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Egyre ismertebb, mind többen látogatják

Húsvéti vásár Szovátán
Mindennél
fontosabb az élelmiszer-előállítás
Nemsokára megkezdődnek a tavaszi
munkálatok. Ezt megelőzően az
RMGE-Maros, a Szülőföldön okosan
című programja szerint, tájékoztató
körutat tartott, ahol az aktuális agrárpolitikai kérdések mellett a gazdákat
felvilágosították a pályázási lehetőségekről, szakmai tanácsokkal látták el,
de mindenekelőtt arra ösztönözték
őket, hogy a körülményektől függetlenül dolgozzák meg a földeket.

____________4.
Jövőben nagy
újítást kaphatnak
az iPhone-ok

Egyre többen keresik a vásárt, termelők és vásárlók egyaránt – mondják a szervezők

Fotó: Gligor Róbert László

A közeledő húsvétra való tekintettel természetesen a festett, díszített
Szombaton nem zöldséggel vagy a hétvégi asztalra való áruval telt meg a szovátai új piac, hanem tavaszi, élénk színek, tojások kapták a főszerepet, a fa, műanyag, viasz és mézespogácsa egyaérdeklődés, vidámság költözött a térre a borús, hűvös napon. ránt alkalmas a tavaszi ébredést, az örök újjászületést, a természet ciklikusságát felidézni. A színes tojások mellett természetesen voltak fából
Harmadszor rendezett húsvéti vásárt a városháza.
Gligor Róbert László

(Folytatás a 10. oldalon)

Évről évre egyre inkább megfigyelhető
az a jelenség, hogy már nem az
abban az évben érkező készülékről
folynak a találgatások, hanem a jövő
évi modellről. Ez most sincsen másképpen. Bár még messze van szeptember és az iPhone 14 széria,
aminek kapcsán még most is vannak
kérdőjelek, például, hogy lesz-e
iPhone 14 Mini, a The Elec már a
2023-as iPhone-felhozatalról oszt
meg pletykákat.

____________8.

Liberális telenovella
Mózes Edith
Gheorghe Flutur fogja vezetni a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) a
jövő vasárnap sorra kerülő rendkívüli kongresszusig, amelyen új elnököt választanak, deült ki a párt politikai bürójának ülése után, amint
az is, hogy a pártfőtitkári teendőket Lucian Bode látja el ideiglenesen.
A liberálisok botrányos telenovellája újabb epizódjának voltunk
tanúi a hét végén, miközben Ukrajnában nem csitult a háború, Magyarországon parlamenti választásokat tartottak, itthon pedig az időjárás meg az egyre növekvő árak járattak áprilist az emberekkel.
Florin Cîţu szombaton jelentette be a sajtónak, hogy lemond a PNL
elnöki tisztségéről. Állítása szerint személyesen szándékozott megtenni
a végrehajtó büró előtt, de az összehívásra csupán Dan Vîlceanu, Theodor Stolojan és Cristian Băcanu jelent meg. Azok pedig, akik alig fél
évvel ezelőtt teljes mellszélességgel, sőt hisztérikusan kiálltak mellette,
és segítettek neki kibillenteni az elnöki székből Ludovic Orbant, most
nagy hangon a fejét követelték.
A jelek szerint „a mór megtette a kötelességét” és mehet: sőt, tetszik,
nem tetszik, mennie kell. A kongresszuson Nicolae Ciucă miniszterelnököt tervezik elnökké ütni, bár ő maga állítása szerint egyelőre csak
„mérlegeli a lehetőséget”.
Cîţu kijelentette: ha a PSD nem lenne kormányon, nem mondott
volna le pártelnöki tisztségéről. De úgy érzi, egyedüliként tart ki a liberális elvek mellett.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Közúti baleset a Mezőségen
A Nap kel
6 óra 55 perckor,
lenyugszik
19 óra 56 perckor.
Az év 95. napja,
hátravan 270 nap.

Ma VINCE,
holnap VILMOS
és BÍBORKA napja.
VILMOS: a germán eredetű
Wilhelm név latinos Vilhelmus
alakjából származik, jelentése
akarat + (védő)sisak.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

5., kedd

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 12 0C
min. -2 0C

BNR – 2022. április 4.

1 EUR

4,9437

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,4875
1,3404
278,1553

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
A Magyarpolányi Művésztelep tárlata
Marosvásárhelyen
Különleges kiállítást lát vendégül a marosvásárhelyi Art
Nouveau Galéria. Az április 8-án, pénteken 17 órakor nyíló
tárlat a Magyarpolányi Művésztelep közel négy évtizedes
munkásságáról nyújt képet az érdeklődőknek. A Diénes Attila szobrászművész, illetve képzőművész kollégája, Csabai
Tibor kezdeményezte nemzetközi alkotótáborok számos
magyarországi és határon túli szobrászt, grafikust, festőt
ösztönöztek alkotásra az elmúlt években az Europa Nostradíjas, szép dunántúli településen. Az általuk létrehozott gazdag gyűjteményt már többfelé bemutatták. A mostani
marosvásárhelyi csoportos kiállításon közel félszáz művész
munkája kerül közönség elé. A megnyitón Wehner Tibor
művészettörténész és Gheorghe Mureşan szobrászművész
ajánlja a rendezvényt a nézők figyelmébe.

Budapesti vendégszereplések
az Arielben
A budapesti Láthatáron csoport két, 16 éven felüli nézőknek
ajánlott előadással szerepel áprilisben a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. 10-én, vasárnap 18
órától Kincses Réka A megmentő című darabját, 12-én,
kedden szintén 18 órától a Hagyaték című produkciót láthatja az Ariel színház közönsége. Az alkotók mindkét előadás után közös beszélgetésre várják a nézőket Kádár
Annamária pszichológus vezetésével. A helyek száma korlátozott, ezért előzetes helyfoglalás szükséges a 0747-942181-es
telefonszámon
(sms-ben
is)
vagy
az
arielszinhaz©gmail.com e-mail-címen.

Múzeumpedagógiai foglalkozás
középiskolásoknak
A Maros Megyei Múzeum történeti osztálya márciustól májusig bonyolítja le legújabb múzeumpedagógiai kísérleti projektjét, amelynek címe: A történelmet a múzeumban (is)
tanulják. Céljuk a diákok történelmi és helytörténeti ismereteinek az iskolai tananyagon és a tantermen kívüli bővítése. A történelemtanítás új dimenziójára összpontosítva, a
hangsúly nem a politikai és diplomáciai eseményeken,
hanem a történelem emberi megközelítésén lesz, az egyszerű katona, polgár, falusi ember, illetve az átlagember
életén keresztül. Az alkalmazott múzeumpedagógiai módszerek a szituációs játékot, a drámát, a kreatív írást és a
szerepjátékot ötvözik, hogy az élményt a lehető leghitelesebbé tegyék, és a diákokat aktív részvételre ösztönözzék.
Résztvevők: 150 tanuló és három történelemtanár.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Szerencsére nem ütközött össze más járművel
április 3-án, vasárnap Mezőkirályfalva és Faragó
között az a személyautó, amely eddig ismeretlen
körülmények között szenvedett közúti balesetet,
aminek nyomán anyagi kár keletkezett.

Április 3-án, vasárnap a déli órákban Mezőkirályfalva
és Faragó között egy személyautó hídfőnek ütközött, és
felborult – tájékoztatott közleményében a Maros megyei
Horea Vészhelyzeti Felügyelőség. A mentésben a mezőrücsi és sármási tűzoltók vettek részt, és megakadályozták
az oldalára borult jármű kigyulladását. A jármű négy utasa
közül hárman enyhébb sérülésekkel megúszták, a negyedik
személyt a SMURD rohammentő szolgálat ügyeletesei a
helyszínen ellátták.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség sajtóképviselője
megkeresésünkre elmondta, hogy április 3-án 13.30 óra
körül a DN16 országúton egy jármű Mezőkirályfalva –
Szászrégen irányába tartva, Faragó külterületén közúti balesetet szenvedett. A jármű 37 éves vezetője és egyik utasa
enyhébb sérüléseket szerzett. Az alkoholszonda negatív értéket mutatott, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, a járművezető nevére bűnügyi dossziét állítottak ki.
(pálosy)

Fotó: ISU

Folytatjuk a tavaszi nagytakarítást
Marosvásárhelyen
Zajlik a tavaszi nagytakarítás, amely május 10éig tart. A szemeteskocsik hétfőtől szombatig 7–
16 óra között haladnak végig a városon, egy
előre meghatározott ütemterv szerint. Húsvétpénteken, -hétfőn és -kedden nem járnak a szemeteskocsik.

Zöldszám: 0800.800.396.
Kedd, április 5.: Árvácska, Nárcisz, Mimóza, Bábolna,
Borona, Ibolya, Vető, Kertész, Tudor Vladimirescu – pénzügy, Liliom, Agyag, Petrilla, Predeál, Budai Nagy Anatal,
Dâmboviţa, Sas, Bucsecs, Zernyest, Hársfa, Alkony, Nyárád.
Szerda, április 6.: Tudor Vladimirescu, a Budai utcától,
Cserealja, Királykút, Brassó, Arató, Moldova, Năvodari,
Szelistye, Magascsorgó, Bazsalikom, Vadász, Bucsin, Kovászna, Hátszeg, Vrancea, Sellemberk.

Csütörtök, április 7.: Pandúrok, Erdély, Bánság, Cernavodă, Máramaros, Munténia, Zsidó Vértanúk, Bodoni Sándor, Eke, Szorgalom, Gyümölcskertész, Méhész, Halmok
köze, Hollókő.
Péntek, április 8.: 1918. December 1., Tisztás, Erzsébet
királyné, Ferdinánd király, Jeddi, Szent István, Szent
János, Ágacska, Rügy, Negoj, Erdőalja, Gyémánt park,
Merészség, Termékenység, Haladás, Munka, Jövő, Testvériség, Harmónia, Dicsőség, Tulipán, Barátság, Szemenik.
Szombat, április 9.: Kinizsi Pál, Sinaia, Mihai Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag, Beszterce, Lovasság-Kossuth, Aurel Filimon, Horea, Ballada, Bartók Béla,
Nyomda, aluljáró.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

Húsvéti koncertsorozat
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány egyedülálló
koncertsorozattal készül a húsvétra. A nagyböjtben három
erdélyi városban szerveznek három, a történelmi egyházak
különböző felekezeteihez tartozó templomban koncertet,
amelyen énekesek és kórusok lépnek fel népi énekekkel,
egyházi énekekkel, barokk és reneszánsz zeneművekkel.
Marosvásárhelyen a Vártemplomban április 14-én 18 órától nagycsütörtöki koncert lesz. Kolozsváron az evangélikus-lutheránus templomban ugyancsak nagycsütörtökön

RENDEZVÉNYEK
Diénes Attila és Diénes Kinga
kiállítása

Április 8-án, pénteken 18.30-kor a marosvásárhelyi
Bernády Házban is új tárlat nyílik. Vásárhely szülötte,
az 1988-tól Magyarországon élő Diénes Attila Munkácsy-díjas szobrászművész és felesége, Diénes Kinga
bőrművész közös kiállításon mutat be válogatást az eltelt években készült alkotásaiból. A művészeket és műveiket Csabai Tibor képzőművész és Nagy Miklós Kund
művészeti író méltatja a megnyitón.

Ludi Megalenses
a mikházi régészeti parkban

A mikházi régészeti park újranyitása és a műemlékek
világnapja alkalmából a Maros Megyei Múzeum április
9-én, szombaton 10 és 16 óra között várja az érdeklődőket a Ludi Megalenses rendezvényre. A TIME BOX
pavilonokban tárlatvezetést tartanak, a régészeti park-

17 órától kezdődik a műsor. A marosvásárhelyi koncert
előadói Kásler Magdi népdalénekes, az Üver zenekar és a
Cantuale énekegyüttes, Nyilas Szabolcs vezetésével. A
program igazi különlegessége Mozart egykori mentora,
Giambattista Martini, valamint a kissé elfeledett szegedi
kiváló zenész, König Péter két-két opusának bemutatása.
Szeretettel várják az érdeklődőket a közös ünnepi hangolódásra a zene és ének által. A koncertekre a belépés ingyenes.
ban családi interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásra, római katonai felvonulásra, katonai bemutatókra
is sor kerül, illetve számos más meglepetés is lesz. A
belépés ingyenes.

Makkai Gyöngyvér szerzői estje

Április 6-án, szerdán 19 órától a Kultúrpalota kistermében Makkai Gyöngyvér két dalkötetével ismerkedhet meg a közönség. A meghívott énekművészek
előadásában a Pislákoló fények közt és az Érintkezések című, most bemutatásra kerülő kottákból hangzanak el művek, valamint sor kerül a Madárvonulás című
vonósnégyes ősbemutatójára is a Tiberius kvartett tolmácsolásában. Fellépnek: Beatrice Iordache, Madaras Ildikó, Vass Annamária, Szabó Péter, Buta Árpád
Attila, Suba László énekművészek, a Tiberius vonósnégyes: Molnár Tibor (hegedű), Lokodi Károly (hegedű), Molnár József (brácsa), Zágoni Előd (cselló),
valamint közreműködnek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem zene szakos hallgatói. Zongorán kísér
a szerző (Makkai Gyöngyvér). Műsorvezető: Buta
Árpád Attila.
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Az Oroszország elleni szankciók szigorítását
sürgette a román és az észt külügyminiszter
A Kijev melletti Bucsánál elkövetett vérengzés kivizsgálását és az
Oroszország elleni nemzetközi
szankciók szigorítását sürgette a
hétfői bukaresti megbeszélését
követő közös sajtóértekezletén
Bogdan Aurescu román és EvaMaria Liimets észt külügyminiszter.

