
Május 1-jén spontán tiltakozásként egy órán át nem szolgál-
ták ki a Somostetőn az embereket azok az árusok, akik az ál-
latkert felé vezető sétányon ideiglenes kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak. Az elégedetlenség oka az volt, 

hogy az állatkert és a Somostető igazgatósága nem akarta 
meghosszabbítani a működési engedélyüket. Megmozdulá-
suk azonban csak a jéghegy csúcsa. Az ügy sokkal szerte- 
ágazóbb.  

A galaxis ideje 

Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban egy huszonnégyezer 
éven keresztül létező köztársaság megsemmisült. Kirobbant egy ele-
inte bagatellnek induló háború, amely lassan, de biztosan, örvény-
szerűen és véget nem érő módon kebelezte be mindazt, ami akkor a 
galaxis bolygóin a megszokott, korrupcióban és bürokráciában bo-
torkáló életet jelentette, annak minden vetületével, jólétével, viszony-
lagos biztonságával és szabadságával egyetemben. A jóindulatú, de 
gyenge kormányzást felváltotta egy hatékony, még jobb életminősé-
get és anyagi hátteret biztosító uralom, amely igen rövid idő alatt 
diktatúrává változott. Császára, az intelligens lények természetének 
kiváló ismerője, hamar rájött, hogy a titokban általa gerjesztett és 
folyamatosan szított háború okán egyre nagyobb hatalmat biztosít-
hat magának, és fokozatosan felszámolta mindazt, amit az addigi 
köztársaság jelentett. A háborús veszélyre hivatkozva megszüntette 
a demokratikus intézményeket, bevezette a cenzúrát, a katonasága 
uralma alá rendelte az egykori köztársasághoz tartozó bolygókat, 
és arra is gondja volt, hogy amikor bárki lázadozott volna, akkor 
lebilincselő intellektusra valló érvekkel, vagy ha ez nem hatott, sta-
táriális kivégzéssel igazolja politikájának helyességét. És az ott élők, 
az egykori köztársaság bolygóinak számos fajhoz tartozó lakói szinte 
egyik percről a másikra egy birodalom polgáraivá váltak, úgy, hogy 
ezt szinte észre sem vették, sőt, még az ókori Róma tanulságos tör-
ténelméről sem értesültek, élvén azelőtt több milliárd évvel, több 
millió fényévnyire zöldellő golyóbisunktól. 

(Folytatás a 7. oldalon)Vajda György

(Folytatás a 3. oldalon)
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Jóváhagyták  
Nyárádgálfalva  
címerét is 
Újabb két erdélyi magyar közösség cí-
merét hivatalosította az RMDSZ javas-
latára a kormány – nyilatkozta Cseke 
Attila fejlesztési és közigazgatási mi-
niszter. 

____________2. 
Új köntösbe  
öltöztetik a hagyo-
mányos kultúrát 
 Igen színvonalasnak, egyúttal forma-
bontónak ígérkező fesztiválra kerül sor 
május 20–22. között a marosvásárhe-
lyi várban.  

____________5. 
Simon Lászlóról 
nevezték el  
a marosvásárhelyi 
sportcsarnokot 
Többévi háttérmunka után nemrégi-
ben megszületett az a határozat, mi-
szerint Simon László Európa- és 
világbajnok, olimpiai bronzérmes bir-
kózó nevét viseli ezentúl a marosvá-
sárhelyi sportcsarnok.   

____________9.

Fotó: Nagy Tibor

Bódésztrájk, és ami mögötte van  

Több mint 20 évi  
törvénytelenséget rendeznének  

Kaáli Nagy Botond 



A lapszámban a Magyar Ifjúsági Központ YZ Intézete és az Or-
szágos Magyar Diákszövetség közös kutatásának eredményeit ol-
vashatjuk. Az Egyetemisták jövőképkutatása címet viselő kutatás 
a romániai magyar egyetemi hallgatókat kérdezte jövőterveik ala-
kulásáról a koronavírus-járvány tükrében.  

A nagymintás online felmérés témakörei mindazt érintették, ami 
a mai egyetemisták életében fontos tényező lehet: az online okta-
tást, a járvány alatti kulturális életet, a megélhetést, a pénzgazdál-
kodást és a jövőtervezést.  

A kutatás arra volt kíváncsi, miben változtatták meg az egyete-
misták rövid és hosszú távú terveit a 2020-as év történései a to-
vábbtanulással, pályaválasztással, letelepedéssel és családala- 
pítással kapcsolatban.  

A tanulmányokban olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint: 
Ki számít jó tanulónak az online oktatásban?; Mi befolyásolja  
leginkább a középiskolások egyetemválasztását?; Hogyan alakult 
a rendezvénylátogatási kedv?; Hogyan befolyásolta a koronaví-
rus-járvány az egyetemisták életpályáját?; Milyen fizetést szeret-
nének a jövőben az egyetemisták?; Vállalkozóként, szabadúszó- 
ként vagy alkalmazottként képzelik el magukat? 

 

IDŐJÁRÁS 
Zivatar lehetséges 
Hőmérséklet: 

max. 20 0C 
min.    8 0C

Ma MÓNIKA és FLÓRIÁN, 
holnap GYÖRGYI napja.  
GYÖRGYI: a György férfinév-
ből keletkezett, a Georgina ma-
gyarosítására.  

 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. május 3.

1 EUR 4,9469
1 USD 4,7077

100 HUF 1,2960
1 g ARANY 281,2713

Emlékkönyv néhai bolyais tanárokról 
Kirsch Mártáról és Kirsch Lajosról, a Bolyai Farkas Elméleti 
Líceum néhai tanárairól szóló emlékkönyvet mutatnak be 
május 5-én, csütörtökön 17.30-kor Marosvásárhelyen, a 
Kultúrpalota kistermében. A Kirsch Attila összeállításában, 
Buksa Éva Mária gondozásában és a Juventus kiadásában 
megjelent könyv bemutatójára a Bolyai Farkas iskolanév 
felvételének 65. évfordulója alkalmából rendezett emlékün-
nepség részeként kerül sor.  

Felszentelik az idősotthont 
Május 7-én, szombaton 16 órától felszentelik a holtmarosi 
Tulipán Ház idősotthont, amelyet mások mellett a Czegei 
Wass Alapítvány támogatásával építettek fel. A több modul-
ból álló épületben harminchat személyt tudnak ellátni kor-
szerű körülmények között. Az eseményen jelen lesz az 
alapítvány, az egyházak, az önkormányzat és több jóté-
konysági civil szervezet képviselője. 

Civil szervezetek vására 
Május 14-én XIX. alkalommal tartják meg Marosvásárhe-
lyen a civil szervezetek Együtt a közösségért! vásárát. A fő-
téren 11–18 óra között a civil szervezetek interaktív 
standoknál mutatkoznak be. 12 órakor a civil szolidaritás 
menetére várják a helyieket. A civil szervezetek vásárával 
az a szándék, hogy évente megfelelő kerettel szolgáljon a 
különböző tevékenységeket folytató szervezetek együttmű-
ködésének, alkalmat adva az önkéntesek bevonására, va-
lamint a személyi jövedelemadó 2, valamint 3,5%-ának a 
felajánlására. 

A Só útja 
Május 14-én a XV. alkalommal tartják meg a Só útja évad-
nyitó rendezvényét. A résztvevők 10 órakor találkoznak a 
székelybői kultúrotthonnál, majd gyalogtúra következik a 
Székelybő és Jobbágyfalva útvonalon, a Tündér Ilona völ-
gyéig. Itt ebédre, sport- és környezetvédelmi játékokra kerül 
sor. 16.30 órától szakmai beszélgetés lesz. Az érdeklődők 
a focusecocenter@gmail.com e-mail-címen vagy a 0742-
042-440-es telefonszámon jelentkezhetnek. 

Tutuka és a Cantuale  
Erdőszentgyörgyön  

Május 5-én, csütörtökön délután 6 órától Tutuka, azaz Szé-
kely Szabó Zoltán és a Cantuale énekegyüttes könyvbemu-
tatóval egybekötött, Szájkosár nélkül című humoros 
előadására várják az érdeklődőket az erdőszentgyörgyi mű-
velődési otthon kistermébe. A belépés ingyenes, adomá-
nyokat elfogadnak az előadás támogatására. Szervező a 
Bodor Péter Művelődési Egyesület. 

Wass Albert-emléktúra 
A Rafting Mures és a Wass Albert-rajongók csoportja május 
6-9. között szervezi meg Szalárdon a Wass Albert-emlék-
túrát. A túrázók felkeresik A funtineli boszorkány című re-
gény helyszíneit és az író marosvécsi nyughelyét is. 
Jelentkezni lehet a 0757-175-795-es telefonszámon. 

Táncoktatás felnőtteknek 
A Borsika néptáncegyüttes szervezésében kezdő szintű 
néptáncoktatás lesz felnőtteknek heti rendszerességgel, 
ahol elsősorban nyárádmenti táncokat sajátíthatnak el a 
résztvevők. Érdeklődni, feliratkozni a 0744-517-179-es te-
lefonszámon lehet. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

4., szerda 
A Nap kel  

6 óra 4 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 35 perckor.  
Az év 124. napja,  

hátravan 241 nap.

Megyei hírek 

Újabb két erdélyi magyar közösség címerét hiva-
talosította az RMDSZ javaslatára a kormány – 
nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési és közigazga-
tási miniszter. 

  A kormány múlt csütörtöki ülésén Nyárádgálfalva és a 
Kolozs megyei Szamosújvár címerének hivatalossá téte-
léről döntött. 

 Nyárádgálfalva címerpajzsát vízszintesen felezi a Nyá-
rád vizét jelképező hullámos ezüst vonal. A címer felső, 
zöld mezejében a községházának otthont adó Szentiváni-
ház látható, fölötte aranyszínű Nap és Hold, alsó mezeje 
pedig hétszer csíkozott (ezüst és vörös sávok váltják egy-
mást), ezek a községet alkotó hét települést jelölik. 

 Kérdésünkre a község polgármestere elmondta, termé-
szetesen örülnek a döntésnek, hiszen tizennégy évet kellett 
várniuk erre; a bizottságokban gyakorlatilag mindenbe be-
lekötöttek, amibe lehetett: a hét sávba, a székely jelké-
pekbe, a használt színekbe, de még a települések román 
megnevezésébe is. A község nem hivatalosan eddig is 
használta ezt a címert, ezután már a hivatalos okiratain is 
megjelenítheti. Karácsony Károly polgármester szerint 
egyértelmű, hogy a címerjavaslatot azért fogadta el most 
a kormány, mert az RMDSZ vezeti a felterjesztő minisz-
tériumot. (grl)

Jóváhagyták Nyárádgálfalva címerét is 

Emlékünnepség a Bolyaiban  
Névadásának 65. évfordulóját ünnepli május 5–6-án a 
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum. A 
rendezvény ünnepélyes megnyitóját május 5-én 13 
órától tartják a Nemzeti Színház nagytermében. 
17.30-tól a Kultúrpalota kistermében bemutatják az 
Emlékkönyv. 65 év a Bolyaiban és a Tablók könyve 
című köteteket. Május 6-án 9 órától a Bolyaiak sírjá-
nak megkoszorúzásával folytatódik az ünnepség a re-
formátus temetőben, majd 9.30-tól az iskola előtti 
szobornál koszorúznak. 10 órától a bábszínház egy-
kori Posta utcai épületében Oniga Erika tart előadást 
A marosvásárhelyi Református Kollégium épület-
együttesének építéstörténete címmel, majd 12 órától 
dr. Oláh-Gál Róbert előadása következik a Bolyaiak 
és a Református Kollégium kapcsolatáról, mindkét 
előadó az iskola volt diákja. 18 órától a Kultúrpalota 
nagytermében gálaműsorral zárul az emlékünnepség, 
amelyen átadják az Alma Mater és a Bolyai-díjat. 

A FAB Ensemble művészei  
Marosvásárhelyen 

A Fesztivál Akadémia Budapest 2022 tavaszán a FAB 
Ensemble művészeivel turnéra indult. Május 15-én a 
marosvásárhelyi Kultúrpalotában különleges koncert-
programmal várja az érdeklődőket a Kokas Katalin és 
Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár muzsi-
kus barátaikkal együtt. A program: Csajkovszkij: a-

moll trió, op. 50 – Kokas Katalin (hegedű), Fenyő 
László (cselló), Bogányi Gergely (zongora); Brahms: 
g-moll zongoranégyes, op. 25 – Kelemen Barnabás 
(hegedű), Kokas Katalin (brácsa), Fenyő László 
(cselló), Bogányi Gergely (zongora). Az előadás az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával  
valósul meg, a Spectrum Színház szervezésében. 
Jegyek a helyszínen kaphatók, áruk 40, illetve 20 lej. 

Párhuzamos központok 
A Maros Megyei Múzeum és az Erdélyi Művészeti 
Központ közös kiállítása nyílik meg május 13-án 17 
órakor Párhuzamos központok: Kolozsvár és Maros-
vásárhely (1920-1990) címmel a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota Művészeti Galériájában, a jobb szárny 
második emeletén (Győzelem tér 1. szám). Fellép  
a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Tiberius vonós-
négyese. A kiállítás elsősorban az iskolateremtő alko-
tók munkásságát idézi meg, ezért többek között az 
1948-tól működő kolozsvári Képzőművészeti  
Főiskola tanárainak, valamint az 1949-ben alapított  
marosvásárhelyi Képzőművészeti Líceum  
képzőművész tanárainak művei szerepelnek rajta. A 
Kultúrpalotában rendezett kiállítást Bordás Beáta, az 
Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Székely István, 
az RMDSZ ügyvezető alelnöke, Soós Zoltán, Maros-
vásárhely polgármestere és Ötvös Koppány-Bulcsú,  
a Maros Megyei Múzeum igazgatója nyitják meg. A 
tárlat szeptember 4-ig látogatható, keddtől péntekig 
9–17.30, szombaton és vasárnap 9-15.30 óra között, 
hétfőn zárva.

Korunk – május 
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Tizennégy évet kellett várni a címer hivatalossá válására 



A legendás hősöket és antihősöket kitermelő biroda-
lom erőkarjai polipcsápokként telepedtek mindenre, ami 
az azelőtti szabadságot jelképezte, polgárai pedig sok 
éven keresztül örvendtek ennek, mert szabadságukért 
cserébe biztonságot és jólétet kaptak zálogul, így ön-
kéntelenül is részévé és bábjává váltak egy hatalmas já-
tékos sötét projektjének, amely végül csupán néhány 
amatőr őrültségbe hajló vakmerőségének, a véletlen-
szerűen tökéletes időzítéseknek és néhány, jól kidolgo-
zott terv meghiúsulása utáni improvizációs készségének 
volt köszönhető. Ilyen szerencsénk ebben a galaxisban 
nincs.  

A birodalom végül megszűnt, ahogyan előbb-utóbb 
megszűnik minden birodalom ebben a világegyetemben. 
A történet kezdetén azonban nem egy birodalom meg-
szűnésének, hanem éppen a születésének lehettünk 
tanúi, a születésnek, amely proxyháborúval indult, majd 
magával ragadta az egész galaxist, elhülyítette polgá-
rainak millióit, elüldözte, bezárta, megölte mindazokat, 
akik hangot emeltek ez ellen. A császárt végül a saját 
nevelt fia ölte meg (tényleg kár, hogy nem olvashattak 
Rómáról...), ám a galaxis romokban hevert, és több mil-
lió lélek pusztult el. E távoli galaxis világnapján az Erő 
legyen velünk, és duplán fordított időrendi csavarként 
vigyázó szemünket vessük azoknak a történetére, akik 
nem tanulhattak a miénkből. Mert hiába a telepatikus 
kommunikáció, a fejlett technológia, a bolygópusztító 
fegyver és a hipertérugrás, a halál csak halál, a szen-
vedés pedig szenvedés marad. 

