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A mészárszékben 50 lejt is elkérnek érte

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,
FÉLÁRON!

Idén drága a bárányhús

Júniustól újabb
repülőjáratok
Áprilistól egy, júniusban pedig egy
másik légitársaság repülőjáratot indít
Marosvásárhelyről Egyiptomba, charterjáratok mellett a törökországi Antalyába is el lehet jutni Vásárhelyről,
illetve újdonság, hogy a nyáron Görögországba, Krétára is repülhetünk.

____________2.
Hamarosan
hivatalosan is
közzéteszik

A hét végén jelent meg a hír, miszerint
Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter egy
múlt pénteki, jászvásári sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az előadó-művészeti felsőoktatási intézmények
esetében a képzés időtartama háromról négyévesre bővül.
Fotó: Nagy Tibor (archív)

Húsvétra készülünk, a hagyománytisztelő családok ünnepi
asztalára bárányhús szokott kerülni. Idén is lehetőség van
beszerezni ezt az ínyencséget, azonban sokkal borsosabb
áron, mint előző években. Maros megyében bőven van kínálat, idén több mint 550 ezer bárány született, mégis felsrófolták az árakat. Lehet, egyesek le is mondanak a
bárányhúsról, hiszen nem hajlandók 45–55 lejt fizetni egy
kilogrammért, mások a húsvéti menüért megadják módját,
s megveszik a luxusárunak számító portékát.

Mezey Sarolta

A bárányhúsvásárlással kapcsolatban az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság ajánlásait osztjuk meg olvasóinkkal, s két
mezőmadarasi gazdát szólaltatunk meg, akik bárányokat nevelnek, és
más-más módon értékesítik a jószágokat.
Úton-útfélen ne vegyenek bárányt!
Dr. Goga Lucian, a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság aligazgatója lapunk megkeresésére elmondta,
hogy húsvét előtt fokozott ellenőrzéseket végeznek az esetleges élelmiszer-fertőzések megelőzése érdekében.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Az online
adásvétel csapdái

Online adásvétel során elővigyázatosnak kell lenni, mert könnyen adathalászok birtokába kerülhetnek a
bankkártya adatai, és lenullázhatják a
bankszámlát. Ami a fiatalok számára
természetes, az idősebb korosztálynak komoly nehézségeket jelenthet.

____________8.

Írás a falon
Kaáli Nagy Botond
Április tizenegyedike a magyar költészet napja, József Attila születésnapja. Ilyenkor emlékezünk, emlékeztünk a világirodalom egyik
legnagyobb zsenijére, a zsenialitása miatt (is) tragikus sorsú költőre,
aki folyamatosan be szeretett volna illeszkedni, de soha sem tudott,
gyerekkorának, traumáinak, személyiségének árnyoldalai csak a
költészetben engedték őt kiteljesedni, a való életben nem, életében
pedig elkerülte mindaz, amely halála után halhatatlanná tette őt. E
napon, e héten a magyar költészetre, irodalomra is gondolunk, a
világ magyarlakta vidékein egymást érik a különböző rendezvények,
díjátadó ünnepségek, előadások, de ami ennél is fontosabb: e nap
és annak jelentősége beszivárgott a köztudatba is. Azt hihetnénk,
hogy a mai, felgyorsult világban, a különböző világirodalmi trendek
és stílváltások, programok és tézisek forgatagában az irodalmári,
alkotói, pedagógusi, előadó-művészeti szakmákon kívüli ember már
nem érti és nem értékeli a lírát, a prózát, a drámát, de ez nem így
van, és ennek éppen e napon, illetve az azt körülzáró dátumokon lehetünk leginkább tanúi. Míg húsz-harminc évvel ezelőtt csak az iskolában, a kulturális vagy egyházi rendezvényeken, jobb esetben az
otthoni környezetben (is) találkozhattunk a költészettel, annak kiváló, kortárs vagy klasszikussá lényegült művelőivel, és emiatt egy
bizonyos kor után az irodalom iránt kevésbé fogékonyak között ciki
lett a vers, annak mondása és olvasása, ma, a közösségi média teljhatalmának korában azt láthatjuk, hogy ez a hozzállás megváltozott.
Szerencsére. És noha még mindig sokan vannak, akik úgy vélik, nem
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 40 perckor,
lenyugszik
20 óra 7 perckor.
Az év 103. napja,
hátravan 262 nap.

Ma IDA, holnap TIBOR napja.
TIBOR: Eredhet a latin Tiberius
szóból (a „Tiber folyó vidékéről
való”), vagy a Tiborc név rövidüléséből, ami a latin Tiburtius
névre vezethető vissza, vagy az etruszk Tibur szóból (jelentése: becsületes ember).

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 12 0C
min. -1 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. április 12.
1 EUR
4,9412
1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,5466
1,3070
285,3875

Megyei hírek
Parkolójegy-árusító helyszínek
A marosvásárhelyi piacigazgatóság értesíti a városlakókat,
hogy akik a városi sportcsarnoknál lévő fizetéses parkolóhelyeket veszik igénybe, parkolójegyeket vásárolhatnak a
turbinahídon lévő bárban. Azok, akik a Gheorghe Marinescu
utcai fizetéses parkolóhelyeken hagyják a gépkocsijukat, a
kórházzal szemben lévő élelmiszerbódéban is be tudnak
szerezni parkolójegyeket.

Megtisztítják az utcákat,
ahol már lezárult a lomtalanítás
Az utcákat is megmossák ott, ahol már befejeződött a tavaszi lomtalanítás. Ezért a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal arra kéri a gépkocsivezetőket, hogy a meghirdetett
napokon ne parkoljanak a kijelölt utcákban, hogy ne akadályozzák a folyamatot. Szerdán, április 13-án a Koós Ferenc, Godján, Petru Dobra, Ion Buteanu, Surján, Szucsáva,
Páring, Magura és Legelő, csütörtökön, április 14-én pedig
a Gyulafehérvári, Kalapács, Radnóti, Ludasi, Törcsvár, Caraiman, Bogáti, Nyíres, Malomfalva, Ilie Munteanu, Cséplés
utcák kerülnek sorra. Az ütemterv az időjárás függvényében
módosulhat.

Áprilistól hetente egyszer
repülhetünk Vásárhelyről Hurghadába
Áprilistól egy, júniusban pedig egy másik légitársaság repülőjáratot indít Marosvásárhelyről
Egyiptomba. A Hurghadába tartó járatok rendkívül népszerűek a turisták körében, akik számára
jó hír, hogy az egyiptomi charterjáratok mellett
júniustól a törökországi Antalyába is el lehet
jutni Vásárhelyről, illetve újdonság, hogy a nyáron Görögországba, Krétára is repülhetünk.

Menyhárt Borbála
A Marosvásárhelyi Transilvania reptér közösségi oldalán elérhető információk szerint április 19-től indítja el
innen az egyiptomi Hurghadába tartó járatát az AirBucharest légitársaság. Peti András, a reptér igazgatója lapunknak elmondta, a tavaly is nagy népszerűségnek örvendett
az egyiptomi cherterjárat, amely akkor heti három alkalommal szállította a nyaralókat a turistaparadicsomba. Idén
áprilistól egyelőre heti egy járat lesz a Vásárhely–Hurghada útvonalon, majd június 3-tól október végéig a HiSky
légitársaság is elindít egy járatot Egyiptomba.
A marosvásárhelyi reptér igazgatója rámutatott, az
egyiptomiakhoz hasonlóan élénk az érdeklődés a törökországi járatok iránt, bár azok csak a nyár elején indulnak a
vidrátszegi légikikötőből. Tavaly nyáron Törökországba
heti három alkalommal lehetett eljutni Vásárhelyről, az
idén úgy tűnik, hogy heti ötre bővül az Antalyába tartó
charterjáratok száma. Az AirBucharest, valamint a HiSky
légitársaság június 12-től, az Animawings pedig június 16tól indítja törökországi járatait, amelyek szeptember végéig

közlekednek. Peti András hozzátette, újdonság, hogy június 15-től Görögországba, a közkedvelt Kréta szigetére
is indít – egyelőre heti egy – gépet a görög Aegean légitársaság, azonban ha nagy lesz iránta az érdeklődés, bővíthető a járatok száma. Érdeklődésünkre az igazgató
elmondta, a Marosvásárhely–Budapest járat jelenleg –
hétfő és péntek kivételével – a hét öt napján közlekedik.
Nem torpant meg az utazási kedv
Nagyon közkedveltek a Marosvásárhelyről induló, elsősorban az egyiptomi és a törökországi járatok, sokan már
a télen lefoglalták a nyaralást – tájékoztatott a marosvásárhelyi World Travel Shop utazási iroda képviselője,
Ábrahám Előd. Mint mondta, jóval több a foglalás, mint
tavaly ebben az időszakban, például – bár nem indul Marosvásárhelyről repülő – az utazók körében népszerű Tunéziába tartó járatokra júniusra már szinte lehetetlen helyet
találni. A törökországi járatok iránt is nagy az érdeklődés,
heti több gép is indul majd júniustól Marosvásárhelyről,
így egyelőre még lehet foglalni. Törökországban az időjárás júniusban már kedvez a strandolásnak, és azok, akik az
idény elején utaznának Antalyába, előnyösebb áron foglalhatnak, mint akik csúcsidényben, július végén, augusztus elején nyaralnának. Szálloda, ellátás, valamint időszak
függvényében személyenként 500 euró körül lehet törökországi utat foglalni. Krétára is van kb. ennyiért ajánlat,
viszont Görögország drágább, így előfordulhat, hogy
ugyanazért az összegért ott all-inclusive ellátás helyett
mindössze reggelis változat vagy egy gyengébb besorolású
szálláshely érhető el.

Ég és föld – nagycsütörtöki koncert
a Vártemplomban
A nagyböjtben az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány
három erdélyi városban szervez három, a történelmi egyházak különböző felekezeteihez tartozó templomban koncertet, amelyen énekesek és kórusok lépnek fel népi és
egyházi énekekkel, barokk és reneszánsz zeneművekkel.
Nagycsütörtökön, április 14-én 17 órától a marosvásárhelyi
Vártemplomban Kásler Magdi és az Üver zenekar, valamint
a Nyilas Szabolcs által vezetett Cantuale énekegyüttes közreműködésével valósul meg az Ég és föld című, nagycsütörtöki műsor. A program igazi különlegessége Mozart
egykori mentora, Giambattista Martini, valamint a kissé elfeledett szegedi kiváló zenész, König Péter két-két opusának bemutatása. A teljes műsor programja megtekinthető
az ehh.ro weboldalon. A koncertre a belépés ingyenes.

