
Hat megyében mintegy ötszáz, többnyire kisebb vidéki bolt-
nak szállít hetente jó minőségű hentesárut a jobbágyfalvi 
Lanka húsfeldolgozó. Az egykor csődbe ment, majd újraindí-
tott családi vállalkozás tulajdonosainak alapelve, hogy csak 
olyan termékeket állítanak elő és juttatnak el a vásárlókhoz, 
amit ők is bármikor nyugodt lelkiismerettel elfogyasztanak. 

A jobbágyfalvi családi vállalkozást az egyik tulajdonos, Szász Sándor 
szülei indították 1990-ben, és évekig jól működött, saját üzleteik, mal-

muk, pékségük, húsfeldolgozójuk volt, viszont 2008-ban a vállalkozás 
csődbe ment. A Jobbágyfalván Sasaként ismert Szász Sándor úgy döntött, 
nem hagyja annyiban a dolgot, 2009-ben Marton Szilárd társtulajdonos-
sal újraindították a húsfeldolgozót, és míg kezdetben ők ketten egy au-
tóval járták a vidéket, és úgy értékesítették a hentesárut, lépésről lépésre 
fejlődött a vállalkozás, sikerült gépeket, járműveket vásárolni, bővíteni 
a csapat létszámát. Ma már 34, zömében helyi, illetve környékbeli alkal-
mazottal dolgoznak, és Maros, Hargita, Beszterce, Szeben, Fehér és Ko-
lozs megyébe mintegy 500 boltnak szállítanak hentesárut – tudtuk meg 

Újabb adó a láthatáron 
A kormánykoalíció tagjai a héten folytatják a májusban esedékes 

politikai vetésforgó és a tervbe vett minisztercserék miatti vitát, mi-
közben az ország népére újabb megpróbáltatás vár. Ezúttal az Eu-
rópai Unió részéről. Ugyanis a környezetszennyezés csökkentése 
érdekében – ami köztudottan az EU egyik fő célkitűzése – olyan adót 
vetnek ki, amely minden EU-tagállamban érvényes lesz, amelyet em-
berek milliói fognak fizetni, és amelynek értéke a fogyasztástól függ. 

Az úgynevezett környezetszennyezési adót azok fizetik majd, akik-
nek gázüzemelésű központi fűtőműveik vannak, de azok is, akiknek 
a gépjárművei benzinnel és dízel üzemanyaggal működnek. A dön-
tést az Európai Bizottság hozta meg.  

Az európai statisztikák szerint a légkörbe kerülő szén-dioxid-ki-
bocsátás 70%-a közlekedési tevékenységből származik. Egy autó ki-
lométerenként 120 gramm szén-dioxidot bocsát ki a levegőbe. Az 
EB szerint az adót 2027-től kell alkalmazni. 

Előzetes számítások szerint Romániában 50 bani és 1 lej között 
lesz az úgymond „karbonadó” egy liter üzemanyagra és minden el-
fogyasztott gáz köbméterére. Vagyis az, akinek központi fűtése van 
a lakásában, legalább 100 lejjel többet fizet majd, különösen a téli 
hónapokban, amikor nagyobb a fogyasztás.  

Emellett az adó az autók esetében is magasabb, és a jármű korá-
tól függetlenül azonos lesz. 

A környezetvédelmi miniszter azt mondta: „Európa szén-dioxid-
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Menyhárt Borbála 

Aranyérmes lett  
a szőkefalvi  
szürkebarát  
A Református Közéleti és Kulturális 
Alapítvány szervezésében tavaly újra 
lehetőségük nyílt megméretni boraikat 
Magyarországon is a Kis-Küküllő 
menti bortermelőknek. A szőkefalvi 
Czirmai Levente szürkebarát szőlőfaj-
tából készített borát nagyarannyal dí-
jazta a zsűri. 
____________2. 
Nem verték át  
a gazdákat  
 A cukorrépa-termesztők egyesülete 
hosszas tárgyalásokat folytatott az el-
adóval, a francia Tereos Romania Kft. 
tulajdonosaival, végül a botfalui cukor-
gyárat korábban felvásárló Mihaela 
Neagu vette meg a gyárat. A vásárlást 
követően az új tulajdonos és a cukor-
répa-termesztők egyesületének képvi-
selője is nyilatkozott a sajtónak.  
____________4. 
A megújulás ideje 
Szentháromságon 
 A román kormány és számos adomá-
nyozó jóvoltából újult meg a szenthá-
romsági református leánygyülekezet 
kicsiny temploma – ezért adtak hálát 
szombaton délután az erdélyi reformá-
tus egyházkerület vezetőinek jelenlé-
tében. 
____________5.