Május 25-e az egységes  
adóbevallás határideje 

Május 25-e az egységes adóbevallás benyújtásának 
határideje – emlékeztet az Adó- és Pénzügyi Hivatal 
(ANAF). Az adótörvénykönyv értelmében a 112-es 
adóbevallási űrlapot azoknak a magánszemélyeknek 
kell kitölteniük, akik a bérjövedelem mellett egyéb, 
Romániában és/vagy külföldön szerzett bevételhez 
is hozzájutottak tavaly. Az ANAF azt javasolja az érin-
tetteknek, hogy az egységes adóbevallást elektroni-
kus úton nyújtsák be, azaz az úgynevezett privát 
virtuális téren (Spaţiul privat virtual – SPV) keresztül 
vagy a https://www.e-guvernare.ro weboldalon, mi-
nősített elektronikus aláírás használatával. A papír-
alapú adóbevallás benyújtható az adóhatóság 
székhelyén, vagy el lehet küldeni postán, tértive- 
vénnyel. Az ANAF Facebook-oldalán és YouTube-
csatornáján rövidesen kitöltési útmutatókat tesznek 
közzé – tájékoztatott az intézmény. (Agerpres) 

A kormány 2,9 százalékos  
GDP-növekedésre számít az idén 

A kormány gazdasági előrejelzési bizottsága jelentő-
sen csökkentette az idei évre vonatkozó prognózisát, 
így a bruttó hazai termék (GDP) 2,9 százalékos bő-
vülésére számít a korábban remélt 4,3 százalék he-
lyett. A kabinet alá tartozó szakmai testület már 
február közepén is csökkentette az előrejelzését 4,6 
százalékról 4,3 százalékra. A mostani előrejelzés fi-
gyelembe vette az orosz-ukrán háború következmé-
nyeit, és összhangban van a nemzetközi pénz- 
intézetek által előrevetített lassulással, viszont az 
eddig megszületett legfrissebb prognózisok közül 
még mindig a román kormányé a legderűlátóbb. Az 
idei költségvetést 4,6 százalékos gazdasági növeke-
désre alapozták. (MTI) 

A háború áldozatául esett  
újságírókra emlékezik  
a külügyminisztérium 

Az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió miatt éle- 
tüket vesztett újságíróknak állít emléket a román kül-
ügyminisztérium a sajtószabadság világnapján. A kül-
ügy üdvözli, hogy május 3-án a sajtószabadságot 
ünneplik világszerte, és kihangsúlyozza, hogy a 
média szabadsága és pluralizmusa minden formájá-
ban – hagyományos és digitális változatában is – a 
jelenkori demokratikus társadalmak jó működésének 
fokmérője. „Románia nemzetközi szinten is a véle-
mény és tájékoztatás szabadságának, a sajtósza-
badságnak és az újságírók függetlenségének 
tiszteletét hirdeti” – szögezi le a szaktárca közlemé-
nye. (Agerpres) 

Megtalálhatták a Killnet cinkosát 
Nagy-Britanniában élő román állampolgárt gyanúsí-
tanak a hatóságok azzal, hogy segített a román köz-
intézmények elleni hackertámadásokat magára 
vállaló Killnet csoportnak. Lucian Bode belügyminisz-
ter kedden bejelentette, hogy azonosítottak egy 
Nagy-Britanniában élő román állampolgárt, aki a jelek 
szerint oroszról románra fordította a kiberbűnözői 
csoport által népszerűsített anyagokat, és tanácsokat 
is adott nekik arra vonatkozóan, hogy mely román in-
tézmények weboldala ellen intézzenek támadást. 
Kedd délutáni információk szerint a gyanúsított kihall-
gatása elkezdődött. (Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

A galaxis ideje

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) 
kedden közzétett, a sajtószabad-
ságról szóló legfrissebb jelentése 
szerint a média ellenőrzés alatt 
tartása és az erősödő ellenséges-
ség az újságírók irányában a legag-
gasztóbb jelenségek Európában. 

Az RSF 180 országot vizsgált, ezek 
között Románia a 48. helyen áll, a kielé-
gítő kategóriában. A tavalyihoz képest 
egy pozíciót esett vissza. Magyarország 
a 85. az RSF rangsorában. 
Kettős polarizálódás figyelhető meg a 
média világában 

Általános aggodalomra ad okot, hogy 
kettős polarizálódás figyelhető meg a 
média világában, melyet csak erősít az 
információs káosz. A média polarizált-
sága törésvonalakat okoz az országokon 
belül, az államok közt pedig növeli a 
megosztottságot, figyelmeztetnek a je-
lentés készítői. 

„A demokratikus társadalmakban fo-
kozza a megosztottságot az amerikai 
Fox News mintájára kiépülő vélemény-
média és a dezinformációs csatornák el-
bagatellizálása. Mindezt erősíti a 
közösségi média. Nemzetközi szinten 
gyengíti a demokráciákat az aszimmetria 
a nyílt társadalmak és a zsarnoki rezsi-
mek közt. Ez utóbbiakra jellemző, hogy 
ellenőrzés alatt tartják a médiát és felü-
leteiket, miközben propagandaháborút 
folytatnak” – áll az RSF jelentésében. 
A sajtószabadság Európában garantált a 
leginkább 

Az RSF szerint Európa továbbra is a 
legjobban teljesítők között van. A 10 or-
szág közül, ahol a leginkább garantált a 
sajtószabadság, nyolc európai. Norvégia, 
Dánia, Svédország, Észtország, Finnor-
szág, Írország, Portugália és Litvánia 84-
nél magasabb pontszámot kapott. Sőt 

Észtország és Litvánia a top 10-ben van.  
A 2022-es rangsorban három fő tenden-
cia figyelhető meg 

1. Visszatérnek az újságíró-gyilkossá-
gok, néha még az európai nagyvárosok-
ban is. 2021. április 4-én fényes nappal 
gyilkolták meg Giorgos Karaivaz görög 
bűnügyi újságírót az Athén külvárosában 
lévő otthona előtt, mikor épp munkából 
tért haza. 

2. Általánosságban több ellenérzéssel 
találkoznak munkavégzés során az új- 
ságírók. 

3. Médiaellenes, keményebb intézke-
dések figyelhetők meg például Lengyel-
országban, Magyarországon és Görögor- 
szágban. 
 Az RSF európai irodáját a leginkább a 
görögországi helyzet aggasztja  

2021-ben még a lista 70. helyén állt a 
dél-európai ország, onnan zuhant 38 he-
lyet, és került ki a top 100-ból. Az aka-
dozó nyomozás a meggyilkolt újságíró 
ügyében, a megfigyelés alatt vagy éppen 
igazságügyi nyomás alatt tartott újságí-
rók a legégetőbb problémák. 

Az RSF már tavaly októberben fel-
szólította a görög hatóságokat, hogy 
gyorsítsák meg a nyomozást Karaivaz 
megölésének az ügyében. 
EU-s irányelvtervezet az úgynevezett 
szájkosáreljárások elleni fellépésről 

Az Európai Unió az úgynevezett száj-
kosáreljárások elleni fellépésről tett közé 
egy irányelvtervezetet a múlt héten. A 
módszer abból áll, hogy a zavarónak mi-
nősített médiát perek lavinájával áraszt-
ják el, gyakran rágalmazási, be- 
csületsértési vádakkal. A célja minden-
nek az, hogy elbátortalanítsák az újságí-
rókat, és akadályozzák őket a 
munkájukban, az ügyvédi költségekkel, 

a különböző benyújtandó dokumentu-
mokkal és a bíróságon való megjelenési 
felszólításokkal. 

„Ezekkel az intézkedésekkel hozzájá-
rulunk azoknak a védelméhez, akik koc-
kázatot vállalnak, és felszólalnak, 
amikor közérdek forog kockán; amikor 
például pénzmosás és korrupció gyanúja 
merül fel, vagy környezetvédelmi kérdé-
sekről, illetve más, mindannyiunk szá-
mára fontos kérdésekről számolnak be” 
– mondta Vera Jourová, az Európai Bi-
zottság alelnöke. 

Az RSF örvendetesnek tartja az előre-
lépést, és úgy értékeli, hogy „a sajtósza-
badság végre felkerült az európai 
napirendre”. 

Az Európai Tanács az RSF partnere-
ként április 27-én közzétett jelentésében 
elítélte a sajtószabadság csorbulását Eu-
rópában, különös tekintettel az ukrajnai 
helyzetre. Az Európai Tanács felszólítja 
a kormányokat, hozzanak intézkedése-
ket az újságírók védelmére, beleértve a 
háborús időszakokat is. 

Az új értékelés szerint a világon Irán-
ban, Eritreában és Észak-Koreában a 
legkevésbé garantált a sajtószabadság. 

*** 
A Riporterek Határok Nélkül indexe 

2002 óta szemlélteti a sajtószabadság 
helyzetét a világ 180 országában. Idén 
május 3-án, a sajtószabadság világnap-
ján publikálták a térképekkel és elemzé-
sekkel teli jelentést. A módszeren kicsit 
változtattak, egyes országokat öt krité-
rium szerint osztályoztak, a politikai, a 
gazdasági, a szociális-kulturális, a jogi 
környezet és a biztonság szempontjából. 
Minden ország az egyes kategóriákban 
0-tól 100 pontig osztályozható, az öt 
pontszám átlaga adja ki a végeredményt. 
(Euronews)

RSF-jelentés 
A sajtószabadság világnapjára 

A nagykoalíció jelöltjeit szavazták meg a parlament 
mindkét házában kedden a kilenctagú alkotmány-
bíróság két, idén megüresedő helyére. 

A képviselőházban a Szociáldemokrata Párt (PSD) által je-
lölt Bogdan Licu, a legfőbb ügyész helyettese kapott alkot-
mánybírói megbízatást. 

Az ellenzéki, rendszerkritikus Mentsétek Meg Romániát 
Szövetség (USR) a korábbi szociáldemokrata kormány igaz-
ságügyi átszervezéseit nyíltan kritizáló, a bírói testületből 
decemberben kizárt Cristi Danileţet, a legfelsőbb bírói tanács 
volt tagját, a nacionalista szólamokat hangoztató Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) pedig Ioan Sabău-Pop ma-
rosvásárhelyi ügyvédet, volt bírót, az 1990-ben létrehozott 
Vatra Românească nacionalista szervezet egyik alapítóját ja-
vasolta alkotmánybírónak. Licura 208, Danileţre 59, Sabău-
Popra 34 képviselő szavazott. 

A szenátusban a PNL által javasolt Iuliana Scânteit, a fel-
sőház jogi bizottságának elnökét választották meg alkot-
mánybírónak. A felsőházban az USR az RMDSZ volt 
kolozsvári szenátorát, a szövetségből 2018-ban kilépett Ecks-
tein-Kovács Pétert, az AUR pedig Radu Ghidău aradi ügyvé-
det, volt parlamenti képviselőt javasolta alkotmánybírónak. 
Scântei 76, Eckstein-Kovács 22, Ghidău 12 támogató szava-
zatot kapott. 

Az alkotmánybíróság tagjainak mandátuma kilenc évre 
szól. A testületbe háromévente nevezhet ki egy-egy tagot a 
képviselőház, a szenátus és az államfő. 

A júniusban távozó alkotmánybírák egyike Valer Dorne-
anu, az alkotmánybíróság elnöke. A volt szociáldemokrata 
házelnök 2013-ban a képviselőháztól kapott alkotmánybírói 
kinevezést, és 2016 óta vezeti a taláros testületet.  

Távozik továbbá a szenátus által kilenc éve kinevezett 
Mona Pivniceru és az akkori államfő, Traian Băsescu által 
jelölt Daniel Morar is. Az elnöki hivatal még nem jelentette 
be, kit nevez ki Klaus Iohannis államfő alkotmánybírónak 
Morar helyére. 

Miután az alkotmánybíróság kiegészül, a testület új elnö-
köt választ a korábban kinevezett alkotmánybírák közül. 

Az alkotmánybíróság a parlament, a kormány és a helyha-
tóságok által hozott jogszabályok felett gyakorol alkotmá-
nyossági kontrollt, az állami intézmények közötti 
alkotmányos vitákat hivatott eldönteni. Mivel határozatai 
megfellebbezhetetlenek, a pártok gyakran viszik egymással 
folytatott politikai vitáikat az alkotmánybíróság elé, amely 
ily módon számos politikai konfliktus végkimenetelét hatá-
rozta meg. 
Az USR megtámadja az alkotmánybíróságon a Bogdan Licu 
alkotmánybírói kinevezéséről szóló határozatot 

Az USR megtámadja az alkotmánybíróságon a Bogdan 
Licu alkotmánybírói kinevezéséről szóló határozatot, amint 
az megjelenik a Hivatalos Közlönyben – jelentette ki kedden 
Stelian Ion. 

„Ma a képviselőház az alkotmányos értékek közé emelte 
a szélhámosságot és a szellemi tulajdon ellopását” – nyilat-
kozta az USR-képviselő, miután az alsóház Bogdan Licut vá-
lasztotta alkotmánybírónak Valer Dorneanu helyére. 

Stelian Ion hangsúlyozta, bár az USR kiválóan képzett, 
számos tudományos munkát publikáló, az igazságügyben je-
lentős tapasztalattal rendelkező jelöltet nevesített az alkot-
mánybírói tisztségre Cristian Danileţ személyében, a 
képviselőház olyan személyt választott be a testületbe, aki 
amellett, hogy nagyon gyenge jegyeket kapott az érettségin, 
„obskúrus hátterű egyetemen” szerzett jogi diplomát, és a zá-
róvizsgán is gyenge eredményeket ért el. 

„A képviselőház és a parlament ezzel azt az üzenetet köz-
vetíti, hogy gyenge vagy megkérdőjelezhető képzettséggel is 
(...) minden esélyed megvan rá, hogy – kellő politikai támo-
gatással – megválasszanak alkotmánybírónak” – fogalmazott. 
Hozzátette, Bogdan Licu doktori disszertációjában éppen 
Cristian Danileţ dolgozatából másolt le részleteket. (hírössze-
foglaló)

Három új alkotmánybíró lép hivatalba júniustól 
A nagykoalíció jelöltjei kaptak parlamenti  

megbízást  
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Május 2-án Szászrégenben tartott sajtótájékoztatót 
Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezeté-
nek elnöke és Márk Endre helyi polgármester. A két 
politikus ismertette a népszámlálás állásának hely-
zetét, hangsúlyozták a szórványtelepüléseken élők 
számbavételének jelentőségét. A közölt információk 
alapján Maros megye országos viszonylatban jó he-
lyen van, Szászrégenben viszont alacsony a részvé-
teli arány. 

Péter Ferenc: Maros megye Erdélyi kicsinyített 
mása 

– Maros megye etnikai összetétele nagyon változatos. 
Többször hivatkoztam úgy a megyére, hogy Erdély kicsinyített 
mása. Nagyon sok olyan vidéke van a megyének, ahol tömb-
ben él a magyarság, máshol fele-fele az arány, de jelen van a 
szórvány is. Rengeteg olyan kisebb település létezik, ahol ke-
vesebb mint 100 magyar ember él. 

Fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy tíz évig 
fogja használni minden közigazgatási intézmény a népszám-
láláson közölt adatokat. Továbbá ezek az adatok szolgálnak 
alapul például az anyanyelvhasználati jogok, az iskolai osztá-
lyok vagy a bölcsődei csoportok indításakor. Rendkívül fontos, 
hogy Maros megyében is megmaradjanak az etnikai arányok, 
főleg azért, mert 2002 és 2011 között a megyében 43.000-rel 
csökkent a magyar lakosok száma. Nem lenne jó, ha most is 
ekkora lenne a visszaesés. 

1992-ben a megyében a magyarok részaránya 41,4% volt, 
2002-ben 39,3%, 2011-ben pedig már csak 38%. Úgy gondo-
lom, minden lakos kötelessége, hogy megtegyen mindent 
annak érdekében, hogy ez az arány ne csökkenjen tovább, leg-
alább ez maradjon meg. 

Az április 24-i adatok értelmében addig az időpontig a 
megye lakosságának 26,74%-a töltötte ki a kérdőívet, ami va-
lamivel több mint 140.000 személyt jelent. Ezzel az aránnyal 
a kilencedik helyet foglaljuk el az országos listán, ami előkelő 
helyezés. Viszont nem az a fontos, hogy országos viszonylat-
ban hol áll a megye, sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy 
az elkövetkezendő két hétben – május 15-ig – érjük el legalább 
az 50%-os részvételi arányt, mert az a biztos, amit online ki-
töltünk. 

A népszámlálás második részének, ami május végén kez-
dődik, van egy nagy kockázata, hogy a biztosok nem 
jutnak el mindenhova, mert az előző népszámlálások-
hoz képest jóval kevesebben vannak. Márpedig akik-
hez nem jutnak el, azokat az adminisztratív 
nyilvántartásokból fogják pótolni. Az így beemelt 
személyeknél nem lesz feltüntetve sem az etnikum, 
sem az anyanyelv, sem a vallási felekezet. Tehát, ha 
egy személyt beemelnek, ha magyar is, nem fog lát-
szani az adatokból az anyanyelve, a nemzeti hovatar-
tozása vagy az, hogy valamelyik történelmi 
egyházunk tagja-e. 

Arra kérnek mindenkit, hogy biztassa a rokonait, 
a barátait és azokat is, akik jelenleg külföldön dolgoz-
nak, hogy vegyenek részt a cenzuson. A külföldön dol-
gozó személyek az év egy részét itthon töltik, így 
számukra is fontos lehet, hogy milyen jogai vannak 
a magyar kisebbségnek. 