Népi iparművészeti zsűrizés
Május 20-án az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány népi
iparművészeti zsűrizést tart Kolozsváron. Másnap délután
egyéni konzultációt biztosítanak minden olyan alkotónak,
aki tárgyaival részt vett a zsűrizésen. A zsűriztetés azért
fontos a kézműveseknek, mert a népi kézművesség legkiválóbb szakértői, néprajzkutatók és mesterek véleményezik
és minősítik a tárgyakat. Ezeknek a minősítéseknek birtokában a későbbiekben népi tárgyalkotó iparművésszé válhatnak az alkotók. Maga a zsűrizés és egyéni konzultáció
lehetőséget teremt a szakmai visszajelzésre mindazoknak,
akik fontosnak vélik mesterségükben a fejlődést, előrehaladást. A következő kategóriákban lehet jelentkezni: faragott
fa, csont, szaru; naiv szobor; viselet; csipke; hímzés; szőttes; népviseletbe öltöztetett baba; mézeskalács; fonott és
szőtt használati tárgyak vessző, gyékény, csuhé, nád,
szalma alapanyagból; bőrműves tárgyak; hímes tojás; mézeskalács; kovács-, fazekasmunka; népi ékszer és más
egyéb kategóriák. Az www.ehh.ro oldalon megtalálható jelentkezési adatlapot április 22-ig lehet kitölteni és elküldeni
a laszlo.eszter@ehh.ro e-mail-címre. További információk
ugyancsak ezen az e-mail-címen igényelhetők. A tárgyak
begyűjtésének ideje Marosvásárhelyen május 5.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Tonitza művészete – tárlatvezetés
A Maros Megyei Múzeum április 14-én, csütörtökön 17
órától a Modern Román Művészeti Galériába (Kultúrpalota, 3. emelet, jobb szárny) várja a művészet kedvelőit,
ahol a Forma és szín: Nicolae Tonitza #136 című román
nyelvű eseményre a nagy festő és grafikusművész születésének 136. évfordulója alkalmából kerül sor. A 13. Csütörtök a múzeumban szervezői a művészet kedvelőinek
ajánlják a Modern Román Művészeti Galériában tartott tárlatvezetést, amelyet kizárólag Nicolae Tonitza műveinek
szentelnek. A kiállítóterekben látható Tonitza-művek mellett olyanokat is bemutatnak, amelyeket már rég nem állí-

tottak ki. Tárlatvezető Cora Fodor, a múzeum művészeti
osztályának kutatója, az eseményt Rareş Budileanu és
Anca Loghin színészek verses műsora egészíti ki. A részvételhez belépőjegy és előzetes foglalás szükséges a
pr@muzeulmures.ro e-mail-címen vagy a 0749-912-992es telefonszámon, a rendelkezésre álló helyek számának
függvényében (max. 20 személy).
Jegyárak: 16 lej (felnőttek); 8 lej (nyugdíjasok); 4 lej (diákok). Jegyek vásárolhatók online a múzeum weboldalán,
vagy a rendezvény napján közvetlenül a helyszínen, a szabad helyek függvényében.
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Elutasították a Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter elleni egyszerű indítványt
A képviselőház hétfőn délután megvitatta, és elutasította a
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter elmarasztalását
célzó egyszerű indítványt.
Az indítványt a kormányból tavaly szeptemberben kilépett,
és azóta ellenzékben politizáló USR képviselői nyújtották be.
Szerintük az RMDSZ színeiben tisztségbe juttatott miniszter
felelős az illegális erdőirtásokért és környezetkárosításokért.
Az USR úgy vélte: „a miniszternek mennie kell, amíg még
vannak erdők Romániában, amelyeket meg kell védeni”. Az
ellenzéki párt azt is felrótta a tárcavezetőnek, hogy nem sikerült megfékeznie az illegális tarló- és szemétégetéseket, hogy
az állam képtelen kihasználni a zöldgazdaságban rejlő lehetőségeket, és hogy a miniszter arrogáns lekezeléssel reagál
azoknak a civil szervezeteknek a felvetéseire, amelyek mindezt szóvá teszik.
Tánczos Barna elmondta: annak a programnak a megvalósításán dolgozik, amelyet annak idején az USR-vel együtt dolgoztak ki. A mandátumából eltelt több mint egy év alatt a
kitűzött célok mintegy felét sikerült megvalósítani. Kijelentette: Romániában nincs erdőirtás, csak illegális fakivágások

vannak, és ezek ellen is számos hatékony intézkedést hoztak
az elmúlt évben. Úgy vélte: az országban Európa legmodernebb faanyag-nyomonkövető rendszere működik, amelyet folyamatosan fejlesztenek. Tavaly szigorították az illegális
fakivágás és az erdészek elleni erőszak büntetését. Azt is elmondta, hogy a kormány a múlt héten fogadott el sürgősségi
rendeletet az erdősítési programról, amely alapján közel 60
ezer hektár erdőt telepítenek a helyreállítási alap finanszírozásával.
A parlament alsóházában folytatott vitában a koalíciós pártok kiálltak a miniszter mellett. Az USR álláspontját csak az
AUR képviselői támogatták. Összesen 83-an szavaztak a miniszter elmarasztalására, 186-an pedig elutasították az indítványt.
Az egyszerű indítvány egy miniszter teljesítményét vagy
egy ágazati szakpolitikát kiértékelő vitára biztosít alkalmat a
parlamentben, és ugyanúgy szavazással zárul, mint a kormány
leváltását célzó bizalmatlansági indítvány. Az egyszerű indítvány esetleges elfogadása azonban nem eredményezi automatikusan a tárcavezető leváltását. (MTI)

Szociális és gazdaságösztönző intézkedéscsomagot
hirdetett a kormánykoalíció

A kormánykoalíció hétfőn este 17,3 milliárd lej értékű szociális és gazdaságösztönző intézkedéscsomagot hirdetett meg
a kis jövedelműek és a vállalatok támogatására, az intézkedések leghamarabb május 1-től lépnek hatályba.
A csomag több mint fele, 9 milliárd lej európai uniós támogatásokból származik, a fennmaradó 8,3 milliárd lejt az állami
költségvetésből fedezik. A szociális intézkedések egy része
2023-ban is érvényben marad, másik része csak az idén hatályos – közölte Nicolae Ciucă liberális miniszterelnök.
Marcel Ciolacu, a liberálisok fő koalíciós partnerének számító PSD elnöke azt hangsúlyozta, hogy az intézkedéscsomaggal a legsérülékenyebb családoknak akarnak védelmet
nyújtani a magas inflációval szemben. A politikus szerint a
különböző támogatásokból a lakosság több mint fele részesül.
Kelemen Hunor, a nagykoalícióban szintén helyet foglaló
RMDSZ elnöke azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági válság
mélyülni fog a következő hónapokban, ezért az államnak kötelessége beavatkozni és védelmet nyújtani a kis keresetűeknek.
Az állam egyebek mellett 300 millió eurót fordít az áremelkedések kompenzálására, amelyben kis- és középvállalkozások (kkv-k), nagybefektetők és áruszállítók részesülhetnek. A
15 százaléknál nagyobb rezsiköltséggel szembesülő kkv-k 400
ezer euró támogatást kaphatnak, további 200 millió euróval
akarják ösztönözni a gazdaság számára fontos nagyberuházások támogatását, emellett állami támogatásban részesülnek az

egymillió eurónál nagyobb beruházások. A kormány támogatást nyújt az áruszállító vállalatoknak, literenként 0,5 lejjel
járul az üzemanyagköltségükhöz. A kényszerszabadságra küldött dolgozók bérének a 75 százalékát az állam fizeti az év
végéig. A mezőgazdaságban dolgozóknak 3000 lejre emelik
a minimálbérét, jelenleg a minimálbér értéke 2550 lej, egyedül
az építőiparban van érvényben megemelt, szintén 3000 lejes
minimálbér.
Emellett a kormány 200 millió euróból akarja ösztönözni a
mezőgazdasági termékek feldolgozását, és 300 millió euró
vissza nem térítendő támogatást nyújt a mezőgazdasági munkaerő költségeinek fedezésére.
Az intézkedéscsomagnak erőteljes szociális támogatási öszszetevője is van, hiszen az alacsony jövedelműek minden második hónapban 50 euró értékű utalványt kapnak, amelyekkel
alapélelmiszereket vásárolhatnak. Összesen 4,7 millió ember
részesül ebben a támogatásban, amelynek a teljes költsége
eléri az 1 milliárd eurót. A szociális ösztöndíjban részesülő diákok is havonta 30 euró értékű utalványt kapnak, amellyel
élelmiszert, ruhát és tanfelszerelést vásárolhatnak. A kormány
lehetővé teszi a minimálbér önkéntes megemelését is 200 lejjel, amely adómentes. Az alkalmazottaknak a munkáltató által
bérkiegészítésként adott úgynevezett ebédjegyek értékét 20,17
lejről 30 lejre emelik.
A kormánykoalíció eredetileg a hiteltörlesztési moratóriumot is újra be akarta vezetni, de az erről szóló döntést egyelőre
elhalasztották. (MTI)

Morawiecki az ügyészség lépéseire számít
a szmolenszki légi katasztrófáról szóló
bizottsági jelentés nyomán
Most a lengyel ügyészségnek kellene lépéseket tennie, miután az illetékes minisztériumi vizsgálóbizottság bemutatta a
2010. április 10-én történt szmolenszki légi katasztrófáról
szóló zárójelentését – jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kedden.
A miniszterelnöknél egy vidéki sajtóértekezletén érdeklődtek újságírók a hétfőn bemutatott jelentés kapcsán. A minisztériumi vizsgálóbizottság elnöke, Antoni Macierewicz szerint
az összegyűjtött anyag „kétségbevonhatatlanul” bizonyítja: a
katasztrófát az „orosz fél jogtalan beavatkozása” okozta,
ennek eredményeként az elnök gépe a levegőben robbant fel.
Morawiecki elmondta: a jelentés részletesen megmutatta,
milyen módon zajlott le a katasztrófa a szmolenszki repülőtér
felett.
„A történelem, a nem is olyan régi, valamint a jelenkor, az
ukrajnai brutális gyilkosságok is mutatják, mire képesek az
oroszok” – tette hozzá a miniszterelnök. Az oroszok „olyan
bűntett elkövetésére is képesek, amelyet korábban nehezen
tudtunk elképzelni”, a vizsgálóbizottság viszont „elegendő
mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze ahhoz, hogy lássuk:
ez, sajnos, igaz” – fogalmazott.
Elmondta: arra számít, hogy az ügyészség rendszerezi majd
a bizottsági vizsgálat eredményeit, valamint a maga részéről
is „átfogó verziót” fogalmaz meg, és az „ennek megfelelő
vádemelésekig is eljut”. Hozzátette: Lengyelország a nemzetközi törvényszékeknél is igazságszolgáltatást kérhet ez
ügyben.
Macierewicz hétfőn elmondta: a jelentés alapot képezhet a
nemzetközi színtéren teendő lépésekhez, ezen belül az Emberi
Jogok Európai Bíróságához benyújtandó panaszhoz.
Radoslaw Fogiel, a kormányzó Jog és Igazságosság szóvivője kedden a lengyel közszolgálati rádiónak elmondta: a bi-

zottsági jelentés feladata a légi katasztrófa leírása volt, nem
ad viszont választ arra a kérdésre, ki áll konkrétan a történtek
mögött. „Ez olyan kihívás, amely még mindig előttünk áll” –
ismerte be Fogiel.
A szmolenszki légi katasztrófa ügyében folytatott lengyel
ügyészségi vizsgálat még nem zárult le.
A Macierewicz vezette, 2016-ban létrehozott vizsgálóbizottság 2018-as időközi műszaki jelentése, majd a hétfőn ismertetett zárójelentése is semmissé nyilvánította a
2010-2011-ben működő, Jerzy Miller akkori lengyel belügyminiszter vezette testület jelentését, amely korábban hivatalos lengyel álláspontnak számított, és amely a lengyel
pilótákat is felelőssé tette a katasztrófáért.
A 2018-as jelentés szerint is a katasztrófát „egy sor tudatos
lépés” okozta, köztük felsorolták a gép oroszországi javítását,
a módot, ahogyan a lengyel küldöttség útját megszervezték, a
gép „tudatosan téves irányítását” az orosz légi irányítók részéről, majd a gép meghibásodásait és felrobbanását.
A hétfői jelentés szerint a robbanószerek jelenlétét egy brit
laboratóriumban végzett vizsgálat erősítette meg, a robbanóanyag pedig „a gép személyzete számára elérhetetlen helyen”
volt elhelyezve. A robbanás folyamatát az amerikai Nemzeti
Légiforgalmi Kutatóközpontban (NIAR) összeállított virtuális
modellen mutatták be.
Varsó a Lech Kaczynski elnök, valamint a fedélzeten lévő
többi 95 ember halálával végződő tragédia óta többször is felszólította Moszkvát a repülőgép roncsainak visszaszolgáltatására, Oroszország azonban ezt mindeddig nem tette meg, az
ügyben máig le nem zárt orosz ügyészségi eljárásra hivatkozva. A műszaki okok vizsgálatát végző orosz hatóságok
2011-ben emberi tévedésekre vezették vissza a történteket.
(MTI)
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Ország – világ
10,2 százalékra nőtt márciusban
az éves inflációs ráta
Romániában 10,2 százalékra nőtt márciusban az
éves inflációs ráta, miután februárban 8,53 százalék
volt – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. Az élelmiszerek 11,2 százalékkal drágultak márciusban a tavalyi harmadik hónaphoz mérten, a nem
élelmiszerek 10,86 százalékkal kerültek többe, míg a
szolgáltatások fogyasztói ára 6,53 százalékkal nőtt.
Decemberhez képest 4 százalék volt a fogyasztói
áremelkedés, februárhoz képest 1,9 százalék. A
Román Nemzeti Bank február közepén jelentősen
emelte az idei inflációs előrejelzését: az idei év végén
9,6 százalékos fogyasztói árindexre számítanak a korábban közölt 5,9 százalék helyett. Ez a prognózis
azzal számolt, hogy az első negyedév végén 8 százalék lesz az infláció, és csak a második és harmadik
negyedévre prognosztizáltak kétszámjegyű fogyasztói árindexet, ez viszont már az első negyedév végén
bekövetkezett. (MTI)