Fotó: Zolnai Sarolta

Hat megyében, ötszáz boltban kapható a Lanka hentesáru 

Minőségi termékek, házias ízek
Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
Hőmérséklet: 

max.  -3 0C 
min.  -13 0C

A Református Közéleti és Kultu-
rális Alapítvány szervezésében 
tavaly újra lehetőségük nyílt 
megméretni boraikat Magyaror-
szágon is a Kis-Küküllő menti 
bortermelőknek. A szőkefalvi 
Czirmai Levente szürkebarát sző-
lőfajtából készített borát nagy-
arannyal díjazta a zsűri. 

A sikeres megméretés kapcsán be-
szélgettünk a dicsőszentmártoni Szent 
Márton Borlovagrend tagjával, a 
magát hobbiborászként jellemző Czir-
mai Leventével, akit többek között a 
borverseny előzményeiről, a balaton- 
örsi háromnapos eseménysorozaton 
való részvételéről, a kistermelők érté-
kesítési gondjairól kérdeztünk. A me-
zőgazdasági gépészmérnöki 
végzettségű szőkefalvi borász az 
RMGE falugazdászaként is tevékeny-
kedik, a vadászat révén pedig a termé-
szettel került szoros kapcsolatba. Az 
anyaországi borversenyt a református 
egyház nem kizárólag reformátusok 
számára szervezi, azok jelentkezését 
várják, akik számára a hitélet és a bor 
jól megfér egymás mellett. A tavalyi 
BORUM-ra Barabási Endre küküllő-
vári református lelkipásztor biztatá-
sára jelentkezett – mesélte január első 
hetében Vámosgálfalva községben tett 
látogatásunk alkalmával beszélgető-
partnerünk. 

Az anyaországi borversenyre össze-
sen 88 tételt adtak le, a kizárások után 
83 bormintát neveztek be.  

A bronz, ezüst és arany minősítések 
mellett a BORUM versenyén kivá-
lasztották a Magyarországi Reformá-
tus Egyház és a Református Közéleti 
és Kulturális Alapítvány hivatalos bo-
rait. Az RKKA vörösbora címet Kósik 
István Három tenor elnevezésű ter-
méke kapta, míg az alapítvány 2022-
es fehérbora Czirmai Levente 
szürkebarátja lett. Idén március első 
hétvégéjén a horvátországi Csúzában 
tartják a következő borversenyt. 

Czirmai Levente a család harmadik 
generációs borkészítője. Mint mesélte, 
a rendszerváltás előtt kisgyerekként 
Mikefalvára járt a családdal az ottani 
szőlőst őrizni és megművelni. Mivel a 
nagyapa minőségi bort készített, sokan 
vásároltak tőle, ami anyagi segítséget 
jelentett a családnak. Jelenleg tizenöt 
ár szőlőst művel a szőkefalvi Szőlőpa-
taka dűlőben, ami számára a kikapcso-
lódást, teljes feltöltődést jelenti. Az új 
telepítésnél külön sorokban sauvignon 
blanc, muskotály, szürkebarát terem, a 
vegyes területen királyleányka, fehér 
leányka, fűszeres tramini, neuburger.  

A saját terméséből évente hozzáve-
tőleg 1.500–1.600 liter bort készít, 
amit a környékbeli barátokkal, szom-
szédokkal fogyasztanak el. A borpin-
céje átalakítás előtt áll, mint mondja, 
az a helyiség az ő alkotóműhelye. 

Közben szóba kerül a bortermelők ér-
tékesítési gondja, az a hiányosság, 
amit a jogalkotók nem tartottak fon-
tosnak orvosolni, éspedig egy olyan 
engedély a termelői könyvecske min-
tájára, amelynek birtokában a kister-
melő is legálisan értékesíthetné a saját 
készítésű borát. 

A borkészítést Levente a nagyapjá-
tól és az édesapjától tanult módszerrel 
folytatja, hagyományos kézi feldolgo-
zást alkalmaz, és elégedetten számolt 
be arról, hogy immár a családban kö-
vetője van. Fia, Csaba is elindult ebbe 
az irányba, barátságos, ízléses borpin-
cét alakított ki, a szőlőt csak helyi ter-
melőktől vásárolja, és azokból készít 
tájjellegű borokat.  

A küküllőmenti fehérborok messze 
földön híresek. A rendszerváltás után 
megalakult borlovagrendek az évente 
megrendezett versenyek révén ösztön-
zik a gazdákat a minőségi borok előál-
lítására. A profi borászok felkészítőket 
tartanak a szőlőtermesztésről és borké-
szítésről, így minden közös találkozó, 
megméretés megfelelő alkalom egy-
ben a gazdasági ismereteik gyarapítá-
sára, tapasztalatcserére. 