A mostani népszámláláson az a legfontosabb, hogy 

a már említett 38% ne csökkenjen, illetve, ha egy lehetőség 
van rá, legyen még nagyobb ez az arány. A települések eseté-
ben az a fontos, hogy legalább 20%-ban legyenek a magyarok, 
hiszen nagyon sok jognak ez a küszöbértéke. Én bízom abban, 
hogy a magyar emberek ki fogják tölteni az online kérdőívet, 
és így ezeket az arányokat meg lehet őrizni, még akkor is, ha 
jelenleg elég nagy a kivándorlók száma. 

Sokan bizalmatlanok, félnek a kitöltéstől. Szerintem az is a 
politika feladata jelenleg, hogy megnyugtassa az embereket: 
nincs mitől félni. Semmi rossz nem következhet abból, ha nyil-
vántartásba veszik ez által a kérdőív által a lakásunkat, a négy-
zetméter számát vagy akár azokat a személyeket, akikkel 
együtt lakunk. Ebben semmi rossz nincs, az országos nyilván-
tartásban is benne van, hogy ki hol lakik. Az adatok valós be-
írásával csak biztosítjuk a népszámlálás adatainak 
nyilvántartásba vételét, és ez semmiképpen nem veszélyes. 

Márk Endre: Elég hadilábon állunk… 
– Nagyon bízom abban, hogy a fennmaradt 13 nap alatt si-

kerül behozni a lemaradást, mi megteszünk mindent, hogy az 
emberekhez eljusson a cenzus fontosságának üzenete.  

Minél kisebb egy település, annál könnyebb a népszámlálás, 
hiszen egyszerűbben és gyorsabban eljut az emberekhez az in-
formáció. A Szászrégen körüli falvak esetében valamivel jobb 
a helyzet, mint a városban. Az a célunk, hogy körülbelül 45-
50%-os részvételi arányt érjünk el az első szakaszban. Jelenleg 
a lakosság mindössze 21%-a töltötte ki a kérdőívet. Remény-
kedem, hogy a 20%-os részvételi hiányt be tudjuk pótolni 
Szászrégenben. 

Minden lehetőséget kihasználunk, hogy buzdítsuk az em-
bereket a kérdőív kitöltésére. Együttműködünk civil szerve-
zetekkel, sajtóorgánumokkal, egyházakkal, valamint a 
közösségi média felületeit is kihasználjuk.  

A sajtótájékoztatón többször is elmondtam, hogy a magyar-
ság részaránya el kellene érje Szászrégenben a 20%-ot. Ettől 
nagyon sok minden függ. Elsősorban ez egy jelképes arány, 
20% alatt már vitatható a névtáblák helyzete és a kétnyelvűség.  

Sajnálatos módon az utóbbi 10 évben sokat csökkent a város 
magyar lakossága, ennek egyik oka az elvándorlás, a másik 
pedig a születések alacsony száma. Pontos adatbázissal nem 
rendelkezünk a magyar személyek számát illetően, de tudjuk, 
hogy a 10 évvel ezelőtti 8000-es létszám már messze nincs 
meg. Körülbelül 6500-7000 főre tesszük a magyarok számát 
Szászrégenben. Ha ez tovább csökken, akkor a 20%-os küszöb 
is megkérdőjeleződik. 

A világjárvány miatti két év kihagyás 
után újra teljes nyári idényt tart a 
Csűrszínház. Az idei évad különleges-
sége, hogy a hagyományos Csűrszín-
házi Napok mellett Tamási Áron 125 
címmel jubileumi színházi fesztivált 
tartanak, a Római fesztivált a 10. al-
kalommal szervezik meg, így várha-
tóan látványosabb, érdekesebb lesz az 
esemény. Tegnap a Spectrum Színház 
előterében az új évadról Szélyes Fe-
renc színművész, a Csűrszínházi Egye-
sület elnöke, Barabási Attila Csaba, a 
Maros Művészegyüttes igazgatója, 
Török Viola, a Spectrum Színház ren-
dezője, Hints Zoltán, a Rocksuli me-
nedzsere és Pánczél Szilamér, a Maros 
Megyei Múzeum munkatársa, a Római 
fesztivál igazgatója tartottak sajtótá-
jékoztatót.  

Szélyes Ferenc elmondta, nagy öröm szá-
mára, hogy újra indulhat a csűrszínházi évad, 
hiszen még a világjárvány előtt leszervezték 

a műsort, de elmaradt. A társulatok, előadók 
közül többen megígérték, hogy amint lehet, 
visszatérnek. Az egyetlen ok, amiért mégis 
visszafogottabb a program, a pénzhiány, hi-
szen a világjárvány után kialakult gazdasági 
helyzet rányomta a bélyegét a szervezésre. 
Ezért is rendhagyó módon idén elmarad a jú-
nius elsejei, gyermeknapi kezdés. A Maros 
Művészegyüttesnek viszont van már leszer-
ződtetett eseménye erre az időre. Ezzel szem-
ben a Csűrszínházi Napokat a megszokott 
keretek között tartják meg.  

Az eseménysorozat június 24-én, pénteken 
18 órától kezdődik egy különleges szobaszín-
házi előadással, amely a Janka villában (volt 
Reneszánsz panzió) lesz. Szélyes Ferenc két 
érdekesebb eseményt emelt még ki. Az egyik 
egy musical (John-Michael Tebelak–Stephen 
Schwartz: Godspell), ami újdonságnak szá-
mít a Csűrszínházban. Az Érdekes emberek, 
különleges történetek vendége ezúttal Köllő 
Gábor római katolikus plébános lesz, akivel 
Lokodi Imre beszélget. Jónak ígérkezik Vajda 
Katalin Anconai szerelmesek című darabja, a 
szatmári Harag György Társulat előadása, 
amely egy zenés vígjáték, és a Bekecs Nép-
táncszínház is különleges feldolgozásban 

mutatja be Örkény István Tóték című darab-
ját.  

A negyedik alkalommal szervezi meg a 
Rocksuli a kortárs zene napját Mikházán. 
Hints Zoltán elmondta, hogy a Peron Music 
tehetségkutató verseny két nyertesét is vendé-
gül látják. A rendezvényen a dzsessztől a  
rockig és a metalig minden műfajban lesznek 
előadók. Külön meghívott László Zsuzsa 
színművész, aki Zakariás Zalán rendezésében 
Edith Piaf című előadásával a színház és a 
zene ötvözetét mutatja be.  

A tizedik Római fesztivál tervezett esemé-
nyeit Pánczél Szilamér vázolta fel. Elmondta, 
a román kormány támogatásának köszönhe-
tően sikerül látványosabbá tenni a castrumot 
és a mellette levő látogatóközpontot, továbbá 
a kolostor mellett egyházi múzeumot nyitnak. 
Mindemellett pedig azon lesznek, hogy a ti-
zedik évfordulóra az előzőeknél gazdagabb 
műsort hozzanak el a hagyományőrző csapa-
tok, így lesz gladiátorharc, parádés felvonulás, 
ókori római istentiszteleti szertartás, továbbá 
kézműves, múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokkal is várják a látogatókat.  

 Az idei évad kiemelt rendezvényei a Ta-
mási Áron-emlékév keretében augusztus 17. 

és 21. között bemutatásra kerülő Tamási-da-
rabok több magyarországi és hazai színtársu-
lat, néptáncegyüttes előadásában. A fesztivál 
megnyitójaként A. Szabó Magda, a Tamási 
Áron 125 Emlékév Budapest projektvezetője 
az író életét bemutató képkiállítást nyit meg, 
majd Török Viola és Pataki András rendezők 
Tamási novellaírói pályáját domborítják ki. 
Török Viola az elhangzottakhoz hozzátette, 
hogy nagyon közel került hozzá Tamási és 
szellemisége, amit a darabjai tükröznek, és 
aminek ma is üzenete van. Az író világa kü-
lönböző előadásokban és művészeti ágakban 
köszön vissza, ez adja a rendezvény különle-
gességét. A gyerekeknek is kedveskednek 
majd a szervezők, nekik Szarka Gyula zenész-
társaival és színművészek közreműködésével 
Tücsöklakodalom című koncertjét adja elő.  

A csűrszínházi évadot az Erdélyi Hagyo-
mányok Háza által szervezett kétnapos sza-
badegyetem zárja, ahol a népzenét, néptán- 
cot, népművészetet kedvelők kutatóktól, 
adatközlőktől, hagyományőrzőktől kaphat-
nak majd tájékoztatást népi szellemi öröksé-
günkről.  

Idén nemcsak a Csűrszínház Facebook-ol-
dalán, hanem a www.csurszinhaz.ro honlapon 
is megtalálható lesz a program. Mindkét felü-
leten az előadásokkal, jegyvásárlással kapcso-
latos információkat is közzéteszik. 

Rajtol a Csűrszínház  

Maros megye jó, Szászrégen rossz helyzetben 
Meglesz az 50%-os részvétel a népszámlálás  

első részében? 

Erről jut eszembe 
Vidámabb a majális, ha az ember kajál is. Gulyás 

mellé sör s más pia? Még vígabb az emberfia. Ezer 
ember táncolt, sok másik viháncolt. Volt vigasság bőven 
az eltelt napokban, akárcsak a népmesékben. De ne ver-
seljünk összevissza, az élet sokkal prózaibb a rímjáték-
nál, hol teljes gőzzel, hol meg takaréklángon zajlik 
körülöttünk egyszerre száz meg ezernyi vonalon. Nem 
csak örülni, szórakozni tudott, aki akart, bosszankodha-
tott is, kritizálnivalót is talált. Illetve akaratlanul is be-
leszaladhatott ilyesmibe. Április 29-én például, amikor 
a Marosvásárhelyt szabad királyi várossá nyilvánító 
Bethlen Gábor-i kiváltságlevél kiadásának 406. évfor-
dulóján Soós Zoltán polgármester és a városi tanácso-
sok közül jó néhányan megkoszorúzták a Fejedelem 
főtéri szobrát, már meglehetős tömeg várakozott a vi-
lágnapi táncos villámcsődületre. A megemlékezők 
csendben, csinnadratta nélkül helyezték el a koszorúkat. 
Lehet, hogy a polgárok közül is szívesen lettek volna ott 
még páran, ha tudnak róla, de nem kerek az évforduló, 
nem szokás ilyenkor nagy felhajtást kerekíteni köréje. 
Vásárhelyen amúgy is kényes minden szoborügy. A város 
egyébként élte a maga szervezett vagy szervezetlen hét-
köznapjait. Miközben a barátok hámló tornya mögött 
mindenki önfeledten táncolt, vagy morgolódva gyurako-
dott, a szomszédos néprajzi múzeum épületén tetőjavító 
munkálatot végeztek. Nóta nélkül dolgoztak az ácsok. A 
zene lenn dübörgött. A székház boltíves előterében és 
szűk udvarán az ásványok megszállottjai nyüzsögtek. 
Pár lépésre a buszmegálló gyűjtötte maga köré a vára-
kozókat. A flashmob fölötti légtérben, drónok közé keve-
redve, ideiglenesen hontalanná vált galambok röpdöstek 
idegesen. Vagy fordítva. Látszólag nem zavarták egy-
mást. A drónokat profi fotósok röptették, így megy ez ma 
már. Kevesen figyeltek fel rájuk, a nézők a táncnégyzeten 
zajló forgatagra összpontosítottak. A tévécsatornák tu-
dósításai révén egyeseknek talán a hátborzongató há-
borús drónok is eszükbe juthattak, nekem mindenképpen, 
de gyorsan el is könyveltem magamban, itt béke van, mi-
lyen jó nekünk. Igaz, mi is úgy táncolunk, ahogy húzzák, 
de egyelőre még megtehetjük, hogy nem táncolunk, ha 
nem akarunk. És újságíróként írásban is morgolódha-
tunk. Hamar eszembe jutott, hogy rég nem láttam egy 
másik fontos köztéri szobrunkat, Aranka György egész 
alakos bronzmását. Tulajdonképpen a város szívében áll, 
nincs száz méterre a Színház tértől, de olyan észrevétlen, 
mintha ott sem lenne. Eltűnik szem elől a Nemzeti Szín-
ház és a toronyblokk között, a fák övezte kis placcon. A 
városnéző turisták aligha bukkannak rá, a helybeliek 
útja is ritkán vezet arra. Ahogy nő a lomb, úgy válik 
mind láthatatlanabbá. Pedig Gyarmathy János alkotása 
a figyelmet leginkább kiérdemlő újabb köztéri műveink 
egyike. A bronzba örökített tudós férfiú igazán méltó a 
közmegbecsülésre. Akcióra kész mozdulatba merevedett, 
bal kezében féltett jelképeink, könyv és gyertya, jobbjá-
val, akár a magvető, mintha az anyanyelv betűit hintené 
szét, hogy általuk a tudást, a szép szót virágoztassa fel. 
Tizennégy éve került oda, nem bántják, de többnyire kö-
zöny övezi. Sokkal inkább be kellene helyezni a köztu-
datba valahogy, az idegenvezetés bejáratott körfogásába 
szervesíteni. Ha van ilyen egyáltalán városunk gyakor-
latában. Ez az esztendő különösen alkalmas lenne rá: 
285 éve jött a világra, 205 éve hunyt el. Eszméi, törek-
vései ma sem évültek el. Sőt. Emlékeztetőnek talán most 
ennyi is elég. Nagy kár lenne, ha hosszabb távon úgy 
rögzülne a köztudatba, mint a vásárhelyi láthatatlan 
ember… Egyébként legyen úgy, mint vasárnap volt, 
békés, szép és ragyogó a májusunk! (N.M.K.) 

Nagy-Bodó Szilárd
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 Igen színvonalasnak, egyúttal 
formabontónak ígérkező fesz-
tiválra kerül sor május 20–22. 
között a marosvásárhelyi vár-
ban. Az első KULT Alternatív 
Kulturális Fesztivál főszer- 
vezői, Bota Melinda és Kádár An-
namária rendkívül színes kultu-
rális felhozatallal készülnek a 
tartalmas kikapcsolódásra vá-
gyóknak: irodalmi és képző-
művészeti programok, rend- 
hagyó kiállítások, work- 
shopok, gyermekkoncert, san-
zonest, mesekocsma, divat- 
bemutató, vásári bábjáték és 
humorest is van a program-
ban, így bizonyára a család ap-
raja-nagyja talál majd kedvé- 
re valót. A részletes program a 
fesztivál nemrég elindított 
honlapján, a kultfeszt.ro olda-
lon olvasható. A háromna- 
pos fesztivál részleteiről Bota 
Melindát kérdeztük. 

 – Új rendezvénnyel gazdagodik 
a marosvásárhelyi összejövetelek 
palettája,  célja új köntösbe öltöz-
tetni a hagyományos kultúrát. Miért 
éreztétek úgy, hogy erre szükség 
van, és miben lesz más, úgymond 
formabontó ez az esemény? 

– Szervezőpartneremmel (szerk. 
megj: Kádár Annamáriával) régóta 
foglalkozunk a gondolattal, hogy 
szükség lenne egy olyan kulturális 
értékekkel bíró eseményre, ahol 
minden érdekelt önmagát nyújt-
hatja, lazán, az ehhez a témakörhöz 
kényszeresen hozzátapadó konven-
ciókat levetkőzve. Tulajdonképpen 
az itthoni kultúrakedvelő közösség 
egyre élesebben kirajzolódó igényei 
ihlettek meg bennünket. Úgy érez-
zük, az irodalom, a zene, a művé-
szet szimpátiája áthelyezhető egy 
vonzó, felszabadult együttes ke-
retbe. Merjük hinni, hogy ezek az 
alkalmak képesek eltörölni a kultu-
rális közegek íratlan konvencióit 
városunkban, korfüggetlenné, él-
vezhetőbbé, fogyaszthatóbbá téve 
mindezt. Célunk tehát új perspektí-
vából megközelíteni a kultúra téma-
körét, és megnyitni egy olyan kaput, 
melyen keresztül teret kínálunk az 

itthoni fiatal tehetségeknek is köz-
ismert társaik mellett. 

– A fesztivál idei mottója az élet-
bátorság. Miért éppen erre esett a 
választás? 

– Önmagunkból indultunk ki, a 
saját, lényegesen eltérő életútjaink-
ból, amit most összekapcsol a szer-
vezés, a közös tervek, amelyekről 
egy ideje álmodunk, és mostanra 
válnak valósággá. Meggyőződé-
sünk, hogy meghívott előadóink a 
kreatív munkájuk során milliószor 
kerültek bátorságot igénylő dönté-
sek elé. Erről is kifaggatjuk majd 
őket az interaktív beszélgetéseink 
során, hiszen ezek a siker-, vagy ép-
penséggel kudarctörténetek a leg-
inspirálóbbak mindannyiunk éle- 
tében. Nagyon fontos ezekről nyíl-
tan beszélnünk mind családi kör-
ben, a mindennapokban, mind 
nagyobb közösségekben, szervezet-
ten is. 