A Világbank 1,9 százalékos
gazdasági növekedésre számít
Romániában
A Világbank az idén 1,9 százalékos román gazdasági
növekedésre számít, ami jelentősen elmarad a korábbi prognózisban közölt 4,3 százaléktól. A vasárnap este közzétett jelentés szerint a GDP arányában
6,6 százalékos államháztartási hiányra számítanak.
A prognózis szerint a bukaresti kormány nem fogja
tudni jelentősen csökkenteni a hiányt, mert finanszíroznia kell a gazdasági növekedést. Középtávon a
deficit csökkenésére számítanak, de nem kizárt, hogy
az 3 százalék fölött marad. Megjegyezték azt is, hogy
az orosz–ukrán háború elhúzódása akár recesszióba
is vetheti a román gazdaságot. A gazdaság változása
a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború alakulásától függ – írják a jelentésben. Hozzátették, döntő
fontosságú, hogy Románia milyen mértékben tudja
felhasználni a rendelkezésére bocsátott európai
uniós alapokat, ugyanis ezek hatékony felhasználásától függ a fenntartható növekedési pálya megőrzése. (MTI)

Újabb kórháztűz Bukarestben
Kigyulladt a bukaresti Bagdasar-Arseni kórház sürgősségi részlegének tetőzete kedd reggel 7 óra körül.
Azonnal értesítették a tűzoltókat. Az egészségügyi
minisztérium tájékoztatása szerint a kórház új sürgősségi részlegén fekvő nyolc beteget kimenekítették. Senki nem sérült meg. A katasztrófavédelem
közölte, hogy a tüzet eloltották, sérültek nincsenek.
(Agerpres)

Írás a falon
(Folytatás az 1. oldalról)
értik a mai irodalmat, akik számára az egyértelműség
és a tiszta rímek jelentik a költészetet, időközben felnőtt
egy generáció, amelyik leszedte az elefántcsonttoronyból a lírát, újra divatossá tette azt, és noha vannak olyanok, akik a slammereket például nem tartják költőnek,
sem a slam-poetryt művészetnek, ezen szépirodalmi és
sok esetben meglepően nívós alkotásokat termelő vadhajtásnak a költészet népszerűsítésében játszott szerepe
nemcsak elismerésre méltó, hanem dicséretes. Hozzájárultak ahhoz, hogy a líra visszakerüljön az őt megillető helyre, lemosták róla a cikiség mázát, és
megváltoztatták a közvéleményben amúgy hamisan élő
költőképet az idősödő, poros zakójú, kétbalkezes és
szemüveges könyvmoly típusáról. A közösségi média korában a költészet ismét virágzani kezdett. Egyrészt mindenki posztolhat saját verset – a sok esetben kíméletlen
reakciók gyorsan helyreteszik az önismeretet –, ugyanakkor sokan, nagyon sokan tesznek fel idézeteket kedvenc költőiktől különböző életesemények kapcsán. És
most, ezen a hétfőn az idézetek elárasztották ezen oldalak felületeit, a Facebooktól az Instagramig tele voltak
a falak versekkel, versrészletekkel. Ilyenkor látszik igazán, hogy a költészet nem halott, a költészet ma is nagyon sok embert megszólít, a költészet egy ma is élő,
formálódó, magának híveket szerző entitás, amely feltámadt látszólagos tetszhalottságából, és sokak számára már nem ciki, hanem éppenséggel menő.
Gondoltuk volna ezt ezelőtt húsz-harminc évvel, a pozitivista, poros, avítt, agyon- és öncenzúrázott rongyos
tankönyvek korszakában?
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Idén drága a bárányhús
(Folytatás az 1. oldalról)
Ilyen ellenőrzések vannak valamennyi állati eredetű élelmiszert
termelő, feldolgozó, raktározó, szállító vagy értékesítő egységben, azaz
vágóhidakon, mészárszékekben is.
Most főleg a bárányhúsra fókuszálnak, hiszen húsvétkor hagyományosan ezt fogyasztja a lakosság.
– Maros megyében 550 ezer
juhot tartanak, ami azt jelenti, hogy
idén körülbelül ugyanennyi bárány
született, tehát az ünnepre biztosított az elegendő bárányhús. Fontos
tudni, hogy a háztáji gazdaságokban a bárány hagyományosan is levágható saját használatra vagy a
családtagok, rokonok számára. A
bárány vásárlása háztáji gazdaságokból is megengedett, ebben az
esetben is az állat helyben levágható, de nem válhat gyakorlattá az,
hogy közterületen, a tömbház előtt,
úton-útfélen bárányt vágjanak. Ez
tilos. A bárány kereskedelmi célra
csak állategészségügyi engedéllyel
rendelkező egységekben, vágóhidakon vágható le. A megyében hét engedélyezett vágóhíd működik,
többek között a Marosvásárhelyen
a Tordai és a Primacom Kft.-nél,
Szászrégenben, Radnóton, valamint
Kibéden a Dósa vágóhíd. A piacokon idén nem lehet bárányt vágni,
mert az országos állategészségügyi
igazgatóság rendelkezése értelmében csak ott ajánlott piaci vágópontot létesíteni, ahol nincsenek
vágóhidak. Nálunk viszont vannak.
Tény, hogy a vágóhidakon adottak
azok a feltételek, amelyek élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelő terméket biztosítanak a
fogyasztóknak, így kizárható a betegségek kockázata. Mindenkinek

azt ajánlom, hogy engedéllyel működő egységekből vásárolja a húst
és az élelmiszertermékeket, ugyanis
egészségi szempontból ez a biztonságos. Semmiképpen se vásároljanak alkalomszerűen bárányhúst,
például csomagtartóból, mert onnan
olcsóbb, hiszen kockáztatják családjuk egészségét! A vágóhidakról
a bárányhús a mészárszékekbe, húsboltokba, szupermarketekbe kerül,
innen bárki megvásárolhatja a friss
terméket – tájékoztatott dr. Goga
Lucian.
Élősúlyban 20 lej a bárány kilója
Mezőmadarason többen foglalkoznak állattartással.
Kibédi János háztáji gazdaságában tart juhokat, húsvét előtt nagy
családja, közvetlen ismerősei körében osztja szét a bárányokat.
– Idén szépek lettek a bárányok,
15–22 kg közötti súlyúak. Itthon,
helyben a családban elkel a bárány,
hiszen testvéremnek, bátyámnak,
unokatestvéreimnek, a rokonoknak
adok. Köztudott, hogy idén drágább
a bárány, mint tavaly, élősúlyban 20
lejbe kerül kilója, azaz egy szép báránynak 400-500 lej körüli az ára.
Levágva 40-45 lejt kell számítani
kilogrammjáért. Ha nagyobb a bárány, levágva az élősúly felét kapjuk, ha fiatalabb a bárány, akkor
egy-két kilóval több lesz levágva,
mint az élősúly fele. A rokonoknak,
családtagoknak helyben le is
vágom, így konyhakészen kapják.
Mindennek felverték az árát, mi is
drága gabonával tartjuk az állatokat.
Van, aki drágán is megveszi a bárányt, mert azt tartja, húsvét egyszer
van egy évben, s egyszer megengedi magának, hogy finom zsenge

húst fogyasszon. Mások pedig megelégednek egy fél vagy egy negyed
báránnyal. Szerintem az emberek
kilencven százaléka a második változat mellett dönt – mondta Kibédi
János, hozzátette, hogy sem a báránybőr, sem a gyapjú nem kell senkinek, elássák, nincs mit kezdeni
vele. Pedig a báránybőr és a gyapjú
pár évtizeddel ezelőtt keresett volt,
s jó jövedelmet biztosított a juhos
gazdáknak és a pakulároknak. A
mai piacgazdaságunk arról szól,
hogy a gazdag államok nálunk
adják el a minőségileg gyenge termékeiket, mi pedig könnyen hajlunk arra, hogy elfelejtsük a

minőségi kézműves báránybundát
és a gyapjútermékeinket.
A nagyobb gazdák
exportra nevelik a jószágot
Nemes Árpád szintén Mezőmadarason gazdálkodik, nagyobb
farmmal rendelkezik. – Mi nem
húsvét előtt, hanem nyáron értékesítjük a bárányokat, amikor elérik a
30 kg körüli testsúlyt. Kizárólag exportra viszik az állatokat. Évente
500-600 bárányt szoktam eladni,
mikor mennyi van. Megvannak a
felvásárlók, a viszonteladók, már
régen kialakult a piac. Idén még
nem tudjuk, milyen árat fizetnek,

Idén a piacokon tilos bárányt vágni

18-19 lejes árat emlegetnek azok,
akik tavaly is megvették a bárányokat. Ekkor 14 lejt fizettek az élő bárány kilogrammjáért. Az árat a
külföldiek „állítják be”, az arab országok, ahová az élő bárányokat exportálják – fogalmazott Nemes
Árpád. Azt is elmondta, hogy a báránytartás profitot termelő vállalkozás, de rengeteg munka van vele, s
nincs kivel dolgozni. Megfogalmazása szerint senki sem akar dolgozni, lenézik azokat, akik állatokat
tartanak. Úgy véli, a mostani világ
arról szól, hogy ingyen, munka nélkül jussanak hozzá az emberek a
különféle támogatásokhoz.

Fotó Nagy Tibor (archív)

Népszámlálás

Maros megye 10. helyen az országos listán
A népszámlálás kiemelten fontos a magyarok körében, hiszen
nem egy esetben ettől függnek a jogaink, valamint az is, hogy
egy adott település mekkora költségvetésben részesül, illetve
hány osztály indul az iskolákban, és milyen nyelven.
A népszámlálás kapcsán tartott sajtótájékoztatót Péter Ferenc,
az RMDSZ Maros megyei elnöke és Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere. Az elöljárók hangsúlyozták, hogy a részvétel
a lakosok kötelessége, valamint, hogy fontos, hogy mindenki
töltse ki a kérdőíveket, mert csak így lehet garantálni, hogy a
megfelelő adatok fognak bekerülni.

