-tájékoztató)

Románia nem keveredik fegyveres
konfliktusba Oroszországgal

Romániának nincs semmi oka arra, hogy fegyveres konfliktusba keveredjen Oroszországgal, és ez nem is fog megtörténni – közölte hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnöke.

„Mindannyian tudjuk, mi történik Ukrajnában, és én úgy gondolom,
hogy amit Vlagyimir Putyin jelenleg tesz, amire buzdítja az orosz
népet, az elfogadhatatlan 2022-ben” – fogalmazott Marcel Ciolacu. A
pártelnök hozzátette, Romániának jelenleg nincs oka arra, hogy fegyveres konfliktusba keveredjen Oroszországgal, és szerinte ez nem is
fog megtörténni. Ciolacu úgy véli, hogy az orosz–ukrán háború gazdasági hatásait az egész világ megérzi majd, de Európa, ezen belül
pedig a legközelebbi országok fogják a leginkább megsínyleni ezt a
helyzetet. „Meggyőződésem, hogy megtaláljuk majd a legjobb megoldásokat a válság leküzdésére” – nyomatékosította. (Agerpres)
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Cseke Attila: hétfőtől pályázhatnak
az önkormányzatok
a gázhálózati beruházásokra

Országszerte hideg lesz
a héten

Ezen a héten nagyon hideg
lesz országszerte, március
14-étől azonban fokozatosan felmelegszik az idő –
derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)
március 7-e és 20-a közötti
időszakra érvényes előrejelzéséből.

Erdélyben sokkal hidegebb lesz
ezen a héten, mint ilyenkor általában, a nappali csúcsértékek átlaga
mínusz 2 és plusz 2 fok között
mozog majd, éjszaka és reggel
pedig fagy lesz, hétvégére mínusz
14 fokig csökken a hőmérséklet.
Jövő héten aztán felmelegszik az

idő, a maximumok átlaga eléri a hét
végére a 10-12 Celsius-fokot, és éjszaka sem csökken mínusz 3 fok alá
a hőmérséklet. Kevés csapadékra
szerdáig, majd március 16-a után
lehet számítani.
A hegyekben is rendkívül hideg
lesz a héten, a nappali maximumok
átlaga mínusz 10 és mínusz 2 Celsius-fok között alakul, éjszaka mínusz 17, mínusz 10 fokig hűl a
levegő. Jövő héten nappal 2-4 fok,
éjszaka mínusz 4, mínusz 3 fok várható. Csapadék minden nap előfordulhat, nagyobb mennyiségben a
jelzett időszak első és utolsó napjaiban. (Agerpres)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Árpilis 26-ig iktathatják kéréseiket az önkormányzatok az Anghel Saligny finanszírozási
programon keresztül támogatott gázhálózati
beruházásokra – jelentette be Cseke Attila
fejlesztési miniszter.

A szaktárcavezető rámutatott: megjelent a Hivatalos Közlönyben a 278/167/2022-es közös miniszteri
rendelet, amely az Anghel Saligny beruházásokra vonatkozó alkalmazási szabályozását tartalmazza, ezért
a minisztérium hétfőtől a következő 45 napban várja
a pályázatokat.
A szaktárca továbbá az önkormányzatok rendelkezésére bocsátotta a https://investitii.mdlpa.ro digitális
felületet, ahol iktatni lehet a finanszírozási kérvényeket.

Mint ismeretes, a fejlesztési minisztérium 50 milliárd lejt különített el az utak, hidak, víz-, szennyvízés gázhálózatok kiépítésére, kibővítésére és korszerűsítési munkálataira, továbbá átvesz újabb 105 gázhálózat fejlesztésére vonatkozó finanszírozási kérést
az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumától. Az RMDSZ javaslatára így a kormány összesen
55,5 milliárd lejjel támogatja a közüzemesítést.
„Ebből az összegből 2.500 km gázhálózatot építünk és 150.000 családot kötünk rá a kibővített, korszerűsített hálózatra” – hangsúlyozta Cseke Attila,
majd hozzátette: a pályázatok érkezési sorrendje nem
számít, a cél az, hogy jól megírt, támogatható kéréseket kapjon a szaktárca.
(RMDSZ-tájékoztató)