– Háromnaposra terveztétek az 
eseményt, és helyszínül a marosvá-
sárhelyi várat választottátok. A vár 
különböző szegleteiben zajlanak 
majd párhuzamosan az egyes prog-
rampontok? 

– Így lesz, próbáljuk kitölteni 
ennek a gyönyörű épületcsoportnak 
és környezetének minden zegét-
zugát, és bízunk benne, hogy az idő-
járás kedvező lesz, nem szorulunk 
teljesen zárt légterekbe. 

– Néhány, az esemény Facebook-
oldalán fellelhető programpontból 
ítélve igen széles körű célközönsé-
get próbáltok megszólítani. A gye-
rekeknek többek között Mesehetes-, 
illetve Kárász Eszter-koncerttel, 
könyves foglalkozásokkal kedves-
kedtek, ugyanakkor Kárász Eszter a 
felnőtteket Edith Piaf-sanzonokkal, 
a Pittyes 2es és a Gyufa humoresttel 
örvendezteti meg, de lesz divatbe-
mutató, kincskeresés, vásári bábjá-
ték és társasjátékparti is, illetve az 
utcai művészeknek is teret adnátok 
a bemutatkozásra. Milyen szempon-
tok szerint állítottátok össze a prog-
ramot? 

– Ahogy korábban a közösségi 
hálón is fogalmaztunk, célközönsé-
günk minden innovatív egyén, aki 
szeretne kikapcsolódni, és bekap-
csolódni a kultúra közegébe. Gene-
rációfüggetlen fesztiválként gondo- 

lunk az eseményre, ami a különféle 
programjainkban is visszaköszön. 
Emellett a nyitottság az egyetlen el-
várásunk, hiszen eseményeink rend-
hagyó módon tálalják a kultúra 
különféle ágazatainak értékeit ki-
csiknek és nagyoknak, ifjaknak és 
érettebbeknek, a családok minden 
tagjának, akik, amennyiben bizal-
mat szavaznak nekünk, garantáltan 
értékes órákat fognak eltölteni a 
három nap alatt. 

Amennyire összekapcsolható a 
szórakozás a kávézók hangulatos, 
oldatlan beszélgetéseivel, a mi cé-
lunk hasonló légkörben beszélgetni 
könyvről, zenéről, művészetről, 
néphagyományról, divatról... De 
lesz fotó- és illusztráció-kiállítá-
sunk, humorestünk, tetováló és 
graffitiworkshopunk, mesekocs-
mánk is, gyerek- és felnőtt színházi 
produkciók, koncertek a gyerekte-
matikától a kamarazenéig, sanzo-
nig. A gasztronómiát sem hagyjuk 
ki. Velünk lesznek közismert nevek 
a kortárs irodalmi palettáról, mint 
Katarina Durica. Képzeletben eljut-
hatunk Zichó Viktor szenvedélyes 
sziklamászó, hegymászó, kerékpá-
ros utazó beszámolóján keresztül a 
távoli Dardzsilingbe is, ezáltal is-
merve meg mai szemmel Kőrösi 
Csoma Sándor egykori útvonalát, 
melyet Viktor biciklivel tett meg. 
Úgy véljük, hogy a programkínálat 
egybecseng a jelzővel, ami a feszti-
vál nevében is visszaköszön, hiszen 
olykor a programpontok, máskor 
ezek csomagolása alternatív, de 
mindent egybevéve éppen a sokszí-
nűsége teszi formabontóvá az ese-
ménysorozatot. 

– A programban villámcsődület 
is szerepel. Ezzel mi a célotok? 

– Kultúrakedvelőkként a könyv 
és az olvasás szerves része mindket-
tőnk mindennapjainak. Ezért is tar-
tottuk fontosnak Szabados Ágnes 
meghívását, aki az anyaországban 
egyre nagyobb teret hódít a Nincs 
időm olvasni kihívás alapítójaként, 
nevel és brandet épít egy gyönyörű 
gesztusból, ami az irodalom „fo-
gyasztását” népszerűsíti. Tőle köl-
csönöztük az ötletet, és próbáljuk a 
fesztivál előtt már mozgósítani a la-
kosságot, bizonyítva a kétkedőknek 
is ezáltal, hogy az olvasás közösség-

formáló kapocs, egy igazán vagány 
élményeket nyújtó, viszonylag egy-
szerű, bárki számára elérhető él-
ményforrás. 

– A fesztiválon szeretnétek teret 
adni helyi, fiatal, tehetséges művé-
szeknek is (gondolok itt például Szu-
cher Ágnes illusztrátorra, és Hajnal 
Zsuzsanna divatszakértőre). Ők mi-
lyen programokkal várják majd a 
fesztiválozókat? 

– Zsuzsa izgatottan, új kollekció-
val készül az eseményre igényes 
színpadi produkció kíséretében. 
Ágnes pedig hasonló hangulatban, 
kiállítással és gyerekeknek szánt, 
inspiráló workshoppal érkezik. 
Szenzációs volt megtapasztalni a fi-
atal tehetségek nyitottságát, segítő-
készségét, de ugyanezt mondhatom 
el jó néhány ismert előadóról és 

szervezetről is, akik/amelyek telje-
sen önzetlenül mellénk szegődtek. 
Az elmúlt hetekben ez tartott talpon, 
érzem a támogatásukat, és ez sodor 
előre, segít átlendülni a negatív ta-
pasztalatok mélybe rántó nehézsé-
gein. Tehát igen, mi is izgatottan 
készülünk, hangolódunk, és várunk 
minden kedves érdeklődőt. 

A napokban már elindult a jegy-
vásárlás, akik május 20-22-én sze-
retnének részt venni a fesztiválon, 
azok a bilete.ro oldalon, illetve a 
marosvásárhelyi Kobak könyves-
boltban válthatnak egynapos jegyet, 
vagy mindhárom napra érvényes 
bérletet a Kobak, valamint a Kulcs-
lyuk könyvesboltokban. A gyere-
keknek a napijegy 10, a felnőtteké 
15 lejbe kerül. A felnőttbérlet ára 
35, a szülő-gyerek bérleté 45 lej.  

T   amási Mihály otthonában gyakran 
születnek madarak. Tenyérnyi pala-
testük mintha szárnyra kelne a kö-

vetkező pillanatban, akár a hétköznapok 
falai közt rejtőző vágyakozás. Nevük is so-
katmondó: Remény, Lélektársak, Tűzmadár. 
De nem ők Misi egyetlen kincsei. Emberi 
arcok, szívek, virág- és fénytündér osztozik 
megannyi más, a beavatott szem számára 
életre kelő alkotás mellett a tömbházlakás 
központi terén, ami olyan, mint egy vendég-
fogadó tisztaszoba. Naponta visszatérő láto-
gatói: a béke, a boldogságszomjas nyuga- 
lom. 

A negyvenes éveiben járó faragó, Bandi 
Dezső egykori tanítványa két évvel a világ-
járvány előtt mesélt először bővebben a mű-
vészetéről. Akkor a szerkesztőségben 
találkoztunk, múlt héten személyes életteré-
ben folytattuk az időösvények találtatását. 
Mielőtt azonban feltettem volna első számú, 
a pandémia alatti alkotólétre vonatkozó kér-
désemet, körbecsodáltam a 900 szobrocská-
val belakott szobát, és hallgattam, ahogy 
vendéglátóm szavai sorra simogatják a szí-
vének legkedvesebb, agyagba, fába, kőbe öl-
töztetett formákat, motívumokat. 

– 25 év szabadidejéből lett, amit itt látsz 
– mondja, majd mappákat, albumokat vesz 
elő. Évszámok, fotók, újságcikkek gonddal 
őrzött gyűjteménye kerül elém – a 2018 nya-
rán írt Hétköznapi történet is előbukkan, de 
már lapozunk is tovább. Misi mozdulatai 
olyan emberről árulkodnak, aki igazán meg-
becsüli azt, ami az övé: a gyermekfoglalko-

zások, agyagozóműhelyek emlékét éppen 
úgy, mint a kiállítások sikerét vagy a kézmű-
vesvásárok visszhangját.  

– Most számoltam utána, hogy pontosan 
mikor kezdtem el faragni azzal a lapos véső-
vel, amiről korábban is szót ejtettem. 1997-
ben történt, éppen egy negyedszázada – 
mondja, majd két évtizednyit lép előre az 
időben, hogy felidézze azt a 125 órát, amit 
Román Viktor néhai 
szobrász Zene című 
művének méretarányos 
felnagyításával töltött, 
a művész bátyja, Ele-
mér felkérésére, vele együtt dolgozva. Ez a 
bükkfalvi szoborparkban elhelyezett alkotás 
a legnagyobb mű, ami Misi keze munkáját is 
magán viseli. Igazán szabadnak azonban 
egyéni alkotásai megtervezésekor és világra 
segítésekor érzi magát – fűzi hozzá, közben 
telerajzolt papírlapokat mutat. A kacskarin-
gók kavargásában lát meg néha egy formát 
– magyarázza –, talán jóval később, hogy a 
tartalom nélkülinek látszó, ösztönös vonalak 
előjöttek.  

Lassan áttérünk az elmúlt két esztendő 
eseményeire, pontosabban eseménytelensé-
gére.  

– Két iskolába voltam hivatalos kézműves-
foglalkozást tartani, amikor a járvány miatt 
hirtelen mindent leállt. A tanintézetek bezár-
tak, a vásárok elmaradtak. Az alkotókedvem 

azonban nem csappant meg, sőt, igyekeztem 
minél termékenyebben kihasználni a meg-
sokszorozódott szabad órákat.  

Női szív, Simogató fény – sorolja a 2020-
as munkákat, amelyek mintha dacoltak volna 
az álarcot öltő, kinti világ szürkeségével.  

A következő év némi mozgást is hozott: áp-
rilisban egy székelykáli lovas rendezvényen 
taníthatott Misi gyermekeket agyagozni. A 

foglalkozás előtt so-
káig tanulmányozta az 
interneten a lovak test-
felépítését, így szület-
tek meg az Álom, 

Gondolat, Emlék, Szabadság című munkái, 
amelyeket a letisztult, könnyed formáknak 
köszönhetően a gyerekek is el tudtak készí-
teni.  

Beszélgetésünk alatt kiderült, hogy az al-
kotó a kis és nagyobbacska tanítványok ked-
véért tudatosan törekszik a minél egyszerűbb 
vonalvezetésre, a több napot igénylő, rész-
letgazdag művek ugyanis könnyen elriaszt-
hatják a bátortalanabbakat. Miközben a 
munkafolyamatot magyarázza, a megszüle-
tendő alkotást is láttatni igyekszik, és közben 
életüzenetből is átad egy maroknyit. Az egyik 
fiúcska meg is jegyezte az édesanyjának, 
hogy a szobrász „bácsi” mennyire szépen 
beszél a nőkről, akikben életkortól függetle-
nül meglátja a ragyogást. 

A múlt évben a csittszentiváni kézműves-

táborban is alkalma volt Misinek tanítani. 
Közben két októberi rendezvényen – a ma-
rosvásárhelyi Egyesülés teremben rendezett 
X. országos naiv művészeti kiállításon, vala-
mint A népművészet és a néphagyomány sze-
repe a vidékfejlesztésben című, Csittszentivá- 
non tartott konferencián – több művét is ki-
állíthatta. Emellett a csodaszarvas motívu-
mával megfaragta a múlt évi Vásárhelyi 
Forgatag Értékteremtő díjait. Rendelésre 
azonban nem igazán szeret dolgozni, olyan-
kor ugyanis elveszíti azt a szabadságél-
ményt, ami valamennyi művét áthatja a 
nyitott és csukott szemű székely asszony- és 
férfifejtől a pásztorkodás, borcsorgatás, szil-
vaízfőzés életképein át a gondolatvilágában 
egyre nagyobb teret nyerő, elvontabb, mo-
dernebb formákig. De legyen bármilyen 
absztrakt is egy alkotás, ha a Tamási Mihá-
lyé, akkor a szeretetről, a szárnyalásról, a 
lélek kinyílásáról beszél.  

– Dezső bácsi arra tanított minket, hogy 
mindig a jóra gondoljunk, a jót faragjuk meg 
– érkezik mindehhez a magyarázat.  

Misi idei naptára még szellős, egyelőre 
nem érkezett meghívás különféle kézműves-
rendezvényekre, de ez egyik napról a má-
sikra megváltozhat – mondja, és egész 
lényéből mosolyog. Az agyagszobrok, kerá-
miák, fából és kőből teremtett emlékek, 
álmok között igazi mesevilágban érzi magát 
– teszi hozzá később. Igazmese-világban – 
egészítem ki magamban már távozás után a 
gondolatot. Másnap Facebookon jön az üze-
net: megszületett a kilencszázegyedik.

Kilencszáz 

Új köntösbe öltöztetik a hagyományos kultúrát 
KULT – új fesztivál születik Marosvásárhelyen 
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Az energetikai hálózatok és a 
Dunával kapcsolatos infrast-
ruktúra közös fejlesztéséről 
állapodott meg pénteken Bu-
karestben Kiril Petkov bolgár 
és Nicolae Ciuca román mi-
niszterelnök. 

Közös sajtóértekezletükön beje-
lentették: új Duna-híd épül a romá-
niai Giurgiu és a bolgár Rusze 
között. Egy új határátkelő megnyi-
tásáról is egyezményt írtak alá, 
hogy újraindíthassák a harminc éve 
leállt kompjáratot a két város között 
a régi Duna-híd javításának idejére. 

Egyetértettek abban: az ukrajnai 
háború miatt felértékelődött a fo-
lyami hajózás, ezért megkezdik a 
Duna medrének régóta esedékes 
kotrását, hogy a folyam egész 
évben hajózható legyen. 

A román-bolgár kormányfői ta-
lálkozón részt vevő Adina Valean 
közlekedésért felelős uniós biztos is 
a dunai hajózás fejlesztését szorgal-
mazta. Rámutatott: a Duna – a 
Rajna mellett – az európai folyami 
hajózás gerincét képezi, aminek ki-
emelt szerepet szánnak a jövőben 
is, hiszen „fenntartható” közleke-
dési útvonalról van szó. A Duna 
szerepe az ukrajnai háború köze-
pette felértékelődött, hiszen alterna-
tív útvonalat jelent az ukrán export 
számára, miután az orosz csapatok 

elvágták Ukrajna Fekete-tengeri ki-
kötőit a külvilágtól. Petkov Buka-
restben is szóba hozta, hogy a 
bolgár fél további négy Duna-híd 
megépítését is szorgalmazza. A bu-
karesti média viszont úgy tudja: Ro-
mánia fenntartásokkal kezeli a 
kezdeményezést, mivel a Fekete-
tengeri konstancai kikötő áruforgal-
mának csökkenésétől tart. 

A bolgár kormányfő elmondta: a 
regionális energetikai és közlekedési 
projektek összehangolása érdekében 
jövő héten közös román-bolgár tár-
caközi munkacsoport alakul. Hozzá-
tette: az energetikai hálózatok 
optimizálásánál az a cél, hogy azok 
ne két különálló országra tagolódja-
nak, hanem egy egységes rendszert 
alkossanak. A bukaresti találkozón 
elhangzott: Románia és Bulgária 
kiáll Ukrajna szuverenitása és terü-
leti épsége mellett, ugyanakkor el-
ítéli az orosz fegyveres agressziót, a 
civilek ellen elkövetett atrocitásokat. 
A román és a bolgár miniszterelnök 
támogatásáról biztosította Ukrajna – 
valamint Moldova és Georgia – eu-
rópai integrációs törekvéseit, ugyan-
akkor szorgalmazták az uniós 
igazságügyi monitoring – az úgyne-
vezett együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmus (CVM) – lezárását és 
országaik felvételét a schengeni 
övezetbe. (MTI) 

Román–bolgár fejlesztési  
megállapodás 

Összesen több mint 1,8 milli-
árd eurót követelnek a csődbe 
ment legnagyobb román biz-
tosító, a City Insurance hitele-
zői – közölte a végelszámolást 
végző cég, a CITR pénteken. 

Tavaly szeptemberben vonta meg 
a biztosítási felügyelet a piacvezető 
City Insurance működési engedé-
lyét, miután nem tett eleget a ható-
ság tőkeemelési kérésének. A 
bíróság februárban kimondta a City 
Insurance csődjét, amely főleg a kö-
telező gépjárműfelelősség-biztosí-
tások piacára összpontosított, ahol 
45 százalékos részesedést szerzett, 
de a teljes biztosítási piacon is első 
20 százalékos részesedéssel. 