Nagy-Bodó Szilárd
Soós Zoltán:
Legyen Marosvásárhely
kulturális és gazdasági magyar
erőközpont!
– A népszámlálás Marosvásárhely mai állapotának a tükre lesz.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy
lássuk, milyen arányban élnek a városban a különböző korcsoportok,
illetve kinek mi a foglalkozása, valamint ki mivel szeretne foglalkozni. A jövőbeli városstratégia
kiépítésében is szükség van ezekre
az adatokra. Mindezek az adatok
mellett azt is fontos tudnunk, hogy
hányan vannak a magyarok, románok és romák. Arra biztatok mindenkit, hogy éljen az online kitöltés
lehetőségével, mert egyrészt így
van idő kényelmesen tanulmányozni a kérdőívet, valamint magyar nyelven is ki lehet tölteni.
Azok a személyek, akiknek segítségre van szükségük, hívhatják a
város honlapján megtalálható zöldszámot, továbbá a városban tíz kitöltőpont működik, ahol a
Statisztikai Hivatal és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal emberei segítenek az igénylőknek.
Az eddigi adatok alapján több
mint 20.000 személy töltötte ki a
kérdőívet, ami még mindig egy elég
alacsony arány, ha a vásárhelyi
összlakosságot vesszük figyelembe,

hiszen hivatalosan 124.000 polgár
él a városban. Az eddigi arány tehát
16% körül mozog, reménykedünk
benne, hogy ez növekedni fog, és
május közepéig sikerül elérni az
50%-os online kitöltési arányt.
Külön meg szeretném kérni azokat, akiknek a hozzátartozói más országban élnek vagy dolgoznak,
hogy őket is írják be marosvásárhelyi polgárnak, amennyiben a személyi igazolványuk Marosvásárhelyre
szól. Azokat, akik most az ünnepekre hazajönnek, szintén arra kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel, és
töltsék ki a kérdőívet. Számunkra
nagyon meghatározó, hogy mekkora a magyarok részaránya a városban, hiszen számos támogatás –
amelyek esetében a nemzetiségi
kérdés is fontos – ennek függvényében lesz meghatározva. Remélhetőleg egy erősödő magyar közösséget
fogunk tudni felmutatni. Nagyon
szeretném, hogy Marosvásárhely
nemcsak kulturális, hanem gazdaságilag is egyik központja legyen
Erdélynek.
Hozzátenném, hogy 2011-es népszámlálási adatok alapján a város
lakossága körülbelül 127.000 fő
volt. A mostani adatok minden bizonnyal alacsonyabb lakosságszámot fognak mutatni. Ehhez a
csökkenéshez az is hozzájárul, hogy
az elmúlt években sokan kiköltöztek a peremterületekre. Viszont az

Péter Ferenc és Soós Zoltán a sajtótájékoztatón

igazán fontos az, hogy 2011-ben
47% körüli volt a magyarok részaránya, az lenne az ideális, ha most
is sikerülne legalább megtartani ezt
az arányt. Fontos azt is elérni, hogy
a város vonzó legyen a fiataljaink
számára, és ne menjenek el, hanem
maradjanak itt a fiataljaink, vállaljanak munkát, és gyarapítsák, gazdagítsák
a
városunkat.
A
népszámlálás kérdésében azt is fontosnak tartom, hogy az idősebb korosztályt fiatalok segítsék a kérdőív
kitöltésében, hiszen ők otthonosabban mozognak a digitális világban.
Minden marosvásárhelyi fiatalt arra
kérek, hogy segítse az idősebbeket,
a nagyszüleit, hogy ők is tudják kitölteni a kérdőívet. Kiemelném
még, hogy amennyiben mi töltjük
ki online a kérdőívet, biztosak lehetünk abban, hogy az kerül bele, amit
mi szeretnénk.
Többen kérdeztek az elmúlt időszakban a népszámlálás anyagi
vonzatairól, hiszen egyrészt ott vannak a kitöltőpontok és a telefonos

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

segítségnyújtás. Ezzel kapcsolatban
el kell mondanom, hogy a számlálóbiztosok fizetését a város biztosítja az első fázisban, viszont
minden ilyen irányú kiadást teljes
mértékben elszámol a központi
költségvetés. Tehát éves viszonylatban a népszámlálás nem terheli meg
a helyi költségvetést.
Péter Ferenc:
A jogainkért is küzdünk!
– Meglátásom szerint a tét óriási
minden Maros megyei lakos számára, de főleg a magyar emberek
számára. Azt gondolom, hogy a
népszámláláson mindannyiunknak
kötelességünk részt venni, és nemcsak a részvétel lényeges, hanem az
is, hogy tudatosítsuk az ismerőseink, illetve a családunk körében a
népszámlálás fontosságát, hiszen
fontos tudni azt, hogy Maros megyében van-e még 200.000 magyar.
De fontos azt a statisztikát is ismerni, hogy szerte Erdélyben megvan-e még az az 1,1 millió magyar
ember? Szintén fontos számunkra,

hogy a településeinken megvan-e
20%-os részarány, mert ez bizonyos
jogokkal is jár, egész konkrétan a
nyelvjogok használatáról van szó.
Az sem elhanyagolandó, hogy Marosvásárhely peremtelepülései magyar
többségű
települések
maradnak-e. De az is a kérdések között szerepel, hogy Marosvásárhelyen még megvan-e a statisztikai
adatokban szereplő 60.000 magyar?
Ezek a számarányok a költségvetési tényezőket is befolyásolják,
ezért is fontos, hogy részt vegyünk
a népszámláláson. A településünk
annak függvényében kap pénzt,
hogy hányan élnek ott. Továbbá az
oktatási kérdésekben is meghatározó szerepe van az adatoknak. Számunkra a 2022-es év legnagyobb
kihívása, hogy részt vegyünk és
biztassuk az embereket, hogy vegyenek részt a népszámláláson. Fel
szeretném kérni az ünnepek idején
hazalátogatókat, hogy ők is vegyenek részt a népszámláláson!
Nagyon remélem, hogy Maros
megye most is jól fog teljesíteni a
népszámláláson. Még messze vagyunk az elvárt számoktól, ezért is
kell nagyon ráhúznunk. Viszont
ennek ellenére is Maros megye az
országos rangsorban a tizedik helyen szerepel, ami a kitöltők számát
illeti, úgy gondolom, hogy ez egy jó
helyezés. Eddig több mint 95.000
kérdőívet töltöttek ki. Azt is hozzá
kell tenni, hogy néhány település az
országos átlag fölött van, viszont az
elvárt eredménytől, vagyis attól,
hogy legalább 50%-os legyen az
arány az online kitöltések során,
még messze vagyunk. Én is arra
buzdítok mindenkit, hogy vegyen
részt a népszámláláson, hiszen kiemelten fontos, hogy mi töltsük ki
ezeket a kérdőíveket, mert nem
mindegy, hogy a számlálást követően hányan leszünk.
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Hamarosan hivatalosan is közzéteszik

Erről jut eszembe

Újra négyéves lesz az alapképzés
a művészeti egyetemeken!
Kaáli Nagy Botond
A hét végén jelent meg a hír, miszerint
Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter egy
múlt pénteki, jászvásári sajtótájékoztatón
kijelentette, hogy az előadó-művészeti
felsőoktatási intézmények esetében a képzés időtartama háromról négyévesre
bővül. A döntés hátterében a művészeti
képzést nyújtó egyetemek konzorciumának kérése áll, ez a testület kérte a tanulmányi évek bővítését, arra hivatkozva,
hogy ezen képzések esetében a három év
nem elegendő, mert az előadó-művészet
jellegéből adódóan hosszabb képzésre, tanulásra, formálódásra van szükség. Azt is
hozzátette, hogy egy rövid időn belül közzéteendő sürgősségi kormányrendelet
egyik pontja tartalmazza majd e döntést.
Mivel a sürgősségi kormányrendeletek
pár héten belül megjelennek a Hivatalos
Közlönyben, a tanügyminiszter nem látja
akadályát annak, hogy az idei őszi felvé-

telik idején már az új tantervnek megfelelően hirdessék meg a vizsgákat és a kezdődő tanéveket.
Nyilvánvaló, hogy a tanévek számának
bővítése, a tanulmányi időszak meghoszszabbítása – illetve visszahosszabbítása a
bolognai rendszer előtti időszakra – számos kérdést és problémát felvet, és noha
az ötlet jó (e sorok írója is művészeti
egyetemen végzett, még a bolognai rendszer előtt, és bizony, kellett az a négy év
a megfelelő tudás elsajátításához), az átállás minden bizonnyal nem lesz könnyű.
További kérdés, hogy ez esetben marad-e
a bolognai rendszer, csak éppen négyévnyi alapképzéssel, vagy egy azelőtti formátumról van szó, illetve mennyiben
befolyásolja mindez a mesterképzések
kezdeti időpontjait, időtartamát és hasonlókat.
Az ügyben a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem munkatársait, Balási
András rektorhelyettest és Harsányi Zsolt

docenst megkérdeztük, mindketten azt
nyilatkozták, hogy az ötlet természetesen
jó, hiszen az a konzorcium javasolta,
amelynek a vásárhelyi intézmény is tagja,
de a megvalósításig nagyon sok mindent
át kell még beszélni. Harsányi Zsolt elmondta, hamarosan éppen ebben az
ügyben kezdődik egy gyűlésük, át kell
alakítani a tantervet, és hozzátette, a
három- plusz kétéves bolognai rendszer
valóban nem megfelelő a művészeti képzések esetében. Jelenleg úgy tudják, hogy
e rendszer ugyan megmarad, lesznek továbbra is mesterképzések, az alapképzés
azonban visszaáll az eredeti, négyéves
időtartamra, de még nem látják át, hogy
milyen változásokra számíthatnak, mert a
közlönyben még nem jelent meg az említett kormányrendelet.
Az biztos, hogy szenátusi gyűlések sorozata következik, amikor pedig több
részletről is fellebben a homály, mi is érdeklődni fogunk a fejleményekről.

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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ergely életkoráról legfeljebb hófehér
haja árulkodik, az is csak akkor, ha
tömbház körüli ténykedései előtt elfelejti feltenni az elmaradhatatlan világoskék simléderes sapkát. Testtartása azonban olyankor
is egyenes, mozgása pedig annyira fürge,
mint egy rendszeresen sportoló harmincasé.
Valószínűleg egyszerre kel a nappal, a kora
reggeli órák ugyanis már kint találják a betonóriás tövében pompázó parányi kertben.
Metsz, vág, ás, ültet, mikor mit kívánnak az
egymás után pergő évszakok és a gyakran kiszámíthatatlan időjárás. Mondogatja is
mindegyre, hogy hátulgombolós korában
még igaza volt a kalendáriumnak, a telek térden felül érő havat, a nyarak kemencemeleget hoztak, és persze a tavaszi eső is kincset
ért.
– Na, de kár búsulni, lesz ez még így sem
– hunyorog huncut tekintetével a sapkája
alól. Kerti munka közben és a délelőtti bevásárlás alatt is szívesen megáll beszélgetni a
környékbeli ismerősökkel, mint az idő futószalagját illúzióként érzékelő kiváltságosok.
A pár perces társalgások alatt többnyire a
vele szóba elegyedők is megnyugszanak, lassúbb ritmusra „kapcsolnak”. De nem csak
ezért kedvelik közvetlen és távolabbi szomszédai. Ha meghibásodik valami a lakásban,
csepeg a csap, kiég a villanykörte, rá mindig
lehet számítani. Teljesen önzetlenül, kizárólag a segítségnyújtás öröméért tesz eleget a
felkéréseknek, jelenléte így valóságos biztonságos szigetté vált a lakóközösség számára

Az aranyrúd árt a gyomornak. Nem aranymondás,
de ha elhangzik, hiszünk benne. Gyakorlati tapasztalata kevés embernek van róla. Persze aranyat is
elég kevesen birtokolnak, illetve, ha nem is kevesen,
aligha azért tartják, hogy rúd formájában lenyeljék.
Ezért is kapták fel hirtelen a nemzetközi sajtóügynökségek a hírt, miszerint Kolozsváron az orvosoknak aranyrudat kellett kioperálniuk egy
Beszterce-Naszód megyei illető hasából. Különös
cselekedet az aranyrúdnyelés, szokatlan hely a „drágaszágot” ott őrizni. Negyedkilós kemény tárgy, legyen akár nemesfém, alaposan megterheli a
gyomrot. Ennyi egyszerre még pisztrángból is sok.
Na, nem, abból talán nem! De ételkiegészítőként egy
aranyrúd mindenképpen az. Ha egyáltalán igaz az
információ, és nem álhír. Annyi hamis dolgot állítanak manapság a különböző hírcsatornákon, közösségi hálózatokon, hogy bármit is nehéz elhinni. A
furcsaságok, képtelenségek tömege azonban folyamatosan érkezik, és nagyon sokan az összest igaznak
vélik, kéjesen hüledeznek rajtuk, és lelkesen terjesztik tovább. Ezt az „aranyos” hírt mértékadó médiatényezők is átvették, de az esetről mégiscsak kevés
részlet derült ki, a miért kérdésekre nem kapott választ a közvélemény. Persze nem világrengető dolog,
alig telik el nap anélkül, hogy ennél sokkal fontosabb
valami ne terelné másra a figyelmet. Országosan az
Udrea-ügy például. Ez tarol(t) nálunk a napokban.
A híradásokban, vitaműsorokban egy szintre került
a szomszédban zajló háborúval, a gazdasági világválsággal. Egy hete még ide soroltam volna a koronavírusos intézkedéseket is, de kit izgat az ma már
Romániában! Eltűnt, mint a kámfor. Látszatra. Közügyként háttérbe vonult a pandémia. De a vírus valószínűleg továbbra is a spájzban van. Vagy a
gyomrunkat üli meg. De hátráljunk csak vissza az
aranyhoz. A feleségem a minap aranygaluskával lepett meg. Régi kedvenc tésztám (illetve süteményem,
hogy az anyaországiak is jól értsék!), jócskán ettem
belőle. Kutya bajom sem lett tőle. Aranya vagy
gyomra válogatja? Gondolom, a hatóságok sem csinálnak ügyet belőle. Ügy ellenben mindenképpen
lesz, hiszen rövidesen akármit is eszünk, aranyárban
juthatunk csak hozzá. Úgy nőnek az árak napról
napra, hogy csak kapkodjuk a fejünk. A kenyér, az
olaj, a cukor, a gyümölcs, a benzin, a villany, a gáz
és a… Mi nem? „A bőrönd, a kosár, a kép és a mozsár, a dívány, a skatulya s végül az aprócska kicsi
kutya” is, ahogy a megboldogult Kazal László megénekelte ezt valamikor. Bizony, lesz itt még szörnyülködnivaló végeérhetetlenül! A kormányzás is számít
rá, ha lassan is, de már készítgetik a támogatási öszszegeket a rászorulóknak. Nincs különösebb sietség
vele. Nem ég a ház! Pedig nagyon sokfelé égnek a
házak, az erdők, a tarlók, az üzletek, a kórházak.
Noha – hála istennek – a valódi háború egyelőre elkerült minket. Enélkül sem rózsásak a kilátások. De
őrizzük meg optimizmusunkat. Utánanéztem és megtudtam: „az aranynak, ha kellő tisztaságú, vagyis
23-24 karátos, nincs káros hatása az ember egészségére, így fogyasztása biztonságosnak tekinthető.”
Jó étvágyat kívánok! (N.M.K.)