Aurescu úgy értékelte: „minden kétséget kizáróan” Oroszországot terheli a
felelősség a Bucsánál és más ukrajnai településeken lemészárolt civilek haláláért, mivel ezek az atrocitások olyan
területen történtek, amelyek – elkövetésük időpontjában – orosz katonai megszállás alatt voltak. A román
külügyminiszter a felelősök bíróság elé
állítását sürgette, hozzátéve: rendkívül
fontos, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze és a vádhatóság szakértői
azonnal Ukrajnába utazzanak, és megkezdjék a bizonyítékok összegyűjtését.
Aurescu szerint erősíteni kell Orosz-

ország elszigetelését, az Európai Uniónak újabb szankciók bevezetésével kell
fokoznia a nemzetközi nyomást, amelylyel a háború befejezésére, csapatai kivonására
akarják
kényszeríteni
Oroszországot. A készülő újabb szankciós csomagról Aurescu újságírói kérdésre sem árult el részleteket, mondván,
hogy roppant fontos az Unió egységének
megőrzése, ezért csakis olyan intézkedésekről szabad nyilvánosan beszélni,
amelyekről egyetértés született a tagországok között.
Eva-Maria Liimets megerősítette:
Oroszországot felelősségre kell vonni a
vérontásért, a háborús bűnök elkövetőit
bíróság elé kell állítani, ugyanakkor a
nemzetközi közösségnek olyan pénzügyi
szankciókat kell bevezetnie, amelyek
révén meg lehet megakadályozni, hogy
Oroszország tovább pénzelje háborús
gépezetét.
„Az energetikai szektorban is fokozni
kell a szankciókat, nem szabhatunk meg

korlátokat a szankciók terén, amíg
Moszkva nem vet véget a háborúnak” –
jelentette ki az észt külügyminiszter. Leszögezte: Oroszországot az ukrajnai civil
infrastruktúra tönkretételéért is felelősségre kell vonni, s ez azt jelenti, hogy az
újjáépítésben is részt kell vennie.
„Fel kell használnunk a zárolt orosz
vagyont is az újjáépítéshez, és az orosz
földgázért fizetendő pénz egy részét
össze kellene gyűjteni nemzetközi
alapba, amelyből Ukrajna újjáépítését támogatnánk” – javasolta az észt diplomácia vezetője.
Az ukrán hatóságok vasárnap Kijev
környékén készült fényképeket és videófelvételeket tettek közzé, amelyeken számos, utcán fekvő, civil ruhás ember
holtteste látható. Hivatalos közlések szerint Bucsában tömegsírra is bukkantak,
legkevesebb 330 férfiholttestet találtak.
Az orosz kormány ukrán szélsőségesek
provokációjának minősítette a történteket. (MTI)

Állami lejárató kampányról publikáltak cikket
Állami lejárató kampány részleteit ismertette a
Pressone.ro portálon hétfőn közölt írásában Emilia
Şercan, a Nicolae Ciucă kormányfő plagizált doktori
dolgozatát leleplező újságíró.

Emilia Şercan azzal vádolja a rendőrséget, hogy egy moldovai portálnak olyan, róla készült, hiányos öltözetű fényképeket juttatott el, amelyeket egy fenyegetés bizonyítékaiként
ő maga adott át a rendőrségnek, amikor feljelentést tett a bűncselekményben.
Emilia Şercan január közepén közölte, hogy a miniszterelnök 2003-ban leadott, 138 oldalas hadtudományi doktori diszszertációjának legalább 42 oldalán plagizált. A Bukaresti
Tudományegyetemen oktató oknyomozó újságíró öt olyan forrást – három könyvet és két korábbi doktori dolgozatot – nevezett meg, amelyből szerinte Ciucă idézőjelek és hivatkozás
nélkül csaknem ezersornyi szöveget emelt át a doktori disszertációjába.
A leleplezés nyomán a kormányfő a Nemzetvédelmi Egyetem etikai bizottságától kérte doktori disszertációja megvizsgálását. A plágiumügyben azonban a legfőbb ügyészség is
nyomozást indított, így az egyetemi vizsgálat el sem kezdődhetett.
A hétfőn román és angol nyelven is közölt terjedelmes írásában Emilia Şercan arról számolt be, hogy a miniszterelnökkel kapcsolatos leleplezése nyomán három fenyegetést kapott,
valamennyi ügyben feljelentést tett a rendőrségen.
Mint leírja, a harmadik fenyegetés ismeretlen személytől
messenger-üzenetben érkezett február 16-án, és ehhez a vőlegénye által húsz évvel ezelőtt készített, hiányos öltözetű fotóit
is csatolták. Mint közölte: képernyőmentéssel azonnal rögzí-

tette a kompromittálónak szánt anyagot, és a bizonyítékokat
másnap elektronikus formátumban átadta annak a rendőrnek,
aki a korábbi fenyegetései ügyében is nyomozott. Később
megdöbbenve állapította meg, hogy a saját képernyőmentéseit
közölte egy moldovai portál, amelytől aztán a felvételek átkerültek több tucat felnőtt-tartalmat ajánló honlapra.
Az újságíró közölte: azonnal tájékoztatta a történtekről Lucian Bode belügyminisztert, akinek kérésére Benone Mateijel, a rendőrség parancsnokával is találkozott. Két nappal
később a rendőrparancsnok arról tájékoztatta, hogy vizsgálatuk szerint nem az általa azonosított moldovai portál a fotók
közlésének az ősforrása. A fotók már egy nappal korábban
megjelentek egy másik moldovai portálon. Ez az állítás azonban hamisnak bizonyult. Amint az oknyomozó újságíró kiderítette: az ősforrásként megjelölt moldovai portálnak
módosították a keltezését. A fotók közlése napján a portál
olyan híreket is közölt, amelyek csak egy nappal később történtek meg.
Emilia Şercan közölte: három nemzetközi szakcég vizsgálta
meg a telefonját, és valamennyi arra a következtetésre jutott,
hogy nem történt adatlopás a készülékéből.
Kijelentette: miután három héten keresztül még csak a feljelentése nyomán nyitott bűnügyi dosszié számát sem sikerült
megtudnia, levélben a nemzetközi szervezetekhez, a Bukarestbe akkreditált nagykövetekhez, a főügyészhez és Klaus Iohannis államfőhöz fordult. Ezután azonban csak annyi történt,
hogy mindenestül eltűnt a világhálóról az a moldovai portál,
amelyet a rendőrség ősforrásként jelölt meg. Emilia Şercan
ezt követően fordult a leleplezett plagizálásait is közlő Pressone.ro portálhoz hétfőn. (MTI)

Pásztor István: „Megvalósítottuk, amit szeretnénk”
„Elértük céljainkat, megvalósítottuk,
amit szeretnénk” – hangsúlyozta
Pásztor István, a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke vasárnap késő esti
sajtótájékoztatóján, a Szerbiában
aznap tartott választások eredményeit kommentálva.

Kiemelte, a VMSZ azt szerette volna elérni, hogy Szerbiában Aleksandar Vucic
maradjon a köztársasági elnök, és az előzetes eredmények szerint ez a cél megvalósult. A másik fontos célkitűzés az volt, hogy
Magyarországon a Fidesz–KDNP maradjon
kormányon, és ez is megvalósult. „Ehhez
mi úgy járultunk hozzá, hogy (…) az ide
megérkezett levélszavazatoknak megközelítőleg a 75 százalékát juttattuk vissza a főkonzulátuson keresztül” – húzta alá.
Mindezek mellett cél volt az is, hogy a
Vajdasági Magyar Szövetség megőrizze a legitimitását, és ne
törjön meg az érdekérvényesítő ereje. „Azt szeretném Önöknek mondani, hogy ez a három cél maradéktalanul megvalósult” – szögezte le a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke.
Pásztor István kiemelte, a VMSZ 5 vagy 6 mandátum megszerzésére számít a 250 tagú parlamentben. Az utóbbi két
évben 9 képviselője volt a magyar pártnak Belgrádban.
Az előzetes eredmények szerint hét szerb párt jutott be a
szerbiai törvényhozásba, valamint öt nemzeti kisebbségi párt.
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Ország – világ
Tájékoztató kampány
a jódtabletták szedéséről

A kormány meg fogja találni a törvényes keretet a kálium-jodid tabletták szétosztására – jelentette ki hétfőn az egészségügyi miniszter. Alexandru Rafila
ugyanakkor rámutatott, a tabletták kiosztását csak az
ezek szedéséről és tárolásáról szóló lakossági tájékoztató kampány lezajlása után kezdik el. Reményét
fejezte ki, hogy a háziorvosok is kiveszik a részüket
a tájékoztatási kampányból. Az egészségügyi minisztérium vasárnap közölte, hogy a kormánnyal közösen
tájékoztató kampányt indít a hét elején a kálium-jodid
tabletták szedéséről és tárolásáról. Jelen pillanatban
nincs semmiféle olyan veszély, amely szükségessé
tenné a jódtabletta szedését, a minisztériumnak
azonban felelőssége kiosztani ezeket a lakosságnak,
illetve tájékoztatni az embereket a helyes használatukról. A 0 és 40 év közötti korosztálynak szánt tabletták kiosztását április második felében kezdik el, a
szaktárca és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) által megszabott eljárás szerint – derült
még ki a tájékoztatásból. (Agerpres)

Az USR szankciókat kér

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) azt
kéri a kormánytól, hogy mindenféle kereskedelmi
kapcsolatot függesszen fel Oroszországgal, beleértve a kőolaj- és gázkereskedelmet is – jelentette be
hétfőn Cătălin Drulă, az USR ügyvivő elnöke. Sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy Ukrajnát tettekkel kell
hozzásegíteni a győzelemhez. Az USR ügyvivő elnöke hozzátette, elfogadhatatlannak tartja, hogy miközben a politikusok azt nyilatkozzák, hogy sokkolják
őket a háború képei, addig „Putyinnal üzletelnek”.
(Agerpres)

Felmelegedés várható

Országszerte felmelegedés várható a héten, helyenként a nappali csúcsértékek átlaga a hétvégére eléri
a 23-25 Celsius-fokot – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat április 4-e és 17-e közötti időszakra
vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben és Máramarosban hétfőn még 4-5 fok körül alakult a nappali csúcsértékek átlaga, péntekre azonban eléri a 16-19 fokot.
Aztán néhány nap erejéig visszaesik 13-15 fokra,
majd újabb felmelegedés kezdődik, 12-e és 14-e között 22-25 Celsius-fok is lehet nappal. Ezt újabb lehűlés követi 15-étől, amikor fokozatosan 16-18 fokig
esik vissza a nappali csúcsértékek átlaga. Éjszaka
kedden mínusz 6, mínusz 4 Celsius-fok is lehet,
majd 1 és 9 fok között változik a minimumok átlaga.
Csapadékra április 7-e és 11-e, illetve 14-e és 17-e
között lehet számítani. A hegyekben is fokozatosan
felmelegedik az idő szombatig, amikor 10 fok körüli
maximumok várhatók, aztán a következő két nap
ezek átlaga 8 Celsius-fokra csökken, majd ismét növekedésnek indul, 14-ére elérve a 14 fokot.
(Agerpres)

Indítvány készül Tánczos Barna
ellen

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) törvényhozói egyszerű indítványt készülnek benyújtani
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter ellen, aki
– szerintük – „nem törődik a környezet védelmével”.
Az alakulat ügyvivő elnöke, Cătălin Drulă hétfőn azt
mondta, hogy az USR országos bürója egy, a sajtóban megjelent oknyomozó anyag nyomán hozta meg
ezt a döntést. „A recorder.ro oknyomozó anyagából
kiderül, hogy a PSD–PNL–RMDSZ-kormány összejátszik a famaffiával, Tánczos Barna úr pedig a legnyilvánvalóbb maffiastílusban elkaszálta a Temesvári
Környezetvédelmi Őrség egyik főfelügyelőjét, aki zavarta a PSD és a PNL érdekeit. Elbocsátotta tisztségéből” – fejtette ki sajtótájékoztatóján Drulă,
hozzátéve, hogy a parlamentben követelnek magyarázatot a környezetvédelmi minisztertől. (Agerpres)

Liberális telenovella

Fotó: MTI/ Molnár Edvárd

Ehhez kapcsolódóan Pásztor István úgy fogalmazott: „A most
kialakult politikai mező jóformán semmiben nem hasonlít
ahhoz, amihez hozzászoktunk”. Az elmúlt két évben a Szerb
Haladó Párt és a Szerbiai Szocialista Párt, valamint néhány kisebbségi párt képviselői politizáltak a szerb országgyűlésben. A Vajdasági Magyar Szövetség 2014 óta tagja a kormánykoalíciónak, és a következő időszakban is ilyen szerepre
számít. A kormányzati munkában államtitkári szinten kíván
részt venni. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)
Ahogy ilyenkor lenni szokott, mindenki mondja a magáét. A tavaly szeptemberben államfői segédlettel, illetve a jelenlegi puccsisták segítségével leváltott
pártelnök azt mondta, a PNL igazi problémája nem Florin Cîţu, hanem az, hogy Klaus Iohannis bábjává vált,
az államfő a saját érdekei szerint használja és kihasználja. Véleménye szerint a párt másik problémája, hogy
már köze sincs a liberalizmushoz, a harmadik, hogy koalícióra lépett a PSD-vel, és így nem tudja képviselni a
liberális választókat. Ráadásul a szervezet élén „mindenféle szemét, jellemtelen áruló áll, akik csak személyes érdekeiket követik, nincsenek semmilyen
kapcsolatban az állampolgárokkal”.
Köztudott, hogy a múlt csütörtökön szólították fel lemondásra Cîţut a párt alelnökei és a területi szervezetek
vezetői, mivel „lehúzza” a PNL-t, amelynek a támogatottsága a legfrissebb felmérés szerint a 2020-as választásokon elért 26 százalékról 16 százalékra csökkent.
Egy friss felmérés szerint pedig a megkérdezettek alig
hat százaléka mondta azt, hogy bízik benne.
A botrányos telenovellának még nincs vége. A következő epizódra jövő vasárnap számíthatunk.
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Intelem a gazdáknak

Mindennél fontosabb az élelmiszer-előállítás

Az RMGE-Maros elismerésben részesült a Magyarok Kenyere program marosvécsi búzaösszeöntő ünnepségén

Nemsokára megkezdődnek a
tavaszi munkálatok. Ezt megelőzően az RMGE-Maros, a
Szülőföldön okosan című
programja szerint, tájékoztató körutat tartott, ahol az
aktuális agrárpolitikai kérdések mellett a gazdákat
felvilágosították a pályázási
lehetőségekről, szakmai tanácsokkal látták el, de mindenekelőtt arra ösztönözték
őket, hogy a körülményektől
függetlenül dolgozzák meg
a földeket. A következtetésekről és egyéb, a szervezetet érintő eseményekről
Fazakas Miklóssal, az RMGEMaros elnökével beszélgettünk.