Meghosszabbított pályázati határidő

Tizenkét turisztikai-kulturális útvonal
kialakítására
Egy héttel meghosszabbítják a 12 turisztikai-kulturális útvonal kialakítására kiírt pályázat
benyújtásának
határidejét.
A
hosszabbítás oka, hogy a szomszédos Ukrajnában háború zajlik, a romániai hatóságokra
pedig soha nem látott teher nehezedik a humanitárius segítségnyújtás miatt. Az ország
kulturális-turisztikai örökségét népszerűsítő
útvonalak kiépítésére ezért március 13-a helyett március 20-ig várják a javaslatokat.

Az országos helyreállítási tervből megvalósuló
Hívogató Románia országjáró projekt célja javítani a
turisztikai célpontok elérhetőségein, a turisztikai infrastruktúra minőségén, bővíteni a turisztikai kínálatot
a kulturális és a természeti örökség hasznosításával,
a szolgáltatások, élmények minőségének emelésével.
A projekt költségvetése 103 millió euró.
Több száz műemlékből alakítják ki a kastélyok
útját, erdélyi kúriák útját, bojárházak útját, erődtemplomok útját, fatemplomok útját, moldvai kolostorok
útját, a Szent László utat, a római erődítmények útját,
a várak útját, illetve így valósul meg a Duna-delta
kulturális összképének helyreállítása, a hagyományos
gasztronómia útja és a hagyományos építészettel rendelkező falvak útja.
„A háborús helyzet mindannyiunkat nehéz helyzetbe hoz. Számos határ menti önkormányzat kérte a
határidő meghosszabbítását. Mindannyian próbálunk
segíteni, ki-ki saját lehetősége szerint. Természetesen
folytatnunk kell az eddig elkezdett munkát is, de most
a legfontosabb, hogy a rászorulóknak minden segítséget megadjunk, ezért is hosszabbítottuk meg a pá-

lyázási határidőt egy héttel” – mondta Hegedüs
Csilla, az európai alapok minisztériumának államtitkára, a program koordinátora.
A 12 útvonal 370 turisztikai látványosságot foglal
magába, ebből 225 épületet fel is újítanak. Minden
turisztikai útvonalnak lesz egy népszerűsítő stratégiája, online és fizikailag is elérhető népszerűsítő anyagokkal, amelyek majd utazási irodákban,
repülőtereken is elérhetőek lesznek. Különböző intézmények, önkormányzatok, műemlék-tulajdonosok
tehetnek javaslatokat műemlékekre, amelyeket egy
minisztériumközi konzultáció során építenek be a 12
turisztikai-kulturális útvonalba.
A kastélyok útja, erdélyi kúriák útja, bojárházak
útja, erődtemplomok útja, fatemplomok útja, moldvai
kolostorok útja, a Szent László út, a római erődítmények útja, a várak útja esetében pályázhatnak területi
közigazgatási egységek vagy ezek partnerei, megyei
tanácsok, jogi személyek, egyházi szervezetek, civil
szervezetek.
A Duna-delta kulturális összképének helyreállítása
és a hagyományos építészettel rendelkező falvak útja
esetében pályázhatnak megyei tanácsok, területi közigazgatási egységek, civil szervezetek, magánszemélyek. A hagyományos gasztronómia útja esetében
pályázhatnak megyei tanácsok, illetve ezek partnerszervezetei.
A restaurálást/rehabilitálást szolgáló beruházásokat
az Országos Befektetési Társaság és a projektmenedzsment osztály koordinálja. A PNRR által finanszírozott beruházások befejezésének határideje 2026.
június 30. (RMDSZ-tájékoztató)

Fotó: Horváth Éva

Fotó: Antalfi Imola

Növelnék a védelmi kiadásokat

A legmodernebb technikával
szerelik fel a hadsereget
Vasile Dîncu védelmi miniszter hétfőn kijelentette, hogy a
legmodernebb
technikával
szerelik fel a hadsereget a védelmi kiadások növelésének
jóváhagyása után.