Nap-segítő
az évtizedek alatt. Egyedül azt nem vállalta
el soha, hogy tömbházfelelős legyen.
– Sosem tartoztam a mások dolgai fölött
döntést hozó, „megmondó” emberek közé –
szögezte le egyik beszélgetésünk alkalmával.
– Már gyermekként megtapasztalhattam,
mivé alakíthat valakit a hatalom, ha a birtokába kerülve nem elég erős, hogy föléje
emelkedjen. Egy közeli
családtagom tanított
meg erre a leckére,
amikor egyszerű, vidéki tanítóból iskolaigazgatóvá léptették elő. Addig szelíd
természetűnek ismertem, a megnőtt felelősséggel együtt azonban az énképe is hatalmasra duzzadt, és ezt büszkén mutogatta is
fűnek-fának. Igaz, a testvéreimnek és nekem
inkább csak a jobb öklét mutatta meg gyakran, a legkisebb csínytevés miatt is. Abba az
ökölbe volt belerejtve az a fene nagy hatalom. Pedig, ha hiszi, ha nem, azelőtt sosem
emelt ránk kezet. Ne értsen félre, nem azt bizonygatom itt magának, hogy egyáltalán
nincs szükség vezéregyéniségekre, hiszen,
mióta világ a világ, a hangyaboly is, az „emberboly” is velük együtt működőképes. Csakhogy én szeretném megkímélni magam az
efféle „mulatság” esetleges káros mellékhatásaitól.
– Felnőttként is voltak ilyen tapasztalatai?
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– próbáltam még elidőzni a témánál, amit
beszélgetőtársam már minden bizonnyal lezártnak tekintett.
– „Szelíd” szakmát választottam magamnak, így a hivatásom terén nem igazán volt
részem hatalmi harcokban. Kertészmérnökként azokkal a teremtményekkel tölthettem a
legtöbb időt, akik a színeikkel és az illatukkal
„beszélnek”, sosincs
köztük ellenségeskedés
az első helyért. Most
már jó pár éve nyugdíjas vagyok, de még
mindig a rózsáim, tulipánjaim között érzem
a legjobban magam. Egyedül akkor fut el
velem a ló, ha kárt tesz bennük valaki. Volt
egy idős asszony, aki sötétedés után előszeretettel nyesegette a virágaimat. Kilestem az
ablakból, és egyszer kimentem hozzá, amikor
„szüretelt”. Nagyon meglepődött, talán meg
is ijedt tőlem, pedig nem bántottam, csak
megkérdeztem, mi célból teszi tönkre a kertemet. Rögtön elsírta magát, és azt mondta,
a temetőbe viszi a rózsát az urának. Megsajnáltam, és vágtam neki egy csokorravalót.
Pár nap múlva aztán találkoztam vele a piacon, az én virágaimat árulta éppen. Persze
tagadta, hogy tőlem származnának, de én
pontosan tudom, mit neveltem annyi gonddal. Sosem bírtam a hazugságot, ha az
utamba akad, dörgök, villámlok. Akkor sem

voltam „finomabb”, de nem is jött többet az
az asszony a virágaim közelébe.
Gergellyel korábban is sokszor beszélgettünk könyvekről, kulturális rendezvényekről,
a személyesebb témákat viszont mintha szándékosan kerültük volna. Most sem mertem
erőltetni ezt az irányt, csak azt kérdeztem
meg tőle, hogy hogyan készül a húsvétra.
– Nagypénteken elutazom a nevelt lányomhoz, aki a Maros völgyében lakik a kisfiával, és húsvéthétfőn felmegyünk
hármasban az Istenszékére. Évek óta szeretnénk megtenni ezt az utat, de először a medvejárás, aztán a járvány miatt halogatta a
lányom, most azonban már ő is nagyon kívánkozik. Alig volt tízéves, amikor először
vittük el erre a túrára a Megváltó feltámadásának ünnepén az édesanyjával, a volt feleségemmel. Akkoriban még jól működött a
házasságunk, aztán egyik napról a másikra
mindkettőnket faképnél hagyott az asszony.
Úgy viseltem gondját a gyereknek az elkövetkező időkben, mintha mindig is a sajátom
lett volna, és lélekben azzá is vált. A húsvéti
hegyi kirándulások a közös rituálénkká váltak az évek során. Amikor aztán férjhez
ment, majd édesanya lett, szüneteltettük a
hagyományt. Sajnos nemrég az ő párkapcsolata is zátonyra futott, talán éppen ezért jött
most el az ideje, hogy újra átéljük a magasba
vezető út szépségét, ami számomra a tetőről
megmutatkozó látványnál is többet ér.
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Házhoz mennek a begyűjtők
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Késve érkezett a közlemény

Gyilkosságba torkolló szóváltás
Tizenkét napnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség
újságírói nyomásra április 8án, pénteken szűkszavúan
tájékoztassa a közvéleményt
a marosvásárhelyi Víkendtelep parkolójában március 27én
hajnalban
történt
atrocitásról, amelynek nyomán egy 30 éves fiatalember
életét vesztette.

A rendőrségi közlemény szerint
„2022. március 27-én értesítették a
Maros megyei rendőrséget, hogy
Marosvásárhely egyik közterületén
több személy között konfliktus alakult ki, a verekedés nyomán pedig
egy 30 éves férfi sérüléseket szenvedett. Április 2-án az áldozat elhunyt, így a rendőrség bűnügyi
eljárást kezdeményezett a halál
okának kiderítésére. Törvényszéki
orvostani vizsgálatot rendeltek el,
amelynek függvényében az illetékes ügyészség felügyelete mellett
megállapítható a bűncselekmény
jogi besorolása” – áll a rendőrség
április 8-i, pénteki közleményében.

A közösségi médiában megjelent sajtóhírek szerint a harmincéves áldozatot április 7-én kísérték
utolsó útjára, és egy négyéves kislány maradt félárva. A térfigyelő
kamerák felvételei is eljutottak a
rendőrséghez, a sajtóhírek szerint
ennek ellenére nem intézkedtek
hatékonyan. Meg nem erősített információk szerint a verekedés szereplői között egy olyan rendőr is
volt, akinek apósa a helyi képviselő-testület tagja, egy másik tettes
szállítócég tulajdonosa, a harmadik
bántalmazó pedig egészségügyi
asszisztens.
A víkendtelepi tragikus kimenetelű incidensről Marosvásárhely
főügyésze az alábbiakat nyilatkozta: „2022. március 27-én hajnali
5.30
óra
körül
a
marosvásárhelyi rendőrségre bejelentés érkezett arról, hogy a Víkendtelep környékén több ember
között szóváltás történt, melynek
következtében egy 30 éves férfi
megsérült, és emiatt kórházba szállították. A kivizsgálás során kiderült, hogy a sérült személy 2022.
április 2-án elhunyt, a halál okának

pontos megállapítása érdekében elrendelték a törvényszéki boncolást.
A nyomozást jelenleg az ügyészség felügyelete mellett a Maros
megyei bűnügyi nyomozók munkatársai végzik annak érdekében,
hogy megállapítsák az összetűzés
pontos körülményeit, és a tetteseket felelősségre vonják. Az eset bejelentésétől kezdve az eljárás és
szükséges intézkedések időben
megtörténtek, több embert kihallgattak annak érdekében, hogy pontosan megállapítsák a tettesek
kilétét és azt, hogy milyen szerepük volt a tragédia bekövetkezténél. Amint a tettes személyt
felelősségre vontuk, sajtóközleményben ismertetjük a részleteket.
A nyomozás korai szakaszában járunk, ezért a nyilvánosságra hozott
információk hátráltathatják a nyomozást. Jelenleg csak az általunk
megadott közleménnyel tudunk
szolgálni” – tájékoztatott Marius
Wechter főügyész. Az ártatlanság
vélelmének fenntartása mellett is
jogos elvárás a sajtó és a közösség
részéről a hatóságok hiteles és
azonnali tájékoztatása. (pálosy)

Egyre változatosabb adathalász módszerek

Az online adásvétel csapdái
Online adásvétel során elővigyázatosnak kell lenni, mert
könnyen adathalászok birtokába kerülhetnek a bankkártya adatai, és lenullázhatják a
bankszámlát. Az élet egyre
több területe a virtuális térben zajlik, de ami a fiatalok
számára természetes, az idősebb korosztálynak komoly
nehézségeket jelenthet.

Pálosy Piroska
Az online fizetési eszközök előnyei mellett azonban fennáll annak
a veszélye is, hogy elveszítjük a
pénzünket. Mivel egyre többen
esnek áldozatul az erre szakosodott
kiberbűnözők csalásainak, a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség felvilágosító akciók révén int elővigyázatosságra. Az online adásvételeknél fokozott figyelemmel érdemes követni a lépéseket, és egyetlen üzenetben kapott linkre,
miszerint pénzt küldenek, nem szabad a kártya adatait megadni, mivel
az üzenet csapda lehet. Fontos
tudni: ahhoz, hogy valaki egy bizonyos pénzösszeget kapjon, nem
szükségesek a bankkártya adatai. A
csalók újabbnál újabb módszerekkel próbálnak rövid időn belül nagy
pénzösszegekhez jutni, a virtuális
térben pedig nyomtalanul eltűnhetnek.
Adásvételt
csak megbízható weboldalakon
Az internet térhódításával párhuzamosan a kiberbűnözők is egyre
elszántabban keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel haszonra tehetnek szert, ezért a kibertérben a
megtévesztéseken alapuló adatlopások egyre gyakoribbak. Az adathalászat során a csalók e-mailen,
SMS-en, telefonon keresztül pró-

bálnak meg visszaéléseket elkövetni és hozzájutni személyes adatokhoz, internetbanki belépéshez
szükséges azonosítóhoz, bankkártyák adataihoz, jelszavakhoz stb.
Legtöbbször adategyeztetés ürügyével próbálkoznak telefonon, máskor
e-mailben vagy SMS-ben egy link
megnyitásával kérnek személyes
adatokat. Egyre többen válnak a kibernetikai csalás áldozataivá, ezért
a rendőrség bűnmegelőzési osztálya
is tájékoztatási kampány keretében
figyelmeztet, hogy a bankkártya
adataival óvatosan kell bánni, nem
ajánlott ismeretlen megkeresések
nyomán kiadni, még akkor sem, ha
azzal ámítanak, hogy egy bizonyos
pénzösszeget vagy ajándékot nyert
valaki. A bankok ügyfélszolgálata
telefonos és e-mailes kapcsolatfelvétel esetén sem kéri a tulajdonos
kártyaadatait, titkosításra szolgáló
kódjait, és figyelmeztetnek, hogy
azokat senkinek sem szabad kiadni.
Pénzátutaláshoz
elegendő egy bankszámlaszám
Amennyiben valamit online értékesítünk, a vásárlónak a pénzátutaláshoz nem szükséges megadni a
bankkártya adatait, ugyanis elegendő egy bankszámlaszám, amire
a vevő átutalhatja a pénzösszeget.
Ellenkező esetben azon találja
magát az eladó, hogy ahelyett, hogy
pénzt kapna, a kártyáján nem maradt fedezet, a csalók pedig felszívódtak.
Figyelni kell a gyanús jelekre, és
elővigyázatosnak kell lennie annak,
aki eladni szeretne valamit, és jelentkezik egy vásárló. Mindenekelőtt csak megbízható oldalakat
ajánlott használni. Az adásvételekre
szakosodott weboldalaknak számos
biztonsági rendszere van, amelyek
révén próbálják megakadályozni az
adathalászást és a csalásokat. Az

egyik intő jel lehet, hogy amikor eladásra kínálunk egy terméket, és a
potenciális vevő az adott honlapon
szűkszavúan érdeklődik, majd hirtelen más kommunikációs csatornára irányítja a beszélgetést, és ott
folytatja az érdeklődést írásban
vagy telefonon. Ennek egyik oka
az, hogy ezáltal eltűnik a weboldal
üzemeltetőinek a látóköréből, másrészt a fordítóprogramok használata,
amiről
ugyancsak
felismerhető, hogy csalóval van
dolga az eladónak. A rendőrség pél-