Már 1862-ben Paget János Párizs-
ban is díjakat nyert a Szőkefalván ter-
mett szőlőből készített boraival. 
Egyébként Szőkefalvát az erdélyi bor-
térképre Paget János, a XIX. századi 
angol társadalmi élet jeles képviselője 
helyezte fel. Angol utazóként sokat 
tett a küküllőmenti borvidék felemel-
kedéséért, újfajta szőlővesszőket ho-
zott be az országba, meghonosította a 
huzalos szőlőtermesztést és a korszerű 
borkészítés eljárásait, de legfőbb ér-
deme, hogy a boraival bejárta Európát, 
népszerűsítve Erdély és ezen belül a 
szőkefalvi birtokán termett szőlőből 
készült borokat. Lord John Paget 
(1808–1892) az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc kiemelkedő sze-
mélyisége volt, az erdélyi unitárius 
egyház támogatója, a francia és az 
olasz nemes szőlőfajták erdélyi és ma-
gyarországi meghonosítója. 1835-ben 
Rómában megismerkedett a válófél-
ben lévő báró Bánffy Lászlóné Wesse-
lényi Polixénával, akit 1837-ben 
feleségül vett. Aranyosgyéresen vásá-
rolt telket és telepedett le, Szőkefalván 
mintaszőlészetet honosított meg.  

Origami a múzeumban 
Origami Raluca Dumitrescuval címmel új kreatív mű-
helytevékenység-sorozat indult a Maros Megyei Múzeum 
konferenciatermében, a marosvásárhelyi Mărăşti utca 8A 
szám alatti közigazgatási székhelyen. A foglalkozásokat 
a múzeum műtárgyvédelmi osztályának vezetője irá-
nyítja, aki 15 éve fedezte fel az origami iránti szenvedé-
lyét, azóta több tanfolyamon részt vett, és titkait szeretné 
megosztani a fiatal múzeumlátogatókkal. A japán kultúr-
ába betekintést nyújtó, 6-11 éves gyermekeknek szóló 
tevékenységekre minden hónap első hétfőjén kerül sor 
délelőtt 10 és déli 12 órától. A soron következő, március 
6-i foglalkozás címe Repülő darvak. A részvételi díj 10 
lej. Feliratkozni a 0749-912-992-es telefonszámon, illetve 
a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen lehet.  

Orth István Tragédia-illusztrációi 
Újra Marosvásárhelyen állít ki a nagyszebeni grafikus-
művész, kiállítása a Bernády Házban nyílik meg február 
9-én, csütörtökön 18 órakor. A tárlat tisztelgés a 200 éve 
született Madách Imre előtt. A magyar drámaköltészet 
kiemelkedő egyéniségének fő műve, Az ember tragédi-
ája számos képzőművészt is megihletett. Orth István is 
alkotói kihívásnak tekintette, kétféle eljárással, vegyes 

technikával, illetve rézmetszetben is megformálta a 
maga Tragédia-képeit. Metszetei a Liszt Intézet buka-
resti székházában kerültek a főváros közönsége elé. 
Színes, rajzos Tragédia-alkotásait ezúttal a marosvá-
sárhelyi művészetkedvelők is megismerhetik. A meg-
nyitón szó lesz a Harag György rendezte nagy sikerű 
Madách-előadásról is az egyik főszereplő, Farkas Ibo-
lya közreműködésével. Méltató Nagy Miklós Kund.  

Kamaszszínházi előadás a várban 
Február 9-én, csütörtökön 18 órakor a Kamaszok ifjú-
sági színtársulat Ádám és Éva kamaszkorban című elő-
adását játssza a marosvásárhelyi vár 
Kapubástyájában. A nézők öt jelenetet láthatnak: Ádám 
és Éva, Babona, Kísértet, Szentpéter, a jegyszedő, 
Pötty. A jelenetek szerzője és az előadás rendezője Ko-
zsik József színművész. A belépés díjtalan. 

De mi lett a nővel? – Marosvásárhelyen 
Február 18-án, szombaton 19 órakor újra látható a ma-
rosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban Kiss 
Csaba De mi lett a nővel? című, Csehov-novellákra 
épülő darabja, a Gyulai Várszínház produkciója. 
Rendezõ Béres László, fellépnek Győrffy András, Szé-
lyes Ferenc (Jászai Mari-díjas) és Kárp György (Bánffy 
Miklós-díjas) színművészek. Jelmez: Szélyes Andrea. 
Jegyek a Kultúrpalota jegypénztáránál válthatók, hely-
foglalás a 0365-451-034-es telefonszámon.  

Ma TÓDOR és RÓMEÓ,  
holnap ARANKA napja. 
ARANKA:  az arany szó kicsi-
nyítése, amely minden nyelvben 
előfordul keresztnévként és veze-
téknévként egyaránt. Mások sze-
rint az Aurélia kicsinyítése. 

Farsangi esztendő kereke 
A Maros Megyei Múzeum néprajzi és népművészeti osz-
tálya, valamint a Világló Egyesület szervezésében a far-
sanghoz kötődő hagyományőrző gyermekfoglalkozásra 
kerül sor február 11-én, szombaton délelőtt 10 órától a mú-
zeum néprajzi és népművészeti osztályának székhelyén. 
Meghívottak: György Veress Imola, Boér Izabella, Starmül-
ler Katalin és Parajdi Edina. A