
Aki Marosvásárhelyen a közszállítási vállalat Béga utcai te-
lephelye környékén jár, láthatja, milyen nagyszabású mun-
kálatok folynak az udvaron. Az aszfaltot feltörték, 
munkagépek sorakoznak, a buszok nehézkesen haladnak el 
a munkatelep mellett. Ennek ellenére a helyi közszállítási vál-
lalatnak biztosítani kell buszok ki- és behajtását, az utasok 
szállítását. Arról, hogy milyen munkálatok folynak itt, és mi-

korra várható, hogy helyreálljon a rend, a közszállításért fe-
lelős alpolgármester, Portik Vilmos sajtófelelősét, Rákóczi  
Kingát és a közszállítási vállalat igazgatóját, Tatár Bélát kérdez-
tük.  

Téglák a falban 
Két jeles napot is ünnepelünk ezen a héten: a tegnap, e cikk meg-

írásának idején, valamint ma, szeptember 21-én. Mindkettő magyar 
vonatkozású, ám egyetemes jelentőséggel is bír: 2008-tól kezdődően 
szeptember 20-án kerül sor az európai kultúra napjára, amely a bu-
dapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvány kezdeményezésére jött létre 
a felvidéki Nagykövesden öt ország – Magyarország, Szlovákia, 
Szlovénia, Románia és Ukrajna – civil szervezeteinek összefogásá-
val. Az esemény az egyenrangú kultúrák együttműködtethetőségét 
és egymás melletti fejleszthetőségét kívánja bemutatni, az első nem-
zetközi rendezvényre pedig még abban az évben sor került Magyar-
országon, amelynek keretében – az egymás iránti tisztelet jegyében 
– a második világháborúban elesett román és magyar katonák pe-
rényitanyai felújított tömegsírját is újraszentelték.  

A másik ünnepnapot ma ünnepeljük, ez jóval ismertebb, és na-
gyobb múlttal rendelkezik, mint az előző: szeptember 21-én, ma van 
a magyar dráma napja, amely a magyarországi és határon túli ma-
gyar drámairodalom ünnepe. Az ünnepnapra a Magyar Írók Szövet- 
ségének kezdeményezésére 1984 óta minden évben ezen a dátumon 
kerül sor, annak emlékére, hogy 1883-ban ezen a napon tartották 
Madách Imre világhírű és egyetemes kultúrtörténeti jelentőségű drá-
májának, Az ember tragédiájának ősbemutatóját a budapesti Nem-
zeti Színházban, Paulay Ede rendezésében. Az emberiség történetét 
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Jó tanácsokban 
nem volt hiány 
A MOGYTTE első évet kezdő orvos-, 
fogorvos-, gyógyszerész és egészség-
ügyi asszisztens hallgatóit leendő ta-
náraik részvételével a történelmi 
egyházak képviselői látták el égi és 
földi útravalóval a marosvásárhelyi 
Vártemplomban tartott hétfő esti  
egyetemi évnyitó ünnepségen. 

____________4. 
Utcafórum  
Marosvásárhelyen 
Utcafórumot indít Marosvásárhelyen 
az elkövetkező időszakban az RMDSZ 
marosvásárhelyi szervezete. A cél az, 
hogy feltérképezzék azokat a megol-
dásra váró problémákat, amelyek az 
egyes lakónegyedekben élő városla-
kókat foglalkoztatják.  

____________4. 
Balavásári szüreti 
fesztivál esővel és 
szórakozással 
A múlt hét végén második alkalommal 
szervezték meg a balavásári szüreti 
fesztivált. A kimozdulni, szórakozni vá-
gyóknak az eső sem szegte kedvét, a 
színes programokra sokan látogattak 
el Balavásáron, ahol igazi községna-
poknak örülhettek. 

____________7.

Óriási munkálatok a közszállítási vállalat udvarán 

Csak jövő év végén áll helyre  
a rend

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

Mezey Sarolta 

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek  
antireflexes lencse rendelése esetén.

Fotó: Nagy Tibor



5-6 millió lejes beruházás 
– Milyen munkálatok folynak a közszállítási vállalat ud-

varán, és mikorra várható az infrastrukturális fejlesztés 
befejezése?  

– Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala eltökélt abban, 
hogy mielőbb, a lehető leggyorsabban és leghatékonyab-
ban korszerű tömegközlekedést biztosítson a városban élők 
és dolgozók, illetve az idelátogatók számára. Ennek érde-
kében összesen 126 autóbusz beszerzése van folyamatban 
(a bürokratikus folyamat különböző fázisában), ezek közül 
47 elektromos meghajtású jármű. A közszállítási vállalat 
Béga utcai székhelyén a múlt év vége óta javítási és beru-
házási munkálatok zajlanak, ez egyrészt az elektromos bu-
szok fogadásához és üzembe helyezéséhez, illetve a 
működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházás, 
másrészt a telephely különféle közüzemi hálózatainak kor-
szerűsítése – tájékoztatott a szóvivő, és hozzátette: jövő év 
végéig felújítják a vízhálózatot, a szennyvízhálózat mellett 
ugyanis korszerűsítésre szorult az esővíz-elvezetési rend-
szer is. Emellett megjavítják és felújítják a közvilágítás-
hálózatot és villamos vezetékeket helyeznek el az 
elektromos autóbuszok töltőállomásaihoz, amelyeket szin-
tén felszerelnek. Párhuzamosan tehát több munkálat zajlik, 
hiszen mindehhez területrendezés, majd utólag aszfaltozás 

is társul. A munkálatokat a polgármesteri hivatal közterü-
let-felügyelősége (ADP) végzi. A beruházás összesen  
mintegy 5-6 millió lej értékű. 
47 lassú és 5 gyorstöltőt szerelnek fel 

Tatár Béla, a közszállítási vállalat igazgatója elmondta: 
a polgármesteri hivatal április elsején kezdte el az udvar 
felújítását, hogy az elektromos buszoknak előkészítsék a 
terepet. Azóta dolgoznak, a munkálatokkal kissé megkésve 
haladnak. Az udvaron az elektromos buszok számára 47 
lassú és 5 gyorstöltőt szerelnek fel. Az igazgató véleménye 
szerint a jelenlegi telephelyen kívül egy új telephelyről kel-
lene gondoskodni, mert ha megérkezik az összes busz, nem 
fognak mind beférni az udvarra.  

– Eddig 13 busz érkezett meg, további 34-et még vá-
runk, tehát összesen 47 elektromos busz lesz. Ezenkívül 
további 38 hibrid busz és 20 dízel busz beszerzése van fo-
lyamatban. Ha összeadjuk, elég szép számot kapunk, 
ennek a buszparknak helyre van szükséges, valamit ki kell 
gondolni, hogy megoldjuk a helyzetet. Bár az udvar fele 
fel van törve és dolgoznak, a másik felében buszok állo-
másoznak, s továbbra is innen indulnak a városi járatok – 
fogalmazott az igazgató, majd hozzátette: a távolsági bu-
szok számára nem alakítanak ki buszállomást, erre nem 
lesz hely. Az épületek, a csarnokok maradnak, sőt bővítés 
is lesz, új buszmosót építenek.  

 

IDŐJÁRÁS 
Futó zápor 
Hőmérséklet: 

max. 16 0C 
min.  4 0C

Ma MÁTÉ és MIRELLA,  
holnap MÓRIC napja. 
MÓRIC:  a latin Mauritiusból, a 
Mór pedig a Móric rövidüléséből 
alakult. Jelentése: szerecsen. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. szeptember 20.
1 EUR 4,9313
1 USD 4,9303

100 HUF 1,2357
1 g ARANY 264,2017

Tánczos Barna Via Transilvanica- 
nagykövet lett 

A múlt hét végén Tánczos Barna környezetvédelmi minisz-
ter Tibi Uşeriu ultramaratonistával, több túratárssal együtt 
mintegy 20 km-t szaladott a zuhogó esőben a Via Transil-
vanicának az Erdőlibánfalvához tartozó Disznópataka és 
Vármező közötti szakaszán. A miniszter így csatlakozott 
azokhoz az elöljárókhoz és ismert személyiségekhez, akik 
a Via Transilvanica nagykövetei. Feladatuk, hogy előtérbe 
helyezzék, reklámozzák a közel 1600 kilométeres – Erdélyt 
a moldvai Radóctól Orsováig átszelő – tematikus útvonalat, 
amely különböző földrajzi, néprajzi tájegységeket köt össze. 
A különleges, kőből készült jelzőkkel ellátott utat gyalogosan 
és kerékpárral lehet megtenni.  

Díjazták Sebestyén Aba rendezőt  
A budapesti Városmajori Szabadtéri Színpad fennállása 
100. évfordulója alkalmából június 1. és szeptember 12. kö-
zött szervezett színházi szemléjén a budaörsi, a miskolci, a 
szabadkai, a budapesti, a marosvásárhelyi, a szolnoki és a 
szegedi–aradi társulatok produkcióit díjazta egy négyfős 
szakmai zsűri (Tóth Ildikó, Prima Primissima díjas színmű-
vésznő, érdemes és kiváló művész, Szinetár Miklós Kos-
suth-díjas rendező, érdemes és kiváló művész, László 
Ferenc színikritikus és Benkő Nóra, a Szabad Tér Színház 
ügyvezető igazgatója). A legjobb férfi mellékszereplő díját 
megosztva Gulyás Hermann Sándor és Pálfi Ervin nyerte 
el, utóbbi Andrej Szergejevics Prozorov szerepéért a Három 
nővérből. Az előadást a szabadkai színházban Sebestyén 
Aba rendezte. Idén először közönségzsűri is értékelte a ver-
senyprogramban szereplő produkciókat, A Yorick Stúdió 
által színpadra állított Lázadni veletek akartam című elő-
adást találták a legjobbnak. Az előadás elnyerte a Fidelio 2 
millió forintos médiacsomagját is. A Lázadni veletek akartam 
című előadást a budapesti Radnóti Színház októbertől a 
rendszeres műsorkínálatába emelte. Sebestyén Aba Tata-
bányán a Jászai Mari Színházban rendezte meg Ivan Viri-
pajev Részegek című darabját, amelynek bemutatója 
október elsején lesz.  

Négynapos terápiás program  
szenvedélybetegeknek  

A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 29. és október 2. kö-
zött négynapos terápiás programot szervez férfi és női 
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak a magyarózdi 
terápiás otthonban. A program célja az absztinencia meg-
kezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, 
terápiás terv elkészítése, önismeret. A felvétel előzetes in-
terjú alapján történik. A marosvásárhelyi érdeklődők a 0742-
653-331-es telefonszámon (McAlister Magdolna) 
jelentkezhetnek a terápiára.  

Szüreti mulatság Kelementelkén  
Szeptember 24-én, szombaton szüreti mulatságot szervez 
a Kisküküllő Borlovagrend a kelementelki szőlőhegyen. A 
program 10 órakor kezdődik a csőszök és a huszárok fel-
vonulásával, 13 órától lesz a hivatalos megnyitó, amelyet 
kulturális és szórakoztató műsor követ. Fellép a Corax és 
Defender együttes, a Fagyöngy citerazenekar, az erdő-
szentgyörgyi Százfonat, a gyulakutai Szivárvány és a ma-
rosszentannai Aranykalász hagyományőrző 
néptáncegyüttesek. Lesz helyitermék-kiállítás és vásár, gu-
lyásparti, must- és borkostoló, valamint kézműves-foglalko-
zás is. A rendezvény tűzijátékkal zárul.  

Hírszerkesztő: Vajda György 

21., szerda 
A Nap kel  

7 óra 7 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 23 perckor.  
Az év 264. napja,  

hátravan 101 nap.

Megyei hírek 

(Folytatás az 1. oldalról)

Nemsokára Alter-Native  
Szeptember 28. és október 2. között a marosvásárhelyi 
Kultúrpalotában a harmincadik alkalommal szervezi 
meg a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MA-
DISZ) és az Érted Egyesület az Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivált. Idén a szakmai zsűri 42 
rövidfilmet válogatott be a versenyprogramba, köztük 
19 kis játékfilmet, 15 animációs, 4 dokumentum és 4 kí-
sérleti filmet. A rövidfilmek mellett játékfilmek, koncer-
tek, színházi előadások, könyvbemutatók, 
beszélgetések és workshopok is várják az érdeklődő-
ket. A program megtalálható a fesztivál honlapján is 
(https://alternativeiff.ro/2022/).  

Vokálszimfonikus hangverseny  
Szeptember 26-án délután 5 órától a Szent Kozma és 
Damján római katolikus plébánia a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmóniával együttműködve vokálszimfonikus 
hangversenyt szervez a templomban. Műsoron W. A. 
Mozart C-dúr koronázási miséje. A filharmónia vegyes 
karát és szimfonikus zenekarát György Levente ve-
zényli, a szólisták: Ana-Maria Ciurdărescu (szoprán), 

Antonia Someşan (alt), Szabó Levente (tenor) és Edu-
ard Ferenczi (basszus). A belépés díjtalan.  

Újra a bábszínházban  
a Vándor Miska  

Szeptember 25-én, vasárnap 11 órától az Ariel Ifjúsági 
és Gyermekszínházban ismét megtekinthető a Vándor 
Miska című bábelőadás. Szereplők: Nagy Tímea, 
Gönczy Katalin, Bonczidai Dezső, Szabó Dániel, dísz-
let: Iszlai Erika, jelmez: Szélyes Andrea, bábszobrász: 
Gavril Siriteanu, zene: Apostolache Kiss Zénó népdal-
feldolgozásai Bartók Béla Gyermekeknek című gyűjte-
ményéből. Művészeti tanácsadó: Gavril Cadariu, 
dramaturg, rendező: Bonczidai Dezső. Információk, 
csoportos foglalások a 0740-566-454 mobilszámon, na-
ponta 9–13 óra között. 

Gyűjtők vására  
A Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete szeptember 
24-én 7 és 15 óra között a marosvásárhelyi Mihai Emi-
nescu Kulturális Központban (N. Grigorescu utca 19. 
sz.) megszervezi a gyűjtők vásárát, ahol az érdeklődők 
többek között bélyeggyűjtemények, régiségek, kitünte-
tések, képeslapok, régi fotók közül válogathatnak.  

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Csak jövő év végén áll helyre a rend
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A Kulturális Minisztérium szeptember 19-i 858-as 
számú rendeletével Pál D. Attilát nevezték ki ideiglenesen 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatói állá-
sába. Megbízatása 120 napig szól. Kijelölt feladatai között 
szerepel egy pragmatikus menedzsment révén a marosvá-
sárhelyi színházban uralkodó feszült helyzet enyhítése, a 
művészi tevékenységhez szükséges légkör helyreállítása 
és a teljes infrastruktúra felújítását célzó nagy projekt elő-
készítése, valamint a repertoár átmeneti időszakhoz való 
igazítása. Mint ismeretes, a korábbi igazgató, Gáspárik At-

tila lemondását követően szeptember 19-ig még betöltötte 
állását. Pál D. Attila 2011 óta dolgozik a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színháznál, 2013-tól produkciós igazgatói pozí-
ciót töltött be. Korábban a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház és a Kolozsvári Állami Magyar Színház  
menedzsmentjében dolgozott, valamint számos nemzet-
közi fesztivált szervezett, a többi között a szarajevói Win-
terfest, a sepsiszentgyörgyi Reflex vagy a kolozsvári 
Interferenciák fesztiválokat. 2019 óta óraadó tanárként dol-
gozik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen.

Pál D. Attila a Nemzeti Színház  
kinevezett igazgatója  

Drogos sofőrt üldöztek 
Szeptember 14-én délután a marosvásárhelyi rendőrök egy 

rutinellenőrzés során az 1989. December 22. utcában meg 
akartak állítani egy gépkocsivezetőt, aki nem állt meg a rend-
őrök intésére, mi több, nagyobb sebességre kapcsolva elszá-
guldott a helyszínről. A rendőrök üldözőbe vették, miközben 
a gépkocsivezető több autóhoz is hozzákoccant. Három ki-
lométer után a marosszentgyörgyi Erdély utcában sikerült 
megállítani a menekülőt. Kiderült, hogy a 29 éves gépkocsi-
vezetőnek korábban felfüggesztették a jogosítványát, bejegy-

zetlen, hamis rendszámokkal felszerelt autót vezetett, és a 
vérvizsgálat azt is kimutatta, hogy drogot fogyasztott. Az 
ügyészség 30 napos vizsgálati fogságba helyezte.  
Tolvajokat fogtak Szászrégenben 

Öt 18 és 30 év közötti személyt tartóztattak le Szászré-
genben amiatt, hogy szeptember 1. és 7. között többször 
betörtek a város egyik kereskedelmi társaságának leraka-
tába, és több árucikket elloptak. A házkutatásnál sikerült 
ezek közül néhányat megtalálni, ezért minősített lopásért 
vádat emelnek ellenük.  