Vajda György
– Milyen következtetéseket vontak le a több hónapig tartó tájékoztató körút után?
– Harminckét évvel ezelőtt, az
egyesület létrejöttekor fogalmaztuk
meg azt az alapelvet, hogy szervezetünk mindent megtesz a gazdák
szakmai képviselete, továbbképzése, tájékoztatása érdekében, olyan
szakmai egyesületként, amely felvállalja azon gondok megoldását,
amelyeket a gazdák egyénileg nem
tudnak megtenni, vagy az nem is az
ő feladatuk. Az akkreditált képzés
mellett fontosnak tartjuk, hogy a
gazdák mindennapjaiban felmerült
kérdésekre naprakész választ adjunk szakmai, jogi, pénzügyi és
minden más, a gazdálkodást érintő
témakörben, olyan jövőképet adjunk számukra, ami fontos, hogy a
munkájukat tisztességgel és becsülettel elvégezhessék. A találkozókon is többször elhangzott, hogy
pozitívan kell megközelíteni a gazdálkodást, amely elsősorban életforma számunkra. Sajnos a magyar
kultúra része, hogy folyamatosan
panaszkodunk, szomorkodunk, akár
van rá okunk, akár nincs. Mi a
pesszimista felvetésekre, azt hoztuk
fel a gazdáknak, hogy a Kárpát-medencében, Európában a legjobb he-

lyen élünk mind földrajzilag, mind
geopolitikailag, társadalmilag, gazdaságilag, de akár a szántóföld minőségét illetően is. Azt próbáltuk
megértetni velük, hogy a gazdálkodás egy értékes, teremtő vidéki életforma, nem vállalkozás vagy
kényszerből végzett munka, nemcsak abból áll, hogy élelmiszert állítanak elő maguknak és a
közösségnek, hanem lelki, fizikai
támasz is ahhoz, hogy a fogyasztói
társadalomban emberek maradjanak. Felelősségteljes hozzáállás kell
hozzá, hiszen az élelmiszer-előállítás nemcsak a közvetlen környezetünk, hanem a tágabb értelemben
vett társadalom számára is létkérdés. Mindezek mellett a találkozók
célja az volt, hogy minél reálisabb
képet alkossunk arról, hogy konkrétan mi foglalkoztatja a gazdákat,
miben tudunk segíteni, mit tudunk
átvállalni tőlük. Ugyanakkor népszerűsítettük a Marosi Gazda Kft.
kínálatát is, mivel ezen keresztül
tagjainknak előnyös feltételekkel
biztosíthatunk inputokat, amelyek
beszerzését a LAM Hitelintézet
Gazdabolt elnevezésű ajánlata meghitelezi. Köszönettel tartozunk a
megyei mezőgazdasági intézményeinknek, amelyeknek a képviselői jelen voltak a találkozókon, és
első kézből tájékoztatták a gazdákat
a pályázatokról és az aktuális lehetőségekről, ami a hatáskörükbe tartozik. Eddig több mint 60
helységben jártunk, még hátravan
10.
– Melyek voltak a leggyakrabban
előforduló témák?
– Bizonytalanná vált a jövő az
energia és üzemanyag ára, a műtrágya hiánya miatt. Továbbá az sem
biztos, hogy eladhatják majd a termést a megemelkedett inputárak
okán. Egy másik visszatérő téma a
vadkárok rendezésének a kérdése
volt. Sajnos nem történt semmi
ezen a téren. A környezetvédelmi
minisztériumnak voltak kezdeményezései a megelőzésre, de a károk
megtérítése továbbra is akadozik.
Ameddig nem lesz a vadászati törvényen belül a vadgazdálkodást

Fotó: Vajda György

szabályozó módosítás, addig ezt a
kérdést nem lehet érdemben rendezni. A termékek feldolgozásában
nem tesznek különbséget a kisgazdaság és a mezőgazdasági nagyüzem között. Szinte ugyanazok a
feltételek, mint a nagygazdaságokéi, de értelemszerűen kevesebb
pénzzel rendelkeznek, és kevesebbet is termelnek. Ugyanakkor a kisgazdaságok
nem
tudnak
eredményesen termelni, mert nincs
biztosítva a megfelelő értékesítés.
Nem termelnek elég hatékonyan,
mert a szakmai tudásban is hiányosságok tapasztalhatók. Kiöregedtek az őstermelők, nem tudják
felvenni a versenyt a nagyáruházak
olcsó importkínálatával. Mi ebben
is segítünk. Nemrég Szovátán
megszerveztük a marosszéki termelők vásárát a Kaufland Romániával együttműködve. Ez egy
vásársorozat lesz havi vagy kétheti
rendszerességgel a Kaufland áruházak parkolójában, ahol helyi ter-

Drónbemutatón Panit község határában

melők, kézművesek kínálják termékeiket.
– Nemrég találkozott Nagy Istvánnal, a magyar kormány mezőgazdasági miniszterével. Miről
tárgyaltak?
– Áttekintettük a magyar kormány által támogatott falugazdászhálózat működtetését. A miniszter
pozitívan értékelte munkánkat. A
következőt nyilatkozta a találkozót
követően: „Olyan együttműködési
lehetőségekről egyeztettünk, amelyek tovább erősíthetik a Maros megyei gazdák szülőföldön való
megmaradását és boldogulásukat.
Az RMGE-Maros tevékenysége a
megyében példaértékű, évek óta a
magyar gazdákért dolgoznak, az érdekeiket képviselik, felnőttképzéseket indítanak és olyan szakmai
munkát végeznek, amellyel hozzájárulnak a helyi gazdák megerősödéséhez. A szervezettel egyeztettük
a falugazdász program pozitívumait, hiszen a falugazdászok rendkívül értékes évet tudhatnak maguk
mögött. A jövőre vonatkozó stratégiai kérdésekről, az előttünk álló
feladatokról, a Maros megyében
megvalósítandó további intézkedésekről is tárgyaltunk.” Abban is
megegyeztünk, hogy folytatjuk a
programot. Mi több, az idén, direkt
partnerkapcsolatban a minisztériummal, a szaktárca támogatásával a
Schams Ferenc-terv keretében indul
egy szőlészetet és borászatot támogató program is, és ennek részeként
székházunkban felszerelünk egy
ultramodern borászati laboratóriumot.
– Egy újabb fontos esemény volt
a szervezet számára, hogy az egyesület elnökét megválasztották
Románia egyik legnagyobb gazdaszövetsége, a LAPAR (Liga
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – Mezőgazdasági Termelők Egyesületének
Ligája) alelnökévé. Miért jelentős
ez a megbízatás a szervezet számára?
– Egyesületünk több mint 10 éve
tagja a LAPAR-nak. A szövetség 18

tagszervezetéhez tartozó mezőgazdászok Románia mezőgazdasági területének a felét dolgozzák meg,
ezért tartom igen megtisztelőnek,
hogy egyetlen magyar szakmai
szervezetként helyet kaptunk a vezetőségben. Ez a szervezet érdeme,
mert ezáltal elismerték a munkánkat, a szakmai tevékenységünket.
Megtisztelő pluszfeladat, ugyanakkor óriási munkával és felelősséggel is jár. Amint említettem, én
képviselem a kis- és a családi gazdaságokat. A LAPAR-ral komolyan
lobbiztunk, hogy elképzeléseink bekerüljenek az unió által kért országos vidékfejlesztési tervbe (PNS).
Még sok csatát kell megvívnunk
Brüsszellel, hogy az érdekeink érvényesüljenek. Reméljük, hogy a
jelenlegi helyzet némiképpen felülírja a Brüsszel által elképzelteket,
mert olyan stratégiát készítenek elő,
amely lehetetlenné teszi a gazdálkodást. Mivel a kialakult helyzet
miatt valós a veszélye az élelmiszerhiánynak, jelenleg a gazdák
legnagyobb felelőssége, hogy vessenek, termeljenek. Romániában
nagymértékben a kis- és családi
gazdaságoktól függ az élelmiszerellátási biztonságunk. Ha netán lezárják a határokat, amilyen
körülmények vannak Romániában, akár élelmiszerhiányra is számíthatunk, hiszen a fogyasztásnál
jóval kevesebbet termelünk, az
importra támaszkodunk. Ezért
arra kérem a gazdákat, hogy őrizzék meg földjeiket, azt az életformát, amelyet választottak, és aki
még teheti, akár hobbiból is, de
gazdálkodjon, termeljen, a családra és a közösségre gondolva.
Nem tudjuk, mi lesz a nyáron és
ősszel. Ezért óriási a gazdák felelőssége. Ne azt nézzék, hogy megéri-e vagy sem gazdálkodni,
hanem a közösség érdekében vállalják a munkát, a növénytermesztést, az állattenyésztést, a
termékfeldolgozást, mert az utóbbi
hónapok eseményei miatt is a társadalmi szerepük nagyon felértékelődött.

Fotó: Vajda György
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Beethoven művei az e heti koncerten

Zenekritika

Anton Saburov
és Nikolay Shugaev
Marosvásárhelyen

Az ember meg-megszédül mostanában, amikor kijön
a Kultúrpalota hanversenyterméből koncert után, és a
taxisofőr kérdésére, amikor futás után lihegve elérjük
a kocsit – Hol tetszettek lenni? –, enyhe rezignáltsággal válaszoljuk a feleségemmel: Hangversenyen, minden csütörtök este hangverseny van a palotában!
Mintha Kosztolányit parafrazálnánk: „Minden este bál
van!” Persze nem minden este. Nem minden csütörtök
este. De gyakran. És az első emeleti fekete márványtáblán újra el-elolvasom Metz Albert tanári karának a
névsorát.

Csíky Csaba
Szóval. A műsoron nyitány helyett Valentyin Szilvesztrov –
Silent Music, Csendes muzsika. Valentyin Vasziljovics Szilvesztrov, 1937-ben született ukrán zeneszerző három tételből álló csodálatos posztmodern gyöngyszeme. A pillanat keringője, Esti
szerenád, A szerenád pillanata. Kamarazenekarra. Saburov végtelen eleganciával megjelenik, majd szinte kisimogatja a művet
a zenészekből, és a végén a bal kéz fennakad, „lehelet megszegik”. A vezénylés koreográfiai szépsége is megragadó.
Nikolay Shugaev. 1988-ban született Moszkvában, karmester,
csellóművész, igazi sikerorientált fiatalember, világhírű koncerttermek hevernek a lába előtt, de mi, akiknek még mindig Kozma
Péter a mérce, nehezen hódolunk be. Pedig ez a fiatal ember mindent tud, amit a csellóról tudni érdemes, technikailag, költőileg,
formailag, és az előadás abszolút profi biztonságával kezeli hangszerét. Csak egy picit hideg a szíve. Egy egészen picit. E. Lalo
d-moll gordonkaversenyét játszta. Az elegancia és a kifinomultság, valamint a kellő mértékű visszafogottság megtestesítője volt.
De sokan szeretik az érzelmi megközelítést is, ez hiányzott számomra. Ráadásként egy tündéri örömzenés improvizálással
egyéniségének legelőnyösebb tulajdonságát csillantotta meg.
Csajkovszkij 2. c-moll szimfóniája még nem igazán szimfónia,
lényegében négytételes szvit, 1872-ben komponálta, és már a
premiertől kezdve sikeres volt. Mivel Csajkovszkij három ukrán
népdalt használt nagy hatással ebben a műben, a zeneszerző
szimfóniája a „kis orosz” becenevet kapta. Ukrajnát akkoriban
gyakran kis Oroszországnak is hívták. Csajkovszkij a Kis orosz
szimfónia nagy részét az ukrajnai Kamiankában (Kamenka) töltött nyári szabadsága alatt írta. A kezdeti siker ellenére Csajkovszkij nem volt elégedett a szimfóniával. 1879–80-ban
alaposan átdolgozta a művet, lényegesen átírta a nyitótételt, és
lerövidítette a finálét.
Saburov ragyogó tudással és fantáziával játszatta el a filharmónia kiváló muzsikusaival. Ez a karmester minden harmóniában, minden hangszínben, minden frázisban érzi a csodát, és amit
akar, azt meg is valósítja. Ez a nagy muzikális képességekkel
megáldott, rendkívül szuggesztív vendégkarmester megérdemelte a közönség forró ünneplését.
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Beethoven és Ukrajna – előzetesen akár így is összefoglalhatnánk a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia e heti hangversenyét, amelyen a világhírű
zeneszerző szerzeményeit két
ukrajnai és egy hazai szólista
szólaltatja meg, természetesen
a marosvásárhelyi filharmónia
művészeinek kíséretével.