Paul Dieter Cirlanaru, a CITR 
vezérigazgatója szerint ez az eddigi 
legkomplexebb végelszámolási el-
járás a csődbe ment román vállala-
tok közül. A végelszámolónál 
összesen 1600 hitelező jelentkezett, 
akik több mint 9 milliárd lej (több 
mint 1,8 milliárd euró) vagyoni kö-
vetelést fogalmaztak meg a csődbe 
ment biztosítóval szemben. A hite-
lezők között van egyebek mellett a 
román állami biztosítási garancia-
alap (FGA) és az adóhatóság. A 
végelszámoló mintegy 100 szakem-
bere az 1600 hitelező által beter-
jesztett mintegy 40 ezer aktát 

vizsgált át. A csőd pillanatában a 
City Insurance-nek 3,13 millió biz-
tosítási kötvénye volt, ezek május 
11-ig érvényesek. A biztosítottak 
egy része az állami garanciaalaptól 
kért kártérítést, amelynek értéke 
nem haladhatja meg az 500 ezer lejt 
(101 050 euró), az ennél nagyobb 
vagyoni követeléssel fellépő hitele-
zők a végelszámolóhoz fordulhat-
tak. 

A biztosítási felügyelet április 
elején közölte, hogy a romániai kö-
telező gépjárműfelelősség-biztosí-
tási (kgfb) piac koncentrációja 
csökkent a City Insurance csődje 
után. Ugyanis januárban a piacve-
zetővé előlépett Euroins részese-
dése 35,4 százalékról csak 37,6 
százalékra nőtt, miközben a többi 
piaci szereplő részesedése jelentő-
sebb mértékben emelkedett. Így a 
második Allianz-Tiriac 18,7 száza-
lékot hasított ki a piacból, a Grou-
pama 14,5 százalék, a negyedik, a 
Grawe Románia mintegy 11 száza-
lék részesedésre tett szert, az Asigu-
rarea Româneasca – Asirom Vienna 
Insurance Group S.A. pedig 9,7 
százalékot ért el. 

Romániában az elmúlt években 
több biztosító is csődbe ment, mert 
dömpingáron kínálták főleg a kgfb-
kötvényeket. (MTI) 

1,8 milliárd eurót követelnek  
a City hitelezői 

Leghamarabb öt év múlva 
kezdődhet el a fekete-tengeri 
Neptun Deep gázmező kiter-
melése, ahonnan évente 10 
milliárd köbméter gáz kiter-
melését tervezik – jelentette 
ki pénteken Alfred Stern, az 
OMV vezérigazgatója. 

Az APA hírügynökség által idé-
zett Stern elmondta, hogy a fekete-
tengeri gázmezőnek központi 
szerepe van az osztrák olajvállalat 
stratégiájában. Rámutatott, hogy 
miután a román parlament elfo-
gadja a tengeri gázmezők kiterme-
lését szabályozó, úgynevezett 
offshore törvény módosítását és 
hatályba lép, attól számítva 9-12 
hónap múlva hozza meg az osztrák 
vállalat a kitermelés elkezdéséről 
szóló végleges döntést, és ezt kö-
vetően négy év múlva kezdődhet el 
a kitermelés. 

Christina Verchere, az OMV 
Petrom vezérigazgatója az Ager- 
pres román hírügynökségnek pén-
teken elmondta, hogy amennyiben 
a román parlament június végéig 
elfogadja a befektetők számára is 
elfogadható formában az „offs-
hore” törvényt, akkor 2023 első fe-
lében születhet döntés a kitermelés 
elkezdéséről. 

Verchere kifejtette: fontos, hogy 
a módosító indítvány végső válto-
zata stabilitást, szabad piacot és 
versenyképes adó- és szabályozási 
környezetet teremtsen a beruházók 
számára, hogy lehetővé tegye a fe-
kete-tengeri földgáztartalékok fel-
színre hozását. 

A kormánykoalíció április 15-én 
terjesztette be a parlamentben a fe-
kete-tengeri földgáz kitermelését 
szabályozó törvénymódosító indít-
ványt, amelyet sürgősségi eljárás-

ban fognak megvitatni. A beruhá-
zók ennek a jogszabálynak az elfo-
gadásától tették függővé a 
kitermelés elkezdését. A módosító 
indítványtól kedvezőbb értékesí-
tési, adóügyi és egyéb szabályozási 
feltételeket remélnek. 

Az OMV a földgázmező 50 szá-
zalékát birtokolja, a másik fele vár-
hatóan a román állami Romgaz 
vállalaté lesz, amely – Virgil Po-
pescu román energiaügyi miniszter 
pénteki nyilatkozata szerint – vár-
hatóan jövő héten írja alá az ame-
rikai ExxonMobillal az 50 
százalékos részesedésének megvá-
sárlásáról szóló megállapodást. A 
felek tavaly októberben állapodtak 
meg, hogy a román vállalat 1,06 
milliárd dollárért megveszi az 
Exxon 50 százalékos részesedé- 
sét a Neptun Deep földgázmező-
ben. (MTI) 

Leghamarabb öt év múlva kezdődhet el  
a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező  

kitermelése 

A BBTE magyar tagozatos 
közgazdász kutatói nyerték 
el a nagy-britanniai Emerald 
Publishing tudományos 
kiadó Real Impact Awards 
2021 elnevezésű nemzetközi 
versenyének fődíját, elisme-
résül a Covid-19: Romanian 
Economic Impact Monitor 
kutatási projekt társada-
lomra gyakorolt széles körű 
hatásaiért. 

A kutatási projekt 2020 áprilisá-
ban indult, azzal a céllal, hogy 
valós időben kövesse a járvány és 
a romániai gazdasági helyzet ala-
kulását, az ehhez kapcsolódó infor-
mációk naponta történő 
frissítésével, valamint olyan elem-
zések és előrejelzések közzétételé-
vel, amelyek segíthetik a 
hatóságokat, hogy a koronavírus-
járvány bizonytalansága közepette 
is a lehető legjobb döntéseket tud-
ják meghozni. Az elmúlt két hó-
napban a projekt kiegészült az 
orosz–ukrán háború 
gazdasági következ-
ményeire vonatkozó 
információk és elem-
zések közzétételével. 

Az Emerald Pub-
lishing versenyének 
Driving the Impact 
Agenda kategóriájá-
ban a brit, ausztrál és 
norvég szakértőkből 
álló zsűri külön kie-
melte, hogy a kolozs-
vári kutatók által 
publikált elemzések 
eredményei igazol-
ható hatást gyakorol-
tak a járvány alatt 
meghozott hivatalos 
döntésekre. Mind-
emellett a zsűri hang-
súlyozta, hogy a 
BBTE közgazdászai 
jó példát mutattak 
arra, hogy hogyan 
lehet a tudományos 
kutatás eredményei-
vel valós hatást gya-
korolni a közösségek 
életére és a tudomány 
társadalmi elfoga-
dottságára, mindezt a 
legmodernebb adat-
vizualizációs eszkö-

zök, valamint a gazdasági-társa-
dalmi kutatás és előrejelzés tudo-
mányos módszereinek 
összekapcsolásával. 

„A BBTE az élvonalban harcolt 
a világjárvány idején, sok esetben 
kiegészítette a kormányzati intéz-
kedéseket (sőt, néha pótolta is eze-
ket), 1. pszichológiai (mentális 
egészség, pszichológiai alkalmaz-
kodás országos szinten), 2. köz-
egészségügyi, 3. tudományos 
(orvosbiológiai) téren, illetve 4. 
makrotársadalmi/makroökonómiai 
elemzésekkel (amilyen a szóban 
forgó projekt is). Országos (sőt, 
nemzetközi – lásd: EFPA/BBC 
stb.) szinten már elismerést nyertek 
ezek a munkák, ez a kitüntetés 
megerősíti a BBTE nemzetközi él-
vonalbeli szerepét ebben a projekt-
ben” – nyilatkozta dr. Daniel 
David, a BBTE rektora. 

„Ez a nemzetközi díj is alátá-
masztja azt a tényt, hogy a kolozs-
vári BBTE Közgazdaság- és 

Gazdálkodástudományi Karán 
végzett kutatómunkának komoly 
hatása van nemcsak az akadémiai 
közegben, hanem a társadalom 
széles rétegeiben is. 2020 első fe-
lében azzal a gondolattal indítottuk 
útjára ezt a projektet, hogy az 
akkor kibontakozó bizonytalan, 
válságos helyzetben a tudomány 
eszközeit is a társadalom és a ro-
mániai döntéshozók szolgálatába 
állítsuk, hogy a járványidőszakot a 
lehető legkisebb veszteségekkel 
tudjuk átvészelni. Ezen erőfeszíté-
sünket most már nemcsak országo-
san, hanem a határainkon túl is 
elismerik: a washingtoni George-
town University által támogatott 
verseny 2020-as adatvizualizációs 
díját követően a most megszerzett 
díj ismételten alátámasztja ezt a 
tényt” – emelte ki Szász Levente, 
a BBTE Közgazdaság- és Gazdál-
kodástudományi Karának dékán-
helyettese, a kutatási projekt 
vezetője.

Nemzetközi díjjal ismerték el a koronavírus- 
járványt és gazdasági hatásait vizsgáló kutatást 



„Történelmi” örökség  
A Somostetőn tapasztalható „rendellenes-

ség” is az előző városvezetés öröksége, tör-
ténete több évtizedre nyúlik vissza. Amint 
erről többször írtunk, mintegy négy évvel ez-
előtt egy erdészeti ellenőrzésen kiderült, 
hogy megalakulása óta az állatkert és a So-
mostető telekkönyvileg az erdőalaphoz tarto-
zik, ami azt jelenti, hogy nem lett volna 
szabad itt építkezni. Akkor a környezetvé-
delmi őrség elrendelte a kioszkok lebontását, 
egy nap el is hordták azokat. Aztán újra kihe-
lyezték őket. Az is kiderült, hogy az állatkert 
20 hektáros területe, illetve az egykori, ma 
romokban heverő régi vendéglő (a korábbi 
városi céllövölde) és a hozzá tartozó terület 
(az épület mögött a dombig húzódó sáv, ahol 
a játszótér létesült) kivételt képez. Továbbá 
korábban a közélelmezési egységként mű-
ködő Erdei Házat (Casa din Pădure) rendbe 
tették, ennek a jogi státusa tisztázott. Az ál-
latkert felé vezető úton létesített kioszkok 
„ideiglenes építmények”.  

Az ügy 2020-ban is borzolta a kedélyeket, 
amikor a korábbi városvezetés 27 bódé he-
lyett 35 kihelyezését javasolta. Nemcsak a 
kisvasút nyomvonala mellé helyeztek volna 
el még ilyeneket, hanem a másik sétányra is, 
amely az állatkerttől a játszótér mögé vezet. 
Az RMDSZ-frakció megpróbálta a legalitás 
felé terelni az ügyet. A kioszkok bérlői a frak-
cióülésen is megjelentek, majd a tanácsülé- 
sen – az akkori városvezetők által ösztö-
nözve, a testületre nyomást gyakorolva – 
megpróbálták keresztülvinni az akaratukat.  

Az a kompromisszumos megoldás szüle-
tett, hogy csak az egyik sétányon lesznek 
bódék (azok, amelyeket már évekkel azelőtt 
kihelyeztek), és elfogadtak egy olyan keretet, 
amellyel ideiglenes, időszakos működési en-
gedélyt bocsáthatott ki a város. A kioszkok 
bérbeadását a 2020. június 18-i 112-es helyi 
tanácsi határozattal szabályozták, aminek 
alapján megszervezhették a versenytárgya-
lást. A helyi tanács részéről egyértelmű volt 
a határozathozatalkor is, hogy másként kellett 
volna rendezni a helyzetet. De nem volt rá 
akarat és szándék a végrehajtó intézmény ré-
széről. A helyzet évtizedes elkendőzésére jel-
lemzően a Somostető hol az állatkert 
fennhatósága alá, hol pedig a városi köz-
hasznú szolgálatatást végző egységhez 
(SPUM) tartozott.  

Törvénytelenségek garmadája  
A polgármesterváltást követően egyértel-

művé vált, hogy az állatkertet és más hasonló 
városi szolgáltatásokat végző egységeket 
nem lehet hatékonyan működtetni, ha függ-
nek a végrehajtói hatalomtól, mivel ilyen 
helyzetben a bürokratikus államrendszer 
miatt elhúzódhat bármilyen fogyóanyag, esz-
köz beszerzése, a karbantartási munkálatok, 
nem beszélve a nagyobb beruházásokról. 
Mint ismeretes, a polgármesteri hivatal ver-
senyvizsgával kinevezte Szánthó Jánost igaz-
gatónak, aki ez alkalommal – szakmai 
tapasztalatára alapozva – egy olyan tervvel 
állt elő, amely új alapokra helyezi az állatkert 

felépítését, működtetését. 2021-ben az új ta-
nács úgy döntött, engedélyezi az állatkert le-
választását. Ez viszont azt jelentette, hogy 
egy teljesen új pénzügyi-közigazgatási egy-
séget kellett létrehozni, a Somostetőn levő in-
gatlanokat át kellett venni a korábbi 
igazgatóságtól (SPUM). Az új egység létre-
hozása elhúzódott, mivel új működési sza-
bályzatot kellett kidol- 
gozni, továbbá a pénzügyi 
könyvvitelt le kellett vá-
lasztani a korábbiról. A So-
mostetőn levő vagyontár- 
gyak a 2021. december 21-
i, 412-es számú helyi taná-
csi határozattal kerültek az 
állatkert kezelésébe. 2022. 
január 10-én született meg 
az 1-es számú helyi tanácsi 
határozat, amely elfogadta 
az állatkert átszervezését, 
gyakorlatilag ez az új egy-
ség létesítésének dátuma. 
Az új egység működési 
szabályzatából kimaradt a 
versenytárgyalás szervezé-
sének és lebonyolításának 
jogköre, ezért, bár tervben 
volt, hogy februárban meg-
szervezik a bódék bérbea-
dására irányuló versenytár- 
gyalást, ez elmaradt. Hogy 
a kereskedők se maradja-
nak jövedelemforrás nél-
kül, a polgármesteri hivatal 
azt az áthidaló megoldást 
választotta, hogy a „multi-
kulturális vásártartás” égi-
sze alatt havonta ideiglenes engedélyt bocsát 
ki. Így az ideiglenes dokumentum birtokában 
készülhettek az idényre az árusok. A május 
elsejére tervezett idénynyitás előtt azonban 
Szánthó János, az állatkert igazgatója nem 
vállalta, hogy továbbra is fenntartsa ezt a tör-
vénytelen helyzetet, így nem hagyta jóvá a 
bérleti szerződéseket. Ez váltotta ki az elége-
detlenséget. Ráadásul az árusok nemcsak ez 
ellen tiltakoztak, hanem a szemétdíj emelése 

miatt is, bár a rendelkezésünkre bocsátott ira-
tok szerint jóval kisebb mennyiség szerepel 
a szemételszállítási szerződésben, mint 
amennyit termelnek… 

Tudni kell, hogy az utólag kiegészített és 
módosított 57/2019-es közigazgatási törvény 
leszögezi: a közigazgatási egységek magán- 
és/vagy köztulajdonában közterületen levő 

ingatlanokat kizárólag versenytárgyalá- 
son lehet bérbe adni (333. cikkely, 5. bekez-
dés).  

A versenytárgyalást a törvénynek megfe-
lelően, nyilvánosan, átláthatóan, egy orszá-
gos és egy helyi lapban, valamint bár- 
mely elektronikus adathordozón meghirdetve 
lehet megtartani. Amennyiben a közterületen 
levő ingatlanok kezelője – esetünkben a Ma-
rosvásárhelyi Állatkert és Somostető Igazga-

tósága – az említett jogszabály 
szerint szeretne eljárni, akkor 
minden alkalommal, amint 
lejár a korábbi szerződés, ame-
lyet az árusokra való tekintet-
tel, a vásártartásra hivatkozva 
évente meghosszabbítottak,  
versenytárgyalást kellene ki-
írni.  

Továbbá, tekintettel arra, 
hogy az ideiglenes építmények 
nincsenek telekelve, illetve a 
telekkönyvben a terület erdő-
alapként szerepel, ezeket nem 
lehet közművesíteni. Így, ha a 
közegészségügyi szabályokat 
szem előtt tartjuk, a közélel-
mezési egységeknek nem 
lenne szabad működniük.  

Bár van, amelyik kioszkban 
van kagyló, és meleg vizet is 
biztosítanak, de csatornázás 
nincs. És az sem mellékes, 
hogy a villanyáramot sem a 
legszabályosabban használják. 
Van bódé, ahol a bekötés és a 
biztosítéktábla egyszerűen a 
mellette levő fához van rög-

zítve. És sorolhatnánk tovább azokat a rend-
ellenességeket, amelyek fölött eddig szemet 
hunytak az illetékesek.  