A tárcavezető a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu légi támaszponton nyilatkozott a sajtónak.
Újságírói kérdésre elmondta: ha a
védelmi kiadások a bruttó hazai termék (GDP) 2,5 százalékára emelkednek, felgyorsul a román
hadsereg korszerűsítése. Dîncu új
fegyverzet, katonai helikopterek és
repülők beszerzését helyezte kilátásba. „A hadsereg korszerűsítésének már korábban meg kellett volna
történnie” – jelentette ki.
Szintén kérdésre válaszolva a miniszter beszélt arról is, hogy a Mi-

hail Kogălniceanu légi támaszpontot fejleszteni fogják, egy nagyon
nagy összegű beruházással növelik
a kapacitását. Megjegyezte, hogy a
NATO katonáinak egy része nem
fog folyamatosan ezen a bázison
állomásozni, mert hadgyakorlatokon vesznek részt az ország területén. „Annyi katona állomásozik
majd itt, ahányra szükség lesz a
helyzet függvényében” – tette
hozzá.
Vasile Dîncu hétfőn a holland védelmi miniszterrel, Kajsa Ollongrennel találkozott a Mihail
Kogălniceanu légi támaszponton,
ahol március 24-ig a holland hadsereg 11. légiszállítású rohamdandárjának mintegy 150 katonája vesz
részt egy nemzetközi hadgyakorlaton. (Agerpres)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad
Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (15129-I)

ADÁSVÉTEL

FAMETSZÉST, permetezést vállalok.

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,

Tel. 0770-621-920. (14869)

cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajaví-

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (15130-I)

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653905. (sz.-I)

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.

tást, bármilyen kisebb javítást és

Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.

mindenféle más munkát, kerítéské-

(15039)

szítést is. Tel. 0740-756-103. (14732)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

munkát és bármilyen javítást. Hívja-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

nak bizalommal. Tel. 0767-837-782.

(14975)

(14836)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogos-

MINDENFÉLE

munkát,

-javítást,

bármilyen

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15164)
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„Emlékek varázsa melegíti lelkünk,
szívünkben érezzük Őt, soha nem felejtjük.
Álmok, emlékek, szép szavak,
ez minden, ami a múltból megmaradt.
Tátongó űr lelkünkben a hiány,
néha kicsit csendesül, de örökké fáj.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon, jó szomszéd, ismerős, az
ákosfalvi születésű
özv. DANGULY JOZEFINA
az Imatex volt alkalmazottja
életének 86. évében, 2022. március 5-én csendesen megpihent.
Temetése március 9-én, szerdán 13 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temető felső kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúznak lányai: Éva, Icu, Jutka, három veje, valamint négy
unokája. (15194-I)

építkezési munkát és sürgősségi jaCÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást,
festést.
Tel.
0774-574-527. (14869-I)

vítást, meszelést. Készítünk kerítést,

ELŐKÉSZÍTÜNK tömbházbeli pincé-

kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%

ket bármilyen eshetőségre: kitakarít-

kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Mik-

juk,

lós. (14843)

berendezzük. Tel. 0743-512-168.

fertőtlenítjük,

kifestjük,

(15187)

Közlemény
Marosvásárhely Megyei Jogú Város pályázatot hirdet vissza nem térítendő finanszírozás nyújtására a 2022-es évre ifjúsági és ifjúságnak
szóló projektekre.
A pályázati útmutató és a finanszírozási kérelem megtalálható a
www.tirgumures.ro honlapon. (Bővebb tájékoztatás a 0265-268-330as telefonszámon, 162-es mellék.)
A 2022-es évre a finanszírozási kérelem benyújtási határideje: 2022.
április 8.
Soós Zoltán polgármester
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,
hidegtálak készítése

- 0740-083-077
- 0365/404-664

• Prefektúra

- 0265/266-801

• RDS–RCS

- 0365/400-401
- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen

kis

0746-972-003,

javítást.
György

Tel.

(14716-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember, változzék át bár porladó
örökké.

- 0265/200-928

Kegyelettel emlékezünk a nagyteremi

születésű

KELEMEN

- 0265/215-702

MIHÁLY KARCSI volt nyárádtői

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

lakosra halálának 8. évforduló-

- központ

- 0265/208-800

ján. Szerető családja. (15189)

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
- 0265/236-284

ELHALÁLOZÁS

• 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.