Kaáli Nagy Botond
Az április 7-én, csütörtökön 19
órakor a Kultúrpalota nagytermében
sorra kerülő, ezúttal a Marosvásárhelyi TVR-vel közösen szervezett hangversenyen Radu Postăvaru vezényel,
szólistaként pedig Ukrajna egyik leghíresebb hegedűművésze – Valerij
Szokolov –, valamint Alekszej Sadrin
(gordonka, Ukrajna) és Maria-Diana
Petrache (zongora) lép fel. A közönség Ludwig van Beethoven C-dúr
hármas verseny zongorára, hegedűre,
gordonkára és zenekarra, valamint 6.
F-dúr „Pastorale” szimfónia című
műveit hallhatja.
Radu Postăvaru Jászvásáron született neves zenész családban. A bukaresti zeneakadémia karmester
szakán végzett, majd több külföldi
mesterkurzuson vett részt. Több mint
1500 koncertet vezényelt, több mint
100, karmesterként, zeneszerzőként
vagy zongoristaként jegyzett koncertjét rögzítették, több mint 300 tévé- és
rádióinterjút készítettek vele és több
mint 600 újságcikk jelent meg munkásságáról olyan lapokban, mint a
Corriere della Sera, Il Giornale, Cultura e spettacoli, Le Matin, Le temps
du Maroc, L`Aurore du Jardi, Prensa
Latina, Kulturmagazin, Muzica, Actualitatea Muzicală, Cronica Română.
Koncertjeivel szerepelt japán, francia,
olasz, német, orosz, spanyol, marokkói, csehországi, algériai, portugál és
hazai tévé- és rádióadásokban, számos
hazai és nemzetközi karmesteri és zeneszerzői verseny díjazottja. 2015 és
2020 között a bukaresti zeneakadémia

Valerij Szokolov

oktatója volt, jelenleg a ploieşti-i filharmónia állandó karmestere és számos neves zenekar meghívottja.
Valerij Szokolov generációjának
egyik kiemelkedő hegedűművésze,
rendszeresen koncertezik a világ legnevesebb zenekaraival, közöttük a zürichi, rotterdami, clevelandi, tokiói,
moszkvai, szöuli, rotterdami, párizsi,
szingapúri, írországi, hollandiai és további német- és franciaországi filharmóniákkal. Olyan karmesterekkel
lépett fel, mint Vladimir Ashkenazy,
David Zinman, Susanna Malkki, Andris Nelsons, Peter Oundjian, Yannick
Nézet-Séguin, Vasilij Petrenko,
Herbert Soudant vagy Juraj Valcuha.
Játszott a leghíresebb európai fesztiválokon és neves koncerttermekben. Lemezeit az Erato records (a volt EMI
Classics) adja ki. 2016-tól a svájci
Schaffhausenben szervezett nemzetközi mesterkurzusok oktatója, jelenleg
az INSO – Lviv szimfonikus zenekar
művészeti igazgatója. Az 1986-ban,
Harkovban született művész 13 éves
korában hagyta el szülőhazáját, hogy
az angliai Yehudi Menuhin iskolában
tanulhasson tovább. Számos fesztivál
nyertese, Ukrajna leghíresebb zeneszerzője, Jevhen Sztankovics két darabot is írt számára.

Alekszej Sadrin 1993-ban született
Harkovban, zenész családban. Hétéves korában a harkovi művészeti
egyetem kimagaslóan tehetséges gyerekek számára indított képzésén vett
részt, fiatal hallgatóként a hannoveri
zenei egyetemen tanult tovább. Számos nemzetközi verseny nagydíjasa,
mesterkurzusok résztvevője, nemzetközi ösztöndíjak nyertese, szólistaként fellépett Oroszországban és
Franciaországban is, olyan művészekkel koncertezett, mint Pavel Baleff, Valerij Szokolov vagy Jevgenyij
Izotov. Alekszej Sadrin egy Haiko Seifert von Plauen által készített hangszeren játszik.
Diana Maria Petrache a bukaresti
zeneakadémia oktatója és doktorképzős hallgatója. Ugyanezen egyetemen
évfolyamelsőként végzett 2017-ben,
majd a neves hannoveri zeneakadémián tanult tovább. Számos hazai és
külföldi filharmóniával és olyan karmesterekkel lépett fel, mint Vladimir
Kiradjiev, Gabriel Bebeşelea, Constantin Grigore, Valentin Doni, Radu
Postăvaru, Bogdan Vodă, Dario
Bisso-Sabadin, Corvin Matei vagy
George Hariton. Több mint 30
országos és nemzetközi verseny díjazottja.

VI. nemzetközi Kárpát-medencei magyarnóta- és -népdal-verseny

„A legnagyobb magyar kincs a magyar nóta!”
Telt ház előtt csendült fel a
muzsika múlt szombaton a
nagyernyei kultúrotthonban,
a VI. nemzetközi Kárpát-medencei magyarnóta- és -népdal-, valamint „Ki tud többet a
magyar nótáról, ezen belül
Dankó Pistáról három percben?” verseny gálaműsorában. A közönség lelkesen, a
fellépőkkel együtt énekelte a
legszebb, legismertebb nótákat, népdalokat.

Antalfi Imola
A Kárpát-medencei Rendezvényszervező Egyesület felkérésére a
nagyernyei Ferenczi László, felesége, Imola és fiuk, Attila Levente
március 26–27-én szervezték meg
Nagyernyében a VI. nemzetközi
Kárpát-medencei magyarnóta- és
-népdal-, valamint „Ki tud többet a
magyar nótáról, ezen belül Dankó
Pistáról három percben?” versenyt.
Az ünnepélyes megnyitó után
Dankó Pista emlékére koszorúztak,
ezután került sor Kali Gabriella tanítónő vezetésével a határon innen
és túlról (Felvidékről, Vajdaságból)
érkezett énekesek nyilvános versenyére népdal és nóta kategóriákban.
A díjazottak, a zsűritagok közül az
előadóművészek az esti gálaműsorban léptek fel, magyar nótákkal,

népdalokkal örvendeztetve meg a
közönséget.
Jánosi Ferenc polgármester örömét fejezte ki, hogy idén Nagyernye ad otthont a rangos
rendezvénynek. A községvezető köszöntőbeszéde után lépett színpadra
a nagyernyei férfikórus, majd az
énekesek, akik népdalokat, nótákat
és operettdalokat adtak elő: Nyisztor
Mihály és tanítványai, Kádár Barna
Zsolt, Szabó Dóra Cintia, Cára
Aranka, Szász Boglárka, Fodor
Tünde, Kiss Boglárka, Ferenczi Attila Levente, Nagy Levente, György
Hunor, Bató Csaba Lóránt, Portik
Szabó Viktor, Dobó Katica, Lévai
László. Sztárvendég a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett előadóművész, Bokor János
volt. Az énekesek kíséretét Báder
Béla és zenekara, a hangosítást Deák
György biztosította. A műsort Fejes
Ernő, a Kárpát-medencei Rendezvényszervező Egyesület elnöke, Juhász
Gyula-díjjal
kitüntetett
előadóművész vezette igen szellemesen, némelykor poénosan konferálva. Dankó Pista életútját foglalta
össze röviden, hangsúlyozva, hogy a
világjáró prímás és nótaszerző szerzeményeit a rádióadók, tévécsatornák napjainkban is gyakran
sugározzák.
Az előadást követően Ferenczi
Imolával beszélgettünk.

– Az egyesülettel 2018-ban kerültünk kapcsolatba a fiam, Ferenczi Attila Levente révén. Ő
Szatymazon – Magyarország,
Dankó Pista szülőfaluja –, majd
Csókán (Szerbia) és a döntőben
Mártélyon (Magyarország) vett
részt a versenyeken, és I. helyezéseket ért el. Így kértek fel minket az
erdélyi elődöntő megszervezésére.
A felkérésnek igyekeztünk eleget
tenni. Többhetes egyeztetések során
került sor a versenyre. A zsűriben
állandó tagok Bokor János, Lévai
László és Fejes Sándor magyarorszagi nótaénekesek, Szerbiából

Cára Aranka nótaénekes és Szabó
Dóra szegedi színésznő. Erdélyt dr.
Buta Árpád Attila és Korpos Kamilla képviselték a zsűriben. A délelőtt folyamán 30 versenyző
mérette meg magát népdal és nóta
kategóriában. A díjazottak délután a
zsűritagokkal léptek színpadra. A
gálán Dobó Katica egri nótaénekes
is énekelt. Nagyernyét a helyi férfikórus – Jenei Szenner László Márton vezetésével – Kádár Barna Zsolt
és Ferenczi Attila Levente képviselték. Szervezésben Jánosi Ferenc
polgármester, a rendezvény lebonyolításában barátaink álltak mel-

lettünk. Fontos kulturális esemény
volt ez a helyiek számára, a világhírű nótaszerző hálának 119. évfordulója előtt került rá sor éppen. A
magyar nóta hungarikum, mindig
szerettem a népdalokat, nótákat, de
gyermekem által még közelebb kerültem hozzá. És amint Bangó Margit mondta: „Igazán sírni, örülni
csak nótaszó mellett tudunk”. Szükségünk van ilyen lelki táplálékra is
mindennapjaink megéléséhez. Tudomásom szerint a verseny következő szakasza Szatmárnémetiben
lesz – mondta el érdeklődésünkre
Ferenczi Imola.

Fotó: Magyary J. Zoltán
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Orbán Viktor:
hatalmas győzelmet arattunk!
Hatalmas győzelmet arattunk
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke
vasárnap késő este a kormánypártok budapesti eredményváró rendezvényén.

A kormányfő a Bálna rendezvényközpont előtt felállított színpadon – nem sokkal 23 óra előtt
mondott – beszédében úgy fogalmazott: „Hatalmas győzelmet arattunk, akkorát, hogy még a Holdról
is látszik, de Brüsszelből egészen
biztosan”.
A nemzeti színekben kivilágított
Bálna előtt Orbán Viktor mindenkinek megköszönte azt a munkát, amit
beletett a győzelembe. Ez jó mulatság, férfimunka volt, jó volt veletek
harcolni – üzente, hozzátéve, hogy
köszöni a jókívánságokat, az üdvözleteket, a hátbaveregetéseket, a bátorításokat, a munkaórákat és az
értük mondott imákat is.
Külön köszöntötte a kormánypártokra „határon túlról figyelő magyarokat”.
Köszönjük,
hogy
segítettek, mert így mi is kaptunk

egy esélyt, hogy segíthessünk nekik
– tette hozzá. A kárpátaljai magyaroknak Orbán Viktor azt üzente:
tartsanak ki, ne féljenek, az anyaország velük van.
Köszönetet mondott a magyar
választópolgároknak, akiknek azt
üzente: mindent megtesznek annak
érdekében, hogy megszolgálják a
bizalmat, amit tőlük kaptak.
„Tudjuk, hogy a szerénység a
legfontosabb, minél nagyobb a győzelem, annál nagyobb szerénységre
van szükség, és valljuk be, hogy ma
este van is mire szerénynek lennünk” – hangoztatta.
Köszönetet mondott a kormánypártok 100 ezer önkéntesének.
A választás eredményét úgy értékelte: akkor nyertek a legjobban,
amikor mindenki összeállt ellenük.
Pártszövetségének győzelméről azt
mondta: óriási nemzetközi erőközpontok és szervezetek mozdultak
meg velük szemben. Nekik azt
üzente: kidobott pénz volt minden
fillér, amit a magyarországi baloldalnak adtak. Kijelentette: hiába a tak-

A Fidesz-KDNP eredményváró rendezvénye

Parlamenti patkó – A 2022. évi országgyűlési választás előzetes eredménye

Fotó: MTI/ Koszticsák Szilárd

Márki-Zay elismerte a Fidesz győzelmét
Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje vasárnap este Budapesten,
a Városligeti Műjégpályán úgy fogalmazott:
„Ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat, soha nem
gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény”.

Az ellenzéki politikus rendkívül egyenlőtlennek nevezte a választási küzdelmet, de azt mondta, nem vitatják az eredményt, azt azonban igen, hogy
demokratikus és szabad lett volna a verseny.
Szavai szerint a küzdelem egyenlőtlen és esélytelen
volt, mégis belevágtak, mert bíztak abban, hogy még
„ilyen egyenlőtlen feltételekkel, összekötött lábbal,
lándzsával a hátunkban, megsebesítve, kigúnyolva”
is meg tudják nyerni a választást.
Márki-Zay Péter kijelentette, a propaganda az, ami
megnyerte ezt a választást a Fidesznek, nem a tisztesség és nem a becsület.
Bár minden józan magyarban felmerülhet az országból való távozás gondolata, mert „hazánk nem a
jó úton megy”, a színpadon mögötte álló családja nevében kijelentette, „mi itt maradunk veletek”.

Az Egységben Magyarországért eredményváró rendezvénye

Folytatni fogjuk azt a küzdelmet, amit lelkiismeretünk és hazaszeretetünk diktál – tette hozzá, arra híva
fel híveit, hogy ne engedjék el egymás kezét. Azt
hangsúlyozta, nem küzdöttek hiába, hiszen csodálatos közösséget építettek fel, „amit még propagandával sem lehet megvenni, amelynek a haza nem
eladó”.
Mi vissza fogjuk adni ennek a hazának a tisztességét, a becsületét; mi ellenzékből is meg tudjuk mutatni, hogy büszkék lehetünk arra, hogy magyarok
vagyunk – jelentette ki Márki-Zay Péter, aki szerint
nem adhatják fel a tisztességes Magyarországba vetett
hitüket és az azért folytatott küzdelmüket.
Köszönet mondott minden résztvevőnek, akár szavazóként, akár aktivistaként volt része tevékenységüknek, hozzátéve, azok is a magyar testvéreik, akiket
nem tudtak igazukról meggyőzni.
Isten óvja Magyarországot, és köszönöm nektek –
zárta beszédét Márki-Zay Péter.
Donáth Anna, a Momentum elnöke, európai parlamenti képviselője azt kérte a jelen lévő aktivistáktól,
szimpatizánsoktól, hogy ne adják fel. Szerinte olyan
dolgok jönnek most, amit senki
nem tud sem egyedül, sem közösségileg elviselni; bármit hazudnak,
elviselhetetlen
időszakok jönnek és „nekünk ez
a jövőnk”.
Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke
kijelentette, amit közösen elkezdtek, azt végig kell csinálniuk.
Hozzátette, nincs más útjuk, nincs
más teendőjük, mint amit elkezdtek, és „ha már megfogtuk egymás kezét és léptünk egymás
felé”, akkor ezt tovább kell vinniük és meg kell őrizniük a hazáFotó: MTI/ Illyés Tibor
ból, „ami még megmaradt”. (MTI)

tika, a cselszövés, a ravaszkodás, a
végén mindig a szív győz. „Magyarország ma esti győzelme a szív győzelme” – fogalmazott, hozzátéve:
azért nyertek, mert van egy közös
szenvedélyük, amit úgy hívnak: Magyarország. Nem engedtük, hogy a
kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük Magyarország függetlenségét és
szabadságát, megvédtük Magyarország békéjét és biztonságát – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: bár
az eredmények még nem ismertek,
reméli, hogy megvédték a gyermekeiket és a családjaikat.
A kormányfő kiemelte: ennyi ellenfelük még sosem volt. Ide sorolta
„a nemzetközi baloldalt köröskörül”, a „brüsszeli bürokratákat”, a
„Soros-birodalom minden pénzét és
szervezetét”, a „nemzetközi fősodratú médiát”, majd megjegyezte: „és
a végén még az ukrán elnök is”.
Kitért arra is, „a világban nem
csak ellenfeleink, barátaink is vannak, ők is mindent megtettek a győzelemért”. Jó szívvel gondolunk az

amerikai barátainkra, a lengyelekre,
az olaszokra, a spanyolokra, a szerbekre, a szlovákokra és az osztrákokra is – mondta, hozzátéve: ezt a
győzelmet nekik is ajánljuk, ez az ő
győzelmük is. A kormányfő kiemelte: az egész világ láthatta vasárnap este Budapesten, hogy a
kereszténydemokrata politika, a
konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött.
Üzenjük Európának: ez nem a
múlt, ez a jövő, ez lesz a mi közös
európai jövőnk – fogalmazott, hozzátéve: az egész világ láthatta, hogy
a magyarok szeretik a hazájukat.
„Mi, akik ma győztünk, azt vállaljuk, számunkra mindig Magyarország lesz az első” – emelte ki Orbán
Viktor. A Jóisten mindannyiunk felett,
Magyarország mindenekelőtt, hajrá,
Magyarország, hajrá, magyarok! –
zárta beszédét a kormányfő, majd a
pulpituson jelenlévőkkel együtt a rendezvényközpont előtt összegyűltek
elénekelték
a
Kossuth-nótát.
(MTI)

Toroczkai: megtörtént a csoda
„Megtörtént a csoda”; „Ez a
kezdet ahhoz, hogy megmentsük Magyarországot” – hangoztatta Toroczkai László, a Mi
Hazánk Mozgalom elnöke vasárnap pártja eredményváróján.