Rendőrségi hírek



tizenöt színben feldolgozó alkotás a magyar irodalom 
egyik legnagyobb hatású, mindmáig újra- és újrafeldol-
gozott alapműve, a magyar drámaírás szimbóluma, 
amelyet szerzője 1860-ban, 13 hónapnyi alkotófolyamat 
után fejezett be. Az ősbemutatóra jóval a szerző halálát 
követően került sor, a dráma – nyomtatott verziójának 
megjelenését, majd a bemutatását követően – a hazai 
meleg fogadtatás mellett külföldön is hatalmas sikert 
aratott, számos nyelvre lefordították.  

A magyar dráma napját 2011-től kezdődően Maros-
vásárhelyen is megszervezi a Tompa Miklós Társulat. 
Ez évben is sor kerül a megemlékező rendezvényre, 
amelynek keretében – a társulat által szervezett esemény 
hagyományaihoz híven – ma délután fél hétkor megko-
szorúzzák Aranka György író és művelődésszervező 
szobrát a színház kistermi bejáratánál található park-
ban. Ugyancsak hagyomány, hogy minden esztendőben 
felkérik a színházi szakma egy-egy ismert személyiségét 
az az évi drámanapi üzenet megfogalmazására. Idén 
Tompa Andrea színházi üzenetét tolmácsolják a társulat 
színészei a koszorúzáson, amelyet a társulat Madár-
zsoké című, Keresztes Attila által rendezett, Tandori De-
zsőre emlékező performanszának előadása követ a 
színház épületében.  

Egy hét, két világnap – egy kevésbé ismert, a civil 
szervezetek közéleti szerepét és fontosságát igazoló és 
népszerűsítő, valamint egy három évtizednyi hagyo-
mánnyal rendelkező, a magyar drámairodalom egyik 
legnagyobb alkotására és annak írójára emlékező, em-
léke előtt tisztelgő esemény. Mindkettő, de főként az 
utóbbi jelzi: a magunk szerény módján a mi régi, de a 
világtengerben csak aprócska szigetnek tekinthető kul-
túránk is beleépítette a maga értékeit az emberiség 
egyetemes tudásának, művészetének, értékrendszerének 
málladozó falába. 

Tárgyal a kormánykoalíció a jövő 
évi állami költségvetésről 

A kormánykoalíció megkezdte a tárgyalásokat a jövő 
évi állami költségvetésről – jelentette be kedden Mar-
cel Ciolacu, a PSD elnöke, emlékeztetve, hogy no-
vemberben végleges formába akarják önteni a 
tervezetet. „Már korábban bejelentettük, hogy idén, 
első ízben a rendszerváltás óta, idejében el akarjuk 
kezdeni a tárgyalásokat az állami költségvetésről, 
hogy a tervezet novemberben kész legyen. Tudják 
önök is, hogy eddig hogyan zajlott a szavazás Romá-
nia költségvetéséről, karácsony előestéjén, nagy si-
etséggel” – nyilatkozta Ciolacu a parlamentben. 
Hozzátette, Nicolae Ciucă miniszterelnök az Európai 
Bizottsággal folytatott tárgyalásokat követően az  
összes minisztertől összegyűjti azokat a javaslatokat, 
amelyeket be lehetne építeni az országos helyreállí-
tási tervbe (PNRR), többek között a nyugdíjakra vo-
natkozóan. (Agerpres) 

Az EU Tanácsa jóváhagyta  
az Ukrajnának szánt 5 milliárd 
eurós hitelt 

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajnának 
szánt 5 milliárd eurós makroszintű hitelt, az uniós 
hozzájárulás segíteni fogja az országot, hogy fe-
dezze az ellene zajló háború okozta finanszírozási 
szükségleteit – tájékoztatott az uniós tanács kedden. 
Az ötmilliárd eurós kifizetés a júniusban Ukrajna új-
jáépítésére, valamint nemzetközi hiteleinek visszafi-
zetésére jóváhagyott 9 milliárd eurót elérő összegű 
makroszintű pénzügyi támogatás legnagyobb részle-
tét jelenti. A rendkívül kedvező feltételekkel nyújtott 
támogatási csomagból egymilliárd euró kölcsönt au-
gusztus elején folyósítottak a kijevi kormánynak. A 
fennmaradó, legfeljebb 3 milliárd eurót – mint írták – 
a lehető leghamarabb biztosítani fogják. Az Ukrajná-
nak megítélt hiteleket a tagállamok által nyújtott ga-
ranciák fedezik, amelyek kiegészítik az uniós 
költségvetésből rendelkezésre álló tartalékokat. A 
makroszintű pénzügyi támogatás finanszírozására az 
Európai Bizottság az EU nevében kölcsönt vesz fel 
a tőkepiacokon. (MTI) 

Népszavazás lesz a luhanszki és 
a donyecki régióban 

Szeptember 23. és 27. között népszavazást tartanak 
a Luhanszki és a Donyecki Népköztársaságban az 
Oroszországhoz való csatlakozásról – közölték ked-
den a két délkelet-ukrajnai szakadár régió kormány-
zatai. A Luhanszki és a Donyecki Népköztársaság 
társadalmi kamarája hétfőn kezdeményezte saját re-
gionális vezetőjénél a referendum kiírását. Kedden 
hasonló kezdeményezés történt a dél-ukrajnai Her-
szon megyében is. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Téglák a falban

Első házként szavazott a szenátus arról az RMDSZ által ki-
dolgozott törvénytervezetről, melynek célja az illegális legel-
tetés visszaszorítása. A jogszabálytervezet értelmében 
megbírságolják azokat, akik engedély nélkül, más személy tu-
lajdonában lévő legelőn vagy mezőgazdasági területen fel-
ügyelet nélkül legeltetik az állatokat. 

Turos Lóránd Szatmár megyei szenátor, az RMDSZ szená-
tusi frakcióvezetője elmondta: „erre a törvénykezdeménye-
zésre azért volt szükség, mert az elmúlt években számos 
panasz érkezett az önkormányzatokhoz és hatóságokhoz a te-
rülettulajdonosok részéről, miszerint termőföldjük rongáló-
dott, sok esetben használhatatlanná vált az illegális legeltetés 
miatt.”  

Az új jogszabálytervezet a gazdák által évek óta felvetett 
problémára ad választ, rögzíti a tehén-, juh-, kecske-, ló- vagy 
sertéstulajdonosok jogait és kötelezettségeit az állatállomány 
legeltetésével kapcsolatban. Ennek értelmében a legeltetés 
idejének és feltételeinek meghatározásához a helyi önkor-
mányzatoknak jóvá kell hagyniuk a legeltetésről szóló rende-

letet, amely a település teljes közigazgatási területén lesz ér-
vényes. Ezt követően a gazdák legeltetési engedélyt igényel-
nek, amely az állatokat felügyelő személy azonosító adatait, 
a legelő tulajdonosának adatait, illetve az engedély érvényes-
ségi idejét tartalmazza. Amennyiben illegális legeltetés gya-
núja merül fel, bárki értesítheti a helyi hatóságokat.  

Fejér László Ödön Kovászna megyei szenátor, a szenátus 
mezőgazdasági bizottságának tagja rámutatott: „A legelőtu-
lajdonosok számára fontos lépés ez az intézkedés, hiszen 
eddig nem volt törvényes eszköz arra, hogy fellépjenek az 
ellen, hogy mások a területeiken engedély nélkül legeltesse-
nek állatokat, emiatt olyan helyzetbe kerülnek, hogy nem tud-
ják használni a termőföldeket. A törvénytervezet ugyanakkor 
bevonja a rendőrséget, csendőrséget és rendészeti szerveket, 
hogy az önkormányzattal együttműködve visszaszorítsák az 
illegális legeltetést.” 

A jogszabálytervezet esetében a végső döntést a képviselő-
ház hozza meg, majd az államelnöki kihirdetést követően lép-
het hatályba. (közlemény) 

Fellépnek az illegális legeltetés ellen

A kormánytöbbség szavazataival elfogadta a képviselőház 
kedden az igazságügyi reformcsomag első törvénytervezetét, 
amely a bírák és ügyészek szakmai szervezete, a Legfelsőbb 
Bírói Tanács (CSM) működését szabályozza. 

Az igazságügyi minisztérium által kidolgozott jogszabály-
csomag az indoklás szerint a Románia által átvett nemzetközi 
jogelveket, valamint az európai intézmények – az Európai Bi-
zottság, az Európa Tanács (ET) alkotmányjogi konzultatív tes-
tületeként működő Velencei Bizottság, valamint az ET 
korrupcióellenes szakértői csoportja, a GRECO – által megfo-
galmazott elvárásokat akarja életbe léptetni. A jogalkotók másik 
célja az, hogy kijavítsák azokat a – nyugati partnerek által bírált 
– törvénymódosításokat, amelyeket 2017-2018-ban, a később 
korrupcióért bebörtönzött Liviu Dragnea akkori szociáldemok-
rata pártelnök regnálása idején fogadott el a parlament. 

A CSM működését, az igazságszolgáltatás megszervezését, 
valamint a bírák és ügyészek jogállását szabályozó három tör-
vény módosítására Románia a nemzeti helyreállítási és ellen-
állóképességi tervben (PNRR) is kötelezettséget vállalt, tehát 
az igazságügyi reformcsomag hatályba léptetésétől is függ, 
hogy Románia lehívhatja-e az uniós helyreállítási alapban szá-
mára elkülönített 29,2 milliárd eurót. 

Stelian Ion volt igazságügyi miniszter, az ellenzéki USR 

képviselője élesen bírálta a – PSD, a PNL és az RMDSZ al-
kotta – nagykoalíció reformelképzelését, amely szerinte a 
2000-es évek elejét idéző központosított hatalmi rendszert 
hozná vissza a román igazságszolgáltatásba. Ludovic Orban 
– a PNL-ből kilépett, ellenzékben politizáló – volt miniszter-
elnök szerint a törvény „inkvizítorrá” teszi a CSM-t, holott az 
alkotmány szerint az a szerepe, hogy „az igazságszolgáltatás 
függetlenségének őre” legyen. 

Az ellenzéki pártok másik kifogása az volt, hogy a kor-
mánytöbbség a parlamenti vitával nem várta meg, hogy a Ve-
lencei Bizottság véleményezze a bukaresti igazságügyi 
minisztérium által kidolgozott igazságügyi törvénycsomagot. 

Gabriel Andronache liberális frakcióvezető, az igazságügyi 
törvényeket előkészítő parlamenti különbizottság elnöke sze-
rint senki sem vádolhatja a kormánypártokat azzal, hogy a 
szakma megkérdezése nélkül, előkészítetlenül vitték a parla-
ment elé az igazságszolgáltatás reformterveit: ezekről két évig 
folyt közvita, a szaktárca pedig beépítette a törvényterveze-
tekbe a mérvadó szakmai testülettől érkezett, többségi támo-
gatást élvező javaslatok többségét. 

Az igazságügyi törvénycsomag első tervezetét 191 szava-
zattal, 83 ellenében fogadta el a képviselőház, a jogszabály 
végső formájáról azonban a szenátus fog dönteni. (MTI) 

Elfogadta a képviselőház az igazságszolgáltatási  
reformcsomag első törvénytervezetét

Környezetvédő szervezetek az uniós taxonómiarendelet 
azon fejezeteinek hatályon kívül helyezését követelik, amelyek 
a nukleáris energiával és földgázzal kapcsolatos tevékenysé-
geket a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevé-
kenységek körébe sorolják – derült ki az érintett civil 
szerveztek hétfőn közzétett közös közleményéből. 

Az Európai Unió taxonómiarendelete szerint a gáz- és 
atomenergia-ágazatok magánberuházásainak szerepük van a 
zöldátállásban, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsék-
léséhez. Átmeneti jelleggel, adott feltételek és átláthatósági 
követelmények mellett ezért megengedi, hogy az iparág egyes 
tevékenységei környezeti szempontból fenntarthatónak minő-
süljenek. A taxonómiáról szóló szabályozás 2023. január 1-
jétől lép életbe. 

Környezetvédelmi civil szervezetek csoportja, köztük a Ter-
mészetvédelmi Világalap (WWF), a Greenpeace, a környezet-
védelmi ügyekben jogsegélyt kínáló jótékonysági szervezet, 
a ClientEarth, a Transport&Environment (T&E – Közlekedés 
és Környezet) nevű nemzetközi civil szervezet, valamint a 
német környezet- és természetvédelmi szövetség (BUND) in-
dítványa azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja felül 
és vonja vissza a jogszabályt. Amennyiben a brüsszeli testület 
nem tesz eleget a kérésnek, a környezetvédők azt tervezik, 
hogy az Európai Unió Bírósága elé viszik az ügyet. 

A szervezetek azzal érvelnek, hogy a taxonómiarendelet üt-
közik más uniós jogszabályokkal, és nem tartja tiszteletben a 
2015-ös párizsi klímavédelmi megállapodás szerinti kötele-
zettségeket sem. Kiemelték: a gázenergia támogatása ellenté-
tes lenne az EU tiszta energiával kapcsolatos céljaival. Káros 
hatással van a környezetre, és hátráltatja az átállást a fenntart-
ható energiaforrások felhasználására. Aláhúzták: a gáz és a 
többi fosszilis tüzelőanyag támogatása aláássa az Európai 
Unió tisztább és olcsóbb energiahordozókat előtérbe helyező 
alapvető céljait. Az energiaárak csökkentése, az energiaellátás 
biztosítása és a környezet védelme érdekében az uniónak visz-
sza kell vonnia a földgáz fenntartható energiaforrásként való 
elismerését – jelentették ki. 

A taxonómiára vonatkozó jogszabály egyes nukleáris ener-
giával és földgázzal kapcsolatos tevékenységeket a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek körébe 
sorol. Az ilyen tevékenységeket felsoroló listát nevezik uniós 
taxonómiának. 

A taxonómiarendelet egyike azoknak a jogszabályterveze-
teknek, melyek révén az uniós bizottság forrásokat biztosítana 
a fenntartható növekedéshez, segítené a zöldberuházásokat, 
és megpróbálná elkerülni a nem fenntartható projektek zöld-
ként történő feltüntetését. (MTI) 

A taxonómiarendelet visszavonását követelik  
környezetvédők 

Brüsszelben hoz létre új központot a 
Mathias Corvinus Collegium (MCC) – 
írta az intézmény az MTI-hez pénteken 
eljuttatott közleményében. 

Az MCC pénteki évnyitójáról beszá-
molva idézték Orbán Balázst, a Mathias 
Corvinus Collegium Alapítvány kurató-
riumi elnökét, aki az eseményen úgy fo-
galmazott: Magyarország 
tudásnagyhatalommá nőtte ki magát, 
amelyben nagy szerepet vállal az MCC. 

Hozzátette: az MCC-nek nem titkolt 
célja a magyar tehetségek gondozása. 

Szalai Zoltán főigazgató a brüsszeli 
központ októberi megnyitásáról el-
mondta: amellett, hogy konferenciák-
nak, könyvbemutatóknak is otthont ad, 
a jövőben diákjaik rendszeresen járhat-
nak tanulmányutakra is. Ezzel támogat-

hatják a fiatalokat abban, hogy jobban 
megismerjék az európai politikai és gaz-
dasági folyamatokat – jegyezte meg. 

A főigazgató az elkövetkező időszak 
programjait ismertetve kiemelkedő fon-
tosságúnak nevezte a szeptember végén 
tartandó MCC Budapest Summit nem-
zetközi konferenciát, amelyen az orosz–
ukrán háború gazdasági következményei 
lesznek a középpontban. 

A közlemény szerint ősztől a Visiting 
Fellowship Program részeként tizenöt 
külföldi szakember erősíti az MCC ok-
tatói állományát. Közülük a tanévnyitón 
Ács Zoltán magyar származású amerikai 
kutató a nemzeti identitás fontosságát 
hangsúlyozta, Peter Boghossian ameri-
kai filozófus és Csepregi Gábor magyar 
származású kanadai filozófus, filozófiai 

antropológus a kritikus gondolkozásra 
ösztönözte a diákokat, míg John Laugh-
land, az Oxfordi Egyetem alumnusa a 
háború okozta gazdasági és politikai ne-
hézségekről beszélt. 

Az idei évben, az MCC-ben rekord-
számú, csaknem 6000 hallgatóval kez-
dődött meg a tanév 24 képzési 
helyszínen – jelezték. 

A felső tagozatos általános iskolások-
nak szóló Fiatal tehetség program a Kár-
pát-medence huszonhárom városában 
mintegy 1500 diákkal indul, a Középis-
kolásprogramban tizenöt központban 
3700, az Egyetemi programban pedig 
hét központban 600 diák tanul szeptem-
bertől. Emellett roma tehetség-, valamint 
közéleti programokat is indítanak – áll a 
közleményben. (MTI) 

Brüsszelben hoz létre új központot az MCC 
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A MOGYTTE első évet kezdő 
orvos-, fogorvos-, gyógysze-
rész és egészségügyi asszisz-
tens hallgatóit leendő 
tanáraik részvételével a törté-
nelmi egyházak képviselői lát-
ták el égi és földi útravalóval 
a marosvásárhelyi Vártemp-
lomban tartott hétfő esti 
egyetemi évnyitó ünnepsé-
gen. 

A lelkészi útmutatót Furó Félix 
református, Pap Noémi evangélikus 
lelkész, András Csaba jezsuita atya 
és Bálint Mihály unitárius segédlel-
kész fogalmazta meg.  

A rájuk nehezedő fölösleges ter-
hektől megszabadulva, állhata- 
tossággal, kitartással, tanulmánya-
ikban, munkájukban felfele ívelve, 
hitben elöl járva, példát mutatva 
fussák be az előttük álló utat, lélek-
ben ne fáradjanak el, örvendjenek 
annak, ahova saját erőfeszítéseik 
eredményeként eljutottak. Mert 
nem mindegy, hogy ezentúl hova 
tartoznak, hol töltik el a mindennap-
jaikat, és mi felé halad az életük. A 
vállalt úton el lehet fáradni, el lehet 
csüggedni, de ellen kell állni a kí-
sértésnek, amiben Jézus példája se-
gíthet. A cél az, hogy növekedjenek 
hitben, szeretetben, tudásban, egy-
más megismerésében, és tapasztal-
ják meg az örömöt, szeretetet és a 
gondviselést. A fohászban a hálaa-
dáson túl az ismeretekben, bölcses-
ségben, emberségben, építő 
kapcsolatokban való gyarapodás 
iránti kérelem hangzott el, majd a 
közösen elmondott Miatyánkkal és 
zsoltárral zárult a jelen lévő lelké-
szek szolgálata.  

A továbbiakban prof. dr. Nagy 
Előd, a marosvásárhelyi Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Technológiai és 
Tudományegyetem rektorhelyettese 
köszöntötte a jelenlévőket. Hangsú-
lyozta, hogy tradíciója van annak, 
hogy a magyar tagozat külön évnyi-
tót szervez. Ennek célja a hagyomá-
nyok tisztelete, valamint a jövőbe 

vetett hit és a megmaradás megval-
lása. Beszédében a délelőtti hivata-
los nyitóünnepségen elhangzott 
mondatra utalt, miszerint az egye-
tem az a hely, ahol nem lehet min-
dig tudni, hogy melyik fél ad és 
melyik kap többet. Tanárként na-
gyon sokat kapnak a hallgatóktól, 
és természetesen igyekeznek leg-
jobb tudásuk szerint adni is. A ta-
nács pedig úgy szólt, hogy az 
elsőéves diákok is igyekezzenek a 
legtöbbet kihozni magukból. 
„Büszkén vállaljátok a magyarságo-
tokat, és nyilvánítsátok is ki az 
egyetemi szférában, annak ellenére, 
hogy az utóbbi években az egyete-
men sokszor nem az történt, amit 
szerettünk volna (az egyesítés, az új 
oktatási és vizsgarendszer), de 
abban szerepünk van, hogy a ma-
gyar szó nem hal el”. A közös fel-
adat a magyar nyelvű orvos-, 
gyógyszerész- és más egészségügyi 
képzés megtartása, és annak bizto-
sítása, hogy tíz, húsz év múlva is le-
gyenek olyan szakemberek, akik az 
erdélyi magyarság egészsége érde-
kében cselekszenek, amihez kitar-
tást és sikert kívánt.  

A továbbiakban dr. Szász József 
egyetemi docens, az Általános Or-
vosi Kar dékánhelyettese gratulált 
az elsőéveseknek a befektetett mun-
káért, majd kifejtette, hogy a múlt, 
a hagyományok tisztelete, valamint 
a jelen kihívásai az oktatókat a mi-
nőségi képzésre ösztönzik, a diáko-
kat pedig annak megértésére, hogy 
mai komplex, bizonytalan vilá-
gunkban a legjobb befektetés jó 
szakemberekké válni a szakmai is-
meretek folytonos gyarapításával. 
Ehhez egy mentor kiválasztására 
van szükség, aki jó tanácsokkal látja 
el a hallgatót. A feltételek adottak, 
hiszen minden átrendeződés dacára 
az egyetem az EU-ban is elismert 
szakembereket képez. Azoknak, 
akik arra törekednek, hogy tanul-
mányaik végén odébb álljanak, azt 
mondta, hogy sehol sem könnyű, és 
az utóbbi években lényeges válto-
zások történtek itthon is. A kuta-
tásba is már az első évektől be lehet 

kapcsolódni, a tudományos diák-
köri konferenciákon (TDK) elért 
eredmények azt bizonyítják, hogy 
akinek komoly a szándéka, jó szak-
emberré válhat.  

A dékánhelyettes arra is felkészí-
tette a hallgatókat, hogy gyakran 
barátságtalan ellenszélben kell 
helytállni a pálya kezdetén és ké-
sőbb is, de ez bárhol máshol a vilá-
gon előfordulhat. Ennek a 
felismerése adjon erőt, kitartást, 
hogy még erősebbé válva haladja-
nak előre a választott úton – biztatta 
a hallgatókat, és felhívta a figyel-
müket a nagyon aktív diákszövetség 
nyújtotta lehetőségekre.  

„Gyógyítani a legszebb érzés a 
világon. És a betegünket meggyó-
gyítani a sikernek olyan érzése, 
amiről a külvilágnak fogalma sem 
lehet” – idézte dr. Diósszilágyi Sá-
muel híres makói orvos szavait 
Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke. Tette ezt azzal a meggyőző-
déssel, hogy a gyógyítani, a segíteni 
akarás vezette erre a pályára az el-
sőéves hallgatókat is, és már most 
tudják, hogy változtatni szeretnének 
a jelenlegi egészségügyi rendsze-
ren.  

Ami azért is fontos, mivel ma-
napság nincsen olyan nap, hogy ne 
hangzana el panasz az egészség-
ügyre vonatkozóan. Ezek a gondok 
beárnyékolják az orvosok és egész-

ségügyi asszisztensek munkáját, 
akikről kevés nyilvános dicséret 
hangzik el. Ennek ellenére az erdé-
lyi magyar közösségnek nagy szük-
sége van orvosokra, 
gyógyszerészekre, mert ameddig 
van utánpótlás, addig van remény a 
problémák egy részének a megoldá-
sára.  

Ahogy a felolvasott Mikszáth 
Kálmán-idézetből is kiderült, nem 
könnyű szakma, amelyet választot-
tak, hiszen egy orvosnak emberként 
is helyt kell állnia, viszont sok elég-
tétellel járhat a legszebb hivatásnak 
tartott gyógyítás. Ehhez kívánt 
munkakedvet, kitartást és azt, hogy 
az egyetem elvégzése után itthon is 
megtalálják a helyüket, és örömmel 
gyakorolják hivatásukat.  

Végül az ünnepségen jelenlévő 
Tóth László csíkszeredai főkonzul 
köszöntötte Magyarország kormá-
nya nevében a jelenlévőket. Beszé-
dében a 125 éve született Tamási 
Árontól idézte az idei emlékév mot-
tóját: „Nincs módunkban kitérni a 
hűség elől”. Hűség a családunkhoz, 
a közösségünkhöz, az elődeinktől 
kapott értékekhez, hűség a nemze-
tünkhöz. Tamási Áron megértette, 
és bennünket is figyelmeztet, hogy 
az élet értelmét itthon, a szülőföld-
del való bensőséges kapcsolatban 
kell keresni. Ez a kapcsolat pedig 
nagyon bonyolult és összetett, de 

benne kiemelt helyen van az anya-
nyelv. Elsősorban a beszélt anya-
nyelvnek, de nemcsak annak, 
hanem a zenei és vizuális anya-
nyelvnek is, és meggyőződése sze-
rint ugyanolyan kiemelt helye van a 
tudományos szakmai anyanyelvnek 
is. Annak, hogy a közigazgatásban, 
a jogi életben, a műszaki szférában 
vagy az orvoslásban anyanyelven 
gondolkodjunk, és anyanyelven fe-
jezzük ki magunkat. Ezért különle-
ges jelentősége és súlya van az 
erdélyi magyar orvosképzés újabb 
tanévnyitójának, hiszen ez a bizto-
síték arra, hogy évtizedek múlva is 
lesz orvosi ellátás, orvostudományi 
gondolkodás Erdélyben.  

A továbbiakban újra Tamásit 
idézte azzal kapcsolatosan, hogy a 
legnyomorúságosabb helyzetekben 
is lehet előre tekinteni, és az önfel-
adás, befele fordulás helyett a kez-
deményező cselekvést kell 
választani, áradás idején tudni és 
merni is az árral szemben úszni.  

Bár nincs önálló állami magyar 
orvosi egyetem és önálló magyar 
orvosképzés, ez nem csüggedésre 
kell okot adjon, hanem arra, hogy 
Tamási szellemében az árral szem-
ben úszva határozottan kiálljanak 
önmagukért, oktatóikért, intézmé-
nyükért, közösségükért, amiben se-
gítségre számíthatnak – 
hangsúlyozta a főkonzul.

Bodolai Gyöngyi

Támogatva és ellenszélben  
Jó tanácsokban nem volt hiány

Utcafórumot indít Marosvásárhelyen 
az elkövetkező időszakban az RMDSZ 
marosvásárhelyi szervezete. A cél az, 
hogy feltérképezzék azokat a megol-
dásra váró problémákat, amelyek az 
egyes lakónegyedekben élő városla-
kókat foglalkoztatják. A héten induló 
utcafórummal kapcsolatos részleteket 
tegnap sajtótájékoztatón ismertette 
Kovács-Mihály Levente RMDSZ elnök, Por-
tik Vilmos alpolgármester és Frunda 
Csenge frakcióvezető. 

Kovács Mihály Levente elmondta: a kez-
deményezés a városi konzultációs projekt 
része, ugyanis a marosvásárhelyi RMDSZ, a 
frakció számára fontos szempont, hogy mit 
szeretnének a városlakók, milyen problémák 
foglalkoztatják őket, és ezekre a gondokra 
önkormányzati szinten próbálnak megoldá-
sokat találni, ezáltal is segítve a polgármester 
munkáját.  

– Tekintettel arra, hogy az önkormányzati 
ciklus feléhez értünk, és míg ezelőtt két évvel 
a csapat minden tagja arra fókuszált, hogy a 
várost visszaadjuk a vásárhelyieknek, ez 
megtörtént, kaptunk egy hatalmas megbíza-
tást, a választóink bizalmat szavaztak ne-
künk, és ennek a felelőssége a vállunkon van, 
be kell bizonyítanunk, hogy nemcsak a kam-
pányban vagyunk jó harcosok, hanem a dol-
gos hétköznapokban is megálljuk a 
helyünket, és jó gazdái tudunk lenni a város-

nak – mutatott rá az elnök. Hozzátette, nem-
csak a marosvásárhelyi, hanem a Maros me-
gyei RMDSZ is elindított egy megyejáró 
körutat; a cél ugyanaz, meg szeretnék tudni, 
mit gondolnak a választók, melyek azok az 
égető problémák, amelyekre az elkövetkező 
időszakban megoldást kellene találni. A nyá-
ron Marosvásárhelyen kísérleti jelleggel már 
sor került egy utcai találkozóra, most azon-
ban, a szabadságok lejártával rendszeressé te-
szik ezeket, és a város összes körzetét lefedik 
majd. Az utcafórum állandó résztvevői 
Frunda Csenge frakcióvezető és Portik Vil-
mos alpolgármester lesznek, de mellettük a 
körzetek képviselői, valamint a helyi tanácso-
sok is bekapcsolódnak a kezdeményezésbe. 
Az utcafórumon felvetett témák alapján ké-
szül egy problématérkép Marosvásárhely leg- 
égetőbb gondjairól, ami az elkövetkezendő 
időszak tervezésében nagy szerepet játszik 
majd – hangzott el. 

A találkozót megelőzően a lakónegyedek-
ben, a tömbházak bejáratánál kihelyezett pla-
kátokon tájékoztatják az ottlakókat a pontos 
helyszínről és időpontról, illetve meghirdetik 
a közösségi médiában is a városi szervezet 
Facebook-oldalán. A legközelebbi utcafó-
rumra szeptember 22-én, csütörtökön 16.30-
tól kerül sor a felsővárosi református 
egyházközség udvarán, szeptember 28-án, 
szerdán 17 órától a Maros Művészegyüttes 
előadóterme előtt a kövesdombi lakókat, 29-
én, csütörtökön pedig 17 órától a Mimóza 
utca 5–6. és 3-as számok között a Budai ne-
gyed lakóit várják. Ezzel párhuzamosan egy 

találkozósorozatot is el fognak indítani, töb-
bek között pedagógusokkal, egyházi elöljá-
rókkal, a művelődési élet képviselőivel, a 
nyugdíjasokkal, illetve fiatalokkal is, hogy a 
város ügyeiről, az őket érintő problémákról 
tájékozódjanak. 

Frunda Csenge hangsúlyozta: a frakció, 
valamint a városi szervezet célja, hogy párbe-
szédet teremtsenek a vásárhelyiekkel, és fel-
térképezzék azokat a problémákat, amelyeket 
majd a tanács elé tudnak terjeszteni, illetve a 
szaktestületekben megoldásokat tudnak 
ezekre keresni, akár tanácsi határozatok for-
májában. Fontos számukra, hogy döntésho-
zókként olyan témákat próbáljanak felkarolni, 
amelyek a vásárhelyiek mindennapi életében 
hangsúlyos szerepet játszanak. Mint mondta, 
az egyes helyszíneken meghirdetett fórumok-
hoz bárki csatlakozhat, ellenben mindig az 
adott lakónegyedben felmerülő problémák él-
veznek majd prioritást.  
Sok esetben egészen apró dolgok  
zavarják a városlakókat 

Portik Vilmos alpolgármester rámutatott, a 
napokban a helyi rendőrség munkájának a 
hatékonyabbá tétele érdekében folyamatosan 
találkoztak a különböző városrészekben a la-
kótársulási elnökökkel, illetve az ottlakókkal, 
és sok esetben olyan hétköznapi problémákat 
említenek, amelyeknek semmi köze a helyi 
rendőrség tevékenységéhez. Mint mondta, 
önkormányzati munkájuk során hajlamosak 
azt gondolni, hogy az emberek óriási válto-
zásokat, látványos infrastrukturális beruházá-

sokat várnak el tőlük, ellenben terepen, a vá-
roslakókkal beszélgetve kiderül, hogy ennél 
apróbb dolgok zavarják őket, például, hogy a 
fák lombjától nem jut kellő fény a lakásba, 
vagy a szemetet nem szedik össze rendszere-
sen, vagy a gyerekek a késő esti órákban is 
zajonganak az ablakuk alatt, tehát bebizonyo-
sodott, hogy a nagy tervek mellett ezekre az 
apróbb dolgokra is oda kell figyelniük. 
Az utcai találkozókon,  
illetve online is kitölthető a kérdőív 

A városlakókat foglalkoztató problémák 
feltérképezésében az utcafórummal párhuza-
mosan a segítségükre lesz egy kérdőív is, 
amelyet nemcsak a lakónegyedi találkozó-
kon, hanem online, a vasarhelyirmdsz.ro hon-
lapon is kitölthetnek azok, akik hangot 
szeretnének adni a véleményüknek. A kérdő-
ívet névvel és elérhetőséggel lehet kitölteni, 
azonban a végén a válaszadók beleegyezésü-
ket adhatják, de meg is tagadhatják azt, hogy 
a szervezet ezeket az adatokat tárolja, illetve 
felhasználja. A kérdőívet kitöltőnek meg kell 
jelölnie a lakónegyedet, ahol lakik, ugyanak-
kor rákérdeznek többek között arra, hogy mi 
az a probléma az adott környéken, amire a 
városvezetésnek fokozott figyelmet kellene 
fordítania, illetve, hogy a válaszadó szerint a 
városban a dolgok jó vagy rossz irányba ha-
ladnak-e, az utóbbi két évben mit tart a vá-
rosvezetés részéről az eddigi legnagyobb 
megvalósításnak, illetve legrosszabb döntés-
nek – ismertette röviden a kérdőív tartalmát 
az alpolgármester. 

Utcafórum Marosvásárhelyen 
A lakosságot foglalkoztató problémákat szeretnék feltérképezni 
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S  zékely Endre nyomáti tanító kultúr-
otthont épített szülőfalujában a het-
venes évek közepén, emellett 

nemcsak írni, olvasni, hanem táncolni is 
megtanított több nemzedéknyi gyermeket és 
fiatalt, köztük sok roma diákot. Egyebek mel-
lett erről is mesélt a hajdani pedagógus – aki 
ma már a falu legidősebb emberének számít 
–, és csupa derű, „nem eresztjük el magun-
kat” elszántsággal serénykedő felesége, 
Margit, aki szintén a tanügyben kezdte a fel-
nőttéletet. Az 56 esztendeje házasságot kö-
tött, kedves, békés pár nyomáti otthonában, 
Endre bácsi szülőházában látott vendégül. 

Először Margit néni mesél. Nagyváradról 
került a nyárádmenti községbe a kolozsvári 
egyetem elvégzése után. Két testvére is a kin-
cses városban folytatott felsőfokú tanulmá-
nyokat. Húga, Lipcsei Márta költő örökölte 
édesanyjuk irodalmi hajlamát, Margitot in-
kább az oktatás vonzotta. Az egyetem után 
matek-fizika szakos tanárként helyezték ki 
Nyárádgálfalvára, ahol későbbi választottja 
természetrajzot tanított. Szerelmük egy szü-
reti cigánybálban kezdődött, ahol a tánccso-
portvezetőnek járó szőlőkoszorút a fiatal 
tanár az új kolléganőnek adta.  

Arra kérem Endre bácsit, idézze fel ő is az 
egymásra találásig vezető utat.  

– Édesapám, Székely József a közigazga-
tásban dolgozott. Jött a háború, a fogság, és 
anyám magára maradt két gyermekkel, Mi-
hály bátyámmal és velem. Ínséges idők vol-
tak, mégis mindkettőnket Marosvásárhelyen, 
a Bolyai líceumban taníttatott, ahol édes-
apám egykori osztálytársa volt az igazgató, 
így nem kellett tandíjat fizetnünk. A bátyám 
aztán orvosi egyetemre ment, én Udvar-
helyre, a pedagógiai főiskolára. Amíg a test-
vérem egyetemista volt, dolgoztam, hogy 
meglegyenek a taníttatáshoz szükséges anya-
giak – érettségi után Erdőszentgyörgyön vol-

tam öt éven át technikus –, miután pedig be-
kerültem a főiskolára, ő támogatott. A peda-
gógusi pályát Jobbágytelkén kezdtem, 
azután tettek át Gálfalvára, ahol nyolc évig 
tanítottunk együtt a feleségemmel. 

– 1965 szeptemberében kerültem abba az 
iskolába, és 1966 februárjában felhúztuk a 
jegygyűrűt. Az esküvőt 1967 nyarán, a tanév 
végén tartottuk – villantja fel az ünnepi élet-
mozaikokat Margit néni, aki három fiúnak 
adott életet. 

– Nem féltünk a gyermekvállalástól, jöttek 
is egymás után: 1967-
ben Endre, 1970-ben 
Csabi, két évre rá Laci 
– sorolja az édesanya, 
majd a későbbiekben 
azt is elbeszéli, hogy nagy bánatára a gyer-
meknevelésből kevésbé tudta kivenni a ré-
szét, mint párja.  

Endre bácsi a tanítás mellett gazdálko-
dott, „teli volt az istálló állattal” – mondja. 
1972-ben egy családi tragédia, édesapja ha-
lála rázta meg a házaspár életét. Akkor ke-
rült haza a gálfalvi tanár Nyomátra 
tanítónak, felesége pedig versenyvizsgázott 
a marosvásárhelyi számítóközpontba, ahova 
fel is vették programozónak. Ettől kezdve a 
fiatal édesanya sokkal kevesebb időt tudott 
a családdal tölteni, mint amennyit szüksé-
gesnek érzett. Visszatekintve úgy gondolja, 
szerepet cserélt a férjével, legkisebb fiuk szó 
szerint neki „a nyakában nőtt fel”. Fehér-fe-
kete fényképet mutat Margit néni, fess fiatal-
ember néz szembe a kamerával, lábába apró 
legényke kapaszkodik. 

– Amikor Laci egyszer megkérdezte, hol 
van az édesanyja, azt mondtam neki, hogy 
kenyeret kell keresnie. Erre ő kinyitotta a 

dupla szekrényünket, amelynek az egyik fe-
lében játék, a másikban kenyér volt, és mél-
tatlankodva mondta: „itt a kenyér, miért 
keresi?” – meséli az édesapa. 

Nyomáton négy elemivel működött az is-
kola, és amikor a legnagyobb fiúcska, Endre 
ötödik osztályba készült, több év várakozás 
után Margit munkahelyéről végre jóváha-
gyást kapott a házaspár lakásvásárlásra. Ak-
koriban hirdettek meg egy ötszobás 
tömbházlakást Marosvásárhelyen, a Novem-
ber 7. lakónegyedben. Az ára miatt más nem 

tartott igényt az ingat-
lanra, így megvehették. 
Ettől kezdve mindhá-
rom gyerek a városban 
tanult. Endre bácsi 

közben – hogy özvegy édesanyját támogassa, 
és a gazdaságot is rendezni tudja – kétlaki 
életmódra kényszerült. Mindennap hajnali 4-
kor kelt, indult az állatokhoz, aztán az isko-
lába, délután pedig a saját családjára is időt 
kellett fordítania. 

– Hátulról mozgattam az életet, mert 
annak menni kellett – jegyzi meg. Amikor 
1991-ben kórházba került, a párja hazament 
óvónőnek Nyomátra. Akkoriban oszlott fel a 
számítóközpont, és Margit néninek a Bolyai 
líceumban ajánlottak fel informatika szakos 
tanári állást, de a karrier helyett a családot 
választotta.  

A házaspár egymást kiegészítve körvona-
lazza a fiúk sikeres, szép életpályáját. Mind-
hárman a Papiuban tanultak, majd Endre a 
Bolyai líceumban járt középiskolába, azután 
Temesváron energetika szakon végzett egye-
temet. Mivel Udvarhelyen 14-en voltak egy 
helyre a felvételin, Csabit a vásárhelyi 
román tannyelvű pedagógiai középiskolába 

irányították a szülők – Margit néni idővel azt 
is „kijárta”, hogy a tantárgyak közé a ma-
gyar irodalom is bekerüljön. Tanulmányai 
befejeztével Jeddre került tanítani, a rend-
szerváltást követően pedig Debrecenben 
pszichológia szakon szerzett felsőfokú okle-
velet. Laci a Petru Maior egyetemen infor-
matikát tanult, az első egyetemi év után 
azonban köztársasági ösztöndíjjal Magyar-
országra került. A jó képességű fiatalem-
berre ott figyelt fel egy amerikai magyar, 
akinek a meghívására Amerikában vett részt 
minőségügyi mérnökképzésen. A későbbiek-
ben ösztöndíjasként Prágában, Londonban 
és Tajvanban is képezhette magát. Mindhá-
rom fiatalember Magyarországon alapított 
családot, és a szakmájukban dolgoznak. A 
gyermekáldás se kerülte el őket, Endrének 
egy fia és egy lánya, Csabinak két fia, Laci-
nak három lánya van. 

Székely Endre a pedagógusi pályán töltött 
évtizedek alatt főszerepet vállalt Nyomát fel-
lendítésében – kanyarodunk vissza a hosszú 
életút talán legjelentősebb szakaszához. A 
néptanács pártbizottságának titkárhelyette-
seként kultúrotthont épített a lelkes falukö-
zösséggel, leköveztette a település sáros 
utcáit, amelyeken azelőtt esős időben csak 
gólyalábon lehetett járni, a vadonatúj  
kultúrotthonban falutalálkozókat szervezett, 
hazahíva az elszármazottakat, néptánccso-
portjaival pedig elmaradhatatlan volt a nyá-
rádmenti versenyekről. Fontosnak tartotta a 
hagyományápolást, és azt is tudta, hogyan 
kell szólni minden gyermekhez, a purdékat 
sem „nyakalta meg”, ha csintalankodtak. 
Tanítói elhivatottságát mi sem igazolja job-
ban, mint az a sokgyermekes cigányasszony, 
aki nem olyan rég külföldi munkára  
készülő, írástudatlan felnőtt fiát Endre bá-
csihoz és hitveséhez küldte betűvetést ta-
nulni.  

2022. szeptember 19-én világtör-
ténelmet írtunk. Ezen a napon te-
mették II. Erzsébet királynőt, a 
leghosszabb ideig regnáló brit ural-
kodót, a világszinten második leg-
hosszabb ideig trónon lévő 
államvezetőt. Egy történelmi idő-
szak zárul be ezzel. Miközben ke-
gyelettel búcsúzunk tőle, és 
ükanyjára, Rhédey Klaudiára gon-
dolunk, nem feledhetjük, hogy 125 
évvel ezelőtt Farkaslakán megszü-
letett Tamási Áron. 

„Nincs módunkban kitérni a 
hűség elől.” Tamási Áron 125 Em-
lékév – hirdeti az óriásplakát, amely 
Farkaslakán a falu szülöttére irá-
nyítja a figyelmet. A temető mögötti 
virágos parkban, a két cserefa kö-
zötti síron, mint mindig, nemzeti 
színű szalagok gyűjteménye. Szem-
ben a Hargitáról származó sok ton-
nás bazalttömb síremlék, 
„többtonnás hegyi beszéd”, a szülő-
földhöz ragaszkodás legjellegzete-
sebb erdélyi alkotása. A kövön ez a 
felirat olvasható: „Törzsében szé-
kely volt, fia Hunniának. Hűséges 
szolgája bomlott századának.” A fa-
ragóművészek, Szervátiusz Jenő és 
fia, Tibor tiszteletére munkásságu-

kat ismertető fényképkiállítás láto-
gatható az egykori elemi iskola 
épületében, ahol a Kossuth-díjas író 
elsajátította a betűvetés rejtélyeit. A 
sírhoz elzarándokoló utas további 
szabadtéri fotókiállítást tekinthet 
meg, amely a végakarata szerint a 
szülőfalujában eltemetett Tamási 
Áron életútját, alkotói pályafutását 
ismerteti. Az összkép a szomszédos 
Ábel Bölcsője panzió székely kapu-
jának feliratával zárul: „A madár-
nak szárnya van és szabadsága, az 
embernek pedig egyetlen szülő-
földje és sok kötelessége.” 

Egyébként ötven éve, az emlék-
hely létrejötte utáni esztendőben 
Tamási szülőházát múzeummá nyil-
vánították, hogy megőrizze az író 
tárgyi és szellemi jelenlétét. Tamási 
Áron egy közel százötven éves, fa-
boronás, háromosztatú, zsindelyes 
házban született 1897. szeptember 
19-én. Születésének 125. éve alkal-
mat nyújt mindannyiunk számára, 
hogy sírjához elzarándokoljunk, 
emlékét ápoljuk a nagyvilágban ott-
hont kereső és találó, szülőföldünk-
höz ragaszkodó lelkülettel. 

 
Dr. Ábrám Zoltán 
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Tamási Áron 125 Tamási Áron portréja
Százhuszonöt éve, 1897. 
szeptember 20-án született 
Tamási Áron Kossuth-díjas 
író, az Ábel-trilógia szerzője. 
Az MTVA Sajtóarchívumának 
portréja: 

A székelyföldi Farkaslakán (ma 
Lupeni, Románia) látta meg a nap-
világot szegény, sokgyermekes 
földművescsaládban. Kisgyerek-
ként a bal tenyere súlyosan megse-
besült, és mint mezei munkára 
alkalmatlan kezdhette meg iskoláit 
Székelyudvarhelyen. 1917-ben ha-
diérettségit tett, és a gimnázium-
mal párhuzamosan a tiszti iskolát 
is elvégezte. 1918-ban részt vett a 
piavei csatában, helytállásáért vi-
tézségi érmet és néhány nap sza-
badságot kapott, amelynek letelte 
után már nem tért vissza a frontra. 
1918 novemberében a kolozsvári 
egyetem jogi karára iratkozott be, 
de amikor románul kezdtek ok-
tatni, átjelentkezett a kereskedelmi 
akadémiára. Diplomájának meg-
szerzése után bankoknál dolgozott, 
ekkor indult írói pályafutása is: 
1922-ben a Szász Tamás, a pogány 
című novellájával megnyerte a Ke-
leti Újság novellapályázatát. 

1923-ban a jobb megélhetés re-
ményében vagy csak kalandvágy-
ból az Egyesült Államokba utazott, 
ahol alkalmi munkákból élt, majd 
banktisztviselőként dolgozott. 
Kínzó honvágyát írással enyhítette, 
hazaküldött novelláiból állt össze 
Lélekindulás (1925) című kötete. A 
székely népballadák, népi mókák 
világát idéző könyvre felfigyelt a 
közönség és a kritika is. 1926-ban 
hazatért Kolozsvárra, az Újság 
munkatársa lett, kapcsolatba került 
az Erdélyi Helikon és a Korunk kö-
rével is. 

1932-ben jelent meg legnépsze-
rűbb regénye, az Ábel a rengeteg-
ben, amely később az Ábel az 
országban és az Ábel Amerikában 
című kötetekkel trilógiává állt 
össze. A Hegedűs Géza által „fe-
nyőillatú remekműnek” aposztro-

fált regény zárómondata mára szál-
lóigévé vált: „Azért vagyunk a vi-
lágon, hogy valahol otthon 
legyünk benne”. Későbbi műveit, 
a Jégtörő Mátyás című regényt, 
majd színműveit (Énekes madár, 
Tündöklő Jeromos, Csalóka szi-
várvány) is erős költőiség, a nép-
mesék varázslata jellemezte. 

Többször is kitüntették a Baum-
garten-díjjal (1929, 1930, 1933, 
1943), valamint 1940-ben átve-
hette a Corvin-koszorút is. 

Az író 1944-től Budapesten élt, 
1945-47 között a Nemzetgyűlés 
képviselője, 1943-tól 1949-ig az 
MTA levelező tagja volt. A kom-
munista diktatúra kiépülése, 1949 
után a mellőzöttség lett osztályré-
sze, ebben az időben jeleneteket, 
bábjátékokat írt. Csak 1953-ban je-
lenhetett meg önéletrajzi visszaem-
lékezéseinek újabb kötete, a 
Bölcső és bagoly, valamint a Hazai 
tükör című regénye. 

1954-ben Kossuth-díjat kapott, 
s tagja lett az újjászervezett Haza-
fias Népfront Országos Tanácsá-
nak. Az 1956-os forradalom idején 
a rádióban is felolvasott Magyar 
fohász című írásában hitet tett a 
forradalom mellett, és a Pa-
rasztszövetség újjászervezését 
szorgalmazta. A forradalom 
leverése után az Írószövetség 
decemberi gyűlésén felolvasta 
a Gond és hitvallás című nyi-
latkozatot, amelyben kiállt a 
levert forradalom célkitűzései, 
eszményei mellett. Egy évvel 
később, nem kis nyomásra, el-
határolta magát a forradalom-
tól, de a hatalmat az erkölcsi 
és esztétikai értékek méltány-
lására kérte. 1959-ben részt 
vett az Írószövetség újjáalakí-
tásában, 1963-ban a Béketa-
nács elnökségi tagja lett. 

Egyre súlyosbodó beteg-
sége miatt 1965-től kórházi 
ápolásra szorult, utolsó művét, 
a Vadrózsa ága című vissza-
emlékezését már betegágyán 

mondta tollba feleségének. 
1966. május 26-án halt meg Bu-

dapesten, végrendelete szerint szü-
lőfalujában, Farkaslakán helyezték 
nyugalomra. 

Özvegye 1990-ben Tamási 
Áron-díjat alapított. Az írót a Digi-
tális Irodalmi Akadémia 1999-ben 
posztumusz tagjává választotta. 
Nevét több intézmény is viseli, is-
kolák, valamint az 1948-ban ala-
kult sepsiszentgyörgyi színház is. 
Az Ábel-trilógiából és több más 
művéből tévéjáték is készült, szín-
műveit sorra tűzik műsorukra a 
színházak, legutóbb idén augusz-
tusban a Nemzeti Színházban mu-
tatták be a Tündöklő Jeromos című 
darabját. 

Születésének 125. évfordulójára 
2022. január elején a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikai államtit-
kársága Tamási Áron-emlékévet 
indított, amelynek programjában 
Magyarországon, a Kárpát-meden-
cében és a diaszpórában is számos 
esemény, köztük színházi előadá-
sok, kiállítások, irodalmi estek, 
próza- és esszéíró verseny, novel-
lapályázat és illusztrációs pályázat 
szerepelnek. 

Forrás: Wikipédia

A nagy háború… –  
az Év Kiállítása cím várományosa  

Szeptember 17-én az Év Kiállítása 2022 díjra jelölték a Maros Megyei 
Múzeum Néprajzi és Népművészeti Osztályán (Rózsák tere 11. szám) be-
rendezett Maros mentiek a nagy háború lövészárkaiban című kiállítást. A 
verseny eredményét később hirdetik ki a https://pulszky.hu hivatalos hon-
lapon. A Maros mentiek a nagy háború lövészárkaiban című kiállítás 
2021. június 11-én nyílt meg, és három kurátor szakmai együttműködé-
sével jött létre, ötlete 2017-re nyúlik vissza, a tárlat egyszerre állít emléket 
az első világháború és a nagy egyesülés centenáriumának. A kiállítás a 
múzeum három részlegének (történelem, néprajz és régészet) együttmű-
ködésével jött létre, ami ritka jelenség a múzeumi világban. Négy tema-
tikus egységből áll: a katonák frontélményei, a háború hatása a civil 
lakosságra, a rendszerváltás Marosvásárhelyen és Maros megyében, va-
lamint a lövészárkok és a légi régészet közötti kapcsolat. A háborút be-
mutató rész nem időrendi, és nem is konkrét eseményeket mutat be, a 
hangsúlyt az egyszerű katona frontélményére helyezi, függetlenül hadse-
regtől, nemzetiségtől vagy frontszakasztól. 



Az alkalmazottak száma Erdélyben 2022 
júniusában 2044 ezer főt tett ki, mely az előző 
év azonos időszakához képest 2,2%-os, 43,7 
ezer főnyi növekedést jelent.  

Romániában 2022 júniusában az országos, 
egy főre jutó nettó átlagkereset 3977 lej volt, 
mely 2021 azonos hónapjához képest 12,3%-
os növekedést mutat, viszont amennyiben re-
álértéken, vagyis a fogyasztói árindex 
figyelembevételével nézzük ezen változást, 
2,4%-os csökkenést észlelhetünk. Erdélyben 
az egy főre eső nettó átlagkereset 3711 lej 
volt, mely az előző év júniusához képest 
12,7%-os (418 lejes) növekedést jelent. Szé-
kelyföldön 3031 lej, a Partiumban 3209 lej, 
Közép-Erdélyben pedig 4409 lej volt június-
ban a nettó átlagkereset. 

A regisztrált munkanélküliek száma 2022 
júniusában 62,9 ezer fő volt Erdélyben, egy 
év alatt 12,4 ezer fővel (16,5%-kal) csökkent 
az álláskeresők száma. 
Alkalmazottak száma 

Romániában az alkalmazásban állók 
száma 2022 júniusában 5056 ezer főt tett ki, 
mely az előző év azonos időszakához képest 
1,7%-os, 86,9 ezer fős növekedést jelent. A 
megyei statisztikai hivatalok által publikált 
adatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy 
Erdélyben ennél valamivel nagyobb mértékű, 
2,2%-os egy év alatti növekedést követően 
2043,5 ezer főt tett ki az alkalmazásban állók 
száma júniusban. Az idei év január–júniusa 
között az alkalmazotti létszám folyamatos 
emelkedése figyelhető meg, júniusban az 
előző hónaphoz viszonyítva 638 fővel többen 
dolgoztak alkalmazottként. A mostani növe-
kedéssel a foglalkoztatottak létszáma már 
egyértelműen ledolgozta azt a korábbi csök-
kenést, amely 2020-ban és ’21 első félévében 
volt megfigyelhető. 

Erdélyben az alkalmazottak 57,6%-a a 
szolgáltatási ágazatokban, 40,0%-a az ipar-
ban és építőiparban, 2,4%-a a mezőgazdaság-
ban és erdőgazdálkodásban volt 
foglalkoztatva a júniusi adatok szerint. A 
szolgáltatási szektorban alkalmazottak lét-
száma a tavalyi év júniusához viszonyítva 
25,7 ezer fővel nőtt (2,2%), az ipari, építő-
ipari foglalkoztatottság pedig 16,9 ezer fővel 
(2,1%). A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás 
foglalkoztatottsága egy év alatt több mint 
ezer fővel nőtt. 

A jelentős arányban magyarlakta régiók-
ban az erdélyi átlagnak megfelelő mértékben, 
2,2%–2,3%-kal bővült az alkalmazottak 
száma. 

Nettó keresetek 
Romániában 2022 júniusában az országos 

egy főre jutó nettó átlagkereset 3977 lej volt, 
mely 2021 azonos hónapjához képest 12,3%-
os növekedést mutat, viszont amennyiben re-
álértéken, vagyis a fogyasztói árindex (a 
megugró infláció) figyelembevételével néz-
zük ezen változást, 2,4%-os csökkenést ész-
lelhetünk. 

Az országos átlaghoz képest valamelyest 
elmaradt a 3711 lej értékű erdélyi nettó átlag-
kereset, amelynek bővülése azonban átlag fe-
letti volt: 12,7%. Az erdélyi átlagkeresetnek 
az országostól való elmaradását a bukaresti 
nettó átlagkereset (5182 lej) magyarázza, 
amely kiemelkedően magas Románia többi 
részéhez viszonyítva, így felfele téríti a ro-
mániai átlagot. 

2022 júniusában az összes erdélyi alkalma-
zott 3711 lejes nettó átlagkeresetétől valami-
vel alacsonyabb átlag jellemezte a 
mezőgazdaságot (3413 lej), az ipart és építő-
ipart (3644 lej), míg a szol-
gáltatási ágazatban 
magasabb (3758 lej) volt a 
nettó átlagkereset. 2021 
azonos hónapjához képest 
a nagyobb arányú kereset- 
emelkedés a mezőgazda-
ság, erdőgazdálkodás és 
halászat szektort jelle-
mezte Erdélyben (19,2%). 
A szolgáltatási és az ipari 
ágazatokban 11,1, illetve 
13,9%-os volt a növeke-
dés. 

2022 júniusában Erdély 
régiói közül Közép-Er-
délyt jellemezte a legma-
gasabb nettó átlagkereset, 
4409 lej. A magas átlag 
mögött Kolozs megye kie-
melkedő keresetei állnak 
(átlagban 4712 lej). Kolozs 
megyében a szolgáltatási 
szektorban az átlagos kere-
setek a 4967 lejt is elérték, 
ezt követi az ipari szektor 
(4086 lej) és a mezőgazda-
ság (4066 lej). A Partium-
ban 3209 lejt vitt haza 
átlagosan egy személy. 
Székelyföldön 3031 lej 
volt a júniusi nettó átlagke-
reset, amely 680 lejjel ma-
radt el az erdélyi átlagtól, 
annak 81,7%-át tette ki.  

A lemaradás az iparban alkalmazottak eseté-
ben jelentős (az erdélyi átlag 80,8%-át teszi 
ki), a szolgáltatások esetében 82,1%, a  
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halá- 
szat ágazatában pedig 87,5% ugyanez az  
arány.  
Regisztrált munkanélküliek száma és 
munkanélküliségi ráta 

Romániában a regisztrált munkanélkü-
liek száma 222,7 ezer főt tett ki 2022 júni-
usában, mely 15%-kal csökkent a tavalyi év 
azonos időszakához képest. Erdélyben a re-
gisztrált munkanélküliek száma 62,9 ezer fő 
volt, amely az előző év azonos időszakához 
képest 16,5%-kal csökkent (abszolút érték-
ben ez 12,4 ezer főt jelent), ami országos 
átlag feletti.  

Az előző év júniusához viszonyítva Erdély 
minden régiójában csökkent a regisztrált 
munkanélküliek száma, de a csökkenés mér-
téke és aránya igencsak eltért: míg Székely-
földön 12,2%-kal csökkent a munkanélküliek 

száma, addig Közép-Erdélyben 16,6% és 
Partiumban 21,2% volt a csökkenés. 

A munkanélküliségi ráta – mely a regiszt-
ráltak arányát a gazdaságilag aktív népesség-
hez1 méri – országos átlaga 2,5%-ot mutatott 
2022 júniusában.2 A tavalyi év azonos idősza-
kához képest országos szinten 0,5%-ponttal 
alacsonyabb a munkanélküliségi ráta. Erdély-
ben a munkanélküliségi ráta 2,0%, amely 
0,39%-pontal alacsonyabb 2021 júniusához 
képest. 

Erdélyen belül a legmagasabb, 3,6%-os 
munkanélküliségi ráta a Székelyföldön volt, 
amely 0,5%-ponttal alacsonyabb a tavalyi 
évhez viszonyítva. A munkanélküliségi ráta 
Közép-Erdélyben 1,6%, a Partiumban pedig 
2,2%. 

 1 Gazdaságilag aktív népesség: ide tartoznak 
a civil foglalkoztatottak és a munkanélküliek. 

2 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet adatai 
szerint 2022 júniusában a munkanélküliségi ráta 
5,3% Romániában. 

Szerkesztette: Benedek István

Növekvő foglalkoztatottság, csökkenő reálkereset

A Wizz Air 75 új Airbus A321neo repülőgéppel 
bővíti flottáját

A Wizz Air 75 darab új A321neo repülőgép meg-
vásárlásáról tárgyalt az Airbusszal, a gépek többsége 
várhatóan 2028–29-ben kerül a légitársaság birtokába 
– közölte a társaság hétfőn az MTI-vel. 

A közlemény szerint a 75 új A321neo beszerzése 
újabb lépés annak eléréséhez, hogy a Wizz Air – a ko-
rábban bejelentett terveknek megfelelően – az évtized 
végére megháromszorozza flottájának méretét, és 500 
repülőgépet üzemeltessen. 

Az új A321neo repülőgépek modern repüléstech-
nológiai megoldásaiknak köszönhetően jelentős kör-
nyezetvédelmi előnyöket is kínálnak, a modellnek 
mintegy 50 százalékkal alacsonyabb a zajkibocsátása, 
20 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt, és 50 
százalékkal kevesebb nitrogén-oxidot bocsát ki – 
emelték ki a közleményben. 

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a közle-
ményben úgy fogalmazott, hogy a légitársaság ultra-

alacsony költségmodellje és a piacvezető Airbus 
A321neo repülőgépek erős alapot teremtenek a Wizz 
Air növekedésének a következő évtizedben. 

A Wizz Air jelenleg 165 darab Airbus A320ceo, 
A321ceo, A320neo és A321neo típusú repülőgépből 
álló flottát üzemeltet, amelynek átlagéletkora keve-
sebb mint öt év. A légitársaság repülőgépeinek a 
száma 2030-ra eléri majd az 500 darabot. 

A WizzAir diszkont légitársaság az idén márciussal 
zárult 2021/2022-es pénzügyi évét 642,5 millió euró 
veszteséggel zárta az előző évi 576 millió eurós vesz-
teség után, bevétele több mint kétszeresére, 1,66 mil-
liárd euróra bővült az előző évi 739 millió euróról. A 
légitársaság adózás, kamatfizetés és értékcsökkenési 
leírás előtti (EBITDA) vesztesége 19 millió euróra 
csökkent az előző évi mínusz 182,8 millió euróról. Az 
elmúlt pénzügyi évében a WizzAir 27,1 millió utast 
szállított, szemben az előző évi 10,2 millióval. (MTI) 

Romániában a nyers adatok szerint 4,7 százalékkal, szezonális és nap-
tárhatással kiigazítva 2,7 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene 
az idei első hét hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten – kö-
zölte hétfőn a román országos statisztikai intézet. 

Júliusban az építőipari termelés a nyers adatok szerint 6,8 százalékkal 
haladta meg az egy évvel korábbit, a kiigazított érték szerint 8,2 százalék 
volt a növekedés. 

Az első hét hónapban a növekedés főleg a karbantartási és javítási mun-
kálatok emelkedésének volt köszönhető, amelyek 12,3 százalékkal halad-
ták meg az egy évvel korábbit. Az új építések volumene 3 százalékkal, 
míg a felújításoké 0,1 százalékkal nőtt. 

Az épületek típusa szerint a nem lakóépületeknél 16,3 százalékos, a la-
kóépületeknél 5,8 százalékos növekedést jegyeztek fel, ugyanakkor az 
ipari létesítményeknél 3 százalékos visszaesés volt. 

Tavaly 1,8 százalékkal csökkent a román építőipari termelés az előző 
évihez mérten, miután 2020-ban 15,9 százalékkal, 2019-ben csaknem 28 
százalékkal emelkedett éves összevetésben. (MTI) 

Nőtt az építőipari termelés  
az első hét hónapban
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A gazdasági mutatók alakulása Erdélyben és egyes kiemelt régióiban, 2022. június

Fotó: Nagy Tibor (archív)



A múlt hét végén második al-
kalommal szervezték meg a 
balavásári szüreti fesztivált. A 
kimozdulni, szórakozni vá-
gyóknak az eső sem szegte 
kedvét, a színes programokra 
sokan látogattak el Balavásá-
ron, ahol igazi községnapok-
nak örülhettek. 

A tavalyi sikeren felbuzdulva 
ismét megszervezték a szüreti fesz-
tivált, és ki is bővítették – mondta 
el a megnyitón a községgazda. Va-
lóban, a tavalyihoz képest nemcsak 
a programkínálat volt gazdagabb, 
érdekesebb, hanem több volt a szü-
rethez, az őszhöz, a vidéki életfor-
mához kötődő elem és díszlet is a 
rendezvénynek helyszínt biztosító 
egykori gabonaraktárak udvarán és 
épületében. Már a bejáratnál szal-
mába öltöztetett „gazda” és „gazd-
asszony” várta az érkezőket, és 
nem hiányzott a kosárka szőlő sem. 
Az udvaron és az épületben is talál-
tunk a hagyományos szüreti és pa-
raszti kultúrához tartozó elemeket 
és díszleteket, amelyek nemcsak a 
szemnek voltak tetszetősek, hanem 
emlékképnek is alkalmasak. 

Az udvaron ismét helyi kézmű-
ves- és termékvásárt szerveztek: ott 
sorakoztak a községben termelt 
gyönyörű zöldségek, festett csuhé-
virágok, vászonszatyrok, fűzött 
gyöngyök, kézműves ékszerek, 
gyapjúfilcből készült könyvjelzők, 
bábok, ajándéktárgyak, de lehetett 
szőlőt is vásárolni, s a palackozott 
kendi borok mellett frissen préselt 
mustot is lehetett kóstolni, míg egy 
nyomáti termelő tejkrémet kínált. A 
lacikonyha is számos húskülönle-
gességgel, hagyományos ételekkel 
csalogatta a kilátogatókat. A gyere-
keket a Pörög a család nevű prog-
ram keretében egy sátorban 
arcfestés, valamint számos játék és 
kézműves-foglalkozás, az udvaron 
pedig vidámpark várta. Mivel a hét-
végi rendezvény egyik célkitűzése 
a helyi értékek megismertetése, be-
mutatása, a hagyományokra való 
visszatekintés volt, a látogatók a 
Közösségünk múltja című fénykép-
kiállítást is megtekinthették: a kéz-
műves mesterségeket és életképeket 
bemutató fotókból álló tárlat a népi 
mesterségek mozzanatait, tárgyi ér-
tékeit, a 20. század életmódjának 
pillanatait, a község múltjának egy 
szeletét mutatta be. 
Színes, gazdag program 

Szombaton délután tartották meg 
az önkéntes tűzoltók találkozóját is, 

majd az utcai felvonulás után a vá-
sártéren a tűzoltók bemutatót tartot-
tak az érdeklődőknek a poroltóval 
történő tűzoltásról, illetve balesetet 
szenvedett személy magasból tör-
ténő életmentését létra és hordágy 
segítségével. Az eseményen a házi- 
gazdák mellett Erdőszentgyörgy, 
Ákosfalva és Nyárádszereda önkén-
tes tűzoltóegységei is részt vettek. 
Később a fesztiváltéren a sepsi-
szentgyörgyi Salvatore egyesület 
mutatott be elsősegélynyújtási és 
életmentési ismereteket és techniká-
kat azokra az esetekre, amikor esz-
méletlen embereken vagy 
olyanokon kell segíteni, akiknél ful-
ladásveszély áll fenn.  

Este a színpad elé sereglett a 
téren nyüzsgő tömeg, a szászrégeni 
Titán együttes koncertezett, majd a 
kézdivásárhelyi Pittyes 2-es és 
Gyufa szórakoztatta a közönséget. 

Az érdeklődőket vasárnap is 
várta a kézműves- és termelői sát-
rak sora és a fényképkiállítás. A 
programok első részét a gyerekek-
nek szánták: a Forduljon a libbe-
nője, táncoljon a cipellője! nevű 
program keretében népi gyermekjá-
tékokat oktattak az apróságoknak, 
később az Egrestői Keresztény Nők 
Egyesületének jóvoltából és irányí-
tásával a gyerekek ízletes csörögét 
sütöttek, töltött káposztát készítet-
tek, az étkeket természetesen ők fo-
gyasztották el. 

Egész délután az érdeklődők ren-
delkezésére állt a Szappanos Péter 
helyi vállalkozó által biztosított Fo-
tobox sarok is, ahol ingyenes fény-
képkészítést és nyomtatást vehettek 
igénybe a látogatók. 

A felnőtteknek szóló programok 
csak késő délután kezdődtek, ami-
kor színpadra lépett a magyaror-
szági (gerjeni) Duna Rock együttes, 
a sepsiszentgyörgyi House of Pio-
neers, végül pedig a magyarországi 
Bruno X Space hiphopegyüttes. 
Mindkét este lemezlova-
sok szolgáltattak zenét a 
napzáró bulihoz. 

A kétnapos rendez-
vény megszervezésében 
az önkormányzat partne-
rei voltak a Balavásárért 
Egyesület, a Balavásári 
Önkéntes Tűzoltók, a 
BAISZ, az Egrestői Ke-
resztény Nők Egyesülete, 
az Innováció és Hagyo-
mány Egyesület, támoga-
tói pedig helyi 
vállalkozók, gazdák és 
borászok. Szombaton dr. 
Sándor Tibor László, 
Magyarország bukaresti 
nagykövetségének mező-
gazdasági és környezet-
védelmi attaséja is betért 
a rendezvényre helyi is-
merősei, a gazdák kö-
szöntésére. 
Itt még van jövő 

Egyik ismerősének szomorú ta-
pasztalatait osztotta meg a megnyi-
tón a község vezetője: egy 
kárpátaljai faluban csupa 70-80 
éves idősek fogadták és rakták le a 
hozzájuk érkező segélyszállít-
mányt, mert a falut mindenki más 
elhagyta, a fiatalok elmenekültek a 
háború elől, vagy besorozták őket a 
hadseregbe. „Mennyire szomorú az, 
amikor nincs gyermekzsivaj az ut-

cákon, a játszótereken, 
nincsenek fiatalok az is-
kola körül, üresek a sport-
pályák – nincs jövő” – 
mutatott rá Varga András 
Adorján, kiemelve: egy 
községnek akkor van jö-
vője, ha vannak fiatalok, 
gyerekek, akik tovább 
tudják vinni azt, amit épí-
tünk.  

„Balavásár község ki-
vételes helyzetben van, 
hiszen vannak itt gyere-
kek, fiatalok, a mi felada-
tunk, hogy értékeljük 
őket, tartsuk őket itthon, 
és biztosítsunk számukra 
minden feltételt, amit a 
város vagy más községek 
tudnának biztosítani” – je-
lentette ki a polgármester, 
felsorolva mindazokat a 
beruházásokat, amelyeket 

ebben az értelemben elindított vagy 
tervbe vett az önkormányzat: a csa-
tornahálózat kiépítése hamarosan 
indul Egrestőn, de már folyamatban 
van Balavásáron és Kenden, ugyan-
ezen települések számára nyertek 
támogatást a vízhálózat kiépítésére 

is, digitalizálták az iskolákat, óvoda 
épül, napközis programot indítanak, 
bölcsődét fognak építeni. „Merész 
terveket készítettünk, és éjt nappallá 
téve dolgozunk, hogy a következő 
generációk itthon maradjanak, és 
évtizedek múlva is legyenek gyere-
kek, ifjak a falvainkban” – hangsú-
lyozta a polgármester. 

Fontos, hogy együtt tudnak lenni 
a község lakói, hogy van lehetőség 
a találkozásra, koccintásra, az el-
múlt időszak élményeinek megosz-
tására – véli Csép Éva Andrea 
parlamenti képviselő, aki az 
RMDSZ számára fontos családpo-
litikai csomagról szót ejtve, azt 
mondta: itt mindenkinek helye van, 
nemcsak most, hanem hosszú távon 
is. 

Az ünneplőket üdvözölte Móring 
József magyarországi kormánybiz-
tos, a dél-dunántúli régió ország-
gyűlési képviselője is.  

A községbeliekkel ünnepeltek a 
testvértelepülések képviselői is, a 
magyarországi Tápiószentmárton, 
Fót, Kisbárapáti, Somogyvár, Ger-
jen, valamint a felvidéki Nemesó-
csa küldöttségei. 
Megbecsülni a fiatalokat 

A községnapok új eleme és kie-
melt programja volt az idén a nagy-
korúsítási ünnepség, amely 
keretében köszöntöttek és hivatalo-

san is nagykorúnak nyilvánítottak 
48 fiatalt, aki idén tölti be a 18. élet-
évét. A fiatalok egy-egy emlékpla-
kettet és virágot vehettek át, a 
nevüket méltóképp örökíti meg az 
önkormányzat: a polgármesteri hi-
vatal udvarán emlékfal kezdett 
épülni, minden évben a nagykorú-
sítottak névtáblája felkerül egy-egy 
téglára, és beépül a falba, „amely 
évről évre magasodni fog, emlékez-
tetve a fiatalokat arra, hogy legye-
nek büszkék a közösségre, ahova 
tartoznak” – jegyezte meg a polgár-
mester, remélve, hogy a most nagy-
korúsított fiatalok unokáinak téglái 
is ebbe a falba fognak beépülni. 
„Lezárult egy gondtalan korszak, 
helyében egy felelősségteljes, ön-
álló élet vár rátok” – figyelmeztetett 
az elöljáró. 

Az ünnepségen jelen levő Oltean 
Csongor, a Magyar Ifjúsági Érte-
kezlet elnöke arra biztatta a fiatalo-
kat: élvezzék fiatalságukat, ne 
aggódjanak a jövő miatt, ismerjék 
meg a világot, dolgozzanak sokat, 
szerezzenek sok élményt, ismerjék 
meg szüleiket, alkossák meg saját 
világképüket, és ők maguk is legye-
nek szülők. 

Régi kapcsolat 
Balavásár egyik legrégebbi test-

vérkapcsolatát a magyarországi Fót 
településsel ápolja. Ennek a testvér-
kapcsolatnak hála a balavásári 
Török János és a fóti Garay János 
általános iskolák is együttműköd-
nek, és ennek jubileumi, immár hu-
szadik évfordulóját ünnepelik az 
idén. Ennek kapcsán Asztalosné 
Tóth-Fekete Beatrix fóti igazgatónő 
egy színes albumot állított össze az 
elmúlt két évtizedről, és reményét 
fejezte ki, hogy a kapcsolat folyta-
tódni fog, ugyanakkor az albumból 
egy-egy példányt nyújtott át Vajda 
József Attila helyi iskolaigazgató-
nak, Székely Ella helyi tanácsos-
nak, Sagyebó István volt és Varga 
András Adorján jelenlegi polgár-
mesternek. A fóti kapcsolat immár 
38 éves, az önkormányzatok 22 éve 
írtak alá megállapodást, és az isko-
lák is már 20 éve működnek együtt 
– mondta el Székely Ella, az iskolai 
kapcsolat kezdeményezője, aki arra 
intett mindenkit: ne csak egy dal 
maradjon az, hogy „mi egy vérből 
valók vagyunk”, hanem ezért dol-
gozni, tenni, fáradozni is kell, mert 
igazi kapcsolatok csak úgy alakul-
nak ki, ha a fóti gyerek a Békás-szo-
rosban rácsodálkozik a Kárpátok 
szikláira, a balavásári gyerek pedig 
a Duna partján az Országházra. 

Gligor Róbert László 

Támogatják az itthon maradást 
Balavásári szüreti fesztivál esővel és szórakozással

A rendezvény kiemelt eseménye volt a nagykorúsítás  Fotó: Gligor Róbert László

Szőlő, bor, jókedv, őszi fesztivál – erről szólt a hétvégi rendezvény
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Hátrányos helyzetű marosvásárhelyi 
családok igényelhetik 

Szociális utalványok  
óvodásoknak

Évtizedek óta megoldatlan a 
biztonságos kerékpározás le-
hetősége az országban, így 
összefüggő kerékpárútról Ma-
rosvásárhelyen is egyelőre 
csak az ígéretek szintjén lehet 
hallani. A kerékpárutak hiá-
nyára figyelmeztetik a ható-
ságokat a Critical Mass 
kerékpáros felvonulásokkal, 
illetve a Marosszéki Közösségi 
Alapítvány olyan rendezvé-
nyeivel is, amelyek révén a 
két keréken való környezetkí-
mélő közlekedést népszerűsí-
tik.  

A kerékpárral közlekedők a meg-
növekedett járműforgalom miatt 
biztonsági okokból esetenként a jár-
dát választják, ennek azonban bír-
ság lehet a következménye. 
Amellett, hogy a gyalogosokkal ke-
rülhetnek összetűzésbe, balesetet is 
okozhatnak, ezért a rendőrök bírsá-
golnak annak ellenére is, hogy ott 
sincsenek a kerékpárosok számára 
kijelölt területek, ahol erre adott a 
lehetőség. Minden méter, amit a ke-
rékpáros lakott területen a járdán 
bringázva tesz meg, ütközésbe tor-
kollhat. A száguldó bringások első-
sorban a látás- és hallássérültek 
számára jelenthetnek veszélyt, akik 
egyébként is nehezen tájékozódnak 

a tömegben, és nem tudnak megfe-
lelően reagálni egy járdán közle-
kedő kerékpárra. A legtöbb 
országban tilos a járdán kerékpá-
rozni, ha nincs kijelölt bicikliút, de 
a szabályozások ellenére a kerékpá-
rosok nem fognak eltűnni a járdák-
ról. Azonban különbséget kell tenni 
az agresszív kerékpározók és azok 
között, akik a sebességüket a gya-
logosokéhoz igazítják, és bármikor 
képesek leszállni a bringáról. Ezért 
is fontos a kölcsönös tisztelet és 
egymásra figyelés. 

Szemtanúk a hónap elején arról 
tájékoztatták szerkesztőségünket, 
hogy Marosvásárhely főterén a jár-
dán kerékpárjukat toló kiskorúakat 
bírságoltak meg. A Marosvásárhelyi 
Rendőrséghez és az intézményt 
fenntartó önkormányzathoz intézett 
kérdéseinkkel arra kerestük a vá-
laszt, hogy milyen lehetőségük van 
azoknak, akik kerékpárral szeretné-
nek közlekedni a megyeszékhelyen, 
a csúcsforgalomban azonban ez 
sokszor életveszélyesnek tűnik. 

– A kerékpárt toló személy gyalo-
gosnak minősül, a járőrök milyen 
indokkal bírságolták meg az emlí-
tett személyeket? – kérdeztük. 

– Szeptember elsején 14.47 óra-
kor a Helyi Rendőrségnek a közúti 
biztonságot felügyelő munkatársai 
Marosvásárhelyen a Rózsák terén, 
a Művész mozi előtt nem kiskorúa-
kat, hanem két felnőttkorú fiatalt 

igazoltattak, mivel a járdán kerék-
páron haladtak. A diszpécserszolgá-
lat központjában ellenőriztük a 
környék térfigyelő kameráinak fel-
vételeit, és a szemtanúk állítását 
meg kell cáfoljuk, ugyanis a fiata-
lok kerékpáron, a gyalogosok kö-
zött haladtak, nem tolták maguk 
mellett, a felvételek bármikor bizo-
nyítékként szolgálhatnak akár a bí-
róságon is. 

– Pénzbírság helyett nem lehetett 
volna figyelmeztetni őket a szabály-
talanságra? 

– Az említett fiatalokat az esetet 
megelőző napokban már figyelmez-
tették a járőrök, ezért nem voltak el-
nézőek, és bírságolásra került sor. A 
2002. évi 195-ös számú sürgősségi 
kormányrendelet alkalmazását elfo-
gadó 2006. évi 1391-es számú kor-
mányhatározat 161. cikkelye 
értelmében tilos a járdán kerékpár-
ral közlekedni, ez alól kivétel, ha a 
járdán kijelölt biciklisávok vannak. 

– Mekkora bírságot szabhatnak 
ki a járdán való kerékpározásért? 

– A közúti közlekedés szabályai-
ról szóló 2002. évi 195-ös számú 
sürgősségi kormányrendelet 100. 
cikkelye értelmében az említett ki-
hágást 4-5 büntetőponttal (580–725 
lej) bírságolják. 

– Marosvásárhely főterén miként 
lehet biztonságosan közlekedni ke-
rékpárral vagy elektromos roller-
rel? Milyen útirányt javasolnak? 

– Kerékpárral és elektromos rol-
lerrel egyaránt a közutakon lehet 
közlekedni, de csak azoknak, akik 
betöltötték a 14. életévüket, ezt a 
közutakon való közlekedést szabá-
lyozó 2002. évi sürgősségi kor-
mányrendelet, valamint az 
alkalmazását elfogadó 2006. évi 
kormányhatározat írja elő. 

– Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala az elmúlt évtizedekben 
többször is ígéretet tett biciklisávok 
kialakítására, de összefüggő kerék-
párutakat mindmáig nem jelöltek ki, 
csupán rövid, különálló szakaszo-
kat. Hol lehet kerékpárral biztonsá-
gosan közlekedni a 
megyeszékhelyen? 

– Marosvásárhelyen a Ion Heli-
ade Rădulescu, a Szabadság utca, a 
Madách Imre és a Levendula, vala-
mint a Hídvég utcában vannak kije-
lölt biciklisávok. 

– A Rózsák terén elég széles a 
gyalogjárda, nem lehetne kerékpár-
sávot létesíteni? 

– A megyeszékhely főterén bicik-
lisávot a közút ügykezelője alakít-
hat ki a közúti rendőrség 
engedélyezésével, ugyanakkor a ki-
jelölt biciklisávok és a megfelelő 
jelzőtáblák karbantartásáért is a 
közút adminisztrátora felel. Ennek 
értelmében a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal Közterület-ke-
zelő Igazgatósága javasolhatja az 
ön által felvetett probléma megvita-
tását és elemzését – áll a felveté-
sünkre küldött válaszban.  

– Az idén hány bírságot szabtak 
ki a gyalogosok számára kialakított 
járdán kerékpározóknak? 

– 2022-ben 16 kihágást jegyez-
tünk, közülük 11 kerékpáros írás-
beli figyelmeztetést kapott – áll a 
Helyi Rendőrség válaszában.  

A járdán tilos kerékpározni 
A gyalogosok érdekében

A hátrányos helyzetű csalá-
dokból származó gyermekek 
iskola előtti oktatásban való 
részvételének ösztönzése ér-
dekében a Marosvásárhelyi 
Szociális Igazgatóság óvodai 
szociális utalványok formájá-
ban oktatási ösztönzést nyújt 
a hátrányos helyzetű csalá-
doknak.  

A szociális utalványokat az 
óvoda részére havonta bocsátják 
rendelkezésre, a szeptember – jú-
nius közötti időszakban (beleértve 
a vakációkat és a törvényes szabad-
napokat), egy jegy névleges értéke 
105 lej/hónap, amennyiben a csa-
ládtagonkénti havi jövedelem nem 
haladja meg az 557 lejt (a családi 
támogatás nyújtásához szükséges 
jövedelem maximális szintje). Ezek 
csupán az óvodások számára szük-
séges termékek vásárlására használ-
hatók fel, mint: élelmiszerek, 

higiéniai termékek, ruházat, cipők 
és iskolai felszerelések. Ezt az óvo-
dai, szociális utalványok formájá-
ban nyújtott oktatási ösztönzést 
csak Marosvásárhely területén élő, 
hátrányos helyzetű családokból 
származó óvodáskorú gyermekek 
számára igényelhetik. A 2021/2022-
es tanévben az igazgatóság 296 
élelmiszerkupont adott az óvodák-
nak.  

További információk a 
0365/43859-es telefonszámon kér-
hetők – áll a Marosvásárhelyi Szo-
ciális Igazgatóság közleményében. 
Az iratcsomót a Marosvásárhelyi 
Szociális Igazgatóság iktatójában, a 
Dózsa György utca 9. szám alatt, a 
8-as irodában, a földszinten hétfőtől 
péntekig 8–12, kedden és csütörtö-
kön 14–16 óra között lehet benyúj-
tani, vagy elektronikus formában a 
registratura.das@tirgumures.ro e-
mail-címre elküldeni. (szer) 

Havazott a Fogarasi-havasokban 
Szeptember 20-án, kedden 
reggelre a DN7C transzfogarasi 
úton 3 cm-es hóréteg rakódott 
az úttestre, a hőmérséklet -3 
Celsius-fokra csökkent, akár-
csak a Transzalpinán. 

A Brassói Regionális Útügyi Igaz-
gatóság figyelmezteti a gépjárművel 
a Bâlea-tóhoz látogatókat, hogy ké-
szüljenek fel a téli időjárási körülmé-
nyek közötti vezetésre, és tartsák be 
a közúti szabályok előírásait, a hegy-
vidéki kirándulásaik előtt szereljék 
fel a járműveiket téli gumiabroncs- 
csal. A transzfogarasi magashegyi 
úton kedden reggel másfél tonna sót 
szórtak le, és eltakarították az éj-
szaka folyamán lehullott hóréteget. 
(pálosy) 

Október 20-ig lehet pályázni 
Szülőföldön magyarul program

Szeptember 20-tól lehet jelentkezni a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
által meghirdetett Szülőföldön magyarul 
program új felhívására, amelynek célja a ma-
gyar nyelvű oktatás támogatása és a magyar 
iskolaválasztás ösztönzése a Magyarország-
gal szomszédos országokban. 

A program keretében – az előző évekhez hasonlóan 
– nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz 
támogatásra, illetve hallgatói támogatásra pályázhat-
nak azok a külhoni gyerekek és fiatalok, akik  
tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven vég-
zik. 

A támogatásra a felhívásban szereplő kritériumok-
nak megfelelő, a szomszédos országokban élő, tanul-
mányaikat magyar nyelven végző óvodások és 
bölcsődések, valamint általános és középiskolások jo-
gosultak, emellett 2021-től a felsőoktatásban tanulók 

számára elérhető hallgatói támogatás összegét is 
22.400 Ft-ra emelték. 

A támogatás tanévenként egy alkalommal igényel-
hető. A program teljes keretösszege 4,5 milliárd Ft. 

A program keretében a tavalyi tanévben több mint 
220 ezer külhoni magyar gyerek és fiatal részesült tá-
mogatásban a bölcsődétől az egyetemig. 

A Szülőföldön magyarul programot a Nemzetpoli-
tikáért Felelős Államtitkárság és a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. külhoni szakmai partnerein keresztül 
bonyolítja le: így Erdély esetében a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége a lebonyolító partner. 

A program aktuális felhívására 2022. szeptember 
20. – 2022. október 20. között lehet támogatási kérel-
meket benyújtani. Az egyes régiókra vonatkozó fel-
hívások elérhetők a www.bgazrt.hu oldalon – áll a 
Debreceni-Tóth Gabriella kabinetfőnök kézjegyével 
ellátott közleményben. (sz.p.) 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Brassói DRDP

Fotó: Sikó Anna

Szer Pálosy Piroska 



Cosmin Contra lehet a 
román bajnok Kolozsvári 
CFR 1907 labdarúgócsa-
patának új edz je. 

Dan Petrescu irányítása 
alatt gyengén kezdte az 
idényt az együttes, a Baj-
nokok Ligája-selejtez b l 
id  el tt kiesett, s bár az 
Európa-konferencialiga 
csoportkörébe bejutott, ott 
egyel re csak 1 pontot 
szerzett az eddigi két mér-
k zésen. A klubvezetés 
ezért menesztené a szakve-
zet t, és bukaresti lapérte-
sülések szerint már meg is 
egyeztek a korábban a vá-
logatott szövetségi kapitá-
nyaként is dolgozó Cosmin 
Contrával. 

Dan Petrescu azonban 
nem hajlandó lemondani 
az id  el tti leléptetésért járó 400 ezer eurós bá-
natpénzr l, err l a CFC Arge  elleni hétf i mér-
k zést követ en nyilatkozott is. A Szuperliga 11. 
fordulójában, Pite ti-en rendezett találkozót 1-0-

ra megnyerte a bajnok, ezzel zsinórban már három 
megnyert mérk zésnél tart, és sikerének köszön-
het en feljött a tabella negyedik helyére úgy, hogy 
két meccsel kevesebbet játszott. 

Megválnak Dan Petrescutól?  
Négyszázezer eurójuk bánhatja 

Elszalasztotta az els  gy zelem 
megszerzésének lehet ségét az Arena 
n i kézilabdacsapata, amely a Rm. 
Vâlcea-i kiválósági központ együtte-
séhez látogatott az A osztály 2. fordu-
lójában.  

A kiegyensúlyozott találkozón 
mindkét félid  döntetlenre végz dött, 
végül a feljutási jog nélküli házigaz-
dák pontokat raboltak az idén feln tt - 
kerettel induló marosvásárhelyi együt-
test l, amelynek ugyan egyel re nem 
lehetnek feljutási álmai, ám nagyobb 
ambíciókkal és megnövekedett költ-
ségvetéssel iratkozott be az idei pont-
vadászatba. Akárcsak az els  for- 
dulóban, ezen a mérk zésen is Gál 
Anna szerezte a legtöbb gólt a csapat-
nak.  

Az Arena a 3. fordulóban egy újabb 
feljutási jog nélküli együttest, a Besz-
terce-naszódi Gloria 2018 második 
csapatát fogadja. A vendégek kispad-
ján edz ként Mihaela Evi ül, aki bot-
rányos körülmények között távozott 
Marosvásárhelyr l, az Arena jelenlegi 
edz je, Liana Costea pedig klubtársa 
és – köztudottan – riválisa is volt. 

Döntetlennel szerezte els  pontját  
az Arena 

Behívták a román labdarúgó-válogatottba a 
Sepsi OSK korábbi játékosát, a jelenleg a CSU 
Craiovánál szerepl  Bogdan Mitreát. 

Edward Iord nescu edz  a csapatkapitány, Vlad 
Chiriche  helyére választotta Mitreát, miután az 
el bbi lesérült a Cremonese Lazio elleni olasz baj-
noki mérk zésén. Bogdan Mitrea csaknem két év 
után tér vissza a válogatottba, ahol legutóbb 2020 
novemberében szerepelt. 

Románia szeptember 23-án, Helsinikiben Finn-
országgal, három nappal kés bb Bukarestben 
Bosznia-Hercegovina ellenében zárja szereplését 
az UEFA Nemzetek Ligájában. 

A román válogatott kerete: 
* kapusok: Ionu  Radu (Cremonese), Hora iu 

Moldovan (Bukaresti Rapid 1923), tefan Târno-
vanu (Bukaresti FCSB); 

* hátvédek: Andrei Ra iu (Huesca), Cristian 
Manea (Kolozsvári CFR 1907), Adrian Rus (Pisa), 
Bogdan Mitrea (CSU Craiova), Ionu  Nedelcearu 
(Palermo), Andrei Burc  (CFR 1907), Nicu or 
Bancu (CSU Craiova), Mario Camora (CFR 
1907); 

* középpályások: Deian Sorescu (Rakow), Den-
nis Man (Parma), Andrei Cordea (FCSB), Ale-
xandru Cicâld u (Al-Ittihad Kalba), Daniel Boloca 
(Frosinone), Marius Marin (Pisa), Nicolae P un 
(Sepsi OSK), Tudor B lu  (Konstancai FCV 
Farul), R zvan Marin (Empoli), Nicolae Stanciu 
(Wuhan Three Towns), Darius Olaru (FCSB), 
Denis Dr gu  (Standard Liege), Florinel Coman 
(FCSB); 

* támadók: George Pu ca  (Genoa), Denis Ali-
bec (FCV Farul), Florin T nase (Al-Dzsazira). 

A zalaegerszegi Mocsi Attila 
újoncként, a Törökországban játszó 
Varga Kevin pedig visszatér ként 
került be a Nemzetek Ligája A diví-
ziójának szeptemberi utolsó két for-
dulójára készül  magyar labda- 
rúgó-válogatott keretébe. Marco 
Rossi szövetségi kapitány múlt 
héten jelentette be, hogy a Zalaeger-
szeg 22 éves hátvédje mellett a Ha-
tayspor támadójának is meghívót 
küldött. Ugyancsak kerettag az AZ 
Alkmaarban játszó Kerkez Milos, 
valamint sérülése után visszatér 
Kleinheisler László. 

Az olasz szakvezet  a soron kö-
vetkez , németek és olaszok elleni 
NL-találkozókról beszélve vissza-
utalt korábbi nyilatkozataira, és úgy 
fogalmazott, „alázatosan” akarnak 
hozzáállni a munkához, és szerinte 
azt kell átgondolniuk, hogy a saját 
játékukat hogyan tudják „lehozni a 

pályán”. „Természetesen így, hogy 
hét pontot szereztünk az els  négy 
mérk zésünkön, van esélyünk a 
csoportels ségre is, de igyekszünk 
els sorban azért dolgozni, hogy az 
A divízióban maradjunk, és a követ-
kez  idényben is itt szerepelhes-
sünk” – jelentette ki Rossi. A 
kapitány szerint a magyar váloga-
tott tagjai „tudják, hol a helyük“, az 
Anglia vendégeként elért 4-0-s 
siker ellenére pedig a nemzeti csa-
patban változatlanul nincsenek „fe-
nomének”. 

„A wolverhamptoni mérk zés 
után is kiemeltem, hogy a srácok ott 
egészen kiváló teljesítményt nyúj-
tottak, de attól még nem lettünk 
aranycsapat. Azt szeretném, ha a 
következ  két meccsünkön sem fél-
nénk, bátran futballoznánk, hogy 
emelt f vel jöhessünk le a pályáról, 
és örömet tudjunk szerezni a szur-

kolóknak” – mondta az 58 éves 
szakvezet . 

Rossi úgy vélte, már a tavalyi 
Európa-bajnokságon is hitelt szer-
zett magának a válogatott nemzet-
közi szinten, s hangsúlyozta, 
büszkének kell lenni arra, hogy a 
csapat kivívta magának ezt a fajta 
elismerést, amit a jöv ben meg kell 
tartani. „Igyekeznünk kell azért is, 
hogy azt a lelkesedést, amit a szur-
kolóinkban ébresztettünk, életben 
tartsuk. Azt, hogy a drukkerek va-
lóban a válogatott mellett állnak, jól 
bizonyítja, hogy az olaszok elleni 
hazai találkozóra pillanatok alatt el-
fogyott az összes belép jegy” – fo-
galmazott a kapitány. 

Az arccsonttörés miatt megm -
tött és így a válogatott keretében 
most nem szerepl  Sallai Rolandról 
Rossi azt mondta,  és Nagy Zsolt 
is „a legmeghatározóbb” játékosok 

között volt a júniusi NL-találkozó-
kon, ezért biztosan érezhet  lesz 
majd a hiányuk. Ezzel együtt a 
szakvezet  hangsúlyozta, meg kell 
próbálni a jelen lév  futballistákkal 
pótolni azokat, akik most valamiért 
nem állnak rendelkezésre. 

A kapusok esetleges rotációjáról 
az olasz szakember azt mondta, 
Lipcsében biztosan Gulácsi Péter 
véd majd, az olaszok elleni mérk -
zés kapusáról pedig majd csak a né-
metországi találkozó után hoznak 
közösen döntést. 

A Puskás Arénában rendezend , 
Olaszország elleni összecsapásról 
Rossi azt mondta, azonnal aláírná, 
ha valaki azt ajánlaná neki, „hogy 
azon a meccsen jól játszunk és dön-
tetlennel végzünk”. „Papíron el- 
maradunk a riválisunktól, de moti-
vációval és er feszítéssel fel tudjuk 
venni velük a versenyt mind csapat-

szinten, mind pedig egyénileg” – 
vélekedett a kapitány. 

A 3. csoportot hét ponttal jelen-
leg vezet  magyar nemzeti csapat 
pénteken Lipcsében Németország 
vendége lesz, három nappal kés bb 
pedig a Puskás Arénában az Eu-
rópa-bajnoki címvéd  olasz váloga-
tottat fogadja. A keret csütörtökön 
utazik Lipcsébe. 

Nemzetek Ligája: Rossi aláírná a döntetlent az olaszok ellenében 

Mitrea pótolja Chiriche ti  
a Nemzetek Ligája-mérk zéseken 

A magyar válogatott kerete 
* kapusok: Dibusz Dénes (Fe-
rencváros), Gulácsi Péter (RB 
Lipcse, német), Szappanos Péter 
(Budapest Honvéd) 
* véd k: Bolla Bendegúz (Grass-
hoppers, svájci), Botka Endre 
(Ferencváros), Fiola Attila (MOL 
Fehérvár), Kecskés Ákos 
(LASK, osztrák), Lang Ádám 
(Omonia Nicosia, ciprusi), Mocsi 
Attila (Zalaegerszeg), Willi 
Orbán (RB Lipcse, német), Sza-
lai Attila (Fenerbahce, török) 
* középpályások: Baráth Péter 
(DVSC), Kerkez Milos (AZ Alk-
maar), Kleinheisler László (NK 
Eszék, horvát), Nagy Ádám (AC 
Pisa, olasz), Nego Loic (MOL 
Fehérvár), Schäfer András 
(Union Berlin, német), Styles 
Callum (Millwall, angol), Vécsei 
Bálint (Ferencváros) 
* támadók: Ádám Martin (Ul-
szan Hyundai, dél-koreai), Gaz-
dag Dániel (Philadelphia Union, 
amerikai), Szalai Ádám (FC 
Basel, svájci), Szoboszlai Domi-
nik (RB Lipcse, német), Varga 
Kevin (Hatayspor, török), Vancsa 
Zalán (Lommel SK, belga) 

Jegyz könyv 
N i kézilabda A osztály, C csoport, 
2. forduló: CNE Rm. Vâlcea – Ma-
rosvásárhelyi Arena 33-33 (16-16) 
Rm. Vâlcea, Traian Sportcsarnok. 
Vezette: Mihai Ciutacu (Bukarest), 
Alin Stamatoiu (Rm. Vâlcea). 
CNE Rm. Vâlcea: Roat  – B lan 11 
gól, Mu at 7, Adam 7, Avram 3, 
Enache 3, Stroie 1, Fliu 1, Flutur, 
Marcu.  
Arena: Szász, Jitaru, Colceri – Gál 
9 gól, B r ba  7, Samson 6, ifui 5, 
C runtu 3, Ördög Sz. 3, Vegheanu, 
Opri , Ördög A.  

Eredményjelz  
N i kézilabda A osztály, C csoport, 
2. forduló: Nagybányai CNOPJ – 
Tordai Liviu Rebreanu F gimná-
zium 36-29, CNE Rm. Vâlcea – 
Marosvásárhelyi Arena 33-33, 
Beszterce-naszódi Gloria 2018 II – 
Kolozsvári U 29-35, Resicabányai 
Universitatea – Temesvári Univer-
sitatea 43-27, Nagyváradi CSU – 
Dévai CSM 23-35.  
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A magyar válogatott szövetségi kapitánya azt várja, hogy a magyar csapat a németek és az ola-
szok elleni is bátran futballozzon, és emelt f vel jöjjön le a pályáról  Fotó: MLSZ

A keret tagjai hétf n gy ltek össze Telkiben  Fotó: MLSZ 

Felemás rajt a Bajnokok Ligájában 
Történelme legsúlyosabb vereségét szenvedte el a Ferencváros a n i ké-

zilabda Bajnokok Ligája (BL) csoportkörének második fordulójában, va-
sárnap: a magyar együttes a német Bietigheim vendégeként 40-20-ra maradt 
alul. Az FTC eddigi negatív rekordját a legrangosabb kupasorozatban a 
Gy r elleni 40-23 jelentette, amelyet még 2016 áprilisában regisztráltak. 

Az Audi ETO is érdekelt volt vasárnap, házigazdaként 44-25-re gy zött 
a török Kastamonu Belediyesi GSK ellen. 

A román csapatok közül ugyancsak sikerrel tudta le a hétvégét a Buka-
resti CSM, 33-26-ra nyert a francia Brest Bretagne vendégeként. Ikszelt 
ugyanakkor a román bajnok Rapid Bukarestben, az ugyancsak francia Metz 
Handball elleni összecsapás 32-32-re zárult. 

A férfiaknál a Dinamo Bukarest kétgólos vereséggel (28-30) indította 
szereplését a BL csoportkörében a német SC Magdeburg ellenében. Nem 
bírt a Pick Szeged sem a címvéd  Barcelonával, a magyar együttes ház-
igazdaként 35-28-ra kikapott. Gy zött viszont a Telekom Veszprém, amely 
36-34-re felülmúlta a vendég francia Paris Saint-Germaint.