Európai szintű szolgáltatást  
terveznek  

Az eset kapcsán Szánthó János igazgató a 
következőket nyilatkozta lapunknak.  

– 2022. január 1-jétől új adminisztratív 
egységként működik az állatkert és a Somos-
tető igazgatósága, önálló jogi státussal. Új 
alapokra helyezzük a működését, ami azt je-
lenti, hogy ezután mindent szabályosan, a 
törvényeknek megfelelően építünk fel, a 
belső szerkezetet, a működést is. Mindamel-
lett, hogy átvettük a korábbi igazgatóságtól a 
Somostetőn levő ingatlanokat, az új egység 
szerkezeti felépítését is át kell alakítani, köz-
ben végeztük a mindennapi munkát az állat-
kertben, amelynek szomorú örökségéről most 
nem beszélek, de ez is elég fejfájást okoz. Az 
új működési szabályzat még kidolgozás alatt 
áll. Ez egy hosszabb folyamat, hiszen hosszú 
távon meghatározza az egység létét, tevé-
kenységét.  

Időközben jelentkeztek az árusok, hogy 
folytatnák a kereskedelmi tevékenységet. 
Mivel a közigazgatási törvény előírja, hogy 
a közterületen levő kioszkokat kizárólag ver-
senytárgyalással lehet bérbe adni, januártól 
nem írtam alá a havi bérleti szerződést. Meg-
értem az árusokat, hiszen évek óta ebből 
élnek, de egyiküknek sincs szabályos szerző-

dése az állatkert és Somostető igazgatóságá-
val, kivéve az Erdei Ház elnevezésű 
közélelmezési egységet. Jogtanácsosaink is 
arra intettek, hogy a helyzet tarthatatlan. Ter-
mészetesen ez nem azt jelenti, hogy árusok 
nélkül marad a Somostető. Van egy mene- 
dzseri terv, amelyet bemutattam a polgármes-
ternek, ebben benne van a közép- és hosszú 
távú elképzelés is. Tapasztalataim és ismere-
teim alapján munkatársaimmal együtt meg-
próbálunk nyugat-európai szintű, kulturált és 
civilizált, higiénikus és esztétikus szolgálta-
tást létrehozni. A mostani az 1960–1970-es 
évek szintjén van. Egységes képet szeretnénk 
adni a Somostetőnek. Megengedhe- 
tetlen, hogy évente több százezer látogató 
mellett olyan szolgáltatóegységeink van- 
nak, amelyek nincsenek közművesítve. 
Én igazgatóként más minőséget szeretnék lét-
rehozni. Az elképzelés az, hogy törvénye- 
sen – a telekelt területen – egy kulturált, szép 
közétkeztetési teret létesítünk, ahol biztosítjuk 
a megfelelő körülményeket, és ezt bérbe 
adjuk. Erről már készül a megvalósíthatósági 
tanulmány, amelyet várhatóan júniusban fejez-
nek be, ezt szeretnénk megvalósítani. Így 
végre rendezhetnénk a több évtizedes törvény-
telen állapotot. A szolgáltatásainknál előtérbe 
kell helyezni az egészséges táplálkozást. A 
hely adottságának megfelelően meg kell jele-
níteni a természetközeli szemléletet, ne mű-
anyagokat, hanem elsősorban helyi kéz- 
művestermékeket forgalmazzanak az árusok, 
a népművészek. Aki nem fér bele, vagy nem 
ért egyet ezzel a koncepcióval, nem tudja tel-
jesíteni az elvárásainkat, az már most nézzen 
más helyet, ahol árulhat. A kivitelezést támo-
gatja mind a helyi tanács, mind a polgármes-
teri hivatal – mondotta az igazgató. 

Több mint 20 évi törvénytelenséget rendeznének
(Folytatás az 1. oldalról)
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Bár egy általánosabb, a nem-
zetiségeket érintő gyűlölet-
keltés elleni törvényt vártak a 
Romániában élő nemzeti ki-
sebbségek, a törvényhozók – 
az időnként elkövetett atroci-
tásokra hivatkozva – tavaly 
megszavazták a cigányellenes 
megnyilvánulások törvényét. 
Ennek alapján bűncselek-
ménynek számít az uszítás és 
a gyűlöletkeltés, de a cigány-
ellenes hírek terjesztése is. 

Így 2021 januárjától amennyiben 
a cigányellenesség kimeríti a bűn-
tény fogalmát, vagy valaki cigány-
ellenes ideológiát terjeszt, 
börtönbüntetést is kaphat, akár szó-
ban, akár fizikailag nyilvánul meg.  

A törvénytervezetet közösen ter-
jesztették elő a Szociáldemokrata 
Párt, a kisebbségi frakció, az 
RMDSZ, az USR és a PMP tör-
vényhozói. Indoklásuk szerint a ro-
mákkal szembeni előítéletek, a 

közösség megbélyegzése és kire-
kesztése, a kettős mérce alkalma-
zása tette szükségessé, hogy az – 
idegengyűlölet büntetéséről szóló – 
általános rendelkezéseken kívül a 
cigánysággal szembeni gyűlöletkel-
tés visszaszorítására és megelőzé-
sére külön jogszabályt hozzanak. A 
törvény alapján cigányellenesség-
nek minősül a roma közösséggel, 
tulajdonukkal, szervezetükkel vagy 
azok vezetőivel, hagyományaikkal 
szembeni gyűlöletkeltés, uszítás 
szóbeli vagy fizikai megnyilvánu-
lása.  

Cigányellenes szervezet  
létrehozásáért akár tíz év  
börtön 

A törvény értelmében három hó-
naptól három évig terjedő szabad-
ságvesztéssel sújtják a cigányelle- 
nes megnyilvánulások és jelképek 
nyilvános terjesztését, illetve há-
romtól tíz évig terjedő börtönnel a 
romaellenes szervezetek létrehozá-
sát vagy azok finanszírozását. 
Cigányellenes szervezetnek minő-

sül minden három vagy ennél több 
személyből álló csoportosulás, po-
litikai párt és mozgalom, alapítvány 
vagy társulás, amely cigányellenes 
nézeteket, doktrínákat terjeszt. A 

törvény büntetlenséget biztosít 
azoknak, akik részt vettek a szerve-
zet megalakításában, de – még a ha-
tósági leleplezés és a cigányellenes 
akciók előtt – feljelentik a roma- 

ellenes szervezet létrehozását. 
Ugyanakkor annak az egyénnek a 
büntetését felére csökkenthetik, aki 
a büntetőeljárás során megkönnyíti 
az igazságszolgáltató szervek mun-
káját és kiadja a szervezők nevét. 
Egy és öt év közötti börtönnel sújt-
ható az, aki cigányellenes szöveget, 
audiovizuális tartalmakat terjeszt, 
vagy információkat, híreket oszt 
meg a nyilvánossággal bármilyen 
médiafelületen. A törvény értelmé-
ben azonban nem tekinthető bűncse-
lekménynek, ha művészeti, tudo- 
mányos, kutatási, nevelési vagy köz-
vita céljából történik a cigányellenes 
szimbólumok készítése, birtoklása 
vagy felhasználása. A cigány- 
ellenesség büntetéséről szóló jogsza-
bályt nagy többséggel – egyetlen el-
lenszavazat és 20 tartózkodás mellett 
– szavazta meg 2020. december 15-
én a képviselőház. 

A cigányellenesség büntetéséről 
szóló törvény megegyezik a 2018. 
évi 157-es számú zsidóellenes tör-
vénnyel, amely három hónaptól tíz 
évig terjedő börtönbüntetést ír elő 
az antiszemita ideológiákat ter-
jesztő személyekre, akárcsak a zsi-
dóellenes szimbólumok, anyagok 
terjesztése, illetve antiszemita szer-
vezetek támogatása miatt. 

A CFR honlapján egyelőre 
nem található, mintha nem 
volna érdekük széles körben 
népszerűsíteni ezt a lehető-
séget, de kolléganőnk jóvol-
tából tájékoztatjuk olvasóin- 
kat, hogy Marosvásárhelyről 
vonattal is lehet Budapestre 
utazni.  

Amint Budapest felé utazva kol-
léganőnk telefonon tájékoztatott, a 
tiszta MÁV-kocsiban egymaga 
utazott, ő is véletlenszerűen érte-
sült a járatról. Nem tudni, kinek ér-
deke ezt a lehetőséget rejtegetni, 
vagy egyszerűen érdektelenség, 
szervezetlenség áll mögötte. A 
CFR ügyfélközpontja a marosvá-
sárhelyi jegypénztárhoz irányított, 
így a nemzetközi járatokra jegyet 
árusító pénztár alkalmazottja meg-
próbált a lehetőségeihez mérten tá-
jékoztatni, majd folyamatosan 
foglaltat jelzett a 0265/236-284-es 
telefonszám. Mint elmondták, áp-
rilis 5-étől üzemel a járat, és előre-

láthatólag szeptemberig vehető 
igénybe. 

Mindaddig, amíg kérdéseinkre a 
CFR bukaresti vezetőségének hi-
vatalos válaszára vártunk, az anya-
országba utazó Iszlai Anna 
elmondta, hogy a Hargita Intercity 

két MÁV-kocsival Marosvásár-
helyről 11.28-kor indul, Buda-
pestre, a Keleti pályaudvarra 
21.20-kor érkezik, visszafelé Bu-
dapestről 7.40-kor indul, és Maros-
vásárhelyre 19.33-kor érkezik a 
vonat. (pálosy) 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A megyeszékhelyen május 
10-éig tart a tavaszi nagyta-
karítás. A szemeteskocsik 
előre meghatározott ütemterv 
szerint hétfőtől szombatig 7–
16 óra között haladnak végig 
a város utcáin. 

Május 5-én, csütörtökön a Ion 
Mihuţ, Iosif Hodoş, Gheorghe Pop 
de Băseşti, Petru Maior, Bărăgan, 
Decebal, Burebista, Tisza, Maros, 
Újhíd, Hídvég, Víz, Ár, Könyök, 
Vasile Săbădeanu, Ioan Vescan ut-
cákból szállítják el a hulladékot.  

Május 6-án, pénteken a Ştefan 
Cicio Pop, Víztelep, Vasile Lucaciu, 
Vasile Goldiş, Jegenye sor, Kerektó, 
Sólyom, Benefalvi, Szentannai, 
Nagy Szabó Ferenc, Ibolya, Dr. 
Grigore Ploeşteanu, Serafim Duicu, 
Constandin Hagi Stoian utcákon a 
sor. 

Május 7-én, szombaton az Ale-
xandru Papiu Ilarian, Dr. Bernády 
György, Sáros, Ion Creangă, Mihail 
Kogălniceanu, Borsos Tamás, 
Fürdő, Líceum, Erou Locotenent 
Petre Popescu, Krizantém, General 
Gheorghe Avramescu, Padeş, Zafír, 
Dr. Kozma Béla, Fenyő, Vulkán, 
Borzeşti, Kelemenhavasok utcák-
ból gyűjtik össze a hulladékot. 

Május 9-én, hétfőn a Hidegvölgy, 
Segesvári út, Belvedere negyed, 
Unomájszőlő, Bodonhegyszőlő, 
Lugas utcán lesz a sor. 

Május 10-én, kedden a somoste-
tői erdő széle, a remeteszegi erdő 
széle, a Csángó, Alsóforduló, Ló-

here, Lucerna, Len, Görgény utcá-
ból viszik el a hulladékot.  

A tavaszi nagytakarítás keretében 
a válogatva gyűjtött háztartási sze-
metet, papírt, kartont, üveget, mű-
anyagot szállítják el, illetve a 
növényi hulladékot. Ezeket mű-
anyag zsákokba kell gyűjteni, és a 
járdaszegélyre, a szemeteskocsik 
számára könnyen megközelíthető 
helyre kitenni a programban közölt 
dátum előtti napon. Nem gyűjtik 
össze az építkezésből/bontásból 
származó törmeléket, sem pedig a 
pincék, padlások kitakarításából 
maradó hulladékot (szénpor, 
csempe, tégla stb.), továbbá NEM 
szállítják el az elektromos és elekt-
ronikai hulladékot. A szemetesko-
csik csak egy alkalommal haladnak 
át az utcákon, ezért arra kérik a la-
kosságot, tartsák be a programot. 
Azoknak, akik nem a megfelelő 
napon teszik ki a hulladékot az ut-
cára, fizetniük kell a szállítási költ-
séget vagy a szabálysértési bírságot. 
Akik a nagytakarítási kampányon 
kívül bármilyen típusú szemetet he-
lyeznek el közterületen, a 
302/2021-es, köztisztasággal kap-
csolatos intézkedésekről szóló vá-
rosi tanácsi határozat értelmében 
büntethetők. A helyi önkormányzat 
honlapján közzétett tájékoztatás 
szerint ingyen hívható telefonszám, 
a 0800-800-396 áll a marosvásárhe-
lyi lakosok rendelkezésére, ame-
lyen hétfőtől péntekig 8–15 óra 
között lehet érdeklődni. (pálosy) 

A hulladékelszállítás ütemterve  
május 10-ig 

Tavaszi nagytakarítás  
Marosvásárhelyen 
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Pálosy Piroska 

Marosvásárhelyről Budapestre vonattal 

Nevelési vagy művészeti céllal megengedőbb a törvény 
A cigányellenes megnyilvánulás bűncselekmény  

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Iszlai Anna



Két és fél év szabadságvesztésre 
ítélte egy londoni bíróság Boris 
Becker egykori teniszcsillagot, 
mivel a hatszoros német Grand 
Slam-győztes szándékos fedezetel-
rejtéssel igyekezett megakadályozni 
adósságkötelezettségei behajtását, 
és ezzel megsértette a brit csődeljá-
rási törvényt. 

Az ügyben eljáró londoni bíró 
azzal indokolta a letöltendő szabad-
ságvesztés kirovását, hogy Becker 
nem tanúsított megbánást, nem is-
merte el bűnösségét, és nem vonta 
le a tanulságot abból sem, hogy 
2002-ben Németországban már ki-
szabtak rá egy felfüggesztett bör-
tönbüntetést adóelkerülésért. A bíró 
szerint az eljáró tanács mindezt ko-
moly súlyosbító körülményként 
vette figyelembe. 

Boris Becker ellen az angol– 
walesi ügyészség húsz vádpontban 
kezdeményezett büntetőeljárást. Az 
egyik szerint 390 ezer font értékű 
tőkét helyezett át üzleti számlájáról 
kilenc másik betétbe, köztük két 
volt feleségének 
számláira. Az esküdt-
szék négy vádpont-
ban állapította meg a 
2012 óta Nagy- 
Britanniában élő, 54 
esztendős, négygyer-
mekes volt tenisz-
sztár bűnösségét. 

Az adósságokban 
úszó Becker 2017-
ben jelentett csődöt, 
miután hátralékba 
került egy 3 millió 
fontos jelzáloghitel 
törlesztésével. A köl-
csön a spanyolor-
szági Mallorcán lévő 
luxusingatlanát ter-
heli. Három évvel ez-
előtt trófeáinak 
elárverezésével pró-
bált kikeveredni a 
csődből. A díjak több 
mint 680 ezer fontért 

keltek el a 2019 júliusában tartott 
online aukción. A legtöbb pénzt, 
150.250 fontot azért az ezüstkupáért 
adták, amelyet az egykori sztár Ivan 
Lendl legyőzésével nyert a 1989-es 
US Openen.

Két és fél év börtönre ítélték 
Boris Beckert

A következő idény végéig meg-
hosszabbította szerződését a Sepsi 
OSK sepsiszentgyörgyi labdarúgó-
klub Cristiano Bergodi edzővel – 
adta hírül hétfőn honlapján a klub. 

Az olasz tréner tavaly október-
ben vette át a csapat vezetését, mi-
után a székelyföldi együttesnek a 
vártnál rosszabbul sikerült a baj-
noki rajtja. Bergodi megbízása az 
idény végéig szólt. Vezetésével 
eddig 26 bajnoki és két kupamérkő-
zésen lépett pályára a csapat, 15 
győzelem mellett hat döntetlen és 
hét vereség a mérlege. 

A Sepsi OSK két fordulóval a 
bajnokság vége előtt a rájátszás al-
sóházában a tabella harmadik he-
lyén áll. A Románia-kupa 
elődöntőjében a hazai pályán ját-
szott első mérkőzést 2-1-re meg-
nyerte a CSU Craiova ellen. A 
visszavágót május közepén játsszák.

A Sepsi OSK szerződést hosszabbított  
Cristiano Bergodi vezetőedzővel
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Fotó: Boris Becker közösségi oldala 

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 

Eredményjelző 
* 1. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló: Bukaresti 

FCSB – Campionii FC Argeş Piteşti 4-0; az állás: 1. 
CFR 1907 51 pont, 2. FCSB 49, ...6. CFC Argeş 27. 