A pártelnök, arra utalva, hogy a Mi
Hazánk Mozgalom minden valószínűség szerint bejutott a parlamentbe,
azt mondta: „megtörtént az a csoda,
amiben senki sem hitt, csak azok a
magyarok, akik az ásotthalmi pusztán,
a nagy magyar Alföldön életre hívták
ezt a mozgalmat”. A Mi Hazánk Mozgalomnak olyan elképesztő túlerővel
szemben kellett dolgoznia, „amire
nem volt még példa” – értékelt.
Ide sorolta, hogy a Facebook
ugyanúgy beavatkozott a mostani parlamenti választásba, mint a 2019-es
európai parlamenti voksolásba, ami-

A Mi Hazánk eredményváró rendezvénye

kor törölte a mozgalom és Toroczkai
László oldalát. Hozzátette: a választásba beavatkozott a Fidesz és a balliberális tömb is, amelyek „a
médiájukon keresztül” próbálták őket
elhallgattatni. Sőt – folytatta – még a
határokon túlról is beavatkoztak, „hiszen Marosvásárhelyre is el kellett
mennünk”, hogy megnézzük a zsákokban talált, a Mi Hazánkra leadott
voksokat.
Toroczkai László kijelentette:
„Szeretném megüzenni azoknak, akik
nem hittek ebben a csodában, hogy ez
még csak a kezdet”. – Ez a kezdet
ahhoz, hogy megmentsük, talpra állítsuk, fejlődő pályára állítsuk Magyarországot, hogy Magyarország újra a
régi fényében tudjon tündökölni –
hangoztatta, köszönetet mondva
azoknak, akik ezt a „csodát” lehetővé
tették. (MTI)

Fotó: MTI/ Kovács Tamás
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A neheze eltt
Bálint Zsombor
A Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata megszerezte a 17.
gyzelmét az 1. liga alapszakaszában, ezzel matematikailag is biztosította a helyét a négycsapatos
dönt tornán. Ez eddig sem volt
kérdéses, a Nagyváradi CSM CSU
második csapata elleni mérkzés
azonban nem ezért volt fontos,
hanem mert fpróbának számított a két nagy rivális elleni találkozók eltt. Amelyek nem kapitális fontosságúak ugyan, de mindenképpen megadják annak az
alaphangját, hogy mi várható a
dönt tornán.
A nagyváradi fiókcsapat a mezny jobbacskái közé tartozik, így
kiváló ellenfélnek számított a fpróbán. Egyfajta távmérkzés is
volt a tiinával, amely rendszeresen 100 pont fölött zár, néhány
napja azonban „csak” 85:53-ra
gyzte le a váradiakat – igaz, idegenben. A városi sportklub azonban
úgy jutott 115 pontig, hogy a stábnak sikerült a csapatot egy kissé
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Jegyzkönyv

magasabb sebességre kapcsolni, a
következ két meccsre gondolva.
Elssorban védekezésben látszott
a nagyobb eltökéltség, többször
próbálták csapdába fogni a labdabirtokló ellenfelet, és az is beszédes, hogy többször szabálytalankodtak, mint az ellenfél, noha általában a kevésbé képzett csapat
szokott többször faultolni. Az agresszív védekezésben azonban a
nagyobb hibalehetség is benne
van.
Egyébként minden elemben fölülmúlták az ellenfelet, támadásban
is végigpróbáltak minden sémát, és
a triplák 44%-os hatékonysága is
jobb összpontosításról tanúskodik.
Különösen olopa pörgette fel
magát, csak tartson ki a lendülete
még legalább két hétig. Szintén magasabb sebességre kapcsolt RossMiller, akit az eddigi ellenfelek
sokszor ldörgésre késztettek. Most
azonban mutatott egy-két látványos
betörést, és ahányszor irányítóként
megszerezte a labdát, villámgyorsan lódult meg vele, sokszor nem
engedve idt az ellenfél védelmé-

Kosárlabda 1. liga, 18. forduló:
Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSM CSU II 115:52 (31-15,
29-18, 25-8, 30-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250 néz. Vezette: tefan
Atomulesei (Brassó), Bukuresti
Loránd (Szováta), Molnár Csongor (Marosvásárhely). Ellenr:
Marian Oprea (Brassó).
Marosvásárhelyi CSM: olopa 32
pont (4), Martini 22 (4), Sánta
21, Ross-Miller 17, Bor a 7 (1),
Nistor 5 (1), Szilveszter 4, Trif 3
(1), Kiss 2, A. Mure an 2, EngiRosenfeld, Tlmcean.
Nagyvárad: Cre 23 pont (4),
Schmidt 12 (2), Popescu 8, Botoc
4, R. Mure an 3, Igna 1, NovacIuhas 1, Mitrea.

Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelz
Kosárlabda 1. liga, 18. forduló:
Jászvásári CSM Politehnica –
Brassói Ralph 72:71, Bukaresti
tiina – Bukaresti NN Ulisse
140:48, Bukaresti Agronomia –

Bukaresti Laguna 59:77, Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi
CSM CSU II 115:52.
Elmaradt mérkzésen: Nagyváradi CSM CSU II – Bukaresti
tiina 53:85.

nek a megszervezdésére. Martini
és Sánta pedig hozták a tlük elvárt
szintet.
A következ fordulóban a Bukaresti Laguna otthonába utazik a
CSM, amelyet hazai pályán legyzött ugyan, de akkor a fvárosi csa- rosvásárhely is ersített azóta Ross- Bukaresti tiina ellen. Elvileg húspatban nem játszottak a Štefanovi Millerrel. Aztán pedig Marosvásár- vét szombatján, pontos idpont
fivérek, de Paliciuc sem. Igaz, Ma- helyen következik a nagy rangadó a azonban még nincs.

A negyeddönt következik a Bajnokok Ligájában
Két mérkzéssel ma kezdetét veszi a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntje.
Az angol bajnoki címért küzd Manchester
City otthon, míg a Liverpool idegenben lép

pályára. Elbbi az Atlético Madridot fogadja,
utóbbi a Benficához látogat. Szerdán a címvéd Chelsea a Real Madridot látja vendégül,
a Bayern Münchent pedig a Villarreal fogadja.

Sport+), Benfica (portugál) – Liverpool
(angol) (DigiSport 2, Look Sport)
* holnap: Chelsea (angol) – Real Madrid
Bajnokok Ligája, negyeddönt,
(spanyol) (DigiSport 1, Look Sport+), Villarels mérkzések:
real (spanyol) – Bayern München (német)
* ma: Manchester City (angol) – Atlético (DigiSport 2, Look Sport)
Madrid (spanyol) (TV: DigiSport 1, Look
Valamennyi mérkzés 22 órakor kezddik.

Döntetlen
a Puskás Akadémia
és a Ferencváros
rangadóján
A második helyezett Puskás Akadémia kétgólos
hátrányból felállva 2-2-es döntetlent játszott a címvéd és listavezet Ferencvárossal a magyar labdarúgó NB I 26. fordulójának zárómérkzésén.
A forduló rangadója felcsúti lesgóllal indult, a
vezetést azonban a Ferencváros szerezte meg Esiti
révén. Az elny tudatában még támadóbbá vált a
vendégek játéka, de nem tudták megduplázni elnyüket. A félid végén medd fölénybe került a
Puskás Akadémia, ám az eredmény nem változott.
Fordulást követen gyorsan növelte elnyét a
Fradi, de mintha a biztos vezetés kényelmessé tette
volna a fvárosiakat. Elbb Kozak fejelt a vendégkapuba, majd négy perccel késbb Stronati révén
kiegyenlített a Puskás Akadémia. A folytatásban is
inkább a hazaiak akarata érvényesült, ám nem tudtak újabb gólt szerezni, így maradt a döntetlen.

Tízezer néz
kosárlabdameccsen

A felcsúti Shahab Zaheditabar (b) és Szolnoki Roland (k), valamint a ferencvárosi kapus, Dibusz Dénes (j)
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
13
12
9
10
10
9
9
8
8
6
6

5
7
9
9
5
5
6
5
8
7
7
7

Eredményjelz
5
6
5
8
11
11
11
12
10
11
13
13

44-21
35-27
42-29
33-39
61-50
35-36
35-38
42-41
40-40
27-39
24-37
18-39

53
46
45
36
35
35
33
32
32
31
25
25

Jegyzkönyv
Labdarúgó NB I, 26. forduló: Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi
TC 2-2 (0-1)
Felcsút, Pancho Aréna, 3340 néz, vezette: Karakó.
Gólszerz: Kozak (52.), Stronati (56.), illetve Esiti (18.), R. Mmae
(49.).
Sárga lap: Nagy Zs. (27.), Kozák (58.), van Nieff (79.), illetve S.
Mmae (63.).
Puskás Akadémia: Tóth B. – Joao Nunes, Stronati, Spandler, Nagy
Zs. – Szolnoki, van Nieff – Corbu (84. Bakti), Blu (90+1. Urblík), Zahedi (77. Slagveer) – Kozak.
Ferencváros: Dibusz – Besic, Blazic, S. Mmae (68. Kovacevic),
Civic – Esiti, Loncar (58. Vécsei) – Auzqui (58. Zachariassen), Tokmac, Zubkov (89. Botka) – R. Mmae.

* NB I, 26. forduló: Újpest FC –
MTK Budapest 2-0, Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 2-2.
* NB II, 30. forduló: Diósgyri
VTK – Szeged-Csanád Grosics
Akadémia 0-5, Aqvital FC Csákvár – III. Ker. TVE 5-1, Vasas FC
– Békéscsaba 1912 Elre 6-0,
BFC Siófok – Nyíregyháza Spartacus FC 1-0, Szolnoki MÁV FC
– Pécsi MFC 1-1, Soroksár SC –
Tiszakécskei LC 0-1, FC Ajka –
Dorogi FC 3-0, Kecskeméti TE
Hufbau – ETO FC 3-2, Budaörs –
Szombathelyi Haladás 0-1, Szentlrinc – Budafoki MTE 1-2. Az élcsoport: 1. Vasas 65 pont, 2.
DVTK 58, 3. Szeged 56.
* 1. liga, felsházi rájátszás, 3.
forduló: Bukaresti FCSB – CSU
Craiova 0-2. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 42 pont, 2.
FCSB 37, 3. CSU Craiova 33.
* 2. liga, felsházi rájátszás, 2. forduló: Unirea 04 Slobozia – Kolozsvári Universitatea 2-2. Az
élcsoport: 1. Petrolul 52 Ploie ti 50
pont, 2. Nagyszebeni Hermannstadt 47, 3. Kolozsvári Universitatea 44.

Nem, belföldi bajnokságban még
nem, de ma várhatóan megdl a nézszámrekord Romániában, kosárlabda-mérkzésen.
A Bajnokok Ligája negyeddöntjében a Kolozsvári U-BT a német
Riesen Ludwigsburgot fogadja
(kezdés 19 órakor, TV: Look
Sport+), a meccsre pedig mind a 10
ezer jegyet eladták. Az eddigi rekord 9100 néz volt, a szintén a
Kolozsvár Arénában rendezett Európa-bajnoki Románia – Magyarország mérkzésen, de a harmadik
emelet (amelynek néhány száz férhelyét csak azért építettek a teremhez, hogy megkaphassa az
Eb-rendezés jogát, hiszen követelmény volt a 10 ezres befogadóképesség) akkor is üres maradt, és
most elször nyitják meg a nézk
eltt.
Mindez a kosárlabda népszerségérl tanúskodik, amihez jelentsen
hozzájárul az idei bajnokság színvonala, amelyben nincs elre lejátszott meccs, folyamatosan születnek meglepetések. Múlt héten például a friss BL-negyeddönts kikapott (a kupadönt után másodjára)
Voluntari-tól, hogy aztán utóbbi
zászlót hajtson Konstancán. Temesvár nyert Craiován, aztán megszenvedett Galaccal, amely viszont az
utolsó eltti Rapidtól kapott ki. A

Eredményjelz
Kosárlabda Nemzeti Liga, 26.
forduló: SCM U Craiova – Bukaresti CSA Steaua 102:67, Temesvári SCM OMHA – Galaci
CSM 78:74, Bukaresti Dinamo –
Foksányi CSM 72:61, Nagyszebeni CSU – Bukaresti Rapid
90:78; 27. forduló: FC Arge
Pite ti – Kolozsvári U-BT 70:81,
Bukaresti Rapid – Galaci CSM
103:100, SCM U Craiova – Temesvári SCM OMHA 73:74,
Bukaresti CSA Steaua – Nagyváradi CSM 80:95, Konstancai
Athletic Neptun – CSO Voluntari 83:77, Csíkszeredai VSKC –
Nagyszebeni CSU 75:78.
Elmaradt mérkzésen: CSO
Voluntari – Kolozsvári U-BT
84:81, CSM Ploie ti – Nagyváradi CSM 70:63.
sereghajtó Csíkszereda pedig, miután megszorongatta az éllovast,
ismét csak három ponttal szenvedett vereséget Nagyszebentl. És
akkor Nagyvárad ploie ti-i vereségét még nem is említettük!
Ebbe a meznybe szándékozik
visszatérni a marosvásárhelyi csapat, abba a bajnokságba, amelynek
a népszersége a labdarúgáséval vetekedik.