Elszállítják
az elektronikai hulladékot
A tavaszi nagytakarítási akció
keretében Marosvásárhelyen
is meghirdette április 13-ára
az elektromos és elektronikai
hulladék elszállítását a RoEcollect cég. De bármelyik későbbi időpontban is igényelni
lehet az elromlott hűtő, tévé,
mosógép ingyenes elszállítását.

Háztól és cégektől is elszállítják
a fölöslegessé vált háztartási elektronikai berendezéseket, amennyiben
a
0755-406-406-os

telefonszámon vagy a 0800-444800-as zöldszámon bejelentik az
igényt. Természetesen ez azokra
vonatkozik, akik nem tartogatnák
régi gépeiket egy újabb elektronikai
roncsprogramban való részvételre,
ahol egy új vásárlása esetén a régi
értékét beszámítják.
Online a roecollect.ro/solicita-ridicare-deee megrendelési lapot kitöltve a legrövidebb időn belül
felveszik a cég munkatársai a kapcsolatot azokkal, akik régi, már nem
használt elektronikai berendezéseiket leadnák. (szer)

Fotó: Nagy Tibor

daként említi, hogy ha valaki el akar
adni egy mobiltelefont vagy háztartási eszközt, és WhatsApp-applikációs üzenetben érdeklődnek a
termék iránt, már jelzésértékű lehet,
mivel gyakori, hogy az internetes
csalók olyan csatornákon fordulnak
az eladókhoz, amelyekről utólag törölni lehet a beszélgetéseket. Érdemes arra is figyelni, hogy mennyire
szűkszavú vagy sem a potenciális
vevő, többnyire csak azt kérdezik,
hogy működőképes-e a termék.
Gyakoriak a külföldről tevékenykedő csalók, akik esetleg nem is beszélik az ország nyelvét, és azért
választják az írásos kommunikációt, hogy fordítóprogramok segítségével
válaszolhassanak
az

Fotó: Pálosy Piroska

esetleges kérdésekre. A rossz fordításba bekerülő, oda nem illő szavak
is gyanúra adhatnak okot. De az is
megtörténhet, hogy a külföldi csaló
segítője román vagy magyar nyelvet ismerő személy. Ha a potenciális vásárló túl sok személyes
információ megadását kéri a hirdetőtől, már felmerülhet a gyanú, és
semmiképp sem szabad megadni a
bankkártya adatait a termék iránt telefonon érdeklődőnek. Megjegyzendő: ahhoz, hogy valaki pénzt
tudjon utalni nekünk, nincs szüksége a bankkártyánk adataira, csupán egy bankszámlaszámra. Ha
megadjuk valakinek a bankkártyánk
adatait, az olyan, mintha a pénztárcánkat készpénzzel együtt átadnánk
egy ismeretlennek.
Vásárolni csak megbízható, ismert weboldalakról érdemes, és
ugyanazokat kell használni az eladásra is. Amennyiben bárki csalás
áldozatává válik, azonnal jelentse a
rendőrségnek és a banknak is azt,
hogy illetéktelenül használják a
bankkártyáját.
A bankkártya használata
Online vásárlás alkalmával a termék vagy szolgáltatás kiválasztása
után kerülhet sor a kártyás fizetésre.
Az internetes kereskedők oldalán is
ellenőrizni kell, hogy fel van-e tüntetve a kereskedő által elfogadott
kártyák logója (MasterCard és/vagy
VISA). A kártyás fizetés megkezdése előtt érdemes ellenőrizni, hogy
a kártyaadatok megadásakor titkosítva van-e a kommunikáció. Erre
utal az URL-címben a „https” és az
oldal jobb sarkában szereplő lakat,
melyre rákattintva megjelenik a tanúsítvány.
A kártyás vásárlások esetén kötelező az erős ügyfél-hitelesítés, ezért
az internetes vásárlást kétféleképpen is jóvá lehet hagyni: mobilalkalmazási szolgáltatásban (pl.
George App), vagy az e-csatorna
jelszavának és a bank által a mobiltelefonra küldött internetes vásárlást
ellenőrző
SMS-kód
megadásával.
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Kolozsvár fszerepben
Az elmúlt hét eseményének a kosárlabda-szurkolók számára a kolozsvári BL-negyeddönt számított,
amelyen a házigazda U-BT 10 ezer
néz eltt 76:73-ra legyzte a német
Riesen Ludwigsburgot. A pontkülönbség nem számít, hisz nem odavissza mérkzésrl van szó, hanem
két gyzelemig tartó sorozatról,
amelynek a második mérkzését ma
21 órai kezdettel rendezik Ludwigsburgban (TV: Look Sport 3). És ha
arra gondolunk, hogy néhány éve
még a Maros KK ellen voltak parázs

mérkzései az U-BT-nek, és egyáltalán nem lehetett biztos a gyzelemben… Akkor még azonos szinten
voltak, de íme, ez a különbség a két
város sporttámogatásának és -menedzsmentjének szintje között. Az
U-BT egy lépésre van a BL négyes
döntjétl, Marosvásárhely pedig
kínlódik, hogy ismét az élvonalban
játszhasson...
A hazai bajnokságban a 28. forduló mérkzéseit rendezték, és most
sem maradt el a vaskos meglepetés.
A kupagyztes és az U-BT-t is le-

gyz Voluntari hazai pályán kapott
ki a CSA Steauától, amely nem jut a
felsházba. Azt, hogy Nagyvárad
csak alig tudott nyerni Craiova ellen,
már nem is számítjuk a váratlan kategóriába… Egy másik mérkzésen
ugyanakkor gyakorlatilag az utolsó
kártyáját játszotta ki Csíkszereda a
sereghajtó pozíció elkerülése érdekében, azonban kikapott Galacon, így
szinte biztos 16.-ként végez az alapszakaszban. Amelybl még két forduló és tíz elmaradt mérkzés van
hátra, ráadásul ötnek az idpontját
még ki sem jelölték. De hát a Román
Kosárlabda-szövetség részérl ennél
meredekebb dolgokat is láttunk
már…

Eredményjelz

Az U-BT német földön játssza ma este a Riesen Ludwigsburg elleni, két megnyert mérkzésig
tartó párharc második mérkzését. Kolozsváron nézcsúcs és pazar hangulat mellett a román
bajnok szerzett vezetést az összesítésben
Fotó: az U-BT honlapja

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 27.
forduló: CSM Ploieti – Bukaresti
Dinamo 73:75; 28. forduló: Kolozsvári U-BT – Foksányi CSM
98:78, Temesvári SCM OMHA –
Bukaresti Rapid 80:59, Galaci
CSM – Csíkszeredai VSKC
86:68, Nagyszebeni CSU – FC
Arge Piteti 73:78, Zsilvásárhelyi CSM – CSM Ploieti 81:73,
CSO Voluntari – Bukaresti CSA
Steaua 75-76, Nagyváradi CSM –
SCM U Craiova 63:61, Bukaresti
Dinamo – Konstancai Athletic
Neptun 76:57.
Elmaradt mérkzéseken: Temesvári SCM OMHA – CSO Voluntari 77:90, Nagyváradi CSM –
Bukaresti Dinamo 79:67, Bukaresti Rapid – CSM Ploieti
91:77.

Megersítette pályaelnyét a Sirius
Bálint Zsombor
Gyzelemmel kezdte a ni kosárlabda
Nemzeti Liga 5-8. helyéért kiírt párharcot
a Sirius: a marosvásárhelyi klub, mint
arról beszámoltunk, beleegyezett abba,
hogy a KSE elleni sorozat els mérkzését Kézdivásárhelyen rendezzék, és jól
járt! Az udvartereirl híres város csapata
arra spekulált, hogy a hazai környezetben
megnyeri a meccset, amint az alapszakaszban is tette volt, és akkor nem kell
majd kétszer Marosvásárhelyre utaznia.
Azonban a dolog éppen a visszájára sült
el, és most idegen környezetben kellene
kétszer is legyznie a Siriust, ráadásul
gyors egymásutánban, hogy az ötödik
helyért harcban maradhasson. Ehhez
azonban nyilvánvaló módon lesz egy-két
szavuk a mérkzés házigazdáinak is.
A múlt heti találkozó eredménye M
alakban alakult, a KSE kétszer is kialakított nagyobb elnyt, a Sirius azonban kétszer is eredményesen tudott kapaszkodni,
másodszorra a végs sípszó eltt. A marosvásárhelyiek csak két perccel a lefújás
eltt vették át egy ponttal a vezetést (miután öt perccel korábban még a KSE-nek
volt 11 pont elnye!), majd egy perccel a
lefújás eltt ismét, de most már véglegesen. A meccs egészen furcsa végjátékkal
zárult, hiszen két másodperccel a vége
eltt négy pont volt a Sirius elnye, azonban Sherill ellen befújtak egy technikai
szabálytalanságot (ez volt az ötödik sze-

Jegyzkönyv
Ni kosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás
2. kör, 1. mérkzés: Kézdivásárhelyi
KSE – Marosvásárhelyi Sirius 54:57
(21-12, 8-14, 16-9, 9-22)
Kézdivásárhely, városi sportcsarnok,
250 néz. Vezette: tefan Atomulesei
(Brassó), Andrei Hpu (Jászvásár),
Diana Bucerzan (Temesvár). Ellenr:
Marian Oprea (Brassó).
KSE: Welch Coleman 16 pont, Debreczi 13, orda 11 (2), Lewis 7, Taylor
4, Bara-Németh 3, Domokos.
Sirius: Lipovan 22 pont (4), Ljubinec
12, Sherill 11 (1), Cortez 5, Czimbalmos 4, Chi 3, Feise, Badi.

mélyi hibája), amiért lelépte a vonalat az
oldalról bedobni készül ellenfél eltt. A
plusz szabaddobást orda értékesítette,
így a KSE váratlan esélyt kapott az egyenlítésre, ha dob egy triplát. Welch Coleman
utolsó kísérlete azonban kimaradt.
Amúgy nem a dobók mérkzése volt
ez, igen szerény százalékban értékesítették a kísérleteket. Meznybl mindkét
csapat bven 40% (32-36%) alatt maradt,
ennél lényegesebben szerényebb volt a
triplamutató (12-26%), és csak Lipovan
4/4-es hatékonysága javított a Sirius eredményén, de a szabaddobások sem voltak
igazán pontosak (70-62%).
Miután meglep módon a KSE lepattanózott jobban (43-39), a gyzelem kulcsát
végül is a Sirius valamivel eredményesebb védekezésében kell keresni, a hat
blokkolt dobás a ni meznyben figyelemre méltó szám. Ljubinec szerepét lehet
itt kiemelni, akinek általában nincsenek
látványos statisztikái, de rendkívül hatékonyan védekezik. Támadásban viszont
még mindig nincs teljes összhangban a
társaival, láthatóan teljesen más rendszert
szokott meg, és nehezen alkalmazkodnak
egymáshoz a többiekkel.
A kézdivásárhelyi sikert követen a
Sirius tegnap (lapzárta után) fogadta
a KSE-t, veresége esetén pedig ma 18 órától is összeméri erejét a két együttes. A két
hazai mérkzésbl a marosvásárhelyi
klubnak egyet kell megnyernie, hogy az
5. helyért játszhasson, borítékolhatóan az
ellen az Alexandria ellen, amellyel az aradiak elleni mérkzésen történtek miatt van
„elszámolnivalója”.
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BL: Atlético – Manchester City
és Liverpool – Benfica ma este
Ma két újabb negyeddönts párharc visszavágóját rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Egygólos angliai veresége után az Atlético Madrid a Manchester Cityt fogadja, míg a Liverpool
magabiztos idegenbeli sikerét (3-1) követen az Anfielden harcolhatja ki az eldönts szereplést a Benficával szemben.
Bajnokok Ligája, negyeddönt, visszavágók: Atlético Madrid
(spanyol) – Manchester City (angol) (0-1, DigiSport 1, Orange Sport
1, Look Sport +), Liverpool (angol) – Benfica (portugál) (3-1, DigiSport 2, Orange Sport 3, Look Sport).
Mindkét mérkzés 22 órakor kezddik.