* 1. liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló: CS Mioveni 
– Botosáni FC 0-2; az állás: 1. Rapid 1923 39 pont, 2. 
Botosán 38, 3. Sepsi OSK 36, ...6. Mioveni 28. 

* 2. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló: Petrolul 52 
Ploieşti – Bukaresti CSA Steaua 0-0. Az állás: 1. Pet-
rolul 52 58 pont, 2. Nagyszeben 56, 3. Kolozsvári FCU 
54, 4. Bukaresti CSA Steaua 46, 5. Chiajna 40, 6. Slo-
bozia 39. 

* NB II, 35. forduló: Szombathelyi Haladás – Vasas 
FC 0-0. Az élcsoport: 1. (és már feljutott) Vasas FC 78 
pont, 2. Kecskemét 68, 3. Diósgyőr 65. 

Verekedtek is Kolozsváron 
Elszabadultak az indulatok a Kolozsvár 

Aréna öltözői környékén a FCU – Unirea 04 
Slobozia (1-2) 2. ligás labdarúgó-mérkőzést 
követően, miután a vendégek az ötödik hos-
szabbításpercben gólt lőttek, és megnyerték 
a mérkőzést a felsőházi rájátszás 7. forduló-
jában. 

Az ökölzáporban a vendégek edzőjének is 
jutott néhány ütés. Adrian Mihalcea el is pa-
naszolta a televíziós közvetítés végén, és ér-
tetlenkedve mondta: nehezen elfogadható, 
ami történt, hiszen nekik is ugyanolyan joguk 
van győzelemre játszani és nyerni, mint más-
nak. „Van esélyünk a negyedik helyre, és ter-
mészetes, hogy minden lehetőséget 
megragadunk. Mások előtt sem hajoltunk 
meg. Aggasztó, hogy futballmérkőzésen 
ilyesmi megtörténhet ezen a szinten“ – fogal-
mazott. 

Ugyan a Slobozia csak hatodik a felsőházi 
tabellán, de hátránya mindössze egy pont az 
ötödik Chiajnához képest, a negyedik helyen 
álló CSA Steauának pedig nincs feljutási joga 
az 1. ligába, ugyanis a védelmi minisztérium 
alárendeltségében működik, és ilyenként nem 
kaphat versenyengedélyt az élvonalban. 

Döntetlennel biztosította bajnoki címét  
a Vasas 

A listavezető Vasas FC gól nélküli döntetlent játszott 
a Szombathelyi Haladás otthonában a magyar labda-
rúgó NB II 35. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. 
Az angyalföldiek a Diósgyőr vasárnapi vereségével 
már biztosították feljutásukat az NB I-be, a mostani 
pontszerzésükkel pedig az is eldőlt, hogy bajnokként 
kerülnek vissza az élvonalba, ugyanis tízpontos hátrá-
nyát a hátralévő három forduló alatt már nem tudja le-
dolgozni a második helyezett Kecskemét. 

Diplomatastátus lopott  
útlevéllel?! 

A hajdani világelső egy ideig 
arra hivatkozva igyekezett meg-
akadályozni a csődeljárást, hogy 
diplomatastátusa van, mivel a 
Közép-afrikai Köztársaság el-
nöke sport-, kulturális és huma-
nitárius „nagykövetté“ nevezte ki 
az Európai Unióba. A Közép-af-
rikai Köztársaság külügyminisz-
tere azonban annak idején  
bejelentette, hogy az útlevél, 
amelyet Becker mutogat, hami-
sítvány, egyike azoknak az útle-
veleknek, amelyeket 2014-ben 
kitöltetlenül loptak el az ország-
ban. 

Többévi háttérmunka után 
nemrégiben megszületett az 
a határozat, miszerint Simon 
László Európa- és világbaj-
nok, olimpiai bronzérmes bir-
kózó nevét viseli ezentúl a 
marosvásárhelyi sportcsar-
nok.  

Kik voltak az indítványozók? 
Mintegy tizenöt éve ifj. Simon 

László birkózóedző (a néhai Simon 
László fia) indítványozta – aztán a 
marosvásárhelyi magyar civil társa-
dalom képviselői petícióban fordul-
tak az ifjúsági és sport- 
minisztériumhoz ez ügyben –, hogy 
a ligeti sportcsarnokot édesapjáról, 
Simon Lászlóról nevezzék el. A 
névadási kezdeményezéshez csatla-
kozott Kádár Zoltán sportriporter is, 
akinek javaslatára 2011-ben aláírás-
gyűjtés kezdődött, majd az 1018 tá-
mogató szignót tartalmazó 
jegyzéket eljuttatták a Maros Me-
gyei Ifjúsági és Sportigazgatóság-
hoz, ahol átadták az intézmény 
akkori vezetőjének, Horaţiu Ciolo-
bocnak. Három év múlva a helyi 
RMDSZ-szervezet is csatlakozott a 
kezdeményezéshez, de jó ideig nem 
történt érdemi előrelépés az 
ügyben. A javaslat végül elérte cél-
ját, azonban ez nem jött volna össze 
Novák Károly Eduárd sportminisz-
ter nélkül: az RMDSZ által nevesí-

tett tárcavezető ugyanis országosan 
elkezdte a sportcsarnokok és sport-
bázisok elnevezését volt bajnokok-
ról. A programba mintegy 30 
létesítmény került be, köztük a ma-
rosvásárhelyi sportcsarnok is.  

– Örömmel fogadtam a jó hírt, 
amikor a sportminisztériumtól  
mintegy két hete kérték a beleegye-
zésem. Édesapám halála után vala-
hányszor elmentem a sportcsarnok 
mellett, azt reméltem, hogy a világ-
hírű sportteljesítményeinek köszön-
hetően – amelyekért hajdanán 
megküzdött, megdolgozott – az in-
tézmény  idővel felveheti a nevét. 
Köszönetet mondok Novák Károly 
Eduárd sportminiszternek, Borbély 
Lászlónak, Románia egykori köz-
munkaügyi és területrendezési, 
majd környezetvédelmi miniszeré-
nek, Răzvan Pîrcălabunak, a 
Román Birkózószövetség elnöké-
nek, Gyarmati Ferencnek, a Maros-
vásárhelyi ISK igazgatójának, a 
Román Birkózószövetség bírói tes-
tülete vezetőjének, a néhai Kelemen 
Atilla egykori parlamenti képvise-
lőnek és nem utolsósorban az 
RMDSZ-nek, valamint egykori bir-
kózóknak, sportolóknak, akik az 
évek során lobbiztak ezért – mon-
dotta ifj. Simon László. 

Mellszobra is lesz  
Simon Lászlónak a Ligetben? 

– Remélem, hogy rövidesen sza-
lagavató lesz a sportcsarnoknál, de 

szeretném, hogy idővel, támogatók 
segítségével mellszobrot is felállít-
sunk a Ligetben édesapámnak – is-
mertette elképzelését ifj. Simon 
László. – Ugyanakkor  tervezem, 
hogy megalapítom a Simon László 
birkózóalapítványt, hogy támogat-
hassuk a fiatal, tehetséges helyi bir-
kózókat. 

Ki volt Simon László? 
A 2005-ben, 53 évesen elhunyt 

Simon László Románia egyetlen 
felnőtt szabadfogású birkózó-világ-
bajnoka és Marosvásárhely első 
olimpiai érmese: 22 évesen, 1973-
ban Teheránban világbajnoki  
bronzérmet, 1974-ben Isztambul-
ban világbajnoki címet szerzett a 
nehézsúlyúaknál – ezt a teljesít-
ményt azóta sem ismételte meg ro-
mániai birkózó.  

Az Európa-bajnokságokon is ki-
váló eredményeket ért el, 1974-ben 
Madridban ezüstérmes, 1975-ben 
Ludwigshafenben bronzérmes, 
majd 1976-ban Leningrádban  Eu-
rópa-bajnok lett.  

Az 1976-os montreali nyári olim-
piai játékokon bronzérmet szerzett, 
amely a vásárhelyi sport első olim-
piai érme. Emellett húsz évig volt 
válogatott sportoló (1966–1979 kö-
zött csak a Mureşul klub színeiben 
versenyzett), a +100 kilogrammos 
súlycsoportban hétszer volt Romá-
nia felnőttbajnoka, 1977-ben  a szö-

vetség az ország legjobb birkózójá-
nak választotta. 

Sportmesteri és érdemes sport-
mesteri cím birtokosa, a Sportér-
demrend I., II. és III. fokozatát 
érdemelte ki eredményeivel,  aztán 
2000-ben megkapta Az 
évszázad legjobb spor-
tolója Maros megyében 
címet Bölöni László 
labdarúgóval együtt. 

1979-től a Mureşul 
Sportklubnál edzőskö-
dött (több sikeres tanít-
ványa volt, mint 
például Alin Păcurar, 
Incze Zsolt, Mátyás 
Béla, Ballai Sándor, a 
Lokodi testvérek, Zöld 
Barna, Kiss Endre stb.), 
emellett 1982–1985 kö-
zött az országos ifiválo-
gatott másod- és 
vezetőedzője (legsike-
resebb tanítványa Nico-
lae Ghiţă), 1994–2000 
között az olimpiai keret 
másodedzője és vezető-
edzője volt.  

Halálának évében, 
2005-ben post mortem 
Marosvásárhely dísz-
polgára címmel tüntet-
ték ki, emlékére évekig 
a Simon László-serle-
get adományozta a 
Román Birkózószövet-
ség az ország nehézsú-

lyú szabadfogású birkózóbajnoká-
nak (időközben a Román Nemzet-
közi Birkózótornát Simon Lászlóról 
és Ion Corneanuról nevezték el). 

Május 12-én lesz Simon László 
elhunytának a 17. évfordulója. 

Simon Lászlóról nevezték el a marosvásárhelyi sportcsarnokot 

Fotó: ifj. Simon László 

Czimbalmos Ferenc-Attila  



Sok minden eszünkbe juthat, amikor a Mazda már-
káról hallunk. Egy átlagos autósnak talán elsősorban 
a 2000-as évek első felében megjelenő típusokra jel-
lemző rozsdásodás jut az eszébe. Azonban azok előtt, 
akik valamelyest érdeklődnek az autók iránt, felrém-
lik két lámpa, egész pontosan két bukólámpa és vele 
az MX-5 NA képe. Persze az első generációs MX-5 
nem a tegnap készült, de mára igazi kultuszautó lett 
belőle. Ki ne akarna egy kabriót, amelynek aranyos 
bukólámpája van, ráadásul hátsókerék-hajtású és két-
személyes, tehát csajozásra ideális. 

Most viszont nem az első generációs MX-5-ről fo-
gunk beszélni, hanem a teljes sorozatról, ami a tervek 
szerint összességében nem változik, hanem kitart az 
eredeti koncepció-
nál. Erről számol be 
legalábbis a brit  
Autocar szaklap, 
ahol a napokban je-
lent meg egy interjú 
a Mazda európai 
márka műszaki veze-
tőjével. A tőle szár-
mazó információból 
az derül ki, hogy az 
MX-5 még jó dara-
big olyan marad, 
mint eddig. 

Joachim Kunz el-
mondta, hogy az 
MX-5-öt mindig 
külön kezelték a kí-
nálat többi részétől. 
A világ legnépsze-
rűbb – az eladási 
számokat tekintve – 
sportkocsija eseté-
ben meg sem próbál-
tak semmiféle költségcsökkentési trükköt, nem 
akarták egy szabványplatformra ültetni. A cél mindig 
az volt, hogy az eredeti szerepét töltse be. Az MX-5 
ugyanis a márka ikonja, ezért mindig különleges el-
bánásban részesült. Joachim Kunz úgy fogalmazott, 
hogy jelen állás szerint úgy néz ki, hogy mindig lesz 
ilyen autójuk, és ugyanilyen marad. Azaz marad a 
méret, a koncepció és a belső égésű motor. A kocsi 
minden alkotóeleme érintetlenül él tovább. Természe-
tesen a műszaki vezető azzal is számol, hogy egyszer 
kénytelenek lesznek elektromos autót faragni az MX-
5-ből, de a koncepció egyszerűségét akkor is szeret-
nék megőrizni. 

Joachim Kunz azt is elárulta, hogy bár van bele- 
szólása az európai részlegnek is a Mazda kínála- 
tába, azonban az MX-5-tel 
kapcsolatban jóval kevesebb 
teret kapnak az itteniek, mint 
általában. A típus ugyanis a 
japán központ kiemelt figyel-
mét élvezi. A műszaki vezető 
úgy fogalmazott, hogy az 
MX-5 az ő „gyermekük”, és 
az ott dolgozó mérnökök 
szívügye, így egykönnyen 
nem mennek bele abba, hogy 
az alapjain változtassanak. 

Az Autocar arra is rákérde-
zett, hogy mikorra várható az 
MX-5 következő generációja. 
Erre Kunz elejtett egy utalást, 
hogy ennél a típusnál 10 éves 
a modellciklus, ami a brit lap 
értelmezése szerint arra utal, 
hogy 2024 előtt semmi esély 
arra, hogy megjelenjen az új 
MX-5. 

A műszaki vezető nem is arról beszélt, hogy lesz-e 
következő generáció, hanem arról, hogy az egyáltalán 
eljut-e Európába. Itt ugyanis egyre kevésbé tűnik le-
hetségesnek egy benzinmotoros típus forgalmazása a 
szigorodó kibocsátási normák miatt. Ugyanakkor elég 
valószínűtlen, hogy a japán mérnökök, akiknek szív-
ügye az MX-5, belemennének abba, hogy hibrid haj-
tást kapjon az autó. 

Külön érdekesség, hogy amennyiben marad a ne-
vezési séma, a következő MX-5 típusjelzése az NE 
lesz (jelenleg az ND van forgalomban). Reméljük, 
hogy ez nem azt jelenti, hogy a következő generációs 
MX-5 nem jut el Európába, mert az minden bizonnyal 
rengeteg vásárlónak fájna.

Mesterséges üzemanyagot 
gyártó vállalkozásba fektet  
a Porsche 

A Porsche 75 millió dollárért vásárolta meg a HIF Global 12,5%-át. A 
vállalkozás karbonsemleges szintetikus üzemanyag előállítását ígéri, még-
hozzá nem is akárhogy. A teljes folyamathoz megújuló energiát használ-
nának. 

A HIF Global a tervek szerint már az idén üzembe helyezi az első üze-
mét, ahol szélturbinák által szolgáltatott energiával alakítják át a levegőből 
származó szén-dioxidot benzin jellegű szénhidrogénekké. Ám ez csak az 
első lenne abból a 12 telephelyből, amelyeken összesen napi 150 ezer 

hordó üzemanyagot állítanának elő 25 GW meg-
újuló energia felhasználásával. Ezzel elvileg 25 
millió tonna szén-dioxidot vonhatnának ki a leve-
gőből. Ez persze – mivel benzin készül belőle – 
egy bizonyos idő után ismét visszakerülne a lég-
körbe, azonban újra „meg lehetne fogni”, és alá-
vetni a folyamatnak, egyfajta örökös körkö- 
rösséget kialakítva. Az alapkoncepció érdekesen 
hangzik, azonban rengeteg kérdés van, amire még 
nem kaptunk választ. Hol kellene elhelyezni eze-
ket az üzemeket, hogy megfelelő hatékonyság- 
gal működjenek? Ugyanolyan hatásfokú üzem-
anyag állítható elő lényegében a levegőből, mint 
bányászat útján? És még lehetne sorolni a kér- 
déseket. 

Ám arra a kérdésre már van válasz, hogy miért 
is akarta a Porsche ezt a befektetést. Az ok nagyon 
egyszerű. A márkának nem titkolt törekvése, hogy 
néhány nagy teljesítményű autót megtart a kínála-
tában. Ezeket a modelleket pedig szintetikus 
üzemanyag használatára állítanák át. Így elméle-
tileg a belső égésű, dugattyús motor nem terhelné 
többé szén-dioxiddal a levegőt, bár a helyi lég-
szennyezés problémáját ezzel nem oldanák meg.

Lemaradt a Hyundai  
és a Kia 

Egy héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy a Hyundai az 
elektromos autók tekintetében igen komoly szereplő Európá-
ban, legalábbis ami az arányokat illeti, hiszen az eladásaik 20%-
át az elektromos autók teszik ki. A két gyártó igen sikeres volt 
az elmúlt években, azonban ez most nem válik feltétlenül az 
előnyükre. Hogy miért? Mert az utóbbi évben nem voltak ké-
pesek kielégíteni a vásárlói igényeket. Az okok senkinek nem 
ismeretlenek: globális félvezetőhiány, orosz–ukrán háború, ko-
ronavírus-járvány, alapanyag-drágulás és még hosszasan le-
hetne sorolni, ami az autóipar szereplőit mostanában 
visszahúzza. 

De, ami igazán meglepő, vagy egyenesen sokkoló, azok a 
számok. A The Korean Times autós szaklap értesülései szerint 
2021 elején csupán 100.000 olyan rendelésük volt a márkáknak, 
amelyeket nem sikerült teljesíteni. Ez a szám azonban robba-
násszerűen nőtt, 2022 márciusára elérte az 500.000-t, most 
pedig már egymillió környékén jár. Azaz bő egy év alatt meg-
tízszereződött a teljesítetlen rendelések száma, ami egyrészt elé-
gedetlen ügyfeleket szül, másrészt rossz reklám a márkáknak. 

A nagy elmaradásnak az az eredménye, hogy akik most sze-
retnének új Kiát vagy Hyundait vásárolni, hosszú „sort” kell 
kiállniuk. Egészen hajmeresztő várakozási időkről lehet 
ugyanis hallani. Például ott van a Kia Carnival és a Niro hibrid, 
amire jelenleg 11 hónapot kell várni, persze abban az esetben, 
ha nem adódnak újabb nehézségek. De például a Sorentóra és 
a Sportage hibrid változatára már 18 hónapot kell várni.  

A tisztán elektromos típu-
sok tekintetében sem jobb a 
helyzet. A Genesis GV60 és 
GV70, valamint a Hyundai 
Ioniq 5 esetében durván egy 
év a várakozási idő.  

A probléma pedig még ko-
ránt sincs megoldva, hiszen az 
elemzők szerint a félvezetőhi-
ány az év végéig biztosan súj-
tani fogja az autóipart, és az 
orosz–ukrán háború megol-
dása is még messze lehet. Így 
egyáltalán nem kizárt, hogy 
ezek a számok a következő 
időszakban még nagyobbak 
lesznek.  

Természetesen nem csupán 
a Hyundai-Kia csoportosulás 
szenvedi meg ezt az időszakot, 
hanem az összes többi autó-
gyártó.

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Hyundai Ioniq 5                                Forrás: totalcar.hu

  Mazda MX-5              Forrás: Mazda

Nem változik a Mazda MX-5
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LAKÁS 

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás a November 7. negyedben. 
Tel. 0743-101-628. (15824-I) 

MINDENFÉLE 

KERTI MUNKÁT, permetezést, favágást 
vállalok. Tel. 0770-621-920. (15831) 

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

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, tetőfelújí-
tást, tetőjavítást, bádogosmunkát vál-
lalunk 15% kedvezménnyel. Tel. 
0757-247-615. (15759-I) 

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel 
tetőkészítést A-tól Z-ig, tetőszigete-
lést, tetőjavítást, manzárdkészítést 
mindenféle anyagból, ácsmunkát. 
Tel. 0712-288-635. (15810-I) 

VÁLLALOK szobafestést, mázolást, 
lépcsőházfestést, csempe-, padlócsem- 
pe-, lamináltparkett-lerakást garanciá- 
val. Tel. 0746-552-473. (15815) 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-
tást, ácsmunkát, meszelést, vakolást, 
teraszkészítést, csatornajavítást. Tel. 
0749-798-244. (15805-I) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, 
fából teraszt készítünk. Tel. 0721-
308-319, 0758-598-133. (15837) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk 
NAGY ISTVÁNRA (Jean) 
május 4-én, halálának első 
évfordulóján. Nyugodjál 
csendesen!  
Jutka, Szabolcs, Tündi, Csilla 
és családjuk. (-I) 

Soha el nem múló fájda- 
lommal emlékezünk a drága  
jó édesanyára, az ákosfalvi 
VARGA ILONÁRA halálának 8. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (mp.-I) 

Fájó szívvel emlékeztünk 
május 3-án SIMOFI IRMÁRA 
halálának első évfordulóján. 
Jóságát és szeretetét örökre 
szívünkbe zártuk.  
Fia és családja. (15842-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
a magyarzsákodi születésű id. 
LOKODI FERENCRE halálá- 
nak 7. évfordulóján. Emlékét 
őrzi szerető családja és a 
rokonság. Nyugodjál békében!  
Hiányzol, Tatánk! Szerettei. 
(15844) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a 
drága feleség, anya, nagyanya, 
dédanya, 

br. APOR CSABÁNÉ 
született PÁL VERA 

életének 92. évében csendesen 
elhunyt. 
Temetése 2022. május 4-én, szer-
dán 12 órakor lesz a marosvásár-
helyi katolikus temető felső 
kápolnájánál.  

Szerető családja. (15840-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

A NAGYERNYEI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET értesíti tag-
jait, hogy 2022. május 18-án 9 és 10 órától tartja rendes évi és rend-
kívüli közgyűlését a székhelyen. A napirend a székhelyen van 
kifüggesztve. Abban az esetben, ha a gyűlések nem lesznek határo-
zatképesek, összehívják a következő napra, ugyanarra a helyre, 
ugyanazokba az órákba. (23084) 
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresünk egy megújult munka-
közösség csapattagjaként. Tel. 0723-244-200. (sz.-I) 
A COYOTE RISTO&PUB VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT, valamint 
SZAKÁCSSEGÉDET alkalmaz. Érdeklődni a 0740-478-702-es tele-
fonszámon vagy a vendéglőben lehet. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Közlemény  
Szászrégen Megyei Jogú Város közzétette a tulajdonában levő te-

rület 38-as számú táblája A1110, A1108, A1066, A1048, A1052, 
A1056, A1057, F1033 helyrajzi számú parcelláinak kataszteri nyil-
vántartásba vételére és a helyrajzra vonatkozó értesítést.  

Szászrégen Megyei Jogú Város értesíti az érdekelteket, hogy köz-
zétette a tulajdonában levő terület 38-as számú táblája A1110, A1108, 
A1066, A1048, A1052, A1056, A1057, F1033 helyrajzi számú par-
celláinak kataszteri nyilvántartásba vételére és a helyrajzra vonatkozó 
értesítést, amelyet a Maros Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó 
Hivatal a 28515-ös számmal iktatott 2021. november 17-én.  Az érte-
sítést – az utólag módosított, kiegészített és újrakibocsátott kataszteri 
és  ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó 7/1996-os törvény 40. cikkelye 
7. és 8. bekezdése értelmében – 2022. május 9-én függesztik ki 30 
napra a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és közzé-
teszik a hivatal  honlapján.  

A parcelláris terv kiegészítésére, módosítására vonatkozó dokumen-
tumokat az értesítés közzétételétől számított 30 napon belül kell meg-
fogalmazni és az igazoló okiratokkal együtt benyújtani a Szászrégeni 
Polgármesteri Hivatal közönségtájékoztató irodájában.  

Márk Endre Dezső polgármester  

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály 
közleménye  

2022. május 17-én 12 órai kezdettel az intézmény – Köztársaság utca 
30. szám alatti székhelyén – nyilvános árverést szervez az alábbi javak 
értékesítésére:  

1. Opel Astra Caravan 2003-as személygépkocsi, kikiáltási ár 2.722 
lej.  
2. Opel Zafira 2003-as személygépkocsi, kikiáltási ár 2.101. lej.   

Az árak nem tartalmazzák a héát.  
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es tör-
vény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások ér-
telmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak 
a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja 
előtt.  
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, va-
lamint  7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az aján-
lattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a 
következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő 
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni 
Kincstárba az IBAN RO02TREZ479506701XXXXXXX számlára kell 
átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, Dicsőszent-
mártoni Adó- és Pénzügyi Osztály – adószám 4322696 –, vagy banki  
garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt 
képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cég-
bíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi sze-
mélyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai 
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, 
hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.   
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: május 4. 
A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osz-
tály,  az Ádámosi Polgármesteri Hivatal, a Dicsőszentmártoni Polgár-
mesteri Hivatal, az adós cégek székhelyén, és megjelenik a 
Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.    

Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő  
és végrehajtói irodában (Kerekes Ioan ellenőr)  

vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 

Erőteljes és azonnali dönté-
sekre van szükség az energia-
árak terén, azonnali megoldá- 
sokra van szükség a vállalko-
zások és a családok védelme 
érdekében, csökkenteni kell  
a rezsit, valamint az üzem- 
anyagárakat, adókedvezmé-
nyeket kell biztosítani, hogy a 
legkiszolgáltatottabb csalá-
dok megőrizzék vásárlóerejü-
ket – jelentette ki kedden az 
Európai Parlament plenáris 
ülésén Mario Draghi olasz mi-
niszterelnök. 

Mario Draghi az Ez Európa cím-
mel rendezett EP-vitán hangsú-
lyozta, Oroszország Ukrajna ellen 
indított háborúja rámutatott, hogy 
Európa mennyire kiszolgáltatott 
Moszkvával szemben az energiael-
látás szempontjából. 

„Egy ilyen mértékű energiafüg-
gőség gazdasági szempontból fenn-
tarthatatlan, geopolitikai szempont- 

ból pedig veszélyes” – fogalmazott. 
Kijelentette: Olaszország felső ha-
tárt szabna az Oroszországból szár-
mazó energiahordozókra, továbbá 
Európának közösen kellene tár-
gyalnia a gázárak csökkentése ér-
dekében. Ez – mint mondta – 
hozzájárulna az orosz katonai fellé-
pésre költhető összegek visszaszo-
rításához. 

Közölte, Olaszország támogatja 
az Oroszország elleni uniós szank-
ciókat, köztük azokat a tervezett 
megszorító intézkedéseket is, ame-
lyek az energiaszektorra vonatkoz-
nának. Olaszország minden olyan 
döntést meg fog hozni, ami saját, 
valamint Európa energiaellátásának 
biztonságát szavatolni tudja – tette 
hozzá. 

„Mivel Ukrajna megtámadása az 
európai kontinens békéjét fenye-
geti, támogatnunk kell Ukrajnát, 
kormányát és népét úgy, ahogyan 
azt Volodimir Zelenszkij ukrán 

elnök kéri tőlünk” – fogalmazott 
Draghi, majd hozzátette: „ha meg-
védjük Ukrajnát, azzal magunkat is 
védjük”. 

Az olasz miniszterelnök továbbá 
hangsúlyozta, a geopolitikai hely-
zet bizonytalanná vált. Ezzel kap-
csolatban azt mondta, határo- 
zottabb fellépésre, egységes dön-
téshozatalra kell törekedni az unió 
külpolitikai döntéshozatalában. 
Olyan Európai Unióra van szükség, 
amely gyorsan tud dönteni, ezért túl 
kell lépni az egyhangú döntések, a 
vétó rendszerén. Helyette a minő-
sített többséggel meghozott dönté-
sek meghozatalára kell áttérni – 
mondta. 

Véleménye szerint fel kell gyor-
sítani a bővítést, integrálni azokat 
az országokat, amelyek európai 
jövőt szeretnének. Olaszország sze-
retné Ukrajnát is az Európai Unió-
ban látni – tette hozzá Mario 
Draghi. (MTI) 

Draghi azonnali megoldást sürget  
a vállalkozások és a családok védelmére 

Megtiltotta az orosz szankciókkal sújtott kül-
földi személyekkel és szervezetekkel való üz-
letkötést és a velük szemben fennálló 
kötelezettségek teljesítését kedden kiadott 
rendeletében Vlagyimir Putyin orosz elnök, 
válaszul az Oroszország ellen bevezetett kor-
látozásokra. 

Tilos továbbá Oroszországból származó nyers-
anyagokat és termékeket exportálni a feketelistán sze-
replő személyeknek. Az orosz kormánynak tíz napon 
belül meg kell határoznia a megtorló szankciók érin-
tettjeinek körét. 

A nyugati országok február vége óta szankciókat 
vezettek be Oroszországgal szemben az Ukrajna el-
leni indított háború miatt. Ennek fényében Moszkva 
márciusban 48-ra bővítette a vele szemben barátság-
talan országok listáját, amely jelenleg magában fog-
lalja az Európai Unió valamennyi országát és az 
Egyesült Államokat, valamint Albániát, Andorrát, 
Ausztráliát, Dél-Koreát, Észak-Macedóniát, Izlandot, 
Japánt, Kanadát, Liechtensteint, Mikronéziát, Mona-

cót, Montenegrót, Nagy-Britanniát, Norvégiát, San 
Marinót, Svájcot, Szingapúrt, Tajvant, Ukrajnát és Új-
Zélandot. Vasárnap Putyin aláírta a legtöbb európai, 
köztük az uniós állampolgárok számára biztosított ví-
zumkedvezményeket megszüntető törvényt. Ezzel 
megszűnt a kedvezmény a diplomata-útlevéllel ren-
delkező személyek, a hivatalos delegációk, a nemzeti 
és regionális kormányok és parlamentek, az alkot-
mánybíróságok és legfelsőbb bíróságok tagjai, vala-
mint az újságírók számára is.  

A jogszabály első hat cikke hatályon kívül helyezte 
a legtöbb európai országgal megkötött nemzetközi 
szerződéseknek a diplomata-útlevelekre és vízumokra 
vonatkozó rendeleteit, „barátságtalan cselekményekre 
válaszul meghozandó sürgős intézkedések szükséges-
ségére” hivatkozva. A hetedik cikk értelmében a ked-
vezmények visszaállításáról az orosz elnök dönt. 

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács el-
nökhelyettese korábban arra tett javaslatot, hogy 
Oroszország hagyjon fel az élelmiszer-kereskedelem-
mel a „barátságtalan” országokkal. (MTI) 

Putyin megtiltotta az üzletkötést az orosz 
szankciók által sújtott szervezetekkel 
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Gépkocsivezetők figyelmébe! 
Május 8-án lesz Marosvásárhelyen  

a Mureș Half Maraton nevű sportesemény 
A Mureş Runners egyesület Marosvásárhely Polgármesteri Hiva-

talával partnerségben  május 8-án, vasárnap tartja a Mureş Half Ma-
raton elnevezésű sportrendezvényt. 

A helyi hatóságok döntése értelmében a rendezvény ideje alatt, 
május 8-án 7 és 15 óra között lezárják az autóforgalmat a félmaraton 
útvonalán:  

Színház tér (a verseny rajtjának helyszíne) –  Rózsák tere  –  George 
Enescu utca (Parc Hotel) – Városháza utca – Győzelem tér – Rózsák 
tere – Bernády tér – Nicolae Iorga utca – Vár sétány – Victor Babeș 
utca – Nicolae Grigorescu utca – Gh. Marinescu utca – orvosi egye-
tem, és onnan vissza: – Gh. Marinescu utca – Nicolae Grigorescu utca 
– Victor Babeș utca – Vár sétány – vár – Nicolae Iorga utca – Bernády 
tér – Rózsák tere – Színház tér (érkezés). 

Kérjük a gépkocsivezetőket, hogy ne parkoljanak, ne hagyják jár-
művüket a verseny útvonalán az adott időintervallumban. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal  
bel- és külkapcsolati osztálya 

Kincstárjegyek  
vásárolhatók most már  
6,15%-os kamattal is! 

A Közpénzügyi Minisztérium május 2-ától újabb kincstárjegyeket 
bocsát ki a lakosság számára, 1 és 3 éves lejárattal, évi 5,5% és 
6,15%-os kamattal. A kincstárjegy dematerializált értékpapír, 
egy darab nominális értéke 1 lej.  
A kincstárjegyek megvásárolhatók: 

– Online május 2–26. között; csak azoknak a 
magánszemélyeknek van erre lehetőségük, akik regisztráltak 
a Saját Virtuális Térbe (SPV); online elvégezhető műveletek: 
a befektető számlát nyithat a kincstárban, kincstárjegyet 
jegyezhet; egy másik saját bankszámlára pénzösszeget 
utalhat át a kincstárnál jegyzett összegből.  
Bővebb tájékoztatás a Ghid Tezaur online és Tezaur online 
címszavaknál; 
– Az Állami Kincstár kirendeltségeinél május 2–27. között. 
– A Román Posta Rt.-nél: május 2–26. között a városi 
postahivatalokban, illetve május 2-25. között a vidéki 
postahivatalokban.  

A kamatot évente, az útmutatóban közölt határidőre fizetik ki. A 
kincstárjegy átruházható, és idő előtt is kiváltható. Egy befektető 
a jegyzés időtartama alatt többször is vásárolhat kincstárjegyet. 
Csak a jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a 
jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó 
kérvény benyújtásával.  
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják 
meg, akik a jegyzés időpontjában betöltötték 18. életévüket. Az 
ezekből származó jövedelem adómentes.  
A pénzügyminisztérium az állampapírok eladásából befolyó 
összeget a költségvetési hiány és az államadósság 
újrafinanszírozására használja fel.  
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a 
Datorie publică címszó alatt és a www.posta-romana.ro 
honlapon teszik közzé. 

A közönségszolgálati és sajtóosztály
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