Fotó: az U-BT honlapja
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Jövőben nagy újítást kaphatnak az iPhone-ok
Évről évre egyre inkább megfigyelhető az a jelenség, hogy
már nem az abban az évben
érkező készülékről folynak a
találgatások, hanem a jövő
évi modellről. Ez most sincsen
másképpen. Bár még messze
van szeptember és az iPhone
14 széria, aminek kapcsán
még most is vannak kérdőjelek, például, hogy lesz-e
iPhone 14 Mini, a The Elec
már a 2023-as iPhone-felhozatalról oszt meg pletykákat.

Nagy-Bodó Szilárd
Véleményük szerint az iPhone 15
Prónál már a kijelző alatt kell keresni a szelfikamerát, azaz eltűnik a
sokak számára idegesítő notch. Az
iPhone-felhasználók az iPhone X
megjelenése óta, azaz 2017 szeptemberétől azt számolják, hogy
mikor fog végre eltűnni a kis sziget
a kijelző tetején. Bár ennek a mérete az évek során csökkent, úgy
tűnik, ez nem elég a felhasználóknak. Ami bizonyos mértékben érthető is, hiszen a konkurens
gyártóknál már számos olyan modell van, amiről teljesen eltűnt a sziget, az áruk is sokkal kedvezőbb.
Ugyanakkor a felhasználók másik
részét egyáltalán nem zavarja a
notch. Sőt, ahogyan régebben a
Home gomb, most a kis sziget vált
az iPhone-ok ismertetőjegyévé, olyannyira, hogy az Apple a laptopjai
kijelzője fölé is egy, az iPhone-ok
szigetére emlékeztető notchot tervezett.
Azonban, ahogyan a Home
gombnak is lejárt az ideje, lehet,
hogy a notch is leköszön. A The
Elec értesülései szerint a 2023-ban
érkező iPhone 15 Pro és Pro Max
lesznek az első olyan modellek,
amelyeknél az Apple bevezeti az új
kijelzőt. A Samsung Display és az
OTI Lumionics már jó ideje fejleszti
azt az új technológiát, amit elsőként
a Samsung Galaxy Z Fold5-ben láthatunk majd. A két vállalat azon dolgozik, hogy egy olyan új generációs
anyagot fejlesszen ki, ami mikroszkopikus, átlátszó ablakok kinyitását
teszi lehetővé az OLED pixelben és
a katódrétegekben. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy az adott területen teljesen átlátszó lehet a
képernyő, ami lehetővé tenné, hogy
az Apple a FaceID érzékelőjét is a
kijelző alá építse be.
Az más táma, hogy mennyibe
fog kerülni a készülék az új techno-

iPhone notch

Új kijelzőtechnológia

Forrás: OTI Lumionics ConducTorr

lógiával, hiszen az Apple-eszközök
soha nem arról voltak híresek, hogy
túlzottan olcsók. Továbbá még az
sem biztos, hogy egyáltalán megkapja a 2023-ban érkező iPhone az
új technológiájú kijelzőt. Igazán
nagy újítás éppen 2017-ben volt,
amikor bemutatták az iPhone X-et,
azóta külalak szempontjából semmi
forradalmival nem állt elő az amerikait techóriás.
Ömlenek az álhírek a TikTokon
Az már talán senkinek nem újdonság, hogy a világhálón szép
számban lehet álhírekkel találkozni.
Ezért is különösen fontos, hogy hiteles forrásból tájékozódjunk, és
nézzünk utána az adott információ
hitelességének. Az álhírek melegágya a közösségi média. A Facebook
az utóbbi időben elkezdte kiszűrni
a nem valós információkat, ezeket
törli a felületről. De ahogyan az
egyes felhasználók, úgy az álhírek
is képesek arra, hogy átköltözzenek
más platformokra. Most éppen a
TikTokon jelentek meg.
A tényellenőrzéssel foglalkozó
NewsGuard elemzőinek 40 percre
sem volt szükségük ahhoz, hogy álhíreket és hamis információt találjanak a TikTokon, abban a
hírfolyamban, amit a felület algoritmusa ajánlott számukra. A NewsGuard szakemberei szerint az
orosz–ukrán háborúval kapcsolat-

Forrás: The Verge

nálni neki. Például ha valaki rákeres
arra a kifejezésre, hogy Ukrajna
vagy Donbász, akkor az első 20 találat között biztosan lesz legalább
egy, amely nem felel meg a valóságnak. A NewsGuard szerint
mindez annak köszönhető, hogy a
felületen nincs megfelelő moderálás, ami a tartalmakat illeti. Az algoritmusnak pedig az a célja, hogy
minél tovább a felületen tartsa a felhasználót, amivel önmagában
semmi baj nem lenne, csak közben
megjelennek az álhírek és a dezinformáció.
Annak érdekében, hogy kiderüljön, milyen arányban jelennek meg
a TikTokon a hamis információt
tartalmazó videók, a hat főből álló
kutatócsoport törölte, majd újratelepítette az alkalmazást, és létrehozott egy új felhasználói fiókot. Első
próba gyanánt 45 percig kellett
volna pásztázzák a videómegosztó
platformot, azonban minden esetben 40 percen belül találtak olyan
tartalmat, ami nem felel meg a valóságnak. A hat főből álló kutatócsoport a világ különböző
országaiban él, így még azt sem
lehet állítani, hogy közel voltak
egymáshoz, ezért találkoztak álhírekkel.
A hamis információk között vannak olyanok, amelyek az ukrajnai
háborúról mutatnak hamis felvételeket, Ukrajnát neonácinak nevezik,
de van olyan is, amelyik azt állítja,
hogy Vlagyimir Putyin és Oroszország nem agresszor, hogy az Egyesült Államoknak Ukrajnában
biofegyver-laboratóriumai vannak,
hogy az orosz elnököt csak odamontírozták a március 5-i sajtótájékoztató felvételére, vagy hogy az

TikTok-álhírek, illusztráció

ban, de más témák tekintetében is
lehet találni hamis tartalmakat,
amelyek könnyen megtéveszthetik
a nézőt. Ezek akkor is megjelennek,
ha semmilyen előzetes keresést
nem végzett a felhasználó abban a
témában.
A szervezet szerint a helyzetet és
a hamis hírek arányát drámaian
rontja, ha valaki még rá is keres például az orosz–ukrán háborúra, hiszen akkor az algoritmus ehhez
kapcsolódó tartalmakat fog felkí-

Macbook Air

lenc nap alatt 153 ezer személy nézett meg egy olyan videót, amelyik
azt állítja, hogy az Ukrajnában zajló
háborút bemutató összes videó
hamis.
A NewsGuard szerint a 45 perces
kísérlet végére már csak az ukrajnai
helyzettel kapcsolatos tartalmakat
láttak a TikTokon, az álhírek pedig
nem voltak megkülönböztetve a
valós tartalmaktól. Az elemzők azt
is kiemelték, hogy amikor célzottan
rákerestek egy-egy kifejezésre,
akkor a TikTok megbízható források megtekintését is javasolta, mint
például a Sky News vagy a The Telegraph. Tehát nem minden hír
hamis a TikTokon vagy más közösségi médiás felületeken. Ezért is
fontos körültekintőnek lenni.
Hamarosan érkezik
az új MacBook Air
Március elején számos érdekes
terméket mutatott be az Apple,
azonban csalódniuk kellett azoknak, akik új MacBook Airre vártak,
ez ugyanis nem érkezett meg, legalábbis egyelőre. Az iparági értésüléseiről elhíresült Ming-Chi Kou
szerint már nem kell sokat várni
erre az újdonságra sem.
Az iparági elemző szerint az
Apple az idei év második vagy harmadik negyedében kezdi meg az új
MacBook Air sorozatgyártását, a
hivatalos bejelentésre pedig év
vége felé kerül sor. Az új laptop
külső jegyeiben hasonlítani fog a
MacBook Próra, és a híresztelések
szerint hétféle színben fog megjelenni. Olyanról is hallani, hogy
egyes verziók fehér kávával és
fehér billentyűzettel fognak rendelkezni.

Forrás: hvg.hu

ukrán elnök harcol. De videójátékokból származó, valósnak beállított részleteket is lehet találni.
A felmérések alapján a dezinformáció terjedése nagyon hatásos a
TikTokon. A francia nyelvű videót, amiben Vlagyimir Putyin
orosz elnök arról beszél, hogy az
Ukrajnában folyó vérontásért az ottani neonácik felelősek, több mint
1,7 millió ember nézte meg, és
majdnem 20.000-en meg is osztották. De arra is volt példa, hogy ki-

A megfelelő sebességről az
M1-es processzor gondoskodik
majd, azaz egyelőre hiába is várjuk az M2-t, bár hozzá kell tenni,
hogy az M1 teljesítménye bőven
meghaladja egy átlagos felhasználó igényeit. A belső alkatrészek tekintetében tehát nem
számíthatunk sok újdonságra,
most inkább a külső jegyekre
fekteti a hangsúlyt az Apple. Az
árakról egyelőre semmilyen információ nincs.

Forrás: apple.com
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Többet élnek a hímek, mint a tojók, de nem azért, mert egészségesebbek

BBTE-es biológusok egy evolúcióbiológiai rejtély nyomában*
Zömében BBTE-s biológusok,
ökológusok
szerepelnek
annak a tanulmánynak a szerzőlistáján, mely arra a kérdésre keresett választ, hogy a
madárvilágban az egészségi
állapot tekintetében észlelhetők-e általános érvényű nemi
alapú eltérések. A Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet
égisze alatt működő Evolúciós
Ökológia Kutatócsoport munkatársai, dr. Vincze Orsolya,
dr. Vágási Csongor, Pénzes
Janka, valamint dr. Pap Péter
László mintegy 100 hazai madárfaj közel 2000 egyedétől
gyűjtötték be a vizsgálatokhoz szükséges mintákat. A tanulmány
az
ökológiai
kutatások terén élvonalba
tartozó Ecology Letters folyóiratban jelent meg.

Az állatvilágban a hímek és nőstények jelentősen eltérhetnek egymástól halandóság, élettartam, a
megbetegedések kockázata, valamint az egészségi állapot tekintetében. Az emberi faj esetében sincs ez
másképp: a súlyos koronavírus-fer-

tőzések gyakoribbak férfiaknál, a férfiak gyakrabban betegszenek meg
fertőző betegségekben, daganatokban, és gyakrabban is halnak bele ezekbe,
míg a nőknél nagyobb
eséllyel alakulhatnak ki
különböző autoimmun betegségek. Az emlősöknél –
így az embernél is – a nőstények hosszabb ideig
élnek, mint a hímek.
Egy fontos evolúcióbiológiai elmélet szerint a
nemek közötti halandóságés élettartambeli különbségek a nemek közötti élettani, valamint egészségi A kép illusztráció Forrás: https://www.vecteezy.com/vectorállapot terén tapasztalható art/284929-bird-clipart-set
eltérésekből eredeztethetők. Az Ökológia Kutatócsoport által kezegészségi állapot terén megfigyel- deményezett kutatás ezeket a hiáhető nemi alapú eltérések azonban nyosságokat szerette volna pótolni,
kevéssé ismertek a vadon élő ál- ezért közel 100 Romániában honos
latok esetében. A korábbi eredmé- madárfaj mintegy 2000 egyedétől
nyek általában ellentmondásosak, gyűjtött mintáit 10 élettani változó
gyakran kis fajszámon végzett ösz- alapján vizsgálta.
A kutatás homlokterében az a
szehasonlításokon alapulnak, vagy
túl kevés egészségi állapotot leíró kérdés állt, hogy a madárvilágban
változót használnak. Az Evolúciós az egészségi állapot tekintetében

észlelhetők-e általánosan érvényes
nemi alapú eltérések. A kérdés azért
is érdekes, mert a madaraknál – ellentétben az emlősökkel – a hímek
hosszabb életűek a tojóknál. Elképzelhető, hogy ennek hátterében a
hímek jobb egészségi állapota áll?
– merült fel a kutatókban.
Az eredmények azt mutatják,
hogy kizárólag a fehérvérsejtszámban észlelhető különbség hímek és
a tojók között, ám a mérleg a nőstények javára billen. Tehát a madarak
esetében – akárcsak az emlősöknél
– a nőstények immunrendszere erősebb, mint a hímeké, ami nem magyarázza, miért rövidebb a tojók
élettartama a hímekénél. Egyéb immunológiai paraméterekben, az antioxidánsszintben, illetve a sejtek
károsodását mérő változókban nem
mutatkoztak eltérések a nemek között.
A kutatás másik fő célja annak az
elméletnek a tesztelése volt, miszerint az eltérő nemi szerepek okozzák az egészségi állapot terén
tapasztalható nemi alapú különbségeket. E feltételezés mögött az az
érvelés húzódik meg, hogy a hímek
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többet harcolnak egymással a szaporodás érdekében, míg a nőstények/tojók többet gondozzák az
utódokat. Az eredmények azonban
nem támasztják alá, hogy a nemi
szerepek terén észlelhető efféle különbségek volnának a fő forrásai
azoknak a fiziológiai eltéréseknek,
melyek meghatározóak a különböző nemű egyedek egészségi állapotára nézvést.
Összességében tehát megállapítható, hogy az evolúcióbiológiának
az a fejezete, mely a madárvilágban
a halandóság- és élettartambeli eltérések forrását nemi bontásban
vizsgálja, még korántsem zárult le,
ugyanakkor két zsákutcát már egészen biztosan elkerülhetnek a jövőbeli kutatások, ebben pedig
kiemelkedően fontos szerepet játszott a BBTE Evolúciós Ökológia
Kutatócsoportja.
BBTE,
kommunikációs és PR-iroda
*Orsolya VINCZE, Csongor I.
VÁGÁSI, Janka PÉNZES, Krisztián SZABÓ, Nóra M. MAGONYI,
Gábor Á. CZIRJÁK, Péter L. PAP
(2022): Sexual dimorphism in immune function and oxidative physiology across birds: The role of
sexual selection. Ecology Letters,
25/4, 958–970. Doi: https://doi.org/
10.1111/ele.13973

Vállalatvezetés katonai hatékonysággal Mindset ifjúsági konferencia Marosvásárhelyen
Rólad csak veled!
– nyílt előadásokat rendez az MCC
Változz–változtass–vezess: hogyan
tágítsuk a lehetőségeinket? címmel
tartott előadást dr. Porkoláb Imre
ezredes, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Vezetőképző Akadémia
igazgatója március 31-én a kolozsvári MCC-központban. A vezetői
készségek egyéni és vállalati szinten
való fejlesztéséről könyvei is jelentek meg – ezúttal a legutóbbi, Vállalati gerillák című kötetre alapozva
beszélt az egyéni csúcsteljesítményről és az innovatív döntéshozatalról.

