
Közel százéves, tornácos, verandás, hagyományos módszer-
rel, fából és vályogból épült, gerendás mennyezetű paraszt-
házat alakítanak át tájházzá. A megbontott épületben és az 
udvaron január derekán is folyt a munka, hiszen az enyhe idő-
járás ezt lehetővé tette. A falakat lecsupaszítva, az alapot 
fémszerkezettel való megerősítés végett megbontva találtuk. 
Az építkezésre Csutak Jenő projektmenedzser kalauzolt el, és 
a munkamenet fázisait is ismertette.  

A vállalkozónak és a munkásoknak nincs könnyű feladatuk, hiszen 
egy olyan vályogházat kell rendbe tenni és eredeti állapotába visszaállí-
tani, ami az évtizedek során megroskadt, a tartógerendái elkorhadtak, 
tehát az alapot kell úgy megerősíteni, hogy a falakat és a tetőzetet ne 
bontsák meg.  

A feladatot az önkormányzat vállalta fel, a munkálatokat jórészt pá-
lyázati finanszírozással kívánták megoldani. Eredetileg a finanszírozás 
80 százalékát fedezte volna a pályázati forrás, 20 százalékot pedig az ön-
kormányzat saját költségvetéséből állt volna, ám az építőanyagárak  

Vadkeleti cirógatók 
 
Lehet itt ajvékolni, civilizációról, nyugati színvonalról krédózni, 

bizonyítványt bizonygatni, de az igazság az, hogy még mindig a Jó-
isten háta mögötti vadkeleten élünk. Egy tizenéves fiút összemarcan-
golt a medve. Egy negyvenes nőt halálra martak a kutyák. Csak a 
legutóbbi időszak hírei. És mennyi ilyen volt még. Lassan már nem 
lesz hova menni ebben az országban az állandó lelki és fizikai ké-
szenléti állapottól mentesen, főleg azoknak, akik uramisten túráz-
nának egyet a hegyekben. Ha bocsokkal van, lehet, megtámad a 
medve, ha véletlenül ráijesztesz, neked megy a vaddisznó, ha pedig 
éppen semmit sem csinálsz, akkor is megtámadnak a juhászkutyák, 
miközben a pásztor rá se bagózik, vagy rosszabb esetben röhög. 
Megtörtént. És miközben – próbáljuk magunkat csak egy picit is be-
lehelyezni az áldozatok, illetve azok családtagjai helyzetébe – a hí-
rekben olvassuk, látjuk ezeket az eseteket, a hatóság tördeli a kezét, 
és szabadkozik, hogy hát bocsánat, nem tudtuk, hogy ezek a kutyák 
épp ott randalíroznak évek óta, mit tehetnénk, hisz a medve egy vad-
állat, meg van kötve a kezünk, mert a mező, ahol a juhászkutyák tá-
madtak a családra, magánterület, a pásztor pedig engedély nélkül 
legeltetett ott. Kifogás mindig van. És amikor elszabadul a jogos 
népharag, a közösségi oldalakon hívatlanul, de rögvest, a jóég tudja 
honnan, megérkezik az ismerős ismerősének a fanatikus állatbarát 
ismerőse, aki habzó szájjal és vérgőzös szemekkel, csillapíthatatlan 

(Folytatás a 7. oldalon)Mezey Sarolta

(Folytatás a 3. oldalon)
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Páciensregiszter 
A program keretében fogorvostan-hall-
gatók fogászati kezelést végeznek a 
páciensek számára szakorvosi fel-
ügyelet mellett. 

____________2. 
Megelőznék  
az iskolai  
lemorzsolódást  
Közel 1400 hazai iskolában kezdődött 
el a folyó tanévben az iskolai lemor-
zsolódás megelőzését célzó országos 
program (PNRAS). Nem volt könnyű 
az indulás, de ötletes tevékenységek-
kel és kitartó munkával elérhetők a ki-
tűzött mutatók. Főként a diákok 
láthatják hasznát az elképzelések 
megvalósításának. 

____________4. 
Bemutatták a Látó 
Petőfi-számát 
Az új lapszámot a Studium Prospero 
Alapítvány kultúra heti programja ke-
retében a marosvásárhelyi Studium 
Hub kávézóban mutatták be január 
21-én, szombaton délután. 

____________5.

Évszázados épületet újítanak fel 

Tájházzal gazdagodik Mezőpanit

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

 Fotó: Nagy Tibor 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Jung Ildikó és Veress Zsuzsánna 
kiállítása 

A Kultúrpalota földszinti Deisis termében megnyílt Jung 
Ildikó és Veress Zsuzsánna festménykiállítása. A tárlat 
január 30-áig látogatható.  

Énekes-hangszeres  
hangverseny 

Január 26-án, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota 
nagytermében énekes-hangszeres hangversenyre vár-
ják a klasszikus zene kedvelőit. A Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia vegyes karát, a Sebastian Cazan 
Akadémia zenekarát, vegyes karát és rézfúvós zeneka-
rát Sebastian Cazan vezényli.

 

IDŐJÁRÁS 
Változó, felhős 
Hőmérséklet: 

max.  3 0C 
min.  -5 0C

Ma PÁL,  holnap  
VANDA és PAULA napja. 
VANDA: vagy a lengyel vend nő, 
vagy német női nevek önállósult 
becézése a vandál nép nevéből.   
PAULA:  a Pál női alakja, jelen-
tése: kis termetű.   

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. január 23.

1 EUR 4,9198
1 USD 4,5132

100 HUF 1,2450
1 g ARANY 279,7558

25., szerda 
A Nap kel  

7 óra 54 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 16 perckor.  
Az év 25. napja,  

hátravan 340 nap.

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.

A diszkrimináció fogalma  
és értelmezése Romániában 

A Kemény Zsigmond Társaság január 25-én, szerdán (ma) 
este 6 órakor tartja újabb összejövetelét a Bernády Ház-
ban. A címben szereplő latin szót (megkülönböztetés) a 
sokféle európai kultúrában sokféleképpen értelmezték, és 
még többféleképpen alkalmazták az írott vagy íratlan ma-
gatartási kódexekben vagy éppen a joggyakorlatban. Ho-
gyan működik az Országos Diszkriminációellenes Tanács, 
milyen hatáskörrel, van-e a megállapításainak jogi követ-
kezménye, hányféle diszkriminációs jelenséget ismer el, mi 
hitelesíti a pártatlanságát, és még sok idevágó kérdésre 
kap a közönség választ a meghívott Haller Istvántól, az in-
tézmény jogtanácsosától. 

12 napos terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány február 6–17. között tartja az 
idei első 12 napos terápiás programot a magyarózdi terá-
piás otthonban szenvedélybetegek és felnőtt hozzátarto-
zóik számára. Mindazok jelentkezését várják, akik 
változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőség-
gel terhelt életmódjukon. Jelentkezni, további tájékoztatást 
kérni a programról január 30-ig lehet McAlister Magdolná-
nál a 0752-246-814-es telefonszámon. 

Szemétszállítóval ütközött 
Január 24-én, kedden reggel Marosvásárhelyen, a Merész-
ség utcában egy 70 éves gépkocsivezető egy szemétszál-
lító autóval ütközött, amit egy 48 éves férfi vezetett. A 
balesetben a szemeteskocsi hátsó részén utazó 19 éves 
alkalmazott megsérült. Az esetről értesítik a Maros Megyei 
Területi Munkafelügyelőséget. A rendőrség gondatlanság-
ból elkövetett testi sértés alapos gyanújával indított kivizs-
gálást a baleset körülményeinek pontos megállapítására. 

Filmvetítés a G Caféban 
Az Édentől Keletre filmklub szervezésében január 25-én, 
szerdán (ma) 19 órakor az Aljas utcák (Mean Streets) című, 
1973-as filmet vetítik a marosvásárhelyi G Caféban. A filmet 
Martin Scorsese rendezte, főszereplők: Robert De Niro és 
Harvey Keitel. 

Árvácska – bemutató  
a Stúdió Színházban 

Móricz Zsigmond Árvácska című regényének motívumai 
alapján született meg a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem azonos című előadása, amelyet január 25-én, szerdán 
(ma) 19 órakor mutatnak be a magiszteri bábszínész szak 
másodéves hallgatói a Stúdió Színházban. Rendező Vi-
dovszky György. Az előadást 28-án, szombaton 19 órakor 
megismétlik.  

Az Évszakok az Ariel Stúdióban 
A marosvásárhelyi Ariel Stúdióban január 27-én, pénteken 
18 órakor az Évszakok című, 4 éven aluli gyermekeknek 
szóló előadás tekinthető meg Barabás Olga rendezésében. 
Mivel a helyek száma korlátozott, az előadásra előzetes 
helyfoglalás szükséges a 0740-566-454-es telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Megyei hírek 
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Fogaink egészsége kimondottan 

fontos, hiszen egyrészt a legkisebb 
rendellenesség is kimondottan kelle-
metlen, másrészt egy-egy komolyabb 
beavatkozás miatt olykor mélyen a 
zsebünkbe kell nyúlni. A marosvásár-
helyi George Emil Palade Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Tech-
nológiai Egyetem Fogorvosi Karának 
diákjai ezért is folytatják az idén a 
népszerű Páciensregiszter nevű prog-
ramjukat. 

A program keretében fogorvostan-
hallgatók fogászati kezelést végeznek 
a páciensek számára szakorvosi fel-

ügyelet mellett. A beavatkozások a 
Fogorvosi Kar épületében történnek, 
ahol az egyszerű fogtöméstől a proté-
zis elkészítésig mindent vállalnak a 
diákok, emelte ki Miklós Mátyás  
Levente fogorvostan-hallgató. Az 
egyik nagy különbség a Páciensre-
giszter és a magán fogorvosi rendelők 
között az, hogy a program kapcsolat-
ban áll az egészségügyi biztosítóval, 
így egyes beavatkozásokat részben 
vagy teljesen meg tudnak téríteni. Az 
egész kis gyermekektől az idősekig 
mindenkit várnak, akinek fogászati 
beavatkozásra van szüksége. Miklós 
Mátyás Levente kiemelte, hogy a be-
avatkozásokat biztonságosan és pre-
cízen el tudják végezni, illetve 

hatalmas szellemi tőkét jelent szá-
mukra, hogy jelen vannak a szakor-
vosok is.  

A fogorvosi egyetemen hat éven át 
tanulnak a diákok, ebből az első három 
év a preklinikumot, míg a második 
három év a klinikumot foglalja ma-
gába. A diákok már harmadéves ko-
ruktól fogadhatnak preventív kezelésre 
pácienseket, viszont a többi, komo-
lyabb kezelést negyedévtől végzik, 
nyomatékosította Bíró Edina Kata, a 
Fogorvosi Kar hallgatója. 

A páciensek előzetes időpontfogla-
lásért hívják a 0775-165-069-es tele-
fonszámot vagy írjanak a 
fokplatform@gmail.com e-mail-
címre.

Szakszerű fogászati kezelés 
Páciensregiszter

Nagy-Bodó Szilárd 

Csütörtök  
a múzeumban
A Maros Megyei Múzeum szer-

vezésében január 26-án 18 órától 
kerül sor a Csütörtök a múzeumban 
programsorozat második idei ren-
dezvényére a marosvásárhelyi vár-
ban, a Síppal, dobbal, 
didzseriduval... Népek hangszerei a 
budapesti Néprajzi Múzeum gyűjte-
ményéből című kiállítás helyszínén. 
Ez alkalommal a Multimédia terem-
ben a Tűzvarázs együttes koncerte-
zik, majd tárlatlátogatás és 
beszélgetés következik az együttes 
tagjaival. A rendezvényen múzeumi 
látogatójeggyel lehet részt venni, 
ami felnőtteknek 15, nyugdíjasok-
nak 7, diákoknak 3 lejbe kerül. 
Mivel a helyek száma korlátozott, 
előzetes helyfoglalás szükséges a 
0749-912-992-es telefonszámon 
vagy a pr@muzeulmures.ro e-mail-
címen. A múzeum történeti osztályá- 
nak székhelyén berendezett tárlat 
április végéig látogatható.



dühét ellentmondást nem tűrő és csak a saját igazát is-
merő frázisokba szedve, ismerőst és ismeretlent vérig 
sértve, hosszú frázisokban üvölti hópihés életszemléletét 
a virtuális térbe, és úgy kioszt mindenkit, hogy abból 
mesterizhetnének mindazok, akik úgy fogadnak el min-
denkit, hogy közben nem fogadnak el senkit sem, akinek 
csak egy picit is más a véleménye. Ha az – Úristen, fo-
gózz meg! – elaltatás vagy netalán csak a kasztrálás is 
szóba esik, lezúduló ménkűként ömleszti rád a váloga-
tott átkait, és számos esettel igyekszik igazolni, hogy 
igazi állatbarátként veled nem történhet meg az, hogy 
bármelyik állat is bántson. Csak épp azt felejti el (vagy 
fel sem fogja), hogy mindez az ő tapasztalata, és nem a 
tied. És azt sem fogja fel, hogy ezzel csak árt a helyzet-
nek, árt maguknak az állatoknak, mert nincs az az ép 
elméjű ember, aki ezek után ugyanúgy nézne az őszintén 
és szélsőségektől mentesen állatmentő egyesületekre, 
szervezetekre. Talán holdkórosnak titulálja majd 
mindet, és ilyen alapon némileg jogosan. 

Az egyik jó barátom lelkes kutyabarát és nagy termé-
szetjáró, kilométerek százait tette meg terepen gyalog, 
motorral, biciklivel. A medvesprére esküszik, amelyet 
nem a medvék, hanem a juhászkutyák miatt visz magá-
val. Amikor megkérdeztem, hogy kutyabarát létére le- 
fújja-e őket, ha megtámadják, azonnal igennel vála-
szolt, hozzátéve, hogy sík hülye lenne, ha barátkozni 
akarna velük, mert annak kétesélyes a vége, és ő biz-
tosra megy. Szakmai tanácsként azt is hozzátette, hogy 
csak lazán pofán kell fújni egypárat, aztán továbbkere-
kezni, és a távolból szemlélni, ahogy az orrukat vonyítva 
dugdossák a homokba. Lehet, egy ilyen trauma hatá-
sára a legközelebbi túrázót nem támadják meg. A fana-
tikus cirógatók biztosan megköveznék ezt az embert, 
akit kétszer láttam szinte zokogni imádott kutyái halála 
miatt. Hiszen hogyan is képzeli, hogy előbbre helyezi a 
saját élete és épsége fontosságát az ismeretlen, de gyö-
nyörű és érző lélek juhászkutyáénál? 

És biztosan megköveznék e sorok íróját is, aki meg-
mentett anno egy fehér kiskutyát a szemétkuka mellől, 
hazavitte, ápolta, gondozta, nevet adott neki, és szinte 
megsiratta, amikor fáradozásai ellenére, az azelőtt szer-
zett sérülések miatt örökre elaludt – de ettől függetlenül 
az a szilárd véleménye, hogy az emberre veszélyes ál-
lományt kordában kell tartani, és meg kell tenni azokat 
a lépéseket, amelyeket meg kell tenni. Hogy a vadkelet-
ből kicsit a középtáj felé csússzunk. Hogy ne legyen több 
értelmetlen halál. Hogy ne kelljen folyamatosan sztoi-
kus higgadtsággal semmibe venni azokat, akik közép-
kori hittérítőkként mantrázzák a cirógató 
megvilágosodás intoleráns zsoltárait.