Nemzeti Színház asztalosa.
előtt, és ezúton fejezi ki őszinte részvétét a gyászoló család-

- hideg víz-csatorna

• Vasútállomás

Ungvári István 1977-től 1984-ig, majd 1987-től 2018-ig volt a
A Nemzeti Színház közössége kegyelettel fejet hajt emléke

rögökké, bennünk tovább él

- 08008 208-888

UNGVÁRI ISTVÁN
elhunytáról.

- 0265/929

• Aquaserv:

Megrendüléssel értesültünk volt kollégánk,

Attila.

- 0800-801-929

- 0800/800 928

Szomorúan értesültünk, hogy meghalt
dr. SCHELL LÁSZLÓ.
Hálával gondolunk arra a sok segítségre, amit keresztfiának,
Zsoltnak nyújtott.
Hozzátartozóinak vigasztalódást kívánunk, kedves egyéniségének emlékét szeretettel őrizzük.
Zsuzsa és Kati. (15191-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

nak.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége. (sz.-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagymama, anyós,

férj, édesapa, nagyapa, após,
testvér, sógor, rokon és barát,
ZSIGMOND ZOLTÁN
életének 76. évében hosszas
szenvedés után csendesen megpihent.
Temetése 2022. március 10-én 13
órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (15200-I)

nagynéni, keresztanya, jó szomszéd, ismerős,
özv. ISZLAI LAJOSNÉ
szül. VÉG IRMA
életének 87. évében megszűnt
élni.
Szerettünk örök nyugalomra helyezése 2022. március 9-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (15196)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BOÉR GYÖRGY
a szeretett férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, após, barát és
szomszéd, a Metalotehnica volt
dolgozója március 6-án, életének
84. évében hosszas szenvedés
után megpihent.
Temetése március 9-én, szerdán
14 órakor lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (15202-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagyapa, dédapa, szomszéd és ismerős,
GÁL LÁSZLÓ
életének 94. évében 2022. március 5-én csendesen megpihent.
Temetése március 8-án 15 órakor
lesz a marosszentgyörgyi temetőben, unitárius szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (15203)

özv. LOKODI IMRÉNÉ
szül. KACSÓ RÓZA
életének 81. évében hosszú, súlyos szenvedés után elhunyt.
Temetése szerdán, március 9-én
13 órakor lesz a mikházi ravatalozótól.
Gyászoló szerettei. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(66289)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256)
FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143-I)
CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk egy személyt PERECSÜTÉSRE. Érdeklődni a 0745-668-883-as telefonszámon. (22982-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló
családnak
GÁL
LÁSZLÓ
volt
klubtagunk
elhunyta
miatt
érzett
fájdalmában. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
marosvásárhelyi
Klubja. (15184-I)

Magányosok
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Romániai importőr cég
ÁRUMOZGATÓ
munkatársat alkalmaz
Feladatok:
– áruraktározási tevékenységek
– a megrendelések összekészítése
– a telephely karbantartása
– esetenként kiszállítási és kivitelezési munkálatok
Amit kínálunk:
– kihívásokkal tele munka
– továbbfejlődési lehetőség
– a betanulási időszakot követően versenyképes,
teljesítményarányos fizetés
Elvárások:
– középfokú végzettség
– B kategóriás jogosítvány
– hatékony feladatmegoldó képesség
– kiváló fizikai erőnlét
– román és magyarnyelv-tudás
– logisztikai tevékenységben való jártasság előny
– építőipari tapsztalat előny
– targoncakezelői képzettség előny
– számítógépes ismeretek előny
A munkavégzés helye: Nyárádtő (Ungheni).
Jelentkezési határidő: 2022. 03. 31.
Jelentkezés az állásra:
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, magyar és román nyelvű önéletrajzát március 31-ig küldje el az
info@transgranit.com e-mail-címre, vagy személyesen benyújthatja cégünk székhelyén: Nyárádtő, Fő út 446/B szám. Érdeklődni
a 0265-328-663-as telefonszámon.
Minden pályázó anyagát bizalmasan kezeljük!