Lépést tudunk-e tartani gyorsan változó
környezetünkkel? Hogyan hozhatjuk ki a
legtöbbet önmagunkból vagy vállalatunkból? Mit kell tudnia a jövő vezetőinek? Dr.
Porkoláb Imre a 270 éves múlttal rendelkező Sandhursti Királyi Katonai Akadémia
után több katonai és civil egyetemen (Corvinus, NKE, Stanford, Harvard) szerzett oklevelet. Katonai karrierjét 1993-ban kezdte,
hadszíntéri szolgálaton vett részt Irakban és
Afganisztánban, emellett a NATO Stratégiai
Transzformációs Parancsnokságán, illetve a
Pentagonban is szolgált. 2018 óta a Magyar
Honvédség innováció terén végzett átalakító munkáját vezette. Három könyve jelent
meg: Szolgálj, hogy vezethess! (2016), A
stratégia művészete (2019) és Vállalati gerillák (2021). Mindezen tapasztalatait kamatoztatva kutatja a hagyományostól eltérő
vezetéselméletet, a szervezeti átalakítás innovatív stratégiáit, az üzleti életben is alkalmazva a katonai módszereket.
A kolozsvári előadáson először is felhívta
a figyelmet arra, hogy ha nem vagyunk képesek radikálisan újragondolni tanulási
módszereinket, nem tudunk lépést tartani a
világ változásaival, a technológia rohamos
fejlődésével. A VUCA-környezetben (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous), azaz
egy kiszámíthatatlan, bizonytalan, komplex
és többértelmű közegben való helytálláshoz
sikeres változásmenedzsment szükséges.
Mindenki ösztönösen szeretne visszatérni a
megszokotthoz, a biztonságba, de a világ
halad, az ingerek pedig egyre erősebben
fognak érni bennünket.
Naponta rengeteg információval találkozunk, amelyek csak elenyésző töredékét
tudja feldolgozni az agyunk, és sokszor nem
megfelelően fogyasztjuk el véges energiánkat – mutatott rá Porkoláb Imre, majd hozzátette: a szervezetünket azonban
meghekkelhetjük alapvető dolgokkal, hogy
hatékonyan működjön. Ilyen a megfelelő
táplálkozás, a mozgás és pihenés. Egyszerű
példaként saját módszerét említette: séta
közben is lehet megbeszéléseket, gyűlése-

ket tartani, de a megfelelő légzéstechnika
elsajátításával vagy az alvásminőség javításával, apró szokások átalakításával óriási
változásokat érhetünk el. Az előadó Csíkszentmihályi Mihály flow-csatorna elméletére építve beszélt az akció tudatállapotról,
a flow-ról. Megfelelő energiamenedzsmenttel elérhető ez a kreatív és produktív állapot,
amikor másképp működik az agy. Nő a teljesítmény és a tanulási képesség, emellett a
kiégés is elkerülhető.
Porkoláb Imre szerint a vállalatok vezetőképzése átalakításra szorul, a jó működéshez pedig elengedhetetlen a közös
helyzettudatosság, a bizalomépítés, a szándékok kommunikációja és a decentralizáció. A Vállalati gerillák kötet többek között
arra is keresi a választ, hogyan tudjuk
összehangolni az energiát a stratégiával,
emellett kézikönyvként szolgálhat azoknak,
akik tartósabb teljesítményt szeretnének elérni, vagy egyszerűen megváltoztatnák a
szűkebb környezetüket vagy a szervezeti
kultúrát. A túlélés kulcsa egyértelmű: alkalmazkodunk vagy lemaradunk.
Mivel a járványhelyzet is megengedi, az
MCC nyitni szeretne a helyi közösségek
felé nyilvános eseményeivel, előadásokkal
– mondta el Talpas Botond, az MCC erdélyi
tevékenységért felelős igazgatója. „Szándékunkban áll az oktatási tevékenységen túl
olyan témákat feldolgozni, amelyek Kolozsvár vagy más városok közösségét is érdeklik,
érintik,
ugyanakkor
nyílt
rendezvényeink által az érdeklődők betekinthetnek szervezetünk életébe is. Az
MCC oktatói hálója által neves előadókat
hívhatunk meg Erdélybe, akikkel a találkozás egyedi lehetőség az itthoni hallgatóság
számára is” – fűzte hozzá Talpas Botond.
Az MCC Transylvania Lectures angol
nyelvű sorozata külföldi előadókat lát vendégül havonta a kolozsvári MCC-központban, emellett heti vagy kétheti
rendszerességgel a legkülönbözőbb témákban hallgathatnak nyilvános előadásokat az
érdeklődők. A legközelebbi eseményen, április 6-án Élelmiszeripari szövetkezetek: a
nyereség találkozása a közjóval címen
Huub Ruël holland közgazdász, Szecskó
Ferenc, a hollandiai Friesland Campina Romania bukaresti főigazgatója és Fancsali
Ernő, a kolozsvári Bejön a vidék termelőbolt vezetője beszélget Hunyadi Attila
Gábor történésszel. A szatmárnémeti és
nagyváradi MCC-központokban pedig Pöltl
Ákos közgazdász tart előadást a digitális
önvédelemről, tudatos internethasználatról
április 6-án és 7-én.
Szegedi Csaba kommunikációs igazgató

„A fiataloknak nem megmondani kell, hogy mit csináljanak, hanem meg kell őket
hallgatni.
Európa
jövője
egyértelműen rólatok szól, ti
lesztek a most születő döntések haszonélvezői – vagy kárvallottjai, ha nem megfelelő
döntések születnek” – mondta
Vincze Loránt EP-képviselő, a
FUEN elnöke a Mindset ifjúsági
konferencián a marosvásárhelyi és Maros megyei diákszervezetek képviselőinek.

A Rólad csak veled! című rendezvényen pénteken délután a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi
Szakkollégiumban Kovács Domokos Péterrel,
Magyarország ENSZ-beli ifjúsági küldöttével, Karagich Bálinttal és Pirityi Somával, a
külföldön tanuló magyarországi diákokat tömörítő Hungarian Youth Association vezetőivel, Olteán Csongorral, a Magyar Ifjúsági
Értekezlet (MIÉRT) elnökével és Frunda
Csengével, az RMDSZ marosvásárhelyi frakcióvezetőjével beszélgettek arról, milyennek
képzelik el Európa jövőjét, a beszélgetésbe
bevonva a mintegy hetven helyi fiatalt is.
A hálózatépítés jegyében a meghívottak a
nemzetközi szervezetekben végzett magyar
érdekképviseleti munkáról, a külföldi tanulással kapcsolatos tévképzetekről és a nehézségek leküzdéséről, a hazai ifjúsági törvény
előkészítéséről, a mentorprogramok fontosságáról, a kisebbségvédelem útvesztőiről beszélgettek a Maros Megyei Magyar
Diáktanács, a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács, az Érted Egyesület, a Jurátus Kör,
a helyi egyetemek és középiskolák képviselőivel.
Kovács Domokos Péter az ENSZ ifjúsági
küldötti szerepre olyan platformként tekint,
amely teret ad nemcsak neki, hanem más fiataloknak is, akik önkéntesként részt vesznek
a programban. A megpályázható országképviselet szerinte óriási felelősség, hiszen a küldött egy közösségért felel, és úgy is kell
fellépnie. Az Európa jövőjéről szóló párbeszéd kapcsán egy módszertani javaslatot fogalmazott meg: szerinte a padon való
beszélgetés falusi mindennapok részét képező
módszere hozná közelebb az emberekhez az
európai témákat.
A Hungarian Youth Association eredetileg
a Londonban tanuló magyar diákokat szerette
volna összefogni, de tevékenysége hamarosan
az Egyesült Királyság egészére kiterjedt, ma
pedig már 11 országban tanuló mintegy 7000
diákot képviselnek – számolt be Karagich Bálint és Pirityi Soma. A közösségépítés mellett
érdekképviseleti tevékenységet is folytatnak,
és a megszerzett tudás otthoni kamatoztatása
érdekében információs hidat építenek ki a ma-

Fotó: Mihály László

gyar munkaerőpiac és a külföldön tanuló diákok között. Elmondásuk szerint tévhit, hogy
a külföldön tanuló diákokat elveszíti az anyaország: felmérésük szerint 60%-uk vissza szeretne térni Magyarországra, de ennél jóval
többen – 95% – vennének részt szívesen magyar vonatkozású projektekben. Az uniót illetően a polgárok és a képviselők közti
közvetlen kommunikáció fontosságát emelték
ki, ennek köszönhetően került Vincze Loránt
közvetítésével a petíciós bizottság napirendjére az Egyesült Királyságban tanuló uniós diákok Brexit utáni ellehetetlenülése.
Olteán Csongor többek közt arról beszélt,
hogy a romániai rendszerben nagyon nehezen
haladnak előre az ügyek, ha valaki „nem fogja
kézen őket, és vezeti egyik iroda után a másikba”. Az ifjúsági törvény is jó ideje a fiókban van, jelenleg a minisztériumi
átszervezések miatt, de reméli, hogy ennek
eredményeképpen nagyobb hatásköre lesz a
sportminisztériumtól a családügyi minisztériumhoz átkerülő ifjúsági államtitkárságnak.
Uniós perspektívában azt kifogásolta, hogy
jelenleg nincs olyan grémium, amely összefogná az uniós támogatással megvalósuló ifjúsági képzések, mobilitási projektek
eredményeit, amelyek hozzájárulhatnának
egy hatékony európai ifjúságpolitika megalkotásához.
„Tavalyelőtt bebizonyítottuk, hogy a fiataloknak nagyon nagy szerepük van ebben a városban. Néha kísért minket a kényelem, és
kell némi unszolás. De ha megértjük, hogy a
mi lábunk alatt van a gázpedál, nagy dolgokra
vagyunk képesek” – fogalmazott Frunda
Csenge.
Van létjogosultságuk a hasonló rendezvényeknek, sikerült megszólítani vele a marosvásárhelyi ifjúsági szervezeteket, jövőbe
mutató javaslatok hangzottak el Európa jövőjével kapcsolatban, folytatni kell a hasonló ifjúsági csúcstalálkozókat – fogalmazta meg
Vincze Loránt a FUEN által szervezett rendezvény következtetését.
Balázsi Pál-Előd,
Vincze Loránt EP-képviselő sajtóirodája
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Húsvéti vásár Szovátán
(Folytatás az 1. oldalról)
készült nyuszik is, egyesek tojástartónak, mások kisgyerekek, óvodások
szórakoztatására
és
kreativitásuk fejlesztésére készítették el, de számtalan asztal- és ajtódísz, ünnepi asztalterítő, a
konyhában nélkülözhetetlen kötény,
süthető gyurmával díszített evőeszköz, kézműves üdvözlőlap, apró
ajándéknak megfelelő festett fakanál, de akár bababútor is, fesett
üvegtárgyak és órák, a lakás díszítéséhez szőttesek, horgolt virágok
és állatkák, gyertyák, Fűfej és Fűsüni is volt, és a piros tojás begyűjtéséhez filctáskát is kínáltak a
locsolni induló legénykék számára.
Természetesen az ünnepi finomságok vagy étvágygerjesztők sem hiányoztak a kínálatból, méz- és
levendulatermékeket, szörpöket,
lekvárokat, a mézesszelettől a tejkrémig és házi csokoládéig, a laskától a füstölt szalonnáig, sonkáig,
kolbászig, savanyú káposztáig minden kapható volt. Aki pedig nem a
konyhában foglalja el magát a kö-

vetkező időszakban, vagy csak la- ket, horgolt virágot vásárolt a csazulni akar, annak számos könyvet ládi asztal díszítésére – sorolta
kínáló stand állt a rendelkezésére. Tófalvi Katalin, aki nagyon sajnálja, hogy az előző vásáron nem
Minden, mindenkinek
lehetett jelen, mert mindenki száA zord időjárás ellenére sem volt mára hasznos egy ilyen alkalom: az
hiány látogatókból a vásártéren, a érdeklődő számos dolgot vihet
kínálat szemügyre vétele és a vásár- haza, míg a termelők, kézművesek
lás mellett sokan egy-egy tárgy kihozhatják, eladhatják a termékevagy finomság elkészítése felől ér- iket.
deklődtek, vagy egy-egy konyhai
Az árusok sem panaszkodtak,
receptet beszéltek meg. Mások az volt érdeklődő, vásárló, jó volt a
egyedi kézműves tárgyak elkészíté- hangulat. Barabás Enikő szerint
sébe fektetett munkát, türelmet cso- megérte Székelyudvarhelyről eldálták a nyárádszeredai Balla jönni a portékával. Volt már SzováCecília egy-egy gyönyörűen kidol- tán karácsonyi vásáron, megragadta
gozott, faragott viaszgyertyáján a hangulat, ezért is jött el első alkavagy a szentgericei Péterfi Márta lommal a húsvéti vásárba is. Minfűzött gyönggyel vagy virágszir- dig az idénynek megfelelő
mokkal díszített tojásain.
termékeket hozza, most főleg a
„Fél óraja itt vagyok, és még a gyermekeket célozták meg, de a háfelét sem tudtam végigjárni a tér- ziasszonyoknak is kínáltak vásárolnek” – mondta el lapunknak az nivalót – tette hozzá.
egyik helyi vásárló. Csak egyetlen
dologért érkezett, de máris kétszáz Nem véletlen az időpont
A szovátai vásárok szinte termélejt költött el apró kézműves tárgyakra, a gyerekeknek finomságra, szetes velejárójává vált, hogy nemés közben megcsodálta a terméke- csak a felnőttekhez szólnak, hanem