A Szegedet is legyzte
a listavezet Vasas
A listavezet Vasas FC házigazdaként 3-1-re legyzte a
Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát a magyar labdarúgó
NB II 32. fordulójának hétfi zárómérkzésén.
A 13. percben Horváth Krisztofer szerzett vezetést a vendégeknek, a fvárosiak így 883
perc után kaptak ismét gólt,
ugyanis a legutóbbi kilenc bajnoki meccsükön egyszer sem találtak a hálójukba az ellenfelek.
Ezt követen mindkét csapatnak
volt egy-egy kapufát eltaláló lövése, az 58. percben Silye Erik
egyenlített, majd három perccel
késbb Hinora Kristóf góljával
már a Vasas vezetett. A 69. percben Otigba Kenneth állította be
a végeredményt.
A szegedieknek ez volt az els

mérkzésük a múlt héten távozott és Diósgyrbe szerzdött
vezetedz, Dragan Vukmir nélkül.
Az élcsoport: 1. Vasas FC 71
pont, 2. Diósgyr 62, 3. Szeged
59.

Eredményjelz
* 1. liga, felsházi rájátszás,
4. forduló: Bukaresti FCSB –
FC Voluntari 4-0. Az állás: 1.
Kolozsvári CFR 1907 45
pont, 2. FCSB 40, ...4. Voluntari 30.
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 4.
forduló: Medgyesi Gaz Metan
– CS Mioveni 1-2. Az állás: 1.
Bukaresti Rapid 1923, ...6.
Mioveni 22, ...10. Medgyes 13 (14 büntetpont levonva).

A Sopron Basket nyerte
a ni kosárlabda Euroligát
A Sopron Basket els magyar csapatként
megnyerte a ni kosárlabda Euroligát, mivel az
isztambuli négyes dönt vasárnapi fináléjában,
végig vezetve, 60:55-re legyzte a házigazda
Fenerbahcét.
Ahogy várni lehetett, pokoli hangulat várta
a magyarokat az Ülker Spor ve Etkinlik Salonuban, ahol 9500 szurkoló foglalt helyet a lelátókon – ilyen nagy közönség eltt pedig még
egyetlen magyar ni klubcsapat sem szerepelt.
Az els Euroliga-trófeájukra hajtó klubok
csatája elképeszt módon 12-0-s vendégelnnyel indult, a favorit törökök hét és fél perc
(!) elteltével találtak elször a gy r be. A hazaiak szenvedtek, kilátástalan helyzetekbl
kényszerültek dobásokra, és sztárjaik is rendre
„betliztek”, miközben a Sopron csak a nyitónegyedben 16 lepattanót szedett.
Fordulás után Gáspár Dávid tanítványai több
folyamatos játékot engedtek riválisuknak,
amely fokozatosan lendületbe jött, így öt perc
alatt egy pontra csökkentette hátrányát (33:32).
A vendégszurkolókat a 208 centis Határ Ber-

nadett kosarai nyugtatták meg, az utolsó szakasz 45:38-ról indult, aztán ötpontos magyar
elny állandósult. A hajrában az ellenfél már
egyre hitehagyottabban küzdött, a Sopron
pedig hallatlan fegyelemmel és megérdemelten
nyert.

Eredményjelz
Ni kosárlabda Euroliga, dönt: Sopron
Basket – Fenerbahce (török) 60:55 (16-6,
13-13, 16-19, 15-17)
Pontszerzk: Williams 16 pont, Fegyverneky 12, January 11, Határ 10, Brooks 9,
Dolson 2, illetve Jagupova 13, Zahui 12,
Cakir 11, Sabally 9, Williams 5, Hartley 3,
McBride 2
A 3. helyért: Salamanca (spanyol) – USK
Prága (cseh) 71:59 (12-19, 20-18, 22-9, 1713).
Az eldöntben: Sopron Basket – Salamanca 74:69 (22-13, 25-18, 17-21, 10-17);
Fenerbahce – USK Prága 83:74 (28-23, 1022, 21-18, 24-11).

Eredményjelz
Ni kosárlabda Nemzeti Liga, helyosztó
mérkzések:
* az 1-4. helyért (három gyzelemig
tartó párharcok): Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – Konstancai Phoenix 75:68
és 75:56 (2-0), Szatmárnémeti CSM –
Aradi FCC 93:95 és 73:77 (0-2).
* az 5-8. helyért (két gyzelemig tartó
párharcok): CSM Alexandria – Kolozsvári U 65:47 (1-0), Kézdivásárhelyi
KSE – Marosvásárhelyi Sirius 54:57
(0-1).

Az Euroliga-gyztes Sopron Basket ni kosárlabdacsapatának ünnepélyes fogadása a soproni Novomatic Arénában 2022.
április 11-én
Fotó: MTI/Filep István
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

A koronavírus miatt maradhat el
az idei Pekingi Autószalon
Romániában a korlátozások
feloldásával az emberek nagy
része el is fejltette a koronavírust. Azonban a járvány
nem múlt el teljesen, és most
is vannak új betegek. Kínában
pedig egy újabb hullám ütötte
fel a fejét. Ennek eredményeképpen gyárakat zárnak be és
rendezvényeket törölnek, halasztanak el.

így önmagában nem is tűnik nagy
érvágásnak, azaz azt mondhatnánk,
hogy emiatt nem kell fájjon az oroszok feje. Van viszont más, aminek
következtében meg fognak lepődni
az oroszok. Hiszen az OEC szerint
Japán volt a legnagyobb beszállítójuk, az import több mint 20%-áért
volt felelős a szigetország. Azzal
kapcsolatban, hogy melyik gyártókat érintik a szankciók, még nincs

Érkeznek a sportosabb
Alfa Romeók, Estrema néven
A sportos, gyors, hangos autók
után sokan megfordítják a fejüket.
Ilyenkor általában kezdődik a találgatás, hogy mi is volt ez, hány lóerős, mennyi a végsebessége, és még
lehetne sorolni a kérdéseket. De tagadhatatlan, hogy valahol a szíve
mélyén minden autótulajdonos –
már aki érez valamilyen vonzódást
a négykerekűek iránt – szeretne egy
sportosabb gépet a garázsába. Most
ezt a vágyat próbálja eladássá formálni az Alfa Romeo.
A négyhengeres Giulia és Stelvio
típusokat teszi vonzóbbá sportosabb
részletekkel, gazdagabb alapfelszereltséggel, és – ami igazán lényeges
– hathengeres Quadrifoglio csúcsváltozatokból áthozott megoldásokkal.
A fejlesztés a Veloce kivitelből indul
ki, de már itt is az alapfelszereltség
része lesz az önzáró differenciálmű,
illetve az aktív csillapításállítású futómű. Ezek segítségével a gépjárművek nagy sebességnél egyszerre
lesznek kényelmesebbek és pontosabban vezethetők. Az autók sportos-

A Pekingi Autószalon Forrás: Totalcar.hu

Az új hullám miatt került veszélybe az idei Auto China autós
szakkiállítás is. Az eseményt minden páros évben – 2020 kivételével
– Pekingben tartották, és a tervek
szerint idén április 21. és április 30.
között szervezték volna meg. A Pekingi Autószalon számos bemutatónak adott volna otthont. Például az
új 7-es szériás BMW-ket, illetve a
Mercedes EQS SUV-jét itt mutatták
volna be. Utóbbi tekintetében fontos kiemelni, hogy nem a már ismert
EQS
hobbiterepjárós
változatáról van szó – habár a névrokonság adott –, hanem egy teljesen új autóról.
A Reuters értesülései szerint az
eseményt nem akarják eltörölni,
mindössze elhalasztani. Az új
dátum valamikor júniusban lenne,
azonban ez nagy valószínűséggel
azt fogja eredményzeni, hogy számos bemutató más formában fog
megtörténni, azaz a gyártók nem
fogják megvárni júniust, hanem különálló, esetenként akár online bemutatók
formájában
fogják
ismertetni az új típusaikat. Ezáltal a
Pekingi Autószalon sokat fog veszíteni a fényéből.
Japán is szankciókat vezet be
Oroszországgal szemben, ez pedig
a luxusautóknak is „fáj”
A Japan Times a napokban arról
számolt be, hogy a szigetország is
csatlakozik az Oroszországot az ukrajnai megszállás miatt szankciókkal sújtó országok sorához. A
szankciók között szerepel a luxuscikkek, így a luxusautók exportjának leállítása is, bár 2020-ban a
japán luxusautó-export mindössze
2%-a irányult Oroszországba. Ez

A sportos Alfa Romeók

konkrét információ, viszont már az
is elég sokatmondó, hogy Japán
visszavonta Oroszország „kiemelt
kereskedelmi partner” státuszát. Továbbá 18 Putyin-közeli, 81 egyéb,
például háborús eszközök gyártásával foglalkozó gazdasági szereplőt
tettek feketelistára.
Ha ez még nem lenne elég, akkor
Japán két legnagyobb olajcége, az
Eneos és az Idemitsu is bejelentette,
hogy nem fog több nyersolajat vásárolni az oroszoktól, illetve határozatlan ideig újabb megállapodást
sem fognak kötni. Az Eneos sajtóközleménye szerint a jelenlegi beszerzések április végéig ki fognak
futni. Ezzel a lépéssel a két japán
vállalat olyan óriási szereplők mellé
áll be, mint a francia tulajdonban
lévő TotalEnergies és a holland–
angol Shell. A kieső nyersolajat
közel-keleti partnerek által tervezik
pótolni.

ságát ezek mellett karbonszálas,
valamint fényes fekete elemekkel is
hangsúlyozzák. Ilyenek kívül és
belül is megtalálhatók lesznek az Estrema modelleken.