A holland külügyminiszter  
támogatja Románia schengeni 
csatlakozását 

Kétoldalú megbeszélést folytatott hétfőn Bogdan Au-
rescu külügyminiszter holland hivatali kollégájával, 
Wopke Bastiaan Hoekstrával. A találkozóra az EU-
tagállamok külügyminisztereinek brüsszeli tanácsko-
zása adott alkalmat. A román külügy tájékoztatása 
szerint a holland miniszter megerősítette, hogy ha-
zája támogatja Románia schengeni csatlakozását, és 
megismételte, hogy a december 8-i szavazás nem 
Románia, hanem csak Bulgária ellen irányult. Ugyan-
akkor jelezte, hogy aktívan részt fog venni a Románia 
csatlakozását célzó európai szintű megoldás kialakí-
tásában. (Agerpres) 

Befogtak tizennégy kutyát  
a halálos támadás környékén 

A kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet 
(ASPA) tizenkét felnőtt kutyát és két kutyakölyköt fo-
gott be vasárnap a bukaresti Morii-tó környékén, ahol 
szombaton halálos kimenetelű kutyatámadás történt. 
Az ASPA képviselői a Facebookon közölték, hogy a 
befogott állatokban nincs mikrochip, és hogy az 
ASPA menhelyén helyezték el őket. A befogott kutyák 
közül négyet láttak korábban a mezőn, ahol a kocogó 
nőt a kutyatámadás érte. Az állatokat altatófegyverrel 
ártalmatlanították, és a rendőrség vért vett tőlük, 
hogy megállapítsa, közrejátszottak-e az áldozat, Ana 
Oroş Daraban halálában. (Agerpres) 

Egy nap alatt 53 túrázón  
segítettek a hegyimentők 

Több mint ötven esetben kértek segítséget túrázók a 
hegyimentő-szolgálattól (Salvamont) hétfőn. A Salva-
mont Facebook-oldalán kedden közzétett informá-
ciók szerint a legtöbb segélyhívás Voineasa 
térségéből, Gorj és Hargita megyéből, illetve Sinaia 
környékéről érkezett a diszpécserszolgálatukhoz. A 
hegyimentők összesen 53 személynek nyújtottak se-
gítséget. Közülük 17-et átadták a mentős egységek-
nek. A Salvamonttól ezenkívül 54 betelefonáló kért 
információkat és tanácsokat különböző turistaútvo-
nalak állapotáról. (Agerpres) 

Ország – világ 

Vadkeleti cirógatók

A Románok Egyesüléséért Szövetség 
(AUR) szimpatizánsai és a moldvai or-
szágrésznek autópályát követelő „ha-
gyományos” tüntetők zavarták meg 
Nicolae Ciucă liberális (PNL) kor-
mányfő és Marcel Ciolacu szociálde-
mokrata (PSD) házelnök beszédét 
kedden Jászvásáron, a román fejedelem-
ségek egyesülésének ünnepén. 

A Ziarul de Iaşi helyi hírportál beszá-
molója szerint az ellenzéki AUR több 
moldvai megyéből összegyűlt, a téren 
összesereglett mintegy ötezer ünneplő 
közé vegyült hívei „Tolvajok”, „PNL, 
PSD, ugyanaz a szemétség”, „Előre ho-
zott választásokat akarunk” rigmusokat 
skandáltak a két kormánypárti politikus 
beszéde idején, míg a tér másik sarkából 
néhány „notórius” tüntető az „Autópá-
lyát akarunk!” skandálással tette nyil-

vánvalóvá, hogy az ország legelmaradot-
tabb részének fejlesztését sürgeti. 

Az egységes Románia megteremtése 
első lépésének fontosságáról beszélő 
Marcel Ciolacu „én tényleg szeretlek ti-
teket” megjegyzéssel próbálta leszerelni 
a beszédét hurrogással és füttyögéssel 
megzavaró demonstrálókat. 

Nicolae Ciucă miniszterelnök az 
1859-es történelmi esemény jelentőségét 
méltató beszéde végén megjegyezte: a 
háború által előidézett válságok köze-
pette, a többi európai demokráciához ha-
sonlóan Romániában is szélsőséges 
politikai mozgalmak próbálják befolyá-
solni az embereket. Ezeket arról lehet 
felismerni, hogy a megértés és cselekvés 
helyett gyűlöletet és rettegést szítanak, 
az igazság helyett rémhíreket terjeszte-
nek, a törvényeken alapuló igazságszol-

gáltatás helyett az önbíráskodást népsze-
rűsítik – magyarázta. 

A kormányfő azonban kifejezte meg-
győződését, hogy a társadalom bölcses-
ségére alapozva, a kiegyensúlyozott erők 
összefogásával „sikerül megtartani  
Romániát megérdemelt helyén: a nyu-
gati demokráciák európai közösségé-
ben”. 

Romániában 2017 óta munkaszüneti 
nap a román fejedelemségek egyesülé-
sének évfordulója. 1859 januárjában 
Moldva és Havasalföld is Alexandru 
Ioan Cuzát, a moldvai Nemzeti Párt 
uniót szorgalmazó vezetőjét választotta 
fejedelmévé. A perszonálunió után Cuza 
1862-re elérte a két államapparátus ösz-
szevonásának nemzetközi elismerését: 
az új állam ekkor vette fel a Románia 
nevet. (MTI) 

Tüntetők zavarták meg a kormányfő és házelnök  
beszédét a fejedelemségek egyesülésének ünnepén

Az Európai Parlamentben számos al-
kalommal felhívtuk az Európai Bizott-
ság figyelmét arra, hogy az ipari 
ágazatra és különösen az európai  
kkv-kra pusztító nyomás nehezedik. A 
belső túlszabályozás tovább súlyosbítja 
az egymást követő globális válságokat, 
melyekkel a vállalkozóknak meg kell 
küzdeniük. Amennyiben az ágazat nem 
kap valós támogatást, nem egyszerűsö-
dik a bürokrácia, az ipar végzetes ha-
nyatlásának lehetünk szemtanúi – 
fogalmazott Winkler Gyula EP-képvi-
selő (RMDSZ, EPP) írásbeli hozzászó-
lásában annak kapcsán, hogy a 
Strasbourgban ülésező plénum múlt 
szerdán megvitatta Az ipari versenyké-
pesség, a kereskedelem és a minőségi 
munkahelyek fellendítését célzó uniós 
stratégia című dokumentumot.  

 „Az EU ma válaszúthoz érkezett. Az 
Egyesült Államok az infláció elleni vé-
dekezés érdekében hozott intézkedései-
vel aláássa Európa versenyképességét, 
Kína pedig gazdasági terjeszkedési cél-
jait követi, egyre inkább riválisként, 
mintsem partnerként. A két gazdasági 
óriás közé szorulva az EU-nak okosan és 
gyorsan kell cselekednie. Üdvözlendő a 
Bizottság és a Tanács »Az ipari verseny-
képesség, a kereskedelem és a minőségi 
munkahelyek fellendítését célzó uniós 
stratégia« című nyilatkozata, amely elis-
meri az előttünk álló veszélyeket. Most 
nem harcias nyilatkozatokra, kereske-
delmi háborúkra, protekcionista intézke-

désekre vagy támogatási versenyekre 
van szükségünk. Vannak már kereske-
delmi védelmi mechanizmusaink, és az 
az érdekünk, hogy minél több szabadke-
reskedelmi megállapodást kössünk, 
hogy biztosítsuk az ellátási láncok rugal-
masságát, ami elengedhetetlenül szüksé-
ges ahhoz, hogy megfelelően működjön 
az európai ipar” – emelte ki Winkler 
Gyula. Mint hangsúlyozta, véget kell 
vetni a túlszabályozás őrületének, mert 
az megfojtja a magánkezdeményezése-
ket, az ipart, a kkv-kat. „Csökkentenünk 
kell az adminisztratív terheket, és meg 
kell erősítenünk a beruházásokat és a 

vállalkozásokat ösztönző európai kere-
tet. Az új európai ipari stratégiának fi-
gyelembe kell vennie a szolidaritás 
elvét: egyetlen tagállam sem maradhat 
le. Fel kell számolnunk azokat a torzu-
lásokat, amelyek ma a közös piac szét-
töredezettségét táplálják. Az Európai 
néppárti képviselőcsoportban dolgozó 
kollégáimmal és az egész SME Europe 
csapattal együtt továbbra is az európai 
kkv-k, az Európai Unió gazdaságainak 
gerincét alkotó európai kkv-k támogatá-
sára fogok törekedni” – nyomatékosított 
az RMDSZ EP-képviselője. (közle-
mény) 

A túlszabályozás megfojtja a kisvállalkozásokat 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Folyamatosan kerülnek elő újabb, bizalmasnak mi-
nősített iratok Joe Biden házából. Nemcsak republi-
kánus oldalról, de saját pártjából is élesen kritizálják 
az amerikai elnököt azért, ahogyan a titkos iratokkal 
bánt. 

Mint arról az Euronews beszámolt, pénteken újabb hat, tit-
kosított dokumentumot foglalt le az FBI Joe Biden Delaware 
állambeli otthonában. Az elnök jogi képviselője szerint a ház-
kutatás csaknem 13 órán át tartott, a lefoglalt dokumentumok 
Biden szenátori és alelnöki idejéből származnak. 

Biden és a Fehér Ház is igyekeznek bagatellizálni a titkos 
iratok ügyét, nem adnak új információkat a sajtónak, maga az 
elnök pedig újságíróknak nyilatkozva jelentéktelennek nyil-
vánította az ügyet: „Majd meglátják, hogy nincs ott semmi”. 
Bident azért is érinti kínosan a botrány, mert most folyik a 
nyáron előkerült titkosított Trump-iratok vizsgálata. 

„Az ügy kezdetén az elnök utasította ügyvédeit, hogy teljes 
mértékben működjenek együtt az igazságügyi minisztérium-
mal” – mondta szombat este Bob Bauer, Biden személyes 
ügyvédje.  

Mint elmondta, miután jelentették a minisztériumnak, hogy 
az elnök wilmingtoni otthonában néhány minősített jelöléssel 
ellátott dokumentum található, „az eljárás minél gyorsabb elő-
rehaladása érdekében felajánlottuk, hogy haladéktalanul hoz-
záférést biztosítunk az otthonához, hogy az igazságügyi 
minisztérium átvizsgálhassa az egész épületet a lehetséges al-

elnöki iratok és a potenciális minősített anyagok után ku-
tatva.” 

Merrick Garland igazságügyi miniszter csütörtökön Robert 
Hur személyében független különleges ügyészt nevezett ki az 
ügyben indított vizsgálat lefolytatására. 

Az első, tíz oldalból álló, Iránról és Ukrajnáról is szóló ak-
tacsomagot még november 2-án találták meg Biden egykori 
washingtoni irodájában, amit alelnöki ideje után, egészen a 
2020-as kampányáig használt. A megtalált iratokat Biden 
ügyvédei még novemberben eljuttatták a Nemzeti Levéltárnak, 
ezzel kapcsolatos hír viszont akkor nem látott napvilágot. 

Két magas rangú demokrata politikus is élesen bírálta az 
elnök iratkezelését. Dick Durbin szenátor a CNN-nek „elfo-
gadhatatlannak” minősítette az iratok hanyag ügykezelését, 
aggasztónak nevezte a helyzetet, és részletesen ismertette a 
kongresszusban alkalmazott szabályokat azokra az esetekre, 
amikor a törvényhozók bizalmas anyagokat tekintenek meg. 
Most pénteken is hat olyan dokumentum került elő, amely bi-
zalmas jelzéssel van ellátva.  

Ugyancsak bírálta Biden dokumentumokkal kapcsolatos el-
járását Joe Manchin virginiai demokrata párti szenátor, akinek 
ellenállása gyakran meghiúsította az elnök jogalkotási prog-
ramjának egyes részeit. Az NBC Meet the Press című műso-
rában Manchin azt mondta, hogy Bidennek ki kéne fejeznie 
sajnálatát a helyzet miatt, és azt javasolta, hogy az elnök legyen 
őszinte, és ismerje be, hogy hibázott. (Euronews) 

Vezető demokraták is élesen bírálják Bident a titkos iratok ügye miatt  
Biden és a Fehér Ház igyekeznek bagatellizálni az ügyet

Forrás: winklergyula.ro



A néphit, a szájhagyomány szerint ter-
mésvarázsló, jósló nap a mai. „Ha fénylik 
Szent Pál, minden termés szépen áll. Ha 
tiszta az idő, bőven terem puszta, mező.” 
És fordítva, január 25. zord, mord időjá-
rásából rosszra következtet a mondóka: 
„Ha Pál fordul köddel, jószág hullik dög-
gel.” „Hogyha szeles pálfordulás, akkor 
lészen hadakozás.” Nem tudom, mit hoz 
a mostani szerda, de a vészjósló előrejel-
zés valahogy mindig nagyobb eséllyel va-
lósul meg, mint a derűlátó. A világ 
manapság zajló eseményeire gondolva, 
nem is igen számíthatunk másra, mint 
vészre, nehézségre. A hadakozásnak 
aligha lesz vége egyhamar, és járvány, 
éhínség, természetromlás is mélyíti a vi-
lágválságot. Ha süt is ma a nap, ki tudja, 
mi lesz belőle, mit hoz a holnap! Tájain-
kon jóformán nem is volt tél az eltelt he-
tekben, pedig már e szép évszak derekán 
járunk. Persze az sohasem tudható, mi-
lyen régió, mekkora földrajzi terület idő-
járására terjed ki a sok évszázados 
regula, és mennyiben befolyásolhatja a 
dolgok állását a klímaváltozás. De a ré-
giek tapasztalatát nem hagyhatjuk figyel-
men kívül. Az is meggondolkodtató, hogy 
az óriási tömegeket befolyásoló kínai ho-
roszkóp is mintha optimistábban nézne 
előre, mint amire a nyomasztó realitás 
feljogosíthatná. Az ő időszámításuk sze-
rint január 22-én kezdődött 2023, a nyúl 
éve, és ez szinte minden csillagjegynek 
kedvező esztendőt ígér. Bár úgy lenne! De 
ha futni próbálhatunk is, mint a tapsifü-
lesek, a szaporodás nem megy olyan be-
olajozottan, mint náluk. És nem azért, 
mert folyton drágul az olaj. Ennél össze-

tettebb okok játszanak közre. Tény, hogy 
fogyatkozunk. Lásd a népszámlálás ag-
gasztó adatait. Ebben meghatározóbb 
szerepe lehet mindannak, amit e nap em-
beri vonatkozásaihoz köthetünk. A pálfor-
dulás elnevezés hallatán elsősorban erre, 
az emberi társadalmat, a politikai életet 
s ebből kifolyólag a közösségek, egyének 
sorsát egyaránt érintő magatartásra, ál-
lásfoglalásra, cselekedetre, gátlástalan 
arculatváltásra, képmutató köpönyegcse-
rére gondolhatunk, amely alapvető kér-
désekben is súlyos következményekkel 
hathat ki országok, népek, társadalmi ré-
tegek egész életére. A bibliai Saul megté-
rése, Szent Pál apostollá válása, a hit 
élményéből, csodájából fogant névcsere 
és magatartásbeli változás, a világvallás-
hoz vezető pálforduló sajnos később, a 
történelem folyamán nagyon sokszor 
hamis, fondorlatos egyéni vagy kollektív 
hatalmi célok érdekében silányult politi-
kusi stratégiává. Nem számít, hogy valaki 
egyet hirdetett, képviselt ma, és hirtelen 
valami egész mást mutat fel holnap, ezzel 
barátkozott, szövetkezett tegnap, s annak 
ellenségévé lett mára. Nincsenek erkölcsi 
gátlások, ha önös érdekekről van szó. 
Már oda jutottunk, hogy magyarázni sem 
szokás a bizonyítványt, a vallott elvek 
száznyolcvan fokos átfordítását. De hagy-
juk most a kedvrontó kesergést, elvégre 
farsangban vagyunk! Akár esik, akár 
fagy, még négy hét van hamvazószerdáig. 
Ne hagyjuk szekrényben a báli ruhát és 
sufniban a maskarát! Alakoskodásra fel! 
Még ha tudjuk is, hogy előbb-utóbb elke-
rülhetetlen lesz a felszólítás: maszkot le! 
(N.M.K.) 
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Erről jut eszembe 

Közel 1400 hazai iskolában 
kezdődött el a folyó tanévben 
az iskolai lemorzsolódás meg-
előzését célzó országos prog-
ram (PNRAS). Nem volt 
könnyű az indulás, de ötletes 
tevékenységekkel és kitartó 
munkával elérhetők a kitűzött 
mutatók. Főként a diákok lát-
hatják hasznát az elképzelé-
sek megvalósításának. 

 
A PNRAS megvalósítását az or-

szágos helyreállítási program 
(PNRR) nevelési fejezete és a Ne-
velt Románia nevet viselő országos 
reformterv keretében biztosítja a 
kormány, az erre szánt keret 543 
millió euró vissza nem térítendő tá-
mogatás. A múlt év elején meghir-
detett pályázatra 3857 igénylés 
érkezett, amelyből 3489 felelt meg 
az előírásoknak. Ebből első lépés-
ben 1391 iskola számára biztosítot-
tak pénzkeretet. A megítélt 
támogatások az iskolai célcsoportok 
nagyságától és a tevékenységek 

összetettségétől függően általában 
70 és 200 ezer euró között mozog-
nak. 

A PNRAS olyan általános iskolá-
kat támogat, amelyekben közepes 
vagy magas szintű lemorzsolódási 
veszélyt azonosítottak az előzetes 
felmérések során. A program célki-
tűzései: az iskolai hiányzások és le-
morzsolódások csökkentése, az 
átmenési arány növelése a nyolca-
dikos záróvizsgákon, az oktatási-ta-
nulási-értékelési folyamatok 
javítása, az iskolai és osztályhangu-
lat javítása, valamint a tanulók, szü-
lők, pedagógusok, igazgatók, 
tanfelügyelők és a közösség képvi-
selői közötti együttműködés javí-
tása. 

Maros megyéből 53 település 56 
iskolája kapott támogatást, hat pá-
lyázat nem felelt meg a kiírásnak. 
Szerteágazó programot  
állítottak össze 

A csíkfalvi általános iskola a 
három tanév alatt több mint 346 
ezer lejt használhat fel különböző 
tevékenységekre, fejlesztésekre, 
eszközbeszerzésre. A tanulási ne-

hézségekkel küszködő diákoknak 
különböző tantárgyakból felkészítő-
ket tartanak, míg a nyolcadikosok-
nak románból, matematikából és 
anyanyelvből is. Pszichológust is 
tudnak fizetni, aki akár egyénileg, 
akár csoportosan foglalkozhat a di-
ákokkal, és folyamatos felmérés 
zajlik a diákok szükségleteiről. Új 
tevékenységeket vezettek be, mint 
a sport-, kézműves- és hangszerkö-
rök, színjátszás, hiszen nem minden 
gyerek tud kibontakozni a fő tantár-
gyakból, viszont mindenkinek van 
valamilyen erőssége, és meg szeret-
nék adni a lehetőséget, hogy a gye-
rekek sikerélményeket szerezzenek, 
hogy szívesebben járjanak iskolába. 
Új bútorzatot, sporteszközöket is 
vásárolnak, az iskolaudvart rende-
zik, padokkal, pingpongasztallal 
látják el, hogy kellemesebb környe-
zet várja a diákokat. Számítógé-
pekre és programokra is költhetnek, 
amelyek ugyancsak nagyban fogják 
segíteni a tanulók oktatását. Díjakra 
és ösztöndíjakra is fordítanak majd 
pénzt: egyrészt díjazhatják majd a 
különböző területeken kimagaslóan 
teljesítő diákokat, a jó tanulmányi 
eredményeket (kilencesnél nagyobb 
tanulmányi átlagot) felmutató diá-
kokat, illetve azokat is, akik erőfe-
szítéseket tesznek, és a tavalyi 
tanévhez képest legalább fél jeggyel 
növelik az általánosukat. Az iskolá-
ban nagyon gazdag tanórán kívüli 
tevékenységi tervet állítottak össze, 
amiből néhányat már meg is valósí-
tottak az elmúlt időszakban, az is-
kolaudvar különböző pontjait ősszel 
díszítették, egy diákcsoport örökbe 
fogadott egy műemléket, tevékeny-
ségükbe bevonták a többi diákot, 
adventi-karácsonyi koncertet tartot-
tak az adott helyszínen, és volt ad-
venti iskolai vásár is, ezenkívül 
különböző kiállítások, versenyek is. 
A diákok táborokban, fesztiválo-
kon, kiállításokon, előadásokon  
is részt vehetnek, a pedagógusok 
pedig évente egy továbbképzésen – 

sorolta fel Balogh Tünde igazga-
tónő mindazt, amiben részt vesznek 
az érintettek a három tanév  
során.  
Célcsoport, szülők,  
diáktársak és pedagógusok 

A községi iskola szintjén 52 diák 
alkotja a célcsoportot. A pedagógu-
sok egy kérdőíves felmérés során 
kapták meg a mutatókat, amelyek 
szerint a gyerekek bekerültek ebbe 
a csoportba. Ennél több diák is lett 
volna, de csak ennyinek a szüleitől 
kaptak beleegyezést abba, hogy 
gyermekeik részt vehessenek a fel-
zárkóztató programokban. A szülők 
körében különböző kampányok, 
szülői értekezletek körében népsze-
rűsítették a programot; az önkor-
mányzat és a rendőrség 
képviselőivel felkeresik azokat a 
családokat is, ahol a gyerekek kima-
radtak az iskolából, és megpróbál-
ják a program előnyeinek 
ismertetésével visszacsalogatni őket 
az iskolába. Tudják, hogy ez csak 
részeredményeket hoz majd, de már 
vannak biztató jelek, három ilyen 
diák ismét az iskolapadokban ül. A 
szülők többsége pozitívan fogadta a 
programot, szívesen engedi a gyer-
mekét a tanórán kívüli tevékenysé-
gekre, a diákok is szívesen jönnek, 
mindenki legalább egy tevékeny-
ségben részt vesz, vannak, akik 
többre is jelentkeztek. Ezekbe a 
programokba minden felső tagoza-
tost bevonnak, azokat is, akik nem 
a célcsoport részei, azért, hogy a 
hátrányos helyzetűek és a visszaté-
rők barátkozzanak iskolatársaikkal, 
könnyebben illeszkedjenek be a 
többiek közé. A sok tevékenység 
miatt szinte minden délután vannak 
pluszfoglalkozások, felzárkóztató 
tevékenységek és körök, többször 
még hétvégén is. Az ilyen foglalko-
zásokon részt vevő diákok meleg 
ebédet is kapnak, ami sokat jelent, 
különösen a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek – értékelte az intéz-
ményvezető. 

A pedagógusok számára többlet-
terhet jelent részt venni ebben a 
programban, de eddig is voltak tan- 
órán kívüli tevékenységek, és szíve-
sen folytatják most is a munkát, sőt 
új ötletek is születtek. Most nem az 
a kérdés, hogy mivel töltsék ki a 
programokat, hanem az, hogy 
mikor tudják megvalósítani mind-
azt, amit elterveztek, hogy min-
denki érvényesülni tudjon. 
Göröngyös az út 

Nem volt zökkenőmentes a prog-
ram beindítása, hiszen a tevékeny-
ségeket már szeptemberben el 
kellett volna kezdeni, de az iskolák 
csak szeptember végén írhatták alá 
a finanszírozási szerződést, október 
végén kaptak útmutatót a program-
hoz, és nem volt gördülékeny a cél-
csoportok megállapítása sem – 
világított rá a nehézségekre Balogh 
Tünde. Mivel ez nem egy bejáratott 
program, sokszor megyei szinten 
sem kaptak útmutatást, ezért az is-
kolák egymás között tanácskozva 
tudták megoldani a problémákat, 
fennakadásokat, mindez pedig sok 
többletmunkát jelentett. Így a tevé-
kenységeket csak november köze-
pén tudták elindítani, és ez a 
pénzügyi tervet is megzavarta, 
ugyanis a 2022-re meghatározott 
összegek felhasználását nem tudták 
kellő időben elkezdeni, még decem-
ber elején sem rendelkeztek meg-
nyitott hitelvonallal. Bútorzatot, 
eszközöket kellett vásárolni, viszont 
ilyen helyzetben nem lehetett előze-
tesen szerződést kötni a beszállítók-
kal. Mindezek ellenére végül 
minden megoldódott, a pénzkeretet 
fel tudták használni. Berendeznek 
egy tantermet, bútorzattal, okostáb-
lával látják el, és kimondottan a 
program tevékenységeire fogják 
használni, ezenkívül rendelkeznek 
egy díszteremmel is, és akár az osz-
tálytermeket is igénybe tudják 
venni tanórák után, hiszen vannak 
esetek, amikor párhuzamosan több 
tevékenység is fut.

Fellebbeztek az MSPI kezdeményezői  
az EU Törvényszékének elutasítása ellen
Fellebbezett a Minority SafePack (MSPI) 

kezdeményező bizottsága hétfőn az Európai 
Bizottság (EB) elleni eljárása keretében – tu-
datta az MTI-hez eljuttatott közleményében 
Vincze Loránt EP-képviselő, az Európai Nem-
zetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke. 

Az MSPI elindítói 2021-ben fordultak az EU 
Bíróságához, miután az Európai Bizottság el-
utasította, hogy jogalkotást kezdeményezzen az 
európai őshonos nemzeti kisebbségek védelmé-
ben. Tavaly novemberben az EU első fokon el-
járó törvényszéke elutasította az MSPI 
keresetét. 

A kezdeményezők most a EU Bíróságától re-
mélnek jogorvoslatot, mivel úgy értékelik: a 
törvényszéki döntés nem áll összhangban az 
európai polgári kezdeményezéseket érintő saját 
ítéleteivel. 

A fellebbezési beadvány az intézményi rész-
rehajlás példájaként hozza fel, hogy az EB kép-
viselői hét alkalommal találkoztak a 
tenyészállatok ketrecben tartásának betiltását 
követelő End the Cage Age kezdeményezés 
képviselőivel, és csupán a szabályzat által előírt 
egyetlen alkalommal az MSPI képviselőivel. A 
döntés ugyanakkor hivatkozik olyan Európa ta-
nácsi intézményekre és jogi eszközökre, ame-
lyeknek az EU nem része és amelyeket az EU 
több tagállama nem ratifikált. 

„Nehezményezzük, hogy a törvényszék mér-
legelés nélkül az EB álláspontját ismételte meg, 
pedig az több pontjában is tényszerűen nem 
igaz. Az állítás, hogy az unió már mindent meg-
tett volna az MSPI-ben foglaltak, a kisebbségi 
nyelvek és kultúrák védelmében, jogilag nem 
támasztható alá” – szögezte le a FUEN elnöke. 

Vincze Loránt rámutatott: végigjárják a jogi 
utat, minden eszközt felhasználnak, ugyanis 
ezzel tartoznak a több mint ötvenmillió uniós 
polgárnak, aki valamelyik kisebbségi nyelvet 
beszéli. Úgy értékelte: az MSPI már így is 
eredményes volt az őshonos kisebbségek prob-
lémáinak megismertetése terén, de addig nem 
adják fel, amíg konkrét intézkedéseket nem 
érnek el. 

Az EU Törvényszéke alapfokon 2022. no-
vember 9-én döntött az ügyben. A luxembourgi 
testület nem semmisítette meg az Európai Bi-
zottságnak a Minority SafePack több mint egy-
millió aláírással alátámasztott javaslatairól 
szóló, 2021. januárban hozott elutasító dönté-
sét. A törvényszék szerint „az EU által a regio-
nális vagy kisebbségi nyelvek fontosságának 
hangsúlyozása és a kulturális és nyelvi sokszí-
nűség előmozdítása érdekében már megtett in-
tézkedések elegendőek a kezdeményezés 
célkitűzéseinek eléréséhez”. Az Európai Unió 
Bírósága várhatóan két éven belül dönt az 
ügyben. (MTI) 

Rég várt állami intézkedés lépett életbe 
Megelőznék az iskolai lemorzsolódást 

 Több tantárgyból van felzárkóztatás,  főleg a vizsgatantárgyakból  
Fotó: Csíkfalvi Általános Iskola 

Gligor Róbert László 



Visszhangzik-e a mai alkotókban 
a két évszázada született költőóriás 
hangja, mivé alakult a 21. századra 
a Petőfi-kultusz, kirakható-e a líra 
és próza jelenkori eszközeivel a 
„kétszáz éves fiatalember” lánglel-
kének lényege? – a Látó szépiro-
dalmi folyóirat legújabb, PetőfiLátó 
200 című tematikus számából 
minderre fény derül. Az új lapszá-
mot a Studium Prospero Alapítvány 
kultúra heti programja keretében a 
marosvásárhelyi Studium Hub ká-
vézóban mutatták be január 21-én, 
szombaton délután. 

Az együttlét első perceiben a 
házigazda szerepét betöltő Kovács 
András Ferenc arra a Látó-hagyo-
mányra emlékeztette a hallgatósá-
got, amely szerint időnként 
tematikus lapszámot szentelnek 
egy kiemelkedő, kerek évfordulós 
alkotónak, így tisztelegtek 2017-
ben Arany János, most pedig Pe-
tőfi emléke előtt. Egy kicsit 
rendhagyó, antológiaszerű számot 
szerettek volna ezúttal is létre-
hozni, és a felkérésre nagyon sok 
kézirat érkezett, amelyek között 
tanulmányok, esszék is szerepel-
nek. Harminchárom kortárs költő 
szólal meg Petőfi Sándorhoz kap-
csolódva, a 34. Babits Mihály, aki-
nek költeménye, a száz éve írt 
Petőfi koszorúi a Talált vers rovat-
ban olvasható – tudtuk meg a lap-
számbemutató felvezetőjében 
KAF-tól, aki azt is elárulta, hogy 
a versek „összeszedésében” André 
Ferenc végzett komoly segédszer-
kesztői munkát. 

A fiatal alkotók kiválasztásánál 
azt tartotta szem előtt, hogy kiknek 
a tematikája, világlátása mutat 
közös pontokat a Petőfiével, akár a 
forradalmi szellem, akár a szerelmi 
gondolatok, a közélet vagy az iden-
titáskeresés mentén – fejtette ki 
André Ferenc, amihez KAF hozzá-

tette, hogy a költők paródiákon, il-
letve átírásokon vagy mottókon ke-
resztül kötődtek Petőfihez a 
tematikus lapszámba írt műveikkel. 

– Egyféle kötődve nem kötődés 
ez. Nagyon nehéz megszólítani azt 
a kétszáz éves fiatalembert, aki a 
magyar zseni és a magyar roman-
tika képe – jegyezte meg Kovács 
András Ferenc, aki szerint – a maga 
módján szintén romantikus – mai 
nemzedék „idegenkedő szeretettel” 
viszonyul Petőfihez.  

André Ferenc a Lóháton a szülé-
szetre című alkotásával szerepel a 
PetőfiLátóban, egy kétszáz évvel 
ezelőtt megszokott, ma már kurió-
zumnak számító közlekedési módot 
egy megtörtént esetből ihletődve, a 
pandémia megszorításos időszakára 
vetítve rá. 

Nagy Zalán, a legfiatalabb költő-
nemzedék tagja Petőfi-mottóra írt 
verset Töredék egy bestiáriumból 
címmel.  

– A költők, szépírók abban a sze-
rencsés helyzetben vannak, hogy 
ha előttük van egy költői hagyo-
mány, az nem követel olyan követ-
kezetes olvasatot, mint egy 
tanulmányírónál. Nem szükséges a 
mély, szerves kapcsolat az életmű-
vel, mégis találtam olyan sorokat, 
amelyekkel játékba tudtam lépni – 
mondta az ifjú alkotó, aki saját be-
vallása szerint Petőfi romantikáját 
próbálta „kikezdeni”, egy tárgyia-
sabb költői nyelvvel „nekimenni”, 
hogy kiderüljön, milyen kapcsolat 
van kettőjük nyelvezete, személyi-
sége között. 

Nagy Attila egy kollázsmegol-
dást választott Petőfi Sándor szerel-
mes verseinek egy-egy sorát 
egymásba fűzve, egyetlen – az 
utolsó előtti sorban – szólalva meg 
a saját hangján. A vers felolvasása 
után KAF megjegyezte, hogy a sze-
relmes Petőfi a lapszám közepe 
táján jelenik meg, itt olvasható 
Nyáry Krisztián tollából a „mindig 

felfelé licitáló” fiatalember Csapó 
Etelke és Mednyászky Berta iránti 
lángolásának története is.  

Vida Gábor a Látod, ebből is mi 
lett? című, a maga derűjében mély 
gondolatokat hordozó Édes néném-
levelében szólongatja, és inti csont-
jai vigyázására a költőt. Láng Zsolt 
szintén szépprózával, a Petőfi és a 
című emlékmozaikokkal színesíti a 
tematikus lapszámot. Az esszészerű 
vallomássorozatból nyújtott ízelítő 
után KAF megjegyezte, hogy Pető-
firől elsősorban a szabadság jut 
eszünkbe. 

– Én sohasem úgy láttam őt, mint 
aki kardot rántva lovagol. Egy fan-
tasztikusan erős költőnek és egyé-
niségnek érzem, és újabb meg újabb 

dolgokat olvasok róla. Ez a Petőfi-
szám is sokféle, de megpróbáltam 
megteremteni benne valamilyen 
összhangot.  

A szabadság nagy témájával, a 
Hattyúhús című versével Markó 
Béla zárja a lapszámot, aki politi-
kusként legalább hússzor mondott 
beszédet július utolsó vasárnapján 
Fehéregyházán, költőként viszont 
csak egyszer hívták meg, mégpedig 
a nyolcvanas években, amikor egy 
ilyen közszereplésért „fekete pont” 
járt.  

– Tíz-húsz évvel ezelőtt úgy 
éreztem, hogy Petőfi halott mint 
költő. Ebből a Látó-számból kide-
rül, hogy ez nem így van, hiszen 
hívja, szólítja az értelmezőket. 

Ebből is lemérhető, hogy elmúlt az 
a pillanat, amikor az irónia volt a 
legfontosabb megközelítési mód a 
klasszikusainkkal szemben. A pa-
rafrázis viszont jelen van, illetve a 
pátosz keveredik iróniával vagy 
másféle megközelítéssel – összeg-
zett Markó Béla, majd hozzátette, 
hogy Petőfi az a költő, akinek még 
a rossz versei, az olyan, vizuálisan 
nehezen elképzelhető jelenetei is 
zseniálisak, mint a Füstbe ment terv 
záróképe.  

– Egy bizonyos nagyságon túl a 
következetlenség is következetes, a 
rossz kép is jó, ezért kell nekünk 
még nagyon sokat Petőfiről be-
szélni – mondta ki az est végszavát 
Markó Béla.

N  agy, fekete madárcsaládok lakják 
a marosvásárhelyi Mihai Viteazul 
utca egyik parkját, Szabó György 

egykori faragász is tőlük „bérli” a padnyi te-
rületet. Úgy ül ott naphosszat szürke kalap-
jában, barna kabátjában, lábán sokat tűrt 
bakanccsal, mint egy bölcs időmilliomos, aki 
pihenni telepedett le egy „röpke” végtelen-
ségig.  

A város virtuális főterén állított meg elő-
ször az arca, a helyi Facebook-közösségből 
tette fel valaki a róla készített fotót és hozzá 
a magyarázatot, amely szerint a 79 éves férfi 
az egyetemi brasszéria környékén, az utcán 
alszik, nem koldul, de vágyik egy fedélre a 
feje fölé, és hidegebb éjszakákon a polgár-
mesteri hivatal által üzemeltetett menhelyen 
húzza meg magát. Nem voltam biztos benne, 
hogy ott találom az internetes bejegyzés sze-
rinti törzshelyén, de már messziről észrevet-
tem. Egyenruhás lányok hancúroztak a 
közelében, és hol egyik, hol másik szaladt 
oda hozzá az iskolából kapott kiflivel. Moso-
lyogva nyúlt az ételért, letört belőle egy ke-
veset, aztán repedezett körmű, vaskos 
ujjaival gyúrni kezdte. 

– Jó napot kívánok, ön a szobrász, akiről 
olvastam az interneten? – léptem én is a pad-
hoz. 

– Tessék ide leülni – simított helyet „ven-
déglátóm” a leterített kartonlapon. – Mutas-
sam meg, hogy mit tudok. Ha holnap is jön, 
magát is megcsinálom, a haját, ahogy fújja 
a szél, a ráncokat a homlokán és a  
szeme alatt. Először kenyérbélből készítem 

el, de utána veszek polisztirént, és  
abból.  

Megnedvesítette a kiflibéldarabot, és újra 
munkához látott, egy „csigabigát” igyekezett 
megformálni. Közben, kérésemre, magáról 
beszélt. 

– 1943. október 25-én születtem a Dózsa 
György utcában (a házszámot is megne-
vezte). Öten voltunk testvérek. Akkoriban 
nem létezett aszfalt Marosvásárhelyen, csak 
földút. Bocskorban jártam reggelente isko-
lába, és délután odaad-
tam a lábbelit annak a 
testvéremnek, akinek 
akkor kellett menni.  
A 2-es számú iskolában 
végeztem az általánost, utána a faipariba 
jártam.  

– Hol dolgozott az iskola után? – kérdez-
tem, miközben beszélgetőtársam elkészült az 
apró kifliszoborral.  

– Az Ilefornál, aztán a Simó Géza bútor-
gyárban. A későbbiekben sok helyen dolgoz-
tam, és miután a lánytestvérem eladta a 
Dózsa György utcai szülői házat, ahol ko-
rábban laktam, ott aludtam, ahol munkám 
volt. Szerettek az emberek, mert mindent meg 
tudtam csinálni a legkisebb rovartól a zsirá-
fig. Az anyafarkast is elkészítettem Romu-
lusszal és Remusszal, a New York-i 
Szabadság-szobrot is, és amit egyszer meg-
csináltam, azt nem felejtem el soha.  Most 

már csak itt dolgozgatok, mert nincs hol 
máshol. Csak csavargok, és a bokorban töl-
töm az éjszakát.  

– A menhelyre nem fogadják be éjsza-
kára? – szólaltam meg újra.  

– Befogadnak, de enni nem adnak, és csak 
lefeküdni nem megyek oda. Akkor inkább ve-
szek az itteni üzletből két nagy szemeteszsá-
kot, egyet a fejemre, a másikat a lábamra 
húzom, így nem érzem a hideget, amíg al-
szom.  

– Egyetlen hozzá-
tartozója sincs, aki 
segítsen?  

– Senkim. Apám, 
anyám, a fiú- és az 

egyik lánytestvérem meghalt, a legkisebb 
lánytestvéremről, Éváról, nem tudok semmit, 
és arról sem, aki eladta a házat. 

– Felesége, gyermekei?  
– Volt egy nő, de csak össze voltam állva 

vele, mert mindig dolgoztam, nem volt időm 
családalapításra. Gyermekeim nincsenek. 
Egyszer elmentem a régi otthonomba, be-
csengettem, és amikor kaput nyitottak, 
mondtam, hogy én vagyok a ház tulajdonosa. 
Egy román illető állt az ajtóban, és azt fe-
lelte, hogy ő törvényes úton vette meg a 
házat a testvéremtől. A szerszámaim is mind 
odavesztek a lakással együtt. 

– Nyugdíjat nem kap a ledolgozott évek 
után? 

– Csak szociális segélyt. A nyugdíjnak 
nem jártam utána annak idején, elhanyagol-
tam. Ha esetleg újra eljön – nézett rám be-
szélgetőtársam, hirtelen témát váltva –, 
mondjuk két nap múlva, addig gyúrok kenye-
ret, és nézze meg, hogy megcsinálom magát 
belőle.  

Sem takarót, sem lekvárokat nem kér – há-
rította el Szabó Gyuri bácsi mindkét felaján-
lásomat, majd egy régi motorbaleset nyomát 
mutatta meg a lábszárán. Aztán arról be-
szélt, hogy a környékbeliek mindegyre hoz-
nak neki palackos sima vizet, igaz, ő inkább 
a szénsavasat szereti, és kenyér is kerül elég, 
főleg mikor kotorászik a szemétben. 

– Amikor nincs mit egyek, megeszem a csi-
gabigát – jegyezte meg viccesen, majd be is 
mutatta a mutatványt. 

– Akkor most csinálok egy csókát – fordult 
a körülöttünk lebzselő madarak felé, és újra 
munkához is látott. – Az a baj, hogy itt nem 
tudom jól meggyúrni a kenyeret, hogy szépen 
összeálljon. Ha volna egy kicsi benti hely, 
hogy ne dolgozzak kint, a hidegben, mindjárt 
más lenne. Néznék ki az ablakon, és annyian 
jönnének mindig, hogy a szeretteiket megfor-
mázzam. Még házikót is készítenék, és meg-
festeném, hogy úgy tűnjön, mintha igazi 
téglából lenne. Csodálkoznának is az em-
berek, és kérnék, hogy nekik is csináljak. Csi-
nálnék én szívesen mindenkinek, aki kéri – 
emelte rám különös fényű tekintetét a haj-
dani faragász. Aztán izgatottan tudakolta, mi 
legyen a következő miniszobor, amit az újabb 
kiflidarabkából a kedvemért előcsalogat.

Nagy Székely Ildikó

Aki szemeteszsákban álmodik

Kovács András Ferenc, André Ferenc, Vida Gábor, Markó Béla (balról jobbra)  Fotó: Szabó Róbert Csaba

Bemutatták a Látó Petőfi-számát 
Alkotói találkozások a „kétszáz éves” lánglelkűvel 
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Január 20-án megyénkbe lá-
togatott Petre Daea mező-
gazdasági és vidékfejlesztési 
miniszter. A marosvásárhelyi 
Grand szálloda előadótermé-
ben találkozott mezőgazda-
sági szakemberekkel, gaz- 
dákkal, és röviden ismertette 
a 2023–2027-es országos 
mezőgazdasági stratégia fon-
tosabb irányvonalait.  

Hosszas tárgyalások és egyezte-
tések után az Európai Bizottság 
2022. december 7-én fogadta el az 
ország mezőgazdasági stratégiáját, 
aminek alapján Románia a 2023–
2027-es uniós finanszírozási idő-
szakban 15,8 milliárd euró uniós 
támogatást fordíthat a mezőgazda-
sági és vidékfejlesztésre. A doku-
mentum 1900 oldalból áll, és 
leszögezi mindazokat az irányvona-
lakat, feltételeket, illetve a konkrét 
támogatási programokat, amelyek 
alapján az EU által rendelkezé-
sünkre bocsátott európai mezőgaz-
dasági hitelkeretből és az európai 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
hitelkeretből támogatják majd a 
hazai mezőgazdaságot. 89 mező-
gazdasági és 38 vidékfejlesztési 
programot határoztak meg. A stra-

tégiába foglalták azokat a követel-
ményeket is, amelynek alapján a 
gazdálkodók és a vidéki helyi köz-
igazgatási egységek majd pályázhat-
nak. Mindezekről mintegy másfél 
órás beszámolót tartott a miniszter, 
majd különböző mezőgazdasági és 
politikai jellegű kérdésekre is vála-
szolt. A tanácskozást követően a mi-
niszter Szászrégenbe látogatott, 
ahol jelen volt a Mirdatod cég tá-
mogatási finanszírozásának az alá-
írásánál, ugyanis az egyetlen, unió 
által szavatolt földrajzi eredetvéde-
lemmel rendelkező erdőlibánfalvi 
Mirdatod tejfeldolgozó üzem pályá-

zat útján 720.000 lejnyi kormánytá-
mogatást nyert a községben levő 
egység épülete energia-háztartásá-
nak hatékonnyá tételére. Az összeg-
ből napelemes rendszert szerelnek 
fel, amivel jelentősen csökkentik a 
villanyáram-fogyasztást. A Maros 
megyei cég a negyedik az ország-
ban, amelynek sikerült mezőgazda-
sági tejfeldolgozóként ilyen jellegű 
kormánytámogatást elérnie. Végül 
pedig a tárcavezető meglátogatta az 
ország egyik legismertebb és elis-
mertebb (mezőgazdasági és erdőki-
termelő gépeket gyártó) szászrégeni 
cégét, az IRUM-ot is.  

Január 17-én, kedden a Székely 
Gazdaszervezetek Egyesülete Szo-
vátán tartotta évértékelő gyűlését, 
amelyen a falugazdász-hálózat tag-
jai mérlegelték az elmúlt év tevé-
kenységeit, programjait, és az idei 
tervekről is beszéltek. Barabási 
Antal Szabolcs, a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkára bemutatta az új orszá-
gos mezőgazdasági stratégiát.  

Becze István, a Székely Gazda-
szervezetek Egyesületének elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket. Az 
elnök kifejtette: „Fontosnak tartom 
az éves kiértékelőt, mert közösen 
elemezhetjük a múlt év tevékeny-
ségeit, eredményeit, és közösen 
tervezhetjük 2023 eseményeit, 
programjait. Gyűlésünkön szó volt 
a Maros megyei falugazdász-prog-
ramokról is, ezeket egyeztettük a 
megye elöljáróival, és körvonalaz-
tuk a jövőbeni tevékenységeket. 
Az idén is nagy hangsúlyt fekte-
tünk a szakmai tanácsadásra, ezért 
kérjük a gazdákat, hogy bizalom-
mal forduljanak falugazdászaink-
hoz.”  

Az elnök felszólalását követően 
az egyesület vezetőségi tagjai, il-
letve falugazdászai, programfele-
lősei külön-külön értékelték a 
tavalyi tevékenységet, és felvázol-
ták az idei terveket, kijelölve a pri-

oritásokat. 2023-ban is folytatód-
nak a hagyományossá vált progra-
mok, mint pl. a Magyarok kenyere 
– 15 millió búzaszem, a Székely-
földi bioprogram, az Ákovita nem-
zetközi párlat- és pálinkaverseny, 
illetve a Nektária székelyföldi 
mézverseny. Az egyesület idén is 
több témában számos szakmai fó-
rumot szervez a székelyföldi gazdák- 
nak, és a szaktanácsadás-sorozat 
sem marad el, mivel bővül a falu-
gazdász-hálózat. A hangsúlyt a kö-
vetkező hónapokban az új országos 
mezőgazdasági stratégia ismerteté-
sére helyezik, hiszen fontos, hogy 

a gazdák értsék meg az új támoga-
tási formákat, teljesítsék az elvárá-
sokat, és készüljenek fel a 
pályázatokra.  

A rendezvényen Barabási Antal 
Szabolcs államtitkár ismertette az 
országos mezőgazdasági terv fon-
tosabb irányelveit, és válaszolt a 
falugazdászok kérdéseikre, felve-
téseire is. Az egyesület szakembe-
rei elkészítették a stratégia 
kivonatának magyar változatát, 
amely elérhető a www.szekely-
gazda.ro honlapon – tájékoztatott 
Cilip-Szilágyi Dalma Orsolya, a 
szervezet sajtóreferense.  

Szerkeszti: Vajda György

Folytatódtak a marosludasi cukorgyár újraindításáról szóló 
tárgyalások. Mint ismeretes, a francia tulajdonú Tereos Ro-
mánia Rt. 2021-ben jelentette be, hogy bezárja a veszteséges 
gyárat, és a berendezéseit ócskavasként értékesíti. A mintegy 
400 tagot számláló Cukorrépa-termesztők Egyesülete a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz fordult azzal 
a kéréssel, hogy mentse meg a cukorgyárat. A szaktárca fel-
karolta az ügyet, de nem sikerült megvásárolnia az egységet, 
így a gazdák álltak elő konkrét ajánlattal. A tárgyalások közel 
fél éve húzódnak.  

Teodor Aflat, az egyesület elnöke szerint jó esély van arra, hogy február 
elejétől az új tulajdonosok kezébe kerüljön a gyár, ugyanis január elején 
a gazdák találkoztak az üzem vezetőségével, ezután sikerült a tárgyaló 
felek jogászainak is megegyezni az adásvételi szerződés részléteiről, és 
úgy tervezik, hogy a szerződést január 30-án aláírják, így ez gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy a több mint 60 éves feldolgozóegység februártól a cu-
korrépa-termesztők tulajdonába kerül, és megmenekül a bezárástól, illetve 
a lebontástól. A gazdák azt ígérték, hogy foglalkoztatni fogják az üzem 
mintegy 150 alkalmazottját, akik január végéig kényszerszabadságon ma-
radnak. Közülük tízen időközben nyugdíjba vonultak, vagy más munka-
helyet kerestek, így egyelőre várhatóan 140 személlyel kezdene a gyár. 
Mint ismeretes, a múlt év végén az egyesület felkért több gazdaszerveze-
tet, hogy segítsen szerződést kötni a potenciális beszállítókkal, akiknek – 
akárcsak az előző években – vetőmagot biztosítanak. Természetesen a 
szerződéskötést folytatják, hiszen a termelés szempontjából fontos tudni 
azt, hogy a cukorgyár beindításakor mennyi cukorrépát dolgoznak majd 
fel. Az átvétel után következik a gyáregység humánerőforrás-struktúrájá-
nak kiépítése és az eladási szerződéskötések is. Az egyesület ebben to-
vábbra is számít a szaktárca támogatására.  

Az Európai Unió 2023–2027-
es finanszírozási ciklusában 
500 millió eurót szánnak a ro-
mániai helyi akciócsoportok 
(GAL) támogatására. A kistér-
ségekben levő, több tele- 
pülést átfogó helyi akciócso-
portok az ottani igényeknek 
megfelelő projekteket támo-
gatnak az unió által rendelke-
zésre bocsátott pénzösszeg- 
gel.  

Alexandru Potor, a helyi akció-
csoportok országos szövetségének 
elnöke szerint ez az összeg kevés, 
hiszen a korábbi tapasztalatokra hi-
vatkozva akár 2 milliárd euróra is 
lenne igény, ugyanis ez a pályázati 
kiírás lehetőséget teremt arra, hogy 
ne csak a mezőgazdaságot karolják 
fel, hanem az ezt kiegészítő szolgál-
tatásokat, mi több, kisebb kulturális, 
egészségügyi és társadalomfejlesz-
tési terveket is támogassanak. A 
GAL-ok által kezdeményezett, fel-
karolt tervek elsősorban a vidéki 
életminőség fejlesztését célozzák 
meg, és jelentősen hozzájárulnak a 
gazdasági élet fellendítéséhez, de 
akár az iskolák utáni programot, a 
művelődési életet is felkarolják, 
ezzel a cél leginkább az, hogy a fi-

atalokat vidéken otthon tartsák, csa-
ládalapításra ösztönözzék 

A 2023–2027-es mezőgazdasági 
stratégia alapján Románia 15,8 mil-
liárd eurót fordíthat mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési projektek támo-
gatására. A statisztikai adatok sze-
rint az ország lakosságának 44%-a 
vidéken él, így az említett pénzügyi 
időszakban az ország rendelkezé-
sére bocsátott teljes finanszírozás-
hoz viszonyítva nagyon kevés  
konkrét vidékfejlesztési projektre a 
pénzösszeg. Jelenleg a szövetség a 
helyi akciócsoportok stratégiáján 
dolgozik, aminek alapján majd lehet 
pályázni a kiírásokra. Ez egy hosz-
szas egyeztetési folyamat, az or-
szágban levő 230 akciócsoport 
igényeit egyeztetni kell a vidékfej-
lesztési ügynökség (AFIR) és a mi-
nisztérium, valamint más érintett 
központi közigazgatási egység 
szempontjainak megfelelően, mivel 
a rendelkezésre bocsátott kevés 
pénzösszeg miatt fel kell állítani va-
lamilyen elfogadható szűrőrend-
szert, aminek alapján a pályázóknak 
majd odaítélik a pénzt, és számon-
kérhetik ennek a hatékony elkölté-
sét – nyilatkozta az elnök a 
sajtónak.  

Gazdák kezébe kerülhet  
a marosludasi cukorgyár

Megyénkbe látogatott Petre Daea miniszter 

Évértékelő a Székely Gazdaszervezetek  
Egyesületénél 
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Elkészült a falugazdászok évi terve

Petre Daea miniszter (középen) a marosvásárhelyi piacon  Fotó: Facebook/Dumitriţa Gliga

100 eurós állatjóléti támogatás fejőstehenekért 
Az idéntől a tejhasznú szarvasmarhákért 
évente egyszer 100 eurós egyedenkénti támo-
gatást adhat a Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA)  az állattartók-
nak, amennyiben betartják az Európai Unió 
által megszabott állatjóléti szabályokat.  

Ezt a támogatást befoglalták az országos mezőgaz-
dasági stratégiába is, és a vidéki sajátosságoktól és az 
állatfajtól eltérően bárhol alkalmazzák. A célja az, 
hogy ezzel a hozzájárulással arra ösztönözzék az ál-
lattenyésztőket, hogy fokozzák az élelmiszer-bizton-
sági intézkedéseket és a pluszjövedelemmel egy 
fenntartható nyereségcélú farmot működtessenek. 
Egyetlen kikötés, hogy a gazdaságnak szerepelnie 
kell az országos farmjegyzékben (registrul naţional al 
exploataţiilor), ami azt jelenti, hogy állategészségügyi 
engedéllyel rendelkező, fülszámmal bejegyzett állat-
állományú, engedélyezett farmmal kell rendelkeznie, 
illetve az állattartó az előírásoknak megfelelő, aktív 
gazda kell legyen. A PD 07 elnevezésű programcso-

magot igénylőknek kötelezően be kell tartaniuk a 
75/2015-ös rendelet által szabályozott állategészség-
ügyi szabályokat, az ellenőrzésre és az állatnyilván-
tartásra vonatkozó 35/2016-os módszertani 
szabályokat (norme metodologice), a borjakra vonat-
kozó 72/2005-ös állategészségügyi szabályokat, a far-
mok felszerelésére, ellátottságára vonatkozó 
72/2005-ös rendelet, illetve az EU 58/1998-as állat-
jóléti előírásait. A pályázati kérelem elbírálását meg-
előzően megvizsgálhatják azt, hogy a farmon van-e 
megfelelő létszámú, szakképzett személyzet, mennyi 
szabad teret biztosítanak az állatoknak, milyen felsze-
reltségű az istálló, milyen fejőberendezést használ-
nak, és számít az etetés módszere, a táplálék 
minősége is. Kiemelten fontos a szarvasmarha trau-
mamentes fejési eljárása, a tőgy és a köröm tisztán 
tartása, illetve a pihenőzóna biztosítása az állatok szá-
mára. Évente 2027-ig erre a kiírásra 28.551.300 euró 
a keret. Potenciálisan a jelenlegi állomány szerint 
mintegy 285.000 állatra lehet igényelni támogatást.  

500 millió euró a helyi  
akciócsoportoknak 

11. Agrárakadémia  
Az RMDSZ Maros megyei szervezete és a Maros Megyei Ifjúsági 

Egyeztető Tanács (MIET) február 3-án, pénteken 9.30-tól a kelementelki 
kultúrotthonban szervezi meg a 11. Agrárakadémiát, ahol a gazdákat a 
2023-as év mezőgazdasági újdonságairól tájékoztatják. Többek között szó 
lesz az állattenyésztésről, a várható mezőgazdasági pályázatokról, támo-
gatásokról, erdőgazdálkodásról és környezetvédelemről, a vadkárok meg-
térítéséről és a mezőgazdaságot érintő egyéb aktuálpolitikai kérdésekről. 
Többek között jelen lesz Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és er-
dőgazdálkodási miniszter, dr. Barabási Antal Szabolcs, a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.  
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megnövekedése miatt az arány 
módosult, így a költség 60 száza-
léka a helyi költségvetést terheli, 
pályázati forrásból csak 40 száza-
lékot sikerül fedezni.  

– Nemcsak arról van szó, hogy 
egy közel százéves, régi székely 
mezőségi jellegzetes lakóházat a 
hozzá toldott nyári konyhával, 
füstölővel, pincével és az udvaron 
lévő gazdasági épületeket meg-
mentsünk, hanem egy kor lenyo-
matát akarjuk megőrizni, egy 
olyan háztartást, amely egy tehe-
tősebb gazdálkodó család élete 
köré szerveződött. Látjuk és tud-
juk, hogy egy azonos alapfelületű, 
hasonló ház felépítése téglából és 
kőből sokkal kevesebbe kerülne, 
mint ennek a háznak a felújítása. 
Mégis meg kell menteni az örök-

ségünket, ezért vásároltuk meg és 
vállaltuk fel a ház felújítását. Az 
volt a cél, hogy a következő gene-
rációknak megőrizzük, hiszen már 
nagyon kevés ilyen ház áll a falu-
ban. És száz évvel ezelőtt ilyen 
házak sorakoztak Mezőpanit ut-
cáin. Szándékunk, hogy élettel 
töltsük meg a tájházat és ennek 
térségét, beleértve az udvart és a 
csűrt is. Ez a ház kulturális, okta-
tási és egyéb eseményeknek, kiál-
lításoknak, táncháznak, Iskola 
másként program óráinak ad majd 
teret – fogalmazott a polgármes-
ter.  

A munkálatok kivitelezésével 
műemlékek felújítására szakoso-
dott céget, a Timbermatrix Kft.-t 
kérték fel, amelynek szakemberei 
Erdély-szerte sok műemlék épüle-
tet újítottak fel. 

Szerkesztette: Mezey Sarolta 

Tájházzal gazdagodik  
Mezőpanit

A Kádár Márton Általános Iskola mindig tele 
van élettel, tenni akaró pedagógusokkal, 
vidám gyermekekkel. Nem csoda, hogy az is-
kolára esett a választás, hogy a harmadikosok 
versmondó versenyének megyei szakaszát 
február 18-án itt szervezzék meg. Ezt megelő-
zően január 28-án Mezőbándon tartják a kör-
zeti szakaszt, tájékoztatott Ráduly Csongor 
igazgató és Mezei Ildikó módszertani körös ta-
nítónő. Ottjártunkkor éppen a szavalóverseny 
előválogatója zajlott.   
Hétköznapi hőseink 

Ráduly Csongor igazgató örömmel mutatta a közel-
múltban megjelent Hétköznapi hőseink című kötetet, 
amelyet erdélyi iskolások írtak településük jeles sze-
mélyiségeiről. A tanulmányok között találjuk a Tanító 
a Mezőség kapujában: Kádár Márton címűt is, ame-
lyet mezőpaniti iskolások írtak az igazgató szakmai 
irányításával. A szerzők: Gaál Sándor, Kovács Sarolta, 
Kovács Szabolcs és Székely Boróka. A tanulmány ösz-
szeállításában sok segítséget nyújtott Deák Júlia ta-

nárnő, aki behatóan ismeri a falu egykori személyisé-
gének, Kádár Mártonnak az életútját és érdemeit. Nem 
véletlen tehát, hogy a község iskolája az ő nevét viseli. 
A kötetet az EMKE és a Művelődés adta ki a Polis 
Kiadó gondozásában.  
130 ezer eurós projekt az iskolakerülés  
megelőzésére 

Az iskola egy hároméves kifutású projektet nyert, 
amely az iskolaelhagyás megelőzését hivatott szolgálni 
az V–VIII. osztályosok körében. Jelentős összeget si-
került megpályázni iskolai felszerelésekre, okostáb-
lákra, bútorokra, az összeg jelentős részét különböző 
tevékenységekre fordíthatják. Itt lehet szó felzárkóz-
tató tevékenységekről, pluszórákról, kirándulásról, is-
meretterjesztő tevékenységekről, sportról, minden, ami 
a gyermeket az iskolához vonzza.  

A projektbe 79 gyermek került be, de a pályázat le-
hetővé teszi, hogy a többi gyermek is részt vegyen a 
tevékenységekben. A projekt február folyamán indul,  
értéke 130 ezer euró – tájékoztatott az igazgató. 

Újdonságok az iskolában 

Mezőpanit község idei költségvetését 15–20 
millió lej közötti összegre tervezik, melynek 
jelentős részét, több mint felét, fejlesztésekre 
fordítják, de a fennmaradó rész is tartalmaz 
infrastrukturális beruházásokat és karbantar-
tási költségeket. Az idei tervekről, projektek-
ről és beruházásokról Bodó Előd Barna 
polgármester (fotó) számolt be lapunknak.  

– Az idei költségvetés összeállításakor figyelembe 
vettük, hogy finanszírozni kell a folyamatban levő pro-
jektjeinket. A felújított csittszentiváni iskola esetében 
még nem történt meg a teljes elszámolás, a bölcsőde 
építése 80 százaléknál tart, a tájház felújításával még 
az elején tartunk. Ezeket ebben az évben be kell fe-
jezni. Úgy kellett tervezni, hogy a saját karbantartási 
munkálatainkat is el tudjuk végezni, s az új projektek 
is finanszírozhatók legyenek. 
Kérdéses a mezőbergenyei iskola felújítása  

– Megnyert projektünk a mezőbergenyei iskola tel-
jes energetikai felújítása, de egy nagyon fájó döntést 
kell meghoznunk a következő időszakban. Ugyanis a 
pályázatot másfél évvel ezelőtt nyújtottuk be, de a kör-
nyezetvédelmi ügynökség csak a közelmúltban érté-
kelte ki, miközben az építőanyagárak a 
másfélszeresére vagy a duplájára nőttek. Aktualizáltuk 
a projekt költségvetését, ami jóval magasabb, mint az 
eredeti. Ha hozzá tudunk tenni még több százezer 
eurót, akkor megtesszük, ha nem, akkor fájó szívvel le 
kell mondanunk ezt a projektet, mert a költségvetésből 
nem tudjuk finanszírozni, illetve új pályázati kiírásokat 
keresünk. Az a célunk ugyanis, hogy az elkövetkező 
négy-öt évben az összes oktatási intézmény rendbe le-
gyen téve.  

Tekintettel arra, hogy egyre magasabbak az energia- 
számlák, meg kell vizsgálnunk, milyen lehetőségeket 
találunk, hogy a nagyfogyasztó középületeinket ener-
giahatékonnyá tegyük. Az elmúlt év is arra volt kié-
lezve, hogy a középületek víz-, villanyáram- és 
gázfogyasztása csökkenjen.  

Nyertünk egy pályázatot a mezőpaniti Kádár Márton 
központi iskola felújítására, ugyanis itt is vannak ener-
getikai problémák, mert az előző felújítás nem volt tel-
jes körű. Erre a beruházásra készülünk.  
30 millió eurós beruházás közművesítésre 

– Két megnyert pályázatunk van, ami meghaladja a 
30 millió eurót. Ezekkel a projektekkel a régi legna-
gyobb problémáinkat próbáljuk orvosolni. Egyik pro-
jekt Mezőbergenye és Csittszentiván részleges 
vízhálózatának kiépítését, a másik Csittszentiván teljes 
szennyvízhálózatának kiépítését teszi lehetővé. Az 
Anghel Saligny programban Maros megyében mi tud-
tuk megpályázni a legtöbb pénzt. Ez azért is szeren-
csés, mert elfogadhatatlan, hogy Marosvásárhely 
közelében egy nagyközség ne rendelkezzen víz- és 
csatornahálózattal. Hogy ennek mik az okai, azt több 
oldalon lehetne sorolni, az biztos, hogy 2016 után nem 
az önkormányzat hibájából nem készült el. Tény, hogy 
most van folyamatban az engedélyek beszerzése, s ha 
ezek meglesznek, Bukarestben megkötjük a finanszí-
rozási szerződést. Ezzel el tudjuk kezdeni a munkát 
Mezőbergenyében és Csittszentivánon. Feltérképez-
tük, hol van a legnagyobb szükség vízre, s azokban az 
utcákban vezetjük be a vizet. Székelykövesden és Har-
cón a mesterterv keretében építjük ki a hálózatot. Meg-
vannak a tervezett forrásaink a teljes vízhálózatra – 
fogalmazott a polgármester. 

Idén kezdik összeállítani az általános terület-
rendezési tervet  

– Nagyon fontos feladat idén a részletes területren-
dezési tervnek az elindítása. Nagy horderejű dologról 
van szó, hiszen ez fogja meghatározni, hogy az elkö-
vetkező tíz-ötven-száz évben hogyan fejlődik a község, 
mit és hová építkezik, milyen úthálózata lesz, hogyan 
alakul a mobilitás, a tömegközlekedés. Egy előremu-
tató stratégiát határoz meg ez a dokumentum.  

Van még egy megnyert pályázatunk, az egyik a te-
rületrendezési tervnek a digitális rendszerbe való átül-
tetése, ezzel olyan formában érhetők el ezek az 
adatbázisok, amelyek alapját képezik az informatikai 
rendszereknek, és a lakosok közvetlenül online tudnak 
urbanisztikai kérdésekkel, adóval kapcsolatos informá-
ciókat kérni – mondta Bodó Előd Barna.  
Szolgálati lakások épülnek, egészségügyi 
központot terveznek 

– Egy másik nyertes projekttel, amit a helyreállítási 
alaphoz nyújtottunk be, szolgálati lakások építését ter-
vezzük. A községhez kötődő pedagógusok, egészség-
ügyi személyzet, fiatal családok számára építünk 
szolgálati lakásokat, ezek egy hatapartmanos társas 
házban lesznek, amelyet egy központi fekvésű önkor-
mányzati területre képzelünk el. Várjuk a kivitelezési 
szerződés aláírását.  

Több pályázat van még, amelyekre várjuk a vissza-
jelzést. 

A polgármesteri hivatal mellett vásároltunk egy sa-
roktelket. Ide egy egészségügyi központot tervezünk, 
amely magába foglalja a családorvosi rendelőt, a pati-
kát, a fogorvosi rendelőt, a szakorvosi rendelésre al-
kalmas tereket. Erre kell finanszírozást keresünk, de jó 
reménységünk van arra, hogy ezt a projektet is kivite-
lezhetjük – tájékoztatott a polgármester, aki arról is be-
szélt, hogy a község költségvetésében jelentős helyi 
adó- és illetékhátralékok vannak, több mint egymillió 
lejt tesz ki az adófizetők tartozása. A befizetés elmu-
lasztása ellenére a lakosságnak elvárásai vannak, azok-
nak is, akik nem tesznek eleget a kötelezettségeiknek.  

A költségvetés fele fejlesztésekre kell 
(Folytatás az 1. oldalról)

Áprilisra elkészül a bölcsőde 
Egymillió eurós beruházás

Az óvoda és a református templom szomszédságában ele-
gáns emeletes épület fogadja a látogatót. Ez az új bölcsőde, 
amely kívül teljesen elkészült, csak a belső munkálatokat 
kell még véglegesíteni. A projektet 2018-ban indították út-
jára, akkor várandós anyukák keresték meg a polgármestert 
azzal, hogy igényt tartanak a bölcsődére, hiszen szükségük 
van egy helyre, ahol biztonságban tudhatják a gyermekeket, 
miközben ők dolgoznak. S ha már adott lesz egy európai 
szintű, jól felszerelt bölcsőde, akkor további gyermekeket is 
vállalnának, ami meggyőző érv volt az építkezés felvállalása 
mellett.  

Kevés községben építenek bölcsődét, Mezőpanit közéjük tartozik; 
általában a nagyvárosok, illetve a nagyvárosok „hálószobáinak” feladata 
ez. Mezőpanit nem „hálószoba típusú” község, hanem az itt élő helybeli 
családoknak születnek gyermekei. Közeledik a bölcsőde épületének az 
átadása, várhatóan április folyamán kerül erre sor.  

Az intézmény négy csoport, azaz körülbelül negyven gyermek befo-
gadására alkalmas. A földszinten négy nagy terem kap helyet, itt lesz 
az elkülönítő, a játszóterem, az étkező. Az emeleten profi konyhát ala-
kítanak ki, ahol nemcsak a bölcsődei gyermekeknek, hanem az óvodá-
soknak, a napközis (hosszított programú) iskolásoknak is megfőzhetik 
az ebédet. Ugyanitt kapnak helyet az adminisztratív irodák, a személy-
zet öltözői. Az emeleti konyha és földszinti étkező között lifttel szállít-
ják az alapanyagokat, illetve az ételt. 

Az épület termeit három hónapos és három év közötti kisgyermekek 
szükségletei szerint, a szabványoknak megfelelően alakítják ki, például 
padlófűtéssel, légszűrő berendezéssel látták el.  

Amikor elkezdték a projektet, úgy volt, hogy a bölcsőde működtetése 
teljes egészében az önkormányzat feladata lesz. Az építkezés közben 
azonban, az RMDSZ kezdeményezésére változott a törvény, a bölcső-
déket az oktatási minisztérium rendszerébe foglalták be. Ez azt jelenti, 
hogy a minisztérium a működési költségekből is átvállal, többek között 
a személyzet bérét is.  

– Az épület 85 százalékban készült el, most következik a belső nyí-
lászárók beszerelése, a konyha felszerelése, a csempézés, bebútorozás. 
A projektet a regionális operatív program keretében pályáztuk meg, 
akkor a költségek 60 százalékát a pályázati forrás tette ki, de időközben 
változott a helyzet, a költségek 40 százalékát tudtuk fedezni a pályázati 
pénzből, s 60 százalékot kellett az önkormányzatnak biztosítania. Ez 
nemcsak az anyagárak miatt van, hanem a menet közben fellépő „han-
golások” miatt is. A bölcsőde építése és a berendezés költségei együtt 
elérik az egymillió eurót. Tervek szerint áprilisra befejezzük a munká-
latokat, s elkezdődik az engedélyeztetési folyamat, utána kezdődhet a 
beiratkozás. Nagyon feszített tempóban haladva szeptembertől már mű-
ködhet a bölcsőde – tájékoztatott Bodó Előd Barna polgármester.  

Fotók: Nagy Tibor



Január elsejétől Romániában 
a vendéglátóipari egységek 
alkalmazottainak a borravaló-
ból származó jövedelme 
béren kívüli jövedelemnek 
számít, ezért jövedelemadó-
kötelessé vált, azaz 10 száza-
lékos személyi jövedelemadót 
kell fizessenek utána az érin-
tettek.  

Az államelnök december 23-án 
hirdette ki a borravalót szabályozó 
2022. évi 376-os számú törvényt.  

Így a gazdasági szereplőknek az 
elektronikus pénztárgépek haszná-
latára vonatkozó kötelezettségéről 
szóló 1999. évi 28-as számú sürgős-
ségi kormányrendelet módosításá-
val és kiegészítésével a borravalót a 
fogyasztás értékének maximum 
15%-ában állapították meg, és azt a 
számlán fel kell tüntessék.  

A borravaló önkéntesen felaján-
lott pénzösszeg a nyújtott szolgálta-
tások értékén felül, aminek a 

megadóztatását éttermeknél, vala-
mint bároknál és egyéb italkimérő 
egységeknél vezetik be. A jogsza-
bály tisztázza a borravaló fogalmát 
is, mely szerint csak az a pénzösz-
szeg nevezhető borravalónak, ame-
lyet a vendég a nyugtán szereplő 
összegen kívül önszántából ad a ki-
szolgálásért. Természetesen to-
vábbra is tilos bármilyen 
szolgáltatást borravalóhoz kötni, az 

ezentúl is opcionális, a kapott bor-
ravaló értékét pedig a munkáltató-
nak kötelező lesz szétosztani az 
alkalmazottak között, amelynek 
módját az egység belső szabályza-
tában kell rögzíteni. 

A vendégnek átnyújtandó szám-
lán a borravaló számára külön rova-
tot kell fenntartani, az összeget 
vagy a fogyasztás összegéhez mért 
százalékban megadott arányát pedig 

a vendég fogja meghatározni. A 
borravaló értéke a fogyasztás érté-
kének 0 és 15 százaléka között vál-
tozhat, és bankkártyával is 
fizethető. A január elsejétől életbe 
lépett új törvény kizárólag a ven-
déglátásra vonatkozik, és a lényege 
az, hogy tízszázalékos jövedelema-
dóval terheljék a vendég által adott 
borravalót. Az adó visszatartása a 
munkáltató feladata, aki a fennma-
radó 90 százalékot – belső szabály-
zatok által előre meghatározott 
módon – kiosztja az alkalmazottak-
nak. A könyvelésben a borravaló 
tartozásként jelenik meg, a cég adó-
terheit nem növeli. Mindez azonban 
pluszteher a pincéreknek, bárosok-
nak, mivel a törvény alapján a ven-
dégnek kivitt számla mellé egy kis 
nyomtatványt is csatolni kell, ame-
lyen – név nélkül – kipipálhatja, 
hogy hány százalékot szándékozik 
adni, vagy nem szeretne jattot adni. 
A vendéglátó egységek vezetői 
azonban a törvény által megkövetelt 
pluszkönyvelést, regisztrációt egy-
szerűsíteni szeretnék.  
Az áru kiszállításánál nem  
kötelező feltüntetni 

A törvény értelmében a vendég-
látó egységek számára tilos, hogy 

az áruk szállítását vagy a szolgálta-
tások nyújtását bármilyen formában 
borravaló fizetéséhez kössék. A 
román állampolgároknak azt is tud-
niuk kell, hogy a termékeknek a vá-
sárlók otthonába történő kiszállítása 
esetén a munkáltatók nem kötelesek 
a borravalót a nyugtán feltüntetni. 
Ez külön szerepel, mint a szállított 
termék vagy szolgáltatás, az elekt-
ronikus adóügyi pénztárgépek adat-
bázisában pedig borravaló tételként 
szerepel. Ha az ügyfelek kérésére 
számlát kell kiállítani, a borravaló 
is külön kerül feltüntetésre. Azokat 
az összegeket a gazdasági szereplők 
vagy más kifizető szervezetek 
könyvelésében a protokollköltségek 
miatt rögzítik, és az adótörvény-
könyvben meghatározott levonha-
tósági korláton belül az ilyen 
költségek adóügyi kezelése alá tar-
toznak. A rendelkezések be nem tar-
tása 2.000 és 4.000 lej közötti 
pénzbírsággal büntethető. Feltéte-
lezhető, hogy amennyiben a borra-
való megadóztatása sikeresnek 
bizonyul, a jogalkotók kiterjeszthe-
tik majd egyéb szolgáltatásokra is: 
fodrászatokra, szépségszalonokra, 
futárszolgálatokra, taxis cégekre 
stb. 

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség Gazda-
sági Bűnözés Elleni Szolgálatának munkatár-
sai két házkutatási parancsot hajtottak végre 
egy olyan személynél, akit hamis védjeggyel 
ellátott termék forgalomba hozatalának bűn-
cselekményével gyanúsítanak.  

A rendőrség által megszerzett első adatokból kide-
rült, hogy Maros megyében hamisított termékeket 
árusítottak, és a nyomozások során azonosítottak egy 
46 éves férfit. A gyanúsított állítólag illetéktelen sze-

mélyektől hamisított termékeket vásárolt, azokat jól 
ismert és védett márkanevekkel címkézte fel, majd 
anyagi haszonszerzés céljából az egész megyében ter-
jesztette. 

A házkutatások eredményeként a rendőrség több 
mint 2.500 liter mosószert foglalt le különböző kisze-
relésben, valamint a bűncselekményt igazoló matri-
cákat. 

A bizonyítást követően a 46 éves férfit 24 órára őri-
zetbe vették, és a marosvásárhelyi rendőrségi fogdába 

helyezték.  
A tevékenységet egy büntetőügy keretében 

végezték, amelyet a Marosvásárhelyi Gazdasági 
Bűnözés Elleni Nyomozószolgálat vizsgál a 
Marosvásárhelyi Ügyészség felügyelete alatt, 
míg a rendőrség folytatja a nyomozást a gyanú-
sítottak teljes bűnügyi tevékenységének megál-
lapítása érdekében – tájékoztatott a Maros 
Megyei Rendőr-felügyelőség sajtóosztálya.  

Hamisítás bűncselekményével vádolhatók 
azok, akik az áru eredetére és jellemzőire vo-
natkozó hamis információkkal ellátott árut kí-
nálnak eladásra, vagy értékesítenek azzal a 
céllal, hogy más kereskedőket és vásárlókat 
megtévesszenek, ide tartozik a termékek erede-
tére és jellemzőire vonatkozó, hamis adatokat 
tartalmazó áru bármilyen módon történő előál-
lítása, behozatala, illetve olyan kereskedelmi 
márkanév, logó vagy csomagolás használata, 
amely alkalmas arra, hogy összetéveszthető le-
gyen a jogszerűen használtakkal. (Szer P.)

Februárban postai úton érkezik az 1.400 lej 
értékű fűtéstámogatás a kedvezményezet-
teknek két részletben, egyenként 700 lej ér-
tékű energiakártyák formájában.  

A támogatás az energiaszámlák (elektromos ener-
gia, illetve fűtés) kifizetésére használható. A támoga-
tást utalványkártya formájában szállítja ki a román 
posta, és év végéig lehet felhasználni. Az utalvány-
kártyára azok a nyugdíjasok és fogyatékkal élők jo-
gosultak, akiknek a havi jövedelme 2.000 lej alatti, 
valamint a szociális segélyben részesülő személyek 
és a családtámogatásban részesülő családok. Az első 
részletet jövő hónapban kapják meg a rászorulók, és 
június 30-ig fel kell használják, míg a másodikat idén 
szeptemberben vehetik át, azt év végéig használhatják 

fel. Ezt az összeget a folyamatban lévő vagy még nem 
törlesztett számlák kifizetésére fogják felhasználni. A 
kártya több szolgáltató számláinak kifizetésre hasz-
nálható, amíg az összeg el nem fogy – áll az Európai 
Beruházások és Projektek Minisztériumának honlap-
ján. 

Ezenkívül kéthavonta 250 lejes támogatásban ré-
szesülnek év végéig az egyszülős vagy legalább két 
gyereket nevelő családok, akiknek az egy főre eső 
havi nettó jövedelme 600 lej alatt van, a fogyatékkal 
élők és kisnyugdíjasok, akiknek jövedelme 1500 lej 
vagy az alatti, valamint a garantált bérminimumon 
élők és a hajléktalan személyek. Az utalványkártyán 
lévő összeget élelmiszer és meleg étel vásárlására 
lehet költeni. (szer) 

A közúti rendőrség nemcsak 
az út szélén, hanem a járdán 
szabálytalanul parkoló autók 
eltávolítását is elrendelheti a 
közúti szabályzatot módosító 
törvény szerint, amely 2022. 
november 17-én jelent meg a 
Hivatalos Közlönyben. 

A közutakon való közlekedésről 
szóló 2002. évi 195-ös számú sür-
gősségi kormányrendelet 64. cikke 
(1) bekezdésének módosításáról 
szóló 2022. évi 302-es törvény tar-
talmazza azon helyzetek módosítá-
sát, amelyekben a szabálytalanul 
parkoló autókat el lehet távolítani. 

Az intézkedés kezdeményezői 
úgy vélték, hogy a rendőrségnek 
nem állt rendelkezésére hatékony 
eszköz olyan esetekben, ha egy sza-
bálytalanul parkoló autó elzárta egy 
kórház, iskola vagy óvoda megkö-
zelítését. Vagy amikor a szóban 
forgó jármű parkolásával a gyalo-
gosok – köztük a kisgyermekes szü-
lők vagy a fogyatékkal élők – arra 
kényszerültek, hogy az úttesten 
közlekedjenek, és ezzel balesetve-
szélynek tették ki magukat. Mind-
ezekben a helyzetekben a rendőrség 
a 2002-től érvényben lévő törvény 

hiányosságai miatt nem távolíthatta 
el az adott járművet, csak az úttes-
ten szabálytalanul várakozó autó-
kat. A rendelkezés hatályát azáltal 
terjesztették ki a járdákra is, hogy 
törölték a jogszabály szövegéből az 
„úttest” szót. A rendőri intézkedés 
nyomán az önkormányzati vagy út-
karbantartó hatóságok feladata lesz 
az autó elszállítása és tárolása. 

A szabálytalanul parkoló autó el-
szállítását csak rendőr kezdemé-
nyezheti, akkor, ha a járműben 
senki sem látható. Az elszállított 
járművek őrzésére használt, elkerí-
tett területen pedig a nap 24 órájá-
ban lehetővé kell tenni, hogy a 
tulajdonos kiválthassa a gépkocsit, 
miután kifizette a közlekedési bír-
ságot és az elszállítás költségeit. 
Amennyiben a jármű az elszállítás 
vagy raktározás során megsérül, a 
közterület-fenntartót anyagi felelős-
ség terheli. A jelenleg hatályos sza-
bályok szerint járdán csak akkor 
parkolhatnak autók, ha a burkolaton 
festés jelzi ezt a lehetőséget, leg-
alább egy méter széles hely marad 
a gyalogosoknak, és az autó nem 
akadályozza a járműforgalmat. (pá-
losy)

Szer Pálosy Piroska 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A járdán szabálytalanul parkoló autók 
elszállíthatók 

A közúti rendőrség is  
elrendelheti Több mint kétezer liter mosószert  foglaltak le 

Hamis védjeggyel forgalmazták

Újabb sarc a vendéglátóipari egységekre 
A borravaló megadóztatása
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Februárban átvehetők az energiakártyák 
Postai úton kézbesítik
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A visszavágás gondolatával utazott 
Kolozsvárra a n i kézilabda A osztály 
alapszakasza második felének els  
fordulójában az Arena, hiszen, mint a 
klubvezet k mondták, az els  fordu-
lóban még sokan nem voltak a csapat-
ban a mostani keretb l, és az U-nak 
sikerült meglepnie ket Marosvásár-
helyen. Sajnos, most sem tudott a leg-
jobb összeállításában pályára lépni az 
Arena, a jobb átlöv  ifui hiányzott. 
Az els  félid ben ennek ellenére tar-
tani tudta a lépést a házigazdákkal – 
ekkor még csak egy gól volt a különb-
ség –, szünet után azonban összeom-
lott az ellenállása, és ezt a játékrészt 
nyolc góllal elveszítette. Ezen a mecs-
csen nem m ködött a csapat egyik leg-
nagyobb er ssége (az ellentáma- 
dásokban és a széls játékban Gál 
Anna szokott jeleskedni), többnyire 
centerb l, betörésekb l születtek a 
gólok, mindez pedig nyilvánvalóan 
kevésnek bizonyult az U ellen. 

A találkozó azért is fontos volt, 
mert beleszámít majd az újraszámolt 
rangsorba, amelyb l törlik a feljutási 
jog nélküli csapatokat, és az els  
három kerül a rájátszásba. Az Arena 
jelenleg ilyen tekintetben a harmadik 
és negyedik hely határán billeg, esé-
lyesen a harmadik hely megszerzé-
sére, ami annak ellenére fontos lenne, 
hogy az idén még nem tervezik a fel-
jutást. 

Az Arena a következ  mérk zését 
szombaton 17 órától játssza a ligeti 
sportcsarnokban, amikor a kiválósági 
központként m köd  CNE Rm. Vâl-
cea lesz az ellenfele. Utóbbiban szere-
pel az a Corina Lupei is, aki az 
Arenában ismerkedett meg a kézi-
labda alapjaival.

A második félid ben  
összeomlott az Arena 

Teljesült vasárnap este 
a magyar válogatott to-
vábbjutási feltétele az 
egyenes kieséses sza-
kaszba: a társházigazda 
(és már a mérk zés el tt 
továbbjutott) Svédország 
legy zte Portugáliát, így 
Mikler Rolandék a ne-
gyeddönt be jutásuk 
mellett az olimpiai kvali-
fikációs részvételüket is 
biztosították. 

A magyarok a csoport-
kört és a középdönt t is 
két gy zelemmel és egy 
vereséggel zárták, a mai, 
stockholmi negyeddönt -
ben pedig Dániával talál-
koznak. A legjobb nyolc 
közé jutásukat az dön-
tötte el, hogy a göteborgi 
középdön t - c sopo r t 
utolsó mérk zésén a társ-
házigazda, Európa-bajnok és világbajnoki 
ezüstérmes Svédország 32-30-ra legy zte Por-
tugáliát vasárnap este, ezzel a magyar csapat a 
tabella második helyén végzett. 

Az els  félid ben a motiváltabbnak t n  
Portugália többször is vezetett két góllal a né-
mileg tartalékos összeállításban játszó hazaiak 
ellen. Bár a skandinávok már korábban bizto-
sították csoportels ségüket, a szünet után több 
alapemberüket is pályára küldték, mert hazai 
közönség el tt nem akartak kikapni. Jim Gott- 
fridsson és Oscar Bergendahl vezérletével hat 
perc alatt elhúztak döntetlenr l 25-19-re, ellen-
felük közben a kapusa lecserélésével létszám-
fölényes támadójátékra váltott. Egy 7-2-es 
sorozattal a portugálok némileg váratlanul fel-
zárkóztak mínusz egyre, de a hazaiak az id -
kérésük után a maguk javára döntötték el a 
mérk zést.

Nem járatták le magukat a svédek saját 
közönségük el tt 

A magyar férfikézilabda-váloga-
tott 42-30-ra nyert a Zöld-foki  
Köztársaság ellen az olimpiai kva-
lifikációs világbajnokság közép-
dönt jének utolsó fordulójában, 
vasárnap Göteborgban, és negyed-
dönt be jutott, mivel a társház-
igazda svédek legy zték Portu- 
gáliát. 

Nagy lendülettel kezdett a ma-

gyar együttes, és bár védekezésben 
id nként nem teljesített tökéletesen, 
szinte minden kapott gól után gyors 
ellenakciót vezetett, és öt perc alatt 
5-2-re ellépett. A meccs negyedénél 
már 11-5-ös hátrányban voltak a 
zöldfokiak, akik védekezésben nem 
léptek ki az átlöv kre, ezt kihasz-
nálva Ancsin Gábor és Bodó Ri-
chárd is nagyobbnál nagyobb 

gólokkal növelte a különbséget, 
Rodríguez Álvarez Pedro pedig egy 
hát mögötti mozdulattal pörgette a 
hálóba a labdát. 

A 26. percben a Scandinavium 
csarnok óriáskivetít jén látható volt 
egy néz , aki elaludt a lelátón, ez 
jól jellemezte a mérk zés színvona-
lát és hangulatát. Err l nem a ma-
gyarok tehettek, akik továbbra is jó 
összpontosítással kézilabdáztak, és 
mivel az els  félid  utolsó tíz per-
cében felváltva estek a gólok, a szü-
netben magabiztosan vezettek. 

A második felvonásban a kapu-

suk lecserélésével létszámfölényes 
támadójátékkal próbálkoztak az af-
rikaiak, és mivel jól alkalmazták ezt 
a taktikai elemet, tartották a lépést 
ellenfelükkel, de a hátrányukat nem 
tudták csökkenteni. A zöldfokiak 
nyitott védekezéssel is próbálkoz-
tak, ám ez sem vezetett eredményre, 
mert magyar oldalon továbbra is 
jobban m ködött a támadójáték, 
mint a védekezés. Öt perccel a vége 
el tt már tíz találat volt a különb-
ség, mert az ellenfél fáradt, ezt 
pedig üres kapuba l tt gólokkal 
használták ki Bodó Richárdék. 

Negyeddönt be jutásával olim-
piai kvalifikációs részvételét is biz-
tosította a magyar válogatott. A 
tornákat 2024. március 11–17. kö-
zött rendezik, mindhárom hely- 
színen négy csapat szerepel, ame-
lyek közül az els  két-két helyezett 
jut ki a jöv  nyári párizsi ötkari- 
kás játékokra. A magyarok legutóbb 
2012-ben Londonban szerepeltek 
az olimpián, ahol negyedikek let- 
tek.

Negyeddönt s és olimpiai selejtez s a magyar válogatott 

Bálint Zsombor Jegyz könyv  
N i kézilabda A osztály, C csoport, 10. 
forduló: Kolozsvári CSU – Marosvásár-
helyi Arena 32-23 (15-14) 
Kolozsvár, Horia Demian csarnok. Ve-
zette: Alexandru Apostu (Nagybánya), 
Florin Chinde (Nagybánya).  
Kolozsvári CSU: M. Dumanska, Pu - 
ca  – Cre u 6 gól, erban 6, Istrate 5, 
Cordo  5, B rbos 3, Tamás 2, Stana 2, 
Popovici 1, Câmpean 1, Ploscar 1, 
Mure an, Gherghe, Pîrvulescu.  
Arena: Szász, Jitaru, Colceri – B r ba  
9 gól, Ördög Sz. 5, C runtu 3, Gál 2, 
Márton 1, Moldován 1, Pasc 1, Samson 
1, Ördög A., Havasi, Opris. 

A bajnokság állása 
1. Déva                      10          9         1             0                360-244            28 
2. Nagybánya            10          7         2             1                377-324            23 
3. Kolozsvár              10          7         1             2                324-279            22 
4. Nagyvárad             10          6         0             4                343-319            18 
5. Arena                     10          4         2             4                337-339            14 
6. Beszterce               10          4         1             5                299-302            13 
7. Rm. Vâlcea           10          3         1             6                316-334            10 
8. Torda                     10          3         0             7                286-319            9 
9. Resicabánya          10          2         0             8                286-370            6 
10. Temesvár             10          1         0             9                250-348            3 

Eredményjelz  
N i kézilabda A osztály, C csoport,  
10. forduló: CNE Rm. Vâlcea – Resi- 
cabányai Universitatea 35-27, Nagyvá-
radi CSU – Temesvári Universitatea 43-
27, Nagybányai CNOPJ – Dévai CSM 
29-29, Besztercei Gloria II – Tordai 
Liviu Rebreanu Gimnázium 25-22, Ko-
lozsvári U – Marosvásárhelyi Arena  
32-23.

Itt a fegyelmi bizottság döntése 
Döntött a szövetség fegyelmi bizott-

sága az Arena és a HCF Karácsonk  ku-
pamérk zése ügyében: a testület 10-0-ra 
a moldvai együttes javára írta az ered-
ményt, furamód csak azután, hogy a Ka-
rácsonk  már játszott is a sorozat 
következ  körében. Azzal indokolták a 
határozatot, hogy a marosvásárhelyi 
csapat kett nél több olyan ifit használt, 
akiknek kett s leigazolásuk van, ezt 
pedig tiltja a kupa szabályzata. Tegyük 
hozzá, az A osztályban ilyen jelleg  kor-
látozás nincs.

Mestermérleg 
* José María Rodríguez Vaquero (Magyarország): „Nehezebb mér-

k zésre számítottam. Nagyon jól kezdtünk, jó védekezéssel, mert távol 
tudtuk tartani a zöldfokiakat a kapunktól, és ez a folytatásban is sikerült. 
Készültünk az afrikai csapat egyik veszélyes taktikai fegyverére, a lét-
számfölényes támadójátékra, de nem kezelték túlságosan jól a helyze-
tet. A második félid ben a lehet  legtöbb gólt akartuk szerezni, hogy 
javuljon a gólkülönbségünk, hiszen a svédekt l és a portugáloktól elég 
nagy különbséggel kaptunk ki. Nagyon boldog vagyok, és büszke a já-
tékosaimra, mert végrehajtották, amit kellett.” 

* Ljubomir Obradovics (Zöld-foki Köztársaság): „Nagyon hasznos, 
remek tanulási lehet ség volt számunkra ez a világbajnokság, rengeteg 
tapasztalatot szerezhetünk az olyan meccsekb l, mint a magyarok vagy 
a svédek elleni. Meg kell tanulnunk, hogyan lehet tartani a magas szint  
játékot hatvan percen át, mert ez még nem megy nekünk. Veszíteni per-
sze sosem jó, de örülünk, hogy itt lehettünk a legjobbak között.” 

Bánhidi Bence (j), valamint a zöld-foki Bruno Landim (b) és Ivo Santos a férfikézilabda olimpiai 
kvalifikációs világbajnokság középdönt jének harmadik, utolsó fordulójában játszott Magyar-
ország – Zöld-foki Köztársaság mérk zésen a göteborgi Scandinavium Arénában 2023. január 
22-én Fotó: MTI/Kovács Tamás 

Jegyz könyv  
Kézilabda-világbajnokság, kö-
zépdönt , II. csoport, 3. (utolsó) 
forduló: Magyarország –  Zöld-
foki Köztársaság 42-30 (22-15). 
Göteborg, 3899 néz , vezette: 
Szekulics, Jovandics (szerbek). 
Magyarország: Mikler R. – P. 
Rodríguez 3 gól, Ancsin G. 4, 
Hanusz 6, Bánhidi 5, Bodó 7, 
Bóka 7, cserék: Székely M. 
(kapus), Sipos A. 1, Rosta M. 7 
(2), Ilic Z. 1, Szita 1, Ligetvári, 
Bujdosó. 
Zöld-foki Köztársaság: Goncal-
ves – Fortes, B. Landim 8 gól (1), 
Santos, L. Semedo 3, Moreno 6, 
Correia, E. Furtado 1, cserék: Al-
meida (kapus), E. Semedo 1, 
Andrade 2, Araújo 6, F. Landim, 
N. Pina, E. Furtado, D. Pina 3. 
Kiállítások: 2, illetve 8 perc. 
Hétméteresek: 2/2, illetve 3/1. 

A svéd válogatott ünnepli gy zelmét a férfikézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság kö-
zépdönt jének harmadik, utolsó fordulójában játszott Svédország – Portugália mérk zés végén 
a göteborgi Scandinavium Arénában 2023. január 22-én   Fotó: MTI/Kovács Tamás 

Eredményjelz  
Kézilabda-vb, középdönt , 3. (utolsó) forduló: 
* I. csoport (Krakkó): Lengyelország – Irán 26-
22, Szlovénia – Montenegró 31-23, Franciaország 
– Spanyolország 28-26. A végeredmény: 1. Fran-
ciaország 10 pont, 2. Spanyolország 8, 3. Szlové-
nia 6, 4. Lengyelország 4, 5. Montenegró 2, 6. 
Irán 0. 
* II. csoport (Göteborg): Svédország – Portugália 
32-30, Izland – Brazília 41-37, Magyarország – 
Zöld-foki Köztársaság 42-30. A végeredmény: 1. 
Svédország 10 pont, 2. Magyarország 6, 3. Izland 
6, 4. Portugália 5, 5. Brazília 3, 6. Zöld-foki Köz-
társaság 0. 
* III. csoport (Katowice): Norvégia – Németor-
szág 28-26, Szerbia – Hollandia 32-30, Argentína 
– Katar 26-22. A végeredmény: 1. Norvégia 10 
pont, 2. Németország 8, 3. Szerbia 6, 4. Hollandia 
4, 5. Argentína 2, 6. Katar 0. 
* IV. csoport (Malmö): Dánia – Egyiptom 30-25, 
Horvátország – Bahrein 43-32, Egyesült Államok 
– Belgium 24-22. A végeredmény: 1. Dánia 9 
pont, 2. Egyiptom 8, 3. Horvátország 7, 4. Bah-
rein 4, 5. Egyesült Államok 2, 6. Belgium 0. 
Pontegyenl ség esetén az egymás elleni ered-
mény rangsorolt. A negyeddönt be az els  két he-
lyezett jutott. 
A 25-32. helyért, 3. forduló: 
* I. csoport (Plock): Chile – Koreai Köztársaság 
33-26, Szaúd-Arábia – Uruguay 28-27. A csoport 
végeredménye: 1. Chile 6 pont, 2. Koreai Köztár-
saság 4, 3. Szaúd-Arábia 2, 4. Uruguay 0. 
* II. csoport (Plock): Észak-Macedónia – Ma-
rokkó 40-25, Tunézia – Algéria 30-25. A csoport 
végeredménye: 1. Tunézia 6 pont, 2. Észak-Ma-
cedónia 4, 3. Marokkó 2, 4. Algéria 0.

A mai negyeddönt  párosítása 
* 19.00 óra: Dánia – Magyarország 
* 19.00 óra: Franciaország – Németország 
* 21.30 óra: Svédország – Egyiptom 
* 21.30 óra: Norvégia – Spanyolország 

Az alsóházi rájátszás mai programja 
* a 31. helyért: Algéria – Uruguay (14.00 
óra) 
* a 27. helyért: Szaúd-Arábia – Marokkó 
(16.30) 
* a 29. helyért: Észak-Macedónia – Koreai 
Köztársaság (19.00) 
* a 25. helyért: Chile – Tunézia (21.30) 
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Elon Musk furcsa ötleteiről már 
több ízben beszámoltunk. Azonban 
az egyik legkülönösebb és a több-
ség által negatívan megítélt frissítés 
a szarvkormány. A Tesla Model X 
és Model S 2021-ben kapott egy 
frissítést, és ezen ráncfelvarrás 
egyik részlete az volt, hogy lecse-
rélték a megszokott kerek kor-
mányt. Az új kezelőszerv tetejét 
levágták, így született meg a szarv 
formájú kormány, amely elég sok 
vásárlónál és Tesla-szimpatizánsnál 
is kiverte a biztosítékot. Azt állítot-
ták, hogy nem lehet megfelelően 
megfogni, a sofőr reflexszerűen 
nyúlna azon rész után, amely nem 
létezik. Ezáltal a szarvkormány 
közlekedési szempontból balesetve-
szélyes – ezt az állítást számos kül-
földi újságíró tesztje is igazolta. A 
vezetők néha megpróbálták elkapni 

a kormány nem létező részét, ilyen-
kor pedig egy pillanatra elveszítet-
ték az uralmat a gépjármű fölött. A 
teszteket zárt pályákon végezték, 
így a balesetveszély nem állt fenn. 
Az újságírók azt is hozzátették, 
hogy bár könnyebb kezelni a szarv-
kormányt, mint ahogy azt elképzel-
ték, messze nem ér fel a kerek 
kormánnyal. 

Nem mellesleg van észszerű ma-
gyarázat a Tesla ezen ötletére. Ez 
pedig az önvezetés. A technológia 
fejlesztésében éllovas gyártó már 
régóta azt állítja, hogy szinte telje-
sen készen állnak az önvezetésre. 
Lehet hitelt adni ennek az állítás-
nak, de lehet benne kétkedni is. Az 
viszont biztos, hogyha egy autó 
képes lesz a teljes vagy majdnem 
teljes önvezetésre, akkor nem lesz 
szüksége kormányra, vagy leg-

alábbis nem a korábbihoz hasonló 
mértékben. Ha az autó képes elve-
zetni önmagát, és a sofőrnek csak 
szélsőséges esetekben kell meg-
fogni a kormányt és átvenni az irá-
nyítást, akkor végeredményben 
teljesen mindegy, hogy a kormány-
nak milyen formája van. Ez állha-
tott a szarvkormány koncepciója 
mögött, azonban ebben az esetben 
hamarabb hozták a számlát, mint az 
ételt, hiszen a teljes önvezetésnek 
még se híre, se hamva a gyakorlat-
ban. 

A szarvkormányról tehát el-
mondható, hogy a közvéleményt 
nemcsak megosztotta, hanem nega-
tív visszhangot váltott ki vele a 
gyártó. Ennek ellenére Elon Musk 
kitartott a megoldás mellett. Egé-
szen mostanáig. Nemrég ugyanis 
kiderült, hogy az amerikai villany-
autó-gyártó mégis visszakozik. Az 
elmúlt napokban a Tesla online 
konfigurátora ugyanis kapott egy 

frissítést, így most már a Model X 
és Model S újra rendelhető hagyo-
mányos kormánnyal is, méghozzá 
mindenféle felár nélkül. Továbbá 
azok sem kell szomorkodjanak, 
akik kerek kormányt szerettek 
volna, de szarvkormánnyal kellett 
megvegyék az autójukat. A Tesla 
hozzávetőlegesen 700 dollárért vál-
lalja a kormány cseréjét. 

Ez volt a jó hír, van viszont rossz 
is. A szarvkormányt azért is renge-
teg kritika érte, mert eltűntek a ba-
juszkapcsolók, és az indexek 
kapacitív érintőgombok formájában 
jelentek meg a kormányon. A Tesla 
erről továbbra sem mond le, mind a 
szarvkormány, mind az immáron 
visszatért hagyományos kormány 
esetében a vásárló kénytelen lesz 
megbarátkozni az indexgombokkal. 
Szakújságírók beszámoltak a tesz-
tekben arról is, hogy ezeket a kapa-
citív gombokat nagyon egyszerű 
véletlenül megnyomni, valamint 

nagyon nehéz megszokni, hogy 
nem a megszokott helyre kell nyúl-
nunk azért, hogy jelezzük az irány-
váltást. Talán a 
Ferrari-tulajdonosoknak könnyebb 
dolga van, hiszen az olasz sport-
márka már régóta átszerelte a kor-
mányra az indexet, igaz, nem 
kapacitív, hanem fizikai gombok 
formájában. 

A kormány mellett más változá-
sok is lesznek a Tesla háza táján. A 
Model X és Model S típusok cso-
magtérfedelén az eddig megszokott 
logó helyett egy Tesla felirat fog 
díszelegni, továbbá visszatérnek a 
vörös féknyergek is. Ezeken kívül a 
Model S Plaid változata – amely 
három villanymotort sorakoztat fel 
– komolyabb fékrendszert is kap, 
amely az állítások szerint jobban és 
hosszabb ideig fogja bírni a forró-
ságot, lássuk be, egy 1000 lóerős 
autó esetében erre valóban szükség 
van.

Sokan az elektromos nyergesvonatók és az amerikai villanyautó-
gyártó vállalat kudarcát látják abban, hogy a múlt héten egy egyesült 
államokbeli lakos lefényképezte, amint egy Tesla Semit vontatnak. A 
Tesla még 2020-ra ígérte a nyergesvontatót, de a leszállítás dátumát fo-
lyamatosan elodázták. Az első példányokat a Pepsi – mint első előren-
delő – csak a múlt év végén kapta meg. Ennek fényében kijelenthető, 
hogy nem kellett sokat várni a meghibásodásra. Viszont szem előtt kell 
tartani azt is, hogy a probléma konkrét oka nem ismert, így az sem ki-
zárt, hogy egyszerűen csak lemerült az akkumulátor. Bár, ha őszinték 
akarunk lenni, ez az opció azért nem túl valószínű. 

A Semi védelmében hozzá kell azt is tenni, hogy a nyergesvontató 
egy rendkívül innovatív vállalás, a 2017-es bejelentése idején szinte le-
hetetlennek tűnt. Hatalmas, 800 kilométer körüli hatótávval rendelkezik 
a nagyobb akkumulátoros változat, és a 0-ról 100-ra való gyorsulása is 
mindössze 5 másodpercet vesz igénybe. Ez a gyorsulás a sportautók 
között is jónak számít, egy nyergesvontató esetében pedig már a fel-
foghatatlan kategóriába tartozik. 

A Semi az első elektromos nyergesvontató, ami számos forradalmi 
részletet tartalmaz, így egyáltalán nem meglepő, hogy vannak gyermek-
betegségei. 

Akár azt is mondhatnánk, hogy megirigyelték a Tes-
lától, hiszen jelenleg csak az amerikai villanyautó-
óriás rendelkezik saját töltőhálózattal. Viszont az idei 
CES rendezvényen a Mercedes is bejelentette, hogy 
saját kiterjedt töltőhálózat építésébe kezd. A legendás-
nak nevezhető német márka elsősorban az európai, 
észak-amerikai és kínai piacot célozza meg a töltőivel. 
Ezeken a területeken a következő öt év során, azaz 2027 
végéig 2000 töltőállomást hoznak létre. Az előzetes ter-
vek szerint ezek a benzinkutakhoz hasonlóan fognak 
működni, lesz saját személyzetük, étkezési lehetőséget 
is fognak kínálni, illetve biztonsági személyzet is lesz, 
hogy a töltőket éjszaka igénybe vevők nyugalmát senki 
ne háborgassa, és ne érje őket kellemetlenség. 

A töltők kiépítését először Észak-Amerikában kez-
dik el, ahol összesen 400 telephelyet fognak létrehozni, 
2500 töltő létesítésével. Ezeket főleg a forgalmasabb 
utak és városi csomópontok mentén fogjak elhelyezni. 

A konkrét európai terveket csak a későbbiekben közlik, 
azonban arra vonatkozóan már van ígéret, hogy a mun-
kálatok még az idén elkezdődnek az öreg kontinensen 
is. 

A Mercedes arról is beszámolt, hogy számos külön-
legesség fogja övezni a töltőállomásaikat. Külön kie-
melték például, hogy a töltők kizárólag zöldenergiával 
fognak működni, és mindegyik ponton több olyan töltő 
lesz, amely képes leadni 350 kilowattos teljesítményt 
is. Ezzel szemben a Tesla jelenlegi csúcstöltői legfel-
jebb 250 kilowattal képesek tölteni. Az is egy külön-
legesség, hogy a Mercedes bármilyen elektromos autót 
szívesen fog látni a töltőállomásain, vagyis nemcsak a 
Mercedes-tulajok vehetik igénybe a szolgáltatásokat. 
Bár a gyártó azért hozzátette, hogy a csillagos márka 
képviselői „különleges bánásmódban” fognak része-
sülni, a többi között lehetőségük lesz arra, hogy előre 
helyet foglaljanak maguknak. 

Saját töltőhálózat építésébe fog a Mercedes

Mercedes-töltőhálózat-koncepció Forrás: Mercedes-Benz

A lerobbant Tesla Semi  Forrás: Reddit 

Mégsem kötelező a Tesla szarvkormány

Alig mutatták be, máris  
vontatni kellett a Tesla Semit

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Tesla szarvkormány Forrás: Tesla

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BE-
ÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-
638. (sz.-I) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(sz.-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (67049) 
MAGÁNCÉG KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 
MAGÁNCÉG alkalmaz elektronikai, mechanikai alapismeretekkel rendelkező FIATALOKAT. Tel. 0744-
938-466. (18485) 
A marosvásárhelyi QUALITAS KFT. MUNKATÁRSAKAT alkalmaz kürtőskalács készítésére a Tulipán 
utcai munkapontra. Hogyha otthon érzed magad a sütés-főzés világában, várjuk jelentkezésedet. Bővebb 
információ a 0744-500-554-es telefonszámon. (23402-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-
935. (18308) 

ELADÓ 10 ha termőföld Szentpál 
községben. Tel. 0740-527-205. 
(18414-I) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (18333) 

ELADÓ ház Cserefalván, a 97. szám 
alatt. Érdeklődni a 0740-546-016-os 
telefonszámon. (mp.-I) 

KIADÓ 20 m2-es helyiség központi 
zónában csendes tevékenységre. Tel. 
0740-180-058. (18446) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 
bármilyen javítást, benti munkát, fes-
tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 
bármiben rendelkezésükre állunk! 
Tel. 0767-837-782. (18331) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

TÉVÉ-, MOSÓGÉPJAVÍTÁS a kliens 
lakásán. Tel. 0740-527-205. (18349) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-452. (18346) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-874-199, Ma-
rius. (18345) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (18459) 

FAMETSZÉS, favágás, permetezés. 
Tel. 0770-621-920. (18459) 

VÁLLALJUK bármilyen tető készíté-
sét, szigetelést polisztirénnel, mesze-
lést, járólaplerakást. Tel. 
0746-628-817. (18471-I) 

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel. 
0741-699-761. (18493-I) 

 
MEGEMLÉKEZÉS 

 
Fájó szívvel, örök hiányát érezve 
emlékezünk január 25-én GURZA 
LÁSZLÓ villamosmérnökre halá-
lának második évfordulóján. Sze-
retetét és gondoskodását 
szívünkben őrizzük. Emléke  
legyen áldott, nyugodjon béké-
ben! Felesége és gyermekei. 
(18491-I) 
 

 
Életed úgy múlt el, mint egy pil-
lanat, de emléked szívünkben 
örökké megmarad. Szerető szí-
ved pihen a föld alatt, minden 
érted hulló könnycsepp nyug-
tassa álmodat. 
Szeretettel emlékeztünk január 
22-én CSIZMADIA KÁROLYRA 
halálának első évfordulóján. 
Emlékét őrzik testvérei: Magdi, 
Irma, Edit és családjuk. (sz.-I) 
 

ELHALÁLOZÁS 

 
„Kiket szeretünk, mindenben ott 
vannak – bármit teszünk és bár-
mit nem teszünk – bennünk 
élnek.” 
(Szabó Magda) 
Fájdalommal tudatjuk, hogy  

CODOIU KATALIN  
született Sándor 

a marosvásárhelyi Tervezőinté-
zet volt technikusa 2023. január 
22-én Magyarországon elhunyt. 
Nyugalma legyen áldott!  

Szerettei. (18497-I) 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Eladási közlemény 
 

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa 
György utca 1–3. szám) február  7-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen 

értékesíti az alábbi cégek ingó javait, a költségvetéssel szembeni adósság behajtása céljából: 
S.N.T.F.M. CFR MARFA RT., Bukarest, I. kerület, D. Golescu út 38. szám 
– 3153544366661. számú vagon, EACS széria, nem működőképes, leromlott állapotú, kikiáltási ár 34.637 lej + 
19% héa; első árverés. 
VITALMED KFT., adószám 18066741, Nagyernye, 676., Maros megye 
– négy férőhelyes Ford Galaxy mentőautó, alvázszám WF0GXXPSWGXK09768, rendszáma MS-50-CMV, 
fehér, a motor-forgásérzékelő elromlott; nincs műszaki vizsgája, nem működőképes, kikiáltási ár (becsár) 4.774 
lej + 19% héa; első árverés. 
FAMILY LOGISTIC TRANSPORTATION KFT., adószám 37974645, Marosszentanna, Măcieşului nr 5., Maros 
megye 
– metallizált szürke 2005-ös Ford Focus break személygépkocsi,  1500 köbcentis, dízel, motorhibás, nem 
működő, nem volt megindítva 2020. február óta; kikiáltási ár 2.951 lej + 19% héa; első árverés. 
– fekete 2002-es Mercedes Benz A170 CDI, dízel, hibás a kapcsolószekrény, nem működik, nem volt 
megindítva 2021 óta; kikiáltási ár 2.636 lej + 19% héa; első árverés. 
– fekete 2004-es Opel Station személygépkocsi, 1800 köbcentis, dízel,  nem működőképes (hibás injektor, 
soft); kikiáltási ár 1.883 lej + 19% héa; első árverés. 
RAPID ELECTRIC KFT., adószám 35514977, Marosvásárhely, Dózsa György utca 84., Maros megye 
– kék, 1996-os, háromajtós, három férőhelyes Renault  FN60E7 haszonjármű, 122.539 km-ben, dízel, 85 kW, 
2499 köbcentis,  alvázszám VF6FN6OA000007077, rendszáma MS-12-NFM, kikiáltási ár 57.402 lej + 19% héa 
– metallizált szürke, ötajtós, öt férőhelyes, 2007-es BMW 560L/PX51/525D break, 376.059 km-ben, dízel, 145 
kW, 2993 köbcentis,  alvázszám WBAPX51000CT96206, rendszáma MS-13-RAP, kikiáltási ár 16.441 lej + 19% 
héa 
– fehér, négyajtós, két férőhelyes, 2005-ös dízel Fiat 223/ZXF1A/DOBLO, 178.000 km-ben, 77 kW, 1910 
köbcentis,  alvázszám ZFA22300005323412, rendszáma MS-53-TOP, kikiáltási ár 8.798 lej + 19% héa 
– zöld,  ötajtós, öt férőhelyes, 2006-os dízel Nissan Navara D40 CO2, 290.000 km-ben, 2490 köbcentis,  
alvázszám VSKCVND40U0121478, rendszáma MS-39-RAP; kikiáltási ár 16.466 lej + 19% héa 
– fehér, ötajtós, öt férőhelyes, 2007-es dízel Skoda Octavia, 283.494 km-ben, 1900 köbcentis, alvázszám 
TMBJS21U578844994, rendszáma MS-14-KSC; kikiáltási ár 5.794 lej + 19% héa 
– fehér, Corniche Swift 12/2 típusú lakókocsi, speciális utánfutó-karosszéria, 1986-os,  alvázszám 
87SW015472, rendszáma CJ-34-PAA; kikiáltási ár 7.699 lej + 19% héa 
– új Eurodigger miniexkavátor, kikiáltási ár 17.219 lej + 19% héa 
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a, harmadik árverés.  
SNAPPY AMIGOS KFT., adószám 41143482, Marosvásárhely, Jövő utca 14/6.,  Maros megye 
– fehér, 2006-os dízel Ford Transit, alvázszám WF0AXXTTFA6Y07667, rendszáma MS-99-SNP, javításon van, 
kikiáltási ár 8.775 lej + 19% héa 
A kikiáltási ár a becsérték 75%-a, második árverés.  
ROMWASH CARS KFT., adószám 38187659, Marosvásárhely, Béke utca 68B/19, Maros megye 
– 2005-ös, benzines Honda Accord, azonosítószáma JHMCL76205C203696, rendszáma MS-87-DNO, kézi 
váltó; kikiáltási ár 9.375 lej + 19% héa 
– Ariston Genius One 35, COD 3301029, SN 330102923182970001877 hőközpont, hibás, javításban; kikiáltási 
ár 1.688 lej + 19% héa 
– MS60 lapvibrátor  víztartállyal, kikiáltási ár 1.854 lej + 19% héa 
– Masalta MS100 lapvibrátor, kikiáltási ár 1.448 lej + 19% héa 
A kikiáltási ár a becsérték 75%-a, második árverés.  
BOBI SCANDINAVIA CONSTRUCT KFT., adószám 41387916, Marosvásárhely, Bărăganului utca 51/1., 
Maros megye 
– Olmet Z40x2200/0,8 működőképes lemezhajlító prés körvágóval;  kikiáltási ár 4.600 lej + 19% héa. A kikiáltási 
ár a becsérték, első árverés.  
ACADEMICA BISTRO KFT., adószám 39411699, Marosvásárhely, Gh. Marinescu 10. szám, Maros megye 
– CRI 1785 kávézói bútorzat, kikiáltási ár 5.109 lej + 19% héa 
– CRI 1780 kávézói bútorzat, kikiáltási ár 5.122 lej + 19% héa 
– CRI 1787 kávézói bútorzat, kikiáltási ár 4.076 lej + 19% héa; A kikiáltási ár a becsérték, első árverés.  
CIL MAPING KFT., adószám 37457827, Marosvásárhely, Mărăşti utca 16., 3. emelet, Maros megye 
– új Cannon Image Profraf TX-4000 típusú K10475 nyomtató; kikiáltási ár 37.400 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a 
becsérték, első árverés.  
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy jelenjen meg az árverés kitűzött 
időpontjában a megadott helyszínen, és mutasson be vételi ajánlatot.  
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: a vételi 
ajánlatot, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentumot (az összeget a 
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, címzett: a Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság,  – 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, számlaszám: IBAN RO95TREZ476506701XXXXXXX, adószám 4322637; 
esetenként az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által 
kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi magánszemélyek 
pedig a személyi/útlevél másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az illető nem az adóst képviseli.  

Carolina Aurelia Câmpeanu helyettes vezető 
Claudiu Laslo osztályvezető 
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Kezdjék az új évet  
HAHOTÁZVA! 

 
A HAHOTA színtársulat folyamatosan színre viszi a nagy sikerű 

Megette a fene az egészet című szilveszterikabaré-előadását Ma-
rosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében.  

Legközelebb  27-én, 28-án és 29-én este 7 órától lesz látható az 
előadás. 

További előadások: február 3., 4., 5., 10.,12., 24., 25., 26.  
Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota 

jegypénztárában kaphatók!



12    NÉPÚJSÁG ___________________________________________  REKLÁM – KÖZLEMÉNY _______________________________________ 2023. január 25., szerda 

 

 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei 
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel  janu-
árra ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére. 
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 