Szinte mindent megtalálni itt, ami az ünnepi asztalra vagy a lakásdíszítéshez szükséges

Amíg a szülők vásárolnak, a gyerekeket kézműves-foglalkozásra várják

Fotó: Gligor Róbert László

a vásárolni érkező szülők gyermekeihez is. Így volt ezúttal is, a város
felkérésére a Szovátai Népi Játszóház munkatársai kézműves-foglalkozásra várták az apróságokat:
fonalból csibéket, bárányokat készítettek, karikákat vontak be, gyapjúból színes virágokat nemezeltek,
majd mindezeket mohával fedett falapocsokra illesztették – a szép tárgyak tartós díszei lehetnek a
lakásnak – mutatta meg Kiss Enikő
pedagógus. A foglalkozások és a
hozzávalók természetesen ingyen
állnak a gyerekek rendelkezésére,
néha az önkormányzat biztosítja az
anyagot, most pályázati támogatásból fedezték azt.
A húsvéti vásár ötlete a karácsonyi vásárok nyomán született meg,
és jó eséllyel válhat ez is hagyományos rendezvénnyé – tudtuk meg
Katona Gyöngyvér szervezőtől.
Gyergyó, Csík, a Nyárád és Kis-

Küküllő térségének termelői, kézművesei voltak itt, és nagyobb
számban, mint a legutóbbi karácsonyi vásáron. A 42 árus is azt bizonyítja, hogy egyre nagyobb és
jobb híre van a szovátai rendezvényeknek, az önkormányzat pedig
azzal is támogatja az árusokat,
hogy ingyen foglalhatnak asztalt a
piacon.
A vásárt szándékosan időzítették
a húsvét előtti második hétvégére:
egyrészt a következő hétvégén, virágvasárnap konfirmáció lesz Szovátán, és ha a harminc konfirmandus családja, rokonsága nem
jön el, azt megérezné a vásár. Másodrészt: a kézművesek, a termelők
tapasztalata az, hogy szükségük van
az embereknek ennyi időre, hogy
ráhangolódjanak az ünnepre, és ne
halasszák az utolsó pillanatokra a
vásárlást – egészítette ki az önkormányzat munkatársa.

Húsvéti szépségek, ünnepváró finomságok – újra sokadalom
a marosvásárhelyi várban
Tavaszköszöntő, húsvétváró,
hagyományápoló háromnapos húsvéti vásárra készül a
Parapács Egyesület. A marosvásárhelyi várban mintegy
félszáz kézműves és termelő
kínálja majd portékáját április
8. és 10. között, de a húsvéti
szépségek és ünnepváró finomságok mellett gazdag
programmal is várják a kikapcsolódni vágyókat.

A marosvásárhelyi események
palettáján már tavaly is feltűnt a
várban ez az üde színfoltnak számító rendezvény, de akkor a járványhelyzet miatt le kellett
mondani a járulékos programokat.
Maradt csupán a vásár, s annak ígérete, hogy jövőre újra megpróbáljuk.
Eljött a 2022-es tavasz, és most
már tényleg bizakodóan tekinthetünk az április 8-10. közötti hétvégére, amikor már nem csak vásárral,
hanem gazdag programkínálattal is
készülhetünk.

A kézműves- és termékvásár természetesen a húsvét jegyében szerveződik, mintegy félszáz kézműves
készül húsvéti díszekkel, hímes tojásokkal, tavaszi hangulattal, ünnepi terítékkel és sok minden
egyébbel, amit a nyuszi hozhat
ajándékba. A helyi termelők pedig
azt hozzák el a vásárba, amivel a
húsvéti asztalba készülhetünk. A
Kádárok bástyája előtti tér alakul át
vásári kavalkáddá április 8., péntek
délelőttől egészen április 10., vasárnap estig.
A vásár mellett azonban gazdag
programmal is készülnek a szervezők: az Erdélyi Hagyományok
Háza alapítvány gondoskodik a hagyományápoló, autentikus húsvéthoz kapcsolódó foglalkozásokról.
Így a gyerekek például tojásírást
vagy tojás alakú mézeskalács írását
is kipróbálhatják, de szalmából tojástartót is készíthetnek, emellett
ünnephez kapcsolódó népi játékokkal is készülnek az alapítvány munkatársai.

A húsvéti vásárban partner a Sa- vásári produkcióval. A várban a
pientia Erdélyi Magyar Tudomány- házasságkötő teremmel szemben,
egyetem is, a kertészmérnöki a Várgaléria alatt hangulatos kátanszék húsvéti dekoráció és ünnepi vézó várja majd az arra járókat,
asztaldísz készítésébe vonná be a sok kézműves-tevékenység, gyevirágkötészet iránt érdeklődő fel- rekfoglalkozás helyszíne lesz ez,
nőtteket. Előadásokkal is készülnek de alkalmas lesz a találkozásra is,
az intézmény munkatársai, szó lesz hogy jó társaságban, finom kávé
egészségfenntartó hatóanyagokról,
valamint
arról is, hogy mit tegyünk
a növényvakság ellen.
A Teleki Téka egy beszélgetéssel készül, az
ünnepi asztalra készülés
jegyében az Ízek a könyvtárból beszélgetőelőadást
Lázok Klára és László
Lóránt tartja pénteken
délután.
Emellett a gyerekek
növénypalántákat ültethetnek, kerámiázhatnak,
belekóstolhatnak a néptáncba is, sőt a bábszínész szakos egyetemi
hallgatók is készülnek Húsvéti vásár a várban 2021-ben

mellett beszéljük meg, ki hogyan
és mivel készül a húsvétra.
Teljes program és részletek hamarosan a husvetivasar.ro oldalon,
érdemes követni a húsvéti vásár
Facebook-oldalát is
(https://www.facebook.com/hus
vetivasar).
(közlemény)

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Munkaértekezlet a folyamatban lévő
projektek elemzésére
Pénteken Soós Zoltán polgármester jelenlétében került sor a folyamatban
lévő,
legfontosabb
városfejlesztési, illetve egyéb projektek koordinációs és elemző gyűlésére.
Megvitatták mind a 28 projekt
esetén az előrehaladottság állapotát
(szakaszát), elemezték a meglévő
stagnálások vagy elakadások okait,
és a projektmenedzserekkel együtt
megállapodtak a következő időszakban megteendő lépésekről.
A megvalósítás előrehaladott
szakaszában lévő projektek közül a
legfontosabbak a következők:
1. A Marosvásárhelyt elkerülő út,
3. szakasz, az észak-erdélyi autópálya
és a Bodoni utca közötti szakaszok,
illetve a Segesvári út meghosszabbítása a DN13 út irányába.
2. A Marosvásárhelyt elkerülő út,
6. szakasz, kerülőút – az észak-erdélyi autópálya és a Bodoni utca
közötti szakasz, illetve a Segesvári
út meghosszabbítása a DN13 út irányába.
3. Innovációs központ és mélygarázs a Nemzeti Színház szomszédságában, amely magában foglal
egy zöldépületet az innovációs központ és a mélygarázs vegyes funkciójával, gépkocsik, autóbuszok
részére, és mélygarázzsal kerékpárok/hajtányok részére.
4. A Hátszeg utcai emeletes parkoló.
5. A vasútállomás övezetének átrendezése mélygarázsokkal és a
vasút alatti átjáróval, amely összeköttetést biztosít a Nicolae Bălcescu
utcával.
6. A Cuza Vodă téri vásárcsarnok.
7. Központi mélygarázs – Városháza utca 2. szám.
8. Városi körgyűrű, északi szakasz – új híd a Maros folyó felett és
összekötőút Marosvásárhely (A3-as

autópálya) és Szentkirály, DJ 152es út között.
A folyamatban lévő projekteket
azonban egy sor hosszú távú előkészítő munka (specifikációk, megvalósíthatósági tanulmányok, jóváhagyott hitelkeretek, közbeszerzési
eljárások) előzi meg, és ezt minden
tengelyen jól meghatározott, szigorú határidők szerint végzik.
A városháza jelenleg több mint
21, különböző szakaszban található
projekttel rendelkezik:
1. A közszolgáltatások és a belső
eljárások digitalizálása.
2. Oktatás a kiterjesztett valóságban Marosvásárhelyen – EON reality.
3. A marosvásárhelyi lakóépületek energiahatékonyságának növelése érdekében végzett munkák.
4. A marosvásárhelyi tömegközlekedést kiszolgáló környezetbarát
autóbuszok beszerzése.
5. A Művészetek és Mesterségek
Iskolájának, valamint a Gheorghe
Şincai Műszaki Középiskola műhelyeinek korszerűsítése és teljes rehabilitációja.
6. A marginalizált lakóövezetek
multifunkcionális központtal való
ellátása, felújítása, továbbá a marosvásárhelyi marginalizált területeken
közhasználatra alkalmas létesítmények létrehozása.
7. Az intenzív gyalogosforgalommal rendelkező területek utcáinak
átalakítása,
illetve
barátságosabb útvonalakká alakítása a gyalogosok és a kerékpárosok
érdekében a klinikák övezetében.
Az említett projektek a kivitelezéshez szükséges eljárások végrehajtásának különböző szakaszaiban
vannak.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

Szünetel
az ivóvíz-szolgáltatás
Az AQUASERV RT. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy betervezett hálózatfejlesztési/-karbantartási munkálatok miatt
2022. április 6-án 9–12 óra között szünetel a vízszolgáltatás
• Marosvásárhelyen a Pandúrok sétány 98–100. szám alatt.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a szolgáltatás újraindítását követően a vízcsapból – a vezetékekből kimosódó lerakódás
miatt – rövid ideig zavaros víz folyhat. Javasoljuk, hogy a letisztulásáig csak háztartási célokra használják.
Elnézést kérünk a kellemetlenségekért. Köszönjük megértésüket!
AQUASERV RT., Marosvásárhely

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256)
A THEREZIA KFT. KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Érdeklődni és jelentkezni a 0265/322-440, 0749-228-434-es
telefonszámokon vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címen lehet.
(sz.-I)
KIADÓ ORVOSI RENDELŐ Marosvásárhelyen (Cisnădiei u. 1.
szám) bármilyen egészségügyi tevékenységre. Tel. 0771-359-273.
(15223-I)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro email-címre várjuk. (66351-I)
ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377es telefonszámon. (66385-I)
A VETA KFT. GÉPLAKATOST és PRÉSFORMÁK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZAKEMBERT (specialist matriţer) alkalmaz. Tel. 0788-481753. (23059-I)

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

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓK süldők és hízott disznó. Tel.
0740-463-935, 0265/320-382. (15313)

TÁRSKERESÉS

Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.
(15361)

ELHALÁLOZÁS

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15526-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
tást, tetőkészítést. Tel. 0746-739502. (15464)

VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését, tetőjavítást, tetőfödém lecserélését,

ácsmunkát,

belső munkálatokat: glettolást, festést, javítást, vakolást, gipszkartonozást. Amit kínálunk: kedvezményes
árak; többéves szakmai tapasztalat;
minőség, megbízhatóság. Ingyen kiszállással árajánlatot adunk. Tel.

MINDENFÉLE
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975)
KERTEK ásását vállalom rotakapával. Tel. 0741-457-006. (15380-I)
VÁLLALUNK udvar-, kert-, parktelepítést, gondozást. Tel. 0740-667-511.
(15346-I)
VÁLLALUNK építést, tetőjavítást,
szobafestést, parkettlerakást, -csiszolást, térkőrakást. Tel. 0740-667511. (15346-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett apa, nagyapa,
férj, após,
HAJNAL-PEX CAROL
romántanár
csendesen megpihent. Temetése
2022. április 5-én 15 órakor lesz
a marosszentgyörgyi temetőben
(a nagykórház mögött).
A gyászoló család. (15560-I)

terasz-,

kerítéskészítést, külső szigetelést,
70 ÉVES, értelmes, egészséges férfi
megismerkedne kedves, korban hozzá
illő nővel barátság (vagy még több)
céljából.
Leveleket
várok
a
szerkesztőségbe
„Tavasz”
jeligére.
(15549)

Kegyelettel emlékezünk TÓTH
(FEKETE) EMMA tanítónőre halálának harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (p.-I)

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.

ács-, bádogosmunkát, cserépforgaELADÓ héjatlan tökmag fogyasztásra és vetésre, valamint hidegen
sajtolt tökmagolaj. Tel. 0747-480-255.
(15552-I)
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0756-706-269. (15566)

MEGEMLÉKEZÉS

Megtört,
szomorú
szívvel
emlékezünk
JÁSZBERÉNYI
EMESÉRE, a Marosvásárhelyi
Rádió egykori főszerkesztőjére,
aki öt éve örökre eltávozott. Akik
ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel. Emlékét őrzi
testvére, rokonai és barátai. Nyugodj csendes békében! Szerettei.
(15559-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, nagytata,
testvér, rokon, a pókai születésű
id. ERCSE LÁSZLÓ
életének 73. évében hirtelen elhunyt. Utolsó útjára április 6-án,
szerdán du. 3 órakor kísérjük a
pókai református temető ravatalozójából.
Búcsúzik tőle két gyermeke,
három unokája, testvére és azok
családja. (15562-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,
özv. LÁZÁR DOINA MIOARA
VASILICA
szül. Cocoş
életének 73. évében elhunyt.
Nyugodjon békében!
Gyászoló testvérei: Cireşica és
Estera. (15565)

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagytata,

dédnagytata,

após,

testvér, barát, jó szomszéd és is„Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen és szerényen, drága
lelked, fáradt tested nyugodjon
békében.”
Fájó szívvel emlékezünk az április 5-én elhunyt id. SÓLYOM
JÁNOSRA halálának 3. évfordulóján. Emléke szívünkben mindig
megmarad, hiánya pótolhatatlan.
Örök álmod őrizze béke és nyugalom. Szerettei. (sz.-I)

merős,
MÁTYÁS ANDRÁS
2022. március 3-án, életének 89.
évében, méltósággal viselt betegség után örökre megpihent.
Temetésére április 5-én du. 2 órakor kerül sor a marosvásárhelyi
református temetőben.
Emlékét soha el nem múló szeretettel őrizzük.
A gyászoló család. (-I)
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