A jövő elektromos autója, illusztráció

Japán luxusterepjáró

Forrás: Lexus

szágban, a Melfi városban található
üzemben fogják majd gyártani a DS
és az Opel/Vauxhall márkák elektromos csúcsmodelljeit.
A beszállítóknak szánt irat szerint
a D85 projektnéven futó típus egy
elektromos DS-t takar, amelynek a
gyártása valamikor 2024 végén
kezdődhet meg. A pletykák szerint
a végleges autó DS 9 Crossback
néven kerülhet majd forgalomba.
Ez egy közepes ötajtós fastback
lesz, ami méreteit tekintve a Citroen
C5X-szel lesz közeli rokonságban,
de természetesen, ahogy ezt más
Citroen-DS pároknál már megszokhattuk, minőségi szempontból a DS
lesz a jobb.
De nem ez lesz az egyetlen modell, amely a közeljövőben itt készül majd. A tervek szerint
valamikor 2025-ben szintén a Melfiben található üzemben gyártják
majd az Insigniát váltó Opel/Vauxhall testvérmodellt. A projekt egyelőre OV85 néven fut. Nem nehéz
rájönni, hogy az OV rövidítés
éppen az Opel/Vauxhall márkákra
utal. Mindkét típus az STLA Medium padlólemezre fog épülni,
amelyet a Stellantis kimondottan az
elektromos autóknak szán, de a felépítmény lehetővé teszi a belső
égésű hajtásrendszer befogadását is.
Az STLA Medium platformra 4350
és 5000 mm közötti autók épülhetnek, emellett hely van 87 és 104
kWh közötti akkumulátorcsomag
elhelyezésére is. Ez hozzávetőlegesen 700 kilométeres WLTP-hatótávot feltételez, de ezt – ahogy már
megszokhattuk – érdemes fenntartásokkal kezelni.
A bejelentésnek amúgy már voltak előzményei. Tavaly júniusban a
Stellantis szóvivői arról beszéltek,
hogy négy teljesen elektromos modell gyártását helyezik a melfi
gyárba. A céljuk nem kevesebb
mint évi 90.000 autó előállítása. A
másik két modell a tervek szerint –
az Opel/Vauxhall testvérmodellt
egynek számítják – a DS 7 Crossback SUV lesz és egy Lancia. UtóbForrás: Alfa Romeo
bit az eddigi információk alapján
Aureliának hívják majd, de többet
Olaszországban készülnek a csúcs nem tudunk róla, ahogyan a DS 7
Stellantis villanyautók
Crossback SUV-ról sem. Azonban
Az Automotive News egy belső azt kijelenthetjük, hogy az elektrodokumentumra hivatkozva azt ál- mos autók tekintetében a Stellantis
lítja, hogy 2024-től Dél-Olaszor- is beindította a motorokat.
A modellek különlegessége, illetve külön felismerhető jegye az
lesz, hogy csak fekete, vörös, kék és
fehér színekben lesznek rendelhetők. Az autókba kétféle motor fog
kerülni: a kétliteres, 280 lóerős,
négyhengeres benzines és a 2,2 literes, 210 lóerős turbódízel. Mindkét motor mellé összkerékhajtás és
8 fokozatú automata váltó társul.
Belül a karbondekorációk mellett
alcantara kárpitozás, illetve 14
hangszórós Harmankardon audiorendszer jelzi, hogy egy négyhengeres csúcsváltozattal van dolgunk. A
típusok bemutatójához az Alfa
Romeo az F1 gyári csapatként működő Sauber segítségét is igénybe
vette. A bemutatót a svájci Hinwillben, a Sauber központjában tartották. Bár nagy valószínűséggel
semmi közös nincs a versenyautókban és a most bemutatkozó sportmodellekben,
azért
a
sajtóközleményben erre is tettek néhány utalást, ami arra enged következtetni, hogy bár nincsenek közös
mechanikai megoldások, a szellemiség ugyanaz. Ez pedig sok esetben
egy
jól
működő
marketingszövegnek is megfelel.

Forrás: Automotive News
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A húsvéti szent háromnapról
A legnagyobb keresztény ünnepet, a húsvétot hamvazószerdától nagyszombatig tartó
negyvennapos böjt készíti elő, az utolsó, virágvasárnappal kezdődő nagyböjti hét a
nagyhét (hebdomada sancta). A húsvéti
szent háromnapon (Sacrum Triduum Paschale), azaz nagycsütörtökön, nagypénteken
és nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. Az MTVA
Sajtóarchívumának összeállítása:

A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztus utolsó vacsoráját, elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi,
a katolikus egyházban ez az oltáriszentség szerzésének emléknapja. (Azért „zöld”, mert a böjt okán rendszerint zöld növényt, például spenótot fogyasztanak a
hívők.) A nagycsütörtöki krizmamisén kerül sor az
olajszentelés szertartására, amikor megszentelik a
szentségek kiszolgáltatásakor használt három szent
olajat, a bérmáláskor használatos krizmát, a katekumenek (keresztelendők) olaját és a betegek olaját. Az
esti „utolsó vacsora miséjén” a Gloria éneklése után
elnémulnak a harangok (Rómába mennek), megkezdődik a legmélyebb gyász. A mise végén – amelynek
része lehet a lábmosás szertartása – az oltáriszentséget
őrzési helyére viszik. Az oltárról mindent leszednek,
ez az oltárfosztás, csak a gyertyatartókat és a lepellel
letakart keresztet hagyják ott, hogy Jézus szenvedésére és ruháitól való megfosztására emlékeztessenek.
A református templomokban a nagyhétre fekete terítővel borították le az úrasztalát, esetleg a szószéket.
Nagypéntek Jézus kereszthalálának emléknapja, a
legszigorúbb böjt és gyász ideje. A katolikus egyház
ősi hagyomány alapján ezen és a következő napon
nem mutat be miseáldozatot. A liturgiában felolvassák
a Megváltó halálára vonatkozó írásokat, majd a passiót, Jézus szenvedésének történetét, és leleplezik a
gyászlepellel bevont keresztet. Nagypénteken szokásos a keresztútjárás, amelyen emlékezetbe idézik
Jézus szenvedésének egyes állomásait. A keresztút,

avagy kálvária ma szokásos tizennégy állomása (stáció) az 1600-as évekre nyúlik vissza. Nagypénteken
a hívők tartózkodnak a húsételektől, a legfeljebb háromszori étkezés során egyszer szabad jóllakniuk.
Nagypéntek a nép körében általános tisztálkodási nap:
meszelnek, takarítanak, nagymosást tartanak, sok helyen nem gyújtanak tüzet.
Nagyszombat húsvét ünnepének előnapja, az igazi
húsvéti ünneplés délután kezdődik. Arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de harmadnapra, azaz húsvétvasárnap
hajnalára feltámadt. Ekkor van a tűzszentelés, amelyet
a húsvéti gyertya- és keresztvízszentelés, majd a vigília mise követ. A tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, a fény születését ünneplik a
keresztény egyházak. A misén már az Üdvözítő feltámadása fölötti öröm nyilvánul meg, a Gloriára ismét
megszólalnak a harangok, és felhangzik az Alleluja.
Estefelé tartják a feltámadási körmenetet.
Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt, a
körmenetből hazatérő családok ünnepélyesen elfogyasztják a nagyrészt sonkából és tojásból álló húsvéti
vacsorát. Szokás volt ezen a napon az első harangszóra kiszaladni a kertbe, és megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés lehulljon, ne legyen
férges az új. A tűzszentelés hamuját, parazsát megőrizték, gyógyításra használták; tettek belőle a jószág ivóvizébe, szétszórták az istállóban, a házban és a
földeken.
Tavaly és tavalyelőtt a koronavírus-járvány miatt a
Vatikánban a nagyhét összes szertartásának helyszíne
a Szent Péter-bazilika volt, elmaradt a nagycsütörtöki
lábmosás szertartása is, amelyet Ferenc pápa 2013 óta
többnyire börtönben mutatott be, a nagypéntek esti keresztút helyszíne a Colosseum helyett az üres Szent
Péter tér volt. Idén a járvány enyhülésével a szertartások rendje ismét a megszokott lesz, a keresztutat a
pápa vezeti majd a Colosseumban, az utolsó előtti stáción egy ukrán és egy orosz család közösen viszi majd
a keresztet.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A SECURITECH ROM PROD KFT. KÖNYVELŐT keres, aki gazdasági végzettséggel rendelkezik.
Előnyt jelent a humán erőforrásban szerzett tapasztalat és a Win Mentor Enterprise program ismerete. Az
önéletrajzokat a office@securitechromprod.ro e-mail-címre várjuk, illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca
66/A szám alá. Érdeklődni a 0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66399-I)
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66390-I)
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.
(66425-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

KÜLSŐ (járólap), belső építkezési
munkát vállalunk. Tel. 0745-229-221.
(15601-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
április
13-án
szeretett
édesapámra, GÁLFI ÖDÖNRE
halálának 15. évfordulóján.
Emlékét őrzi fia, menye,
unokái családjukkal. (15646)

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓK: bútorok, ruhák, ágynemű,
faanyag, könyvek és egyebek. Tel.
0365/420-872. (15664-I)

ELHALÁLOZÁS

MINDENFÉLE

Isten akaratában megnyugodva,
mély fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, jó gyermek,
legdrágább
édesapa,
nagytata, após, unokatestvér,
nagybácsi, koma, rokon, barát és
szomszéd,
MOLDOVÁN KÁROLY
április 10-én, életénék 69. évében
visszaadta lelkét a Teremtőjének.
Drága halottunk temetése 2022.
április 14-én, csütörtökön 15 órakor lesz református szertartás
szerint a Jeddi úti városi temetőben.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Virrasztó: 2022. április 13-án 18
órától 19 óráig a Jeddi úti városi
temető ravatalozótermében.
A gyászoló család. (15669-I)

FESTÉST, csempézést, gipszkarton-, ajtószerelést vállalok. Tel.
0771-393-848. (15583)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502.
(15464)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk,
fából teraszt készítünk. Tel. 0721308-319. (15585)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0721-159-063. (15584-I)

Közlemény

A javasolt projektre vonatkozó információk megtekinthetők a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség marosvásárhelyi, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén, hétfőn 9-15 óra, keddtől péntekig 9-12 óra között, valamint a Maros Megyei Tanács
Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén hétfőtől péntekig 8-16 óra között.
Az érdekeltek hozzászólásaikat, észrevételeiket naponta benyújthatják a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség marosvásárhelyi, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén hétfőn 9-15 óra, keddtől péntekig 9-12 óra között.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
Ovidiu Georgescu
ALELNÖK

Szomorú szívvel, emlékét
őrizve emlékezünk halálának
30. évfordulóján FURNYA
JÚLIÁRA
született
Bakó.
Az élet csendesen megy
tovább, de a fájdalom elkísér
bennünket egy életen át.
Olgica,
Sanyika,
unokái,
dédunokái és húga, Ilonka
Udvarfalváról. (15663)

RENDEZETT
papírokkal,
építésre
alkalmas 12 ár beltelek eladó
Ákosfalván. Tel. 0743-761-147. (15670)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15578)

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy környezetvédelmi engedély
kibocsátását kérte a „Bitumenes burkolat lerakása a 134-es megyei út Gyulakuta –
Székelyvécke, Maros megye” elnevezésű projektre, amelyet Maros megyében, a 134es megyei út Gyulakuta – Székelyvécke –13C országút kereszteződése, Fehéregyháza
község területén javasol kivitelezésre.
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MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15615-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
György
Attila.
(15637-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
április 13-án a szeretett, dolgos
kezű édesapámra,
GÁLFI ÖDÖNRE
halálának
15.
évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Emlékét őrzi leánya,
unokái családjukkal.
(15592)

Megtört szívvel, Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették, hogy a
székelycsókai születésű
VASS EMMA
szül. Szabó
csendesen megpihent.
Életünk fénylő csillaga maradsz,
jóságod, végtelen szereteted szívünkben őrizzük mindörökre.
Gyászszertartás folyó év április
14-én a Jeddi úti temetőben 13
órától, virrasztás szerdán 18 órától.
Gyászoló szerettei. (15668-I)
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Hagyományos húsvéti tojásfestés
gyerekeknek és felnőtteknek
Időpont: április 14-e, 16, illetve 18 óra
Helyszín: Creactivity Személyiségfejlesztő Központ Gyerekeknek,
Márton Áron u. 9. sz.
A tojásdíszítés különleges jelentőséggel bír a magyar néphagyományban. A díszítőtechnikák, a motívumok tájegységenként változnak.
Hagyományőrző foglalkozásunk során a résztvevők viasszal és a kesicével díszíthetnek tojást.
Korcsoport: 8–12 éves gyerekek, felnőttek.
Részvételi díj: 35 lej gyerekeknek, 40 lej felnőtteknek.
Az ár tartalmazza a részvételt, gyerekenként 3, felnőttenként 5 tojást, tojásfestéket, viaszt és a kesice használatát.
A helyek száma korlátozott.
Feliratkozni a 0740-647-575-ös számon lehet.