Bálint Zsombor

Fotó: a Kolozsvári CFR 1907 közösségi oldala
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Elon Musk vállalata mindig is formabontó 
volt. Olyan lépéseket vezetett be, amelyek 
első hallásra hajmeresztőnek tűntek, de az 
idő azt mutatta, hogy a vásárlók megszok-
ták, és aztán a többi gyártó is szép lassan át-
vette ezeket a megoldásokat. Elég csak a 
nagy középső kijelzőre gondolni, ami elsőre 
furcsának tűnt. A megjelenésekor számos 
sofőr azt mondta, hogy nem jó gondolat tel-
jes egészében lecserélni a fizikai gombokat 
– így például a klímaszabályozó egységet – 
digitálisra. Aztán idővel mindenki meg-
szokta, és mára már standarddá vált. Ezt kö-
vette az a lépés, amikor a Model 3 már nem 
kapott óracsoportot a kormány mögé, ami 
ismét közfelháborodást váltott ki, de idővel 
ez is megszokottá vált, bár az autópiac többi 
szereplője egyelőre nem kezdte el alkal-
mazni ezt a megoldást. Az utolsó – immáron 
bevezetett újdonság a szarvkormány. Ezzel 
a Tesla már valamilyen szinten a teljes ön-
vezetésre készül, amikor a sofőr maga az 
autó lesz, így csak nagyon szélsőséges ese-
tekben kell majd megfogni a kormánykere-
ket. Igaz, ez még a nagyon távoli jövő 
zenéje. Amikor pedig a világ először meg-
látta a szarvkormányt, furcsán nézett rá, és 
a teslások is azon kezdtek el gondolkozni, 
hogy milyen úton-módon tudnák lecserélni 
a megszokott kerek kormányra. A szakújság- 
írók is kikerekedett szemmel nézték, de az 
első teszteket követően megváltozott a véle-
ményük, ugyanis a szarvkormány nem teszi 
nehézzé a vezetést, vagy legalábbis nem 
annyira, mint azt első ízben gondolták volna. 
Most pedig a Tesla egy újabb elemet sze-

retne eltüntetni az autóiból, a bajuszkapcso-
lót. 
Az amerikai autógyártó arra hivatkozik, 
hogy az autói mindig a minimalista design 
jegyében készültek, és ennek egyfajta követ-
kező szintje lesz az, hogy 2023-tól kiveszik 
a bajuszkapcsolókat a Model 3-ból és a 
Model Y-ból. Helyettük pedig nagyobb 
hangsúlyt fognak kapni a kormányon elhe-
lyezett gombok. Az információt a Twitteren 
egy, a nevét nem vállaló személy osztotta 
meg, aki állítólag kapcsolatban van a Tesla 
beszállítóival. 
Ha a hír igaz, és valóban megvalósulnak a 
Tesla fejlesztései, a bal oldali bajuszkap-
csoló funkciói – azaz az index, a távolsági 
fényszóró és az ablaktörlő – a bal oldali, 
érintéssel vezérelhető görgőre kerülnek át, 
míg a jobb oldali bajuszkapcsoló feladatait 
a kormány jobb oldali részére szerelik át. Ez 
egyrészt logikus, másrészt viszont első olva-
satra nagyban megnehezítheti a vezetést, hi-
szen teljesen át kell alakítani a megszokott 
reflexet, ami nem biztos, hogy egyik napról 
a másikra menni fog a sofőröknek. 
Fontos nyomatékosítani, hogy ezek egyelőre 
csak találgatások. Annak is megvan az esé-
lye, hogy bizonyos funkciók nem a kor-
mányra, hanem a multimédiás infotainment 
képernyőre kerülnek át. A klasszikus autók 
kedvelői most minden bizonnyal elször-
nyedtek, de számukra van egy jó hírünk a 
Tesla háza tájáról: a szarvkormányt több 
mint valószínű, hogy nem szerelik be a 
Model 3-ba és a Model Y-ba, az a Model S 
privilégiuma marad.

Eltűnnek a bajuszkapcsolók  
a Teslákból 

A jelenlegi hírek szerint a francia márka megállapodik a kínai Geelyvel és egy olajtársaság-
gal, amelyekkel egy közös cégbe tömörülve gyárthatják ezentúl a belső égésű motorokat. A 
tervek szerint a Renault és a Geely 40-40%, míg az olajtársaság a fennmaradó 20%-ot bir-
tokolhatja az új vállalatból. Ezzel a lépéssel pedig a Renault megválna a belső égésű motorok 
gyártásával kapcsolatos részesedésének többségétől. 
Ez eddig nem is lenne nagy hír, hiszen az autós iparágban már számos hasonló jelenséget 
figyelhettünk meg, de az új vállalat neve Horse, vagyis magyarul ló lenne. Továbbá az át-
szervezési terv egy másik eleme az, hogy létrejön egy Ampére nevű cég is, amely a Renault 
elektromos autókkal foglalkozó részlegét takarná. Ez utóbbi viszont teljes egészében francia 
tulajdonban maradna. 
A Horse vállalat tekintetében egyelőre kérdéses, hogy melyik az az olajtársaság, amely ér-
dekelt lehet az üzletben. Az Automotive News Europe információi szerint a szaúd-arábiai 
Aramcóról lehet szó, amely jelenleg a világ legértékesebb cége. 
A Renault számára egyébként az lehet az üzleti meggondolás, hogy az átszervezéssel plusz- 
erőforrásokat szabadítsanak fel, amelyeket majd máshova tudnak átcsoportosítani. Ugyan-
akkor érdemes szem előtt tartani azt is, hogy ezeket az információkat egyelőre egyik vállalat 
sem erősítette meg. Viszont az is egy fontos szempont lehet, hogy a Geely és a Renault kap-
csolata nem új keletű, hiszen a kínai gyártó idén bevásárolta magát a Renault dél-koreai 
részlegébe. 

Az elektromos autók egyre na-
gyobb teret hódítanak, habár pél-
dául Nagy-Britanniában mostanra 
olcsóbb megtankolni egy benzines 
vagy dízel autót, mint feltölteni 
egy elektromost. Ez a jelenség 
pedig minden bizonnyal a közeljö-

vőben eléri Kelet-Közép-Európát 
is. Azonban a gazdasági elemzők 
egyetértenek abban, hogy a magas 
energiaárak nem tarthatók fenn so-
káig, mert az hatalmas gazdasági 
recesszióhoz vezetne. Rövid távon 
viszont nagyon úgy néz ki, hogy 

olcsóbb lesz tankolni, mint tölteni. 
Persze, a teljes kép érdekében 
hozzá kell tenni, hogy a villanyau-
tók esetében nincs olajcsere, nem 
kell szűrőket cserélni, és a fékek is 
sokkal később kopnak el a vissza-
töltésnek köszönhetően, mint a 

belső égésű motorral szerelt autók 
esetén. Tehát a magas energiaárak 
tekintetében is van létjogosultsága 
az elektromos autóknak, különö-
sen akkor, ha például napelemről 
– lényegében ingyen – tudjuk ott-
hon tölteni. Így nem csoda, hogy 
egyre-másra jelennek meg újabb 
és újabb elektromos autók. Nem-
régiben a Porsche jelentette be, 
hogy testvéreket tervez a Taycan-
nak. 
Az előbb említett típus kapcsán azt 
már tudni lehet, hogy a Porsche 
komolyan veszi az elektromos au-
tókra való átállást, még akkor is, ha 
csak kisebb embercsoportokat szó-
lít meg. Gondoljunk továbbra is a 
Taycanra, a szakújságírók egyetér-
tenek abban, hogy az egyik legjobb 
elektromos autó mind teljesítmény, 
mind hatótáv, mind pedig össze-
szerelési minőség tekintetében. 
Azonban az ára miatt csak nagyon 
kevés ember tudja megengedni 
magának. 
Talán a Porsche is most arra gon-
dolt, hogy mi lenne, ha több ember-
hez elérnének. Éppen ezért arról 
szólnak a hírek, hogy nem a Taycan 
kap egy közvetlen utódot, hanem 

várhatóan több új elektromos mo-
dellel bővülhet a Porsche palettája. 
A tervek szerint hat elektromos haj-
tású autót tervez piacra dobni a 
Porsche 2030-ig, azaz a következő 
bő 7 évben, vagyis éves szinten szá-
míthatunk egy-egy új elektromos 
Porschéra. 
Az egyik ilyen típus, amiről már 
biztosan tudunk, az a Panamera, hi-
szen ezekhez más padlólemezt fog-
nak használni, mint a jelenlegi 
változatok. Nem mellesleg a Pana-
mera most is kapható belső égésű 
motorral, és a pletykák alapján az 
elektromos kivitel megjelenése után 
is maradni fog még egy darabig. Az 
információk arról is szólnak, hogy 
a típus villanyvariánsa nagyobb 
lesz, és a tengelytávja is hosszabb 
lesz, mint a jelenleg forgalomban 
lévő változatnak. 
A többi új modell várhatóan a  
Volkswagen-konszern SSP nevű 
padlólemezére épül majd, amelyben 
lesznek kimondottan Porsche-spe-
cifikus részletek is. A sportosabb 
modellek az SSP Sport platformot 
fogják megkapni, ezt első ízben egy 
5 méter körüli hobbiterepjáró tud-
hatja majd magáénak.

Testvéreket kaphat a Porsche Taycan

Nem gyárthat több belső égésű motort 
a Renault

Motorgyártás, illusztráció  Forrás: autoszektor.hu 

Porsche Taycan Forrás: Porsche

Tesla-szarvkormány  Forrás: hdmotori.it 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd



LAKÁS 

ELADÓ egyszoba-összkomfortos, 50 
m2-es lakás a Dózsa György utca 189. 
szám alatt. Érdeklődni mindennap 8-20 
óra között a 0773-381-254-es 
telefonszámon. (17063) 

ELADÓ ház Nyomáton, a 163. szám 
alatt. Tel. 0737-826-596. (-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést 
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső 
festést, saját anyaggal is dolgozunk. 
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300-
332. (17031) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, 
bádogosmunkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-730, Balázs. (16992) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészí-
tést, tetőjavítást, ácsmunkát, bádo-
gosmunkát, szigetelést, meszelést, 
bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-
003, Fülöp Hunor. (17117-I) 

VÁLLALJUK új tető készítését, saját 
anyagunkból is (bármilyen mintájú 
Lindab lemez, cserép is), külső 
szigetelést, parkettlerakást, kisebb 
tetőjavítást, cserépforgatást. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0753-967-492, István; 0751-622-195, 
Gabi. (17145) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (17038-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0767-837-
782. (17039-I) 

KITAKARÍTUNK udvart, garázst, 
tömbházlakást kiüresítünk. Nagy 
szállítóautóval rendelkezünk. Festést, 
javítást vállalunk. Tel. 0747-816-052. 
(17195) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17202) 

VÁLLALOK bádogosmunkát és bár-
milyen tető javítását házaknál és 
tömbházaknál, szemétleöntők javítá-
sát tömbházaknál, csatornatakarí-
tást, valamint vízszigetelést. Tel. 
0754-509-868. (17208-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Fájó szívvel emlékezünk szep-
tember 21-én a drága édesapára, 
apósra, nagyapára, GLIGOR  
JÁNOSRA halálának hatodik év-
fordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  
Szerettei. (17238-I) 
 

Kegyelettel emlékezünk szep-
tember 21-én a legdrágább test-
vérre, édesanyára, nagymamára, 
SIMÓ ANIKÓRA szül. Porcza, aki 
huszonnégy éve távozott szeret-
tei köréből.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
fölött őrködjön szeretetünk.  
Szerettei. (17220-I) 
 
 
 
Fájdalommal emlékezünk az 
édesapára, nagytatára, dédta-
tára, a mezőcsávási BENKŐ  
JÁNOSRA halálának 20. évfordu-
lóján. 
Akik ismerték és szerették, gon-
doljanak rá kegyelettel. 
Emlékét örökké megőrizzük.  
Fiai, menyei, unokái és déduno-
kái. (17229-I) 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk szeptember 21-én 
a ratosnyai id. PUSKÁS  
FERENCRE halálának 20. év-
fordulóján. Szép emléke, szere-
tete örökké élni fog szívünkben. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Fia, Ferike és 
családja, unokája, Szabolcs és 
családja, két dédunokája:  
Róbert és Dávid. (-) 
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Roncsautóprogram 2022 
Eladná régi autóját? Most lehetősége van LEADNI 

akkor is, ha NEM kíván új autót vásárolni.  
Szállítást, forgalomból kiíratást  
és helyben fizetést vállalunk!  

Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon. 

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Ma-
rosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 
0265/265-112. (16891-I) 
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és TÖLTŐNŐT hentesáru 
készítéséhez. Tel. 0744-644-026. (23252) 
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot 
hirdet KAPUSI ÁLLÁS betöltésére. Bővebb információk az ms.sa-
pientia.ro honlapon olvashatók. (sz.-I) 
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot 
hirdet LABORTECHNIKUSI ÁLLÁS betöltésére. Bővebb informá-
ciók az ms.sapientia.ro honlapon olvashatók. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Környezetvédelmi 
közlemény 

A marosvásárhelyi városháza technikai osztálya bejelenti az 
érdeklődők számára, hogy kérelmezi „A Jeddi út szélesítése” 
elnevezésű, Jeddi úti megyei projektre a környezetvédelmi en-
gedély kiadását, a projektet Marosvásárhely területén (Jeddi út, 
Marosvásárhely, Románia) tervezik megvalósítani.  

A javasolt projektről a helyi Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökségnél lehet tájékozódni Marosvásárhelyen, a 
Hídvég utca 10. szám alatt, hétfőnként 9–15 óra között, kedd-
péntekenként 9–12 óra között, valamint Marosvásárhely önkor-
mányzatánál keddenként és csütörtökönként 9-12 óra között. 

 A lakossági észrevételek naponta hétfőnként 9 és 15 óra kö-
zött a környzetvédelmi ügynökség marosvásárhelyi hivatalában 
(Hídvég utca 10.), valamint az office@apmms.anpm.ro e-mail-
címen érhetők el. 

Soós Zoltán 
POLGÁRMESTER 

Beépült a foglalkoztatási gyakorlatba  
az otthoni munkavégzés

Tartósan beépült az otthoni munkavégzés a vállala-
tok foglalkoztatási gyakorlatába és a munkavállalók al-
kalmazási elvárásaiba a müncheni ifo gazdaságkutató 
intézet 27 országban végzett felmérése alapján. 

Németországban a teljes munkaidőben foglalkozta-
tottak körében a home office használata a világjárvány 
után heti átlagosan 1,4 napra csökkent. A szomszédos 
Franciaországban 1,3, az Egyesült Államokban 1,6, Ja-
pánban pedig 1,1 nap a heti otthoni munkavégzés 

A leghosszabb átlagos otthoni munkavégzés, heti két 
teljes nap az Egyesült Királyságban és Ausztráliában 
épült be a foglalkoztatási gyakorlatba. A harmadik he-
lyen Hollandia áll 1,8 napos heti átlaggal, a negyedik, 
ötödik és hatodik helyen pedig Törökország, Brazília 
és Magyarország osztozik heti 1,7 napos átlaggal. 

A legkevésbé Dél-Koreában vált bevett gyakorlattá 
az otthoni munkavégzés, ahol heti mindössze 0,5 napos 
átlag alakult ki. 

A koronavírus-járvány tehát tartósan megváltoztatta 
a munkakörülményeket. „Soha semmilyen esemény 
nem fordította még fel ilyen rövid idő alatt ilyen átfo-
góan a munka világát” – mondja Mathias Dolls, a ta-
nulmány egyik szerzője. 

Az otthoni munkavégzéssel szembeni hagyományos 
bizalmatlanság a jelek szerint csökkent: a megkérde-
zett munkavállalók több mint fele azt állítja, hogy a 
home office-ban produktívabb, mint amire számított. 

Minél pozitívabban értékelték a munkavállalók saját 
otthoni teljesítményüket a korábbi feltételezéseikhez 
képest, annál több otthoni irodai napot ajánlottak fel 
nekik a munkáltatók. Ez az összefüggés mind a 27 
vizsgált országban kimutatható volt. 

Ugyanígy jellemzően ki lehetett mutatni azt is, hogy 
minél szigorúbb volt a járvány idején a zárlat, annál 
több otthoni irodai napot ajánlottak fel a munkáltatók 
a zárlat feloldását követően is. 

A felmérés megállapításai szerint a munkavállalók 
most már nem is akarnak lemondani az otthoni mun-
kavégzésről: 26 százalékuk keresne új állást, ha a mun-
káltatójuk csak személyes jelenlétet megkövetelő 
munkát kínálna számukra. Az Egyesült Államokban 
más kutatók által végzett tanulmányok szerint pedig a 
jelenleg otthon dolgozók több mint 40 százaléka ke-
resne új állást, ha a munkáltatója megkövetelné a teljes 
munkaidős irodai jelenlétet. 

Az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut – Leibniz-
Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität 
München e.V.) szakértői felmérésükkel annak jártak 
utána, hogy az otthoni irodahasználattal kapcsolatos 
eredmények, tervek, vágyak és elképzelések hogyan 
változnak a 27 ország jól képzett, teljes munkaidőben 
dolgozó (20-59 éves) munkavállalói körében. 

Az adatgyűjtés 2021 júliusa és augusztusa, valamint 
2022 januárja és februárja között zajlott. (MTI) 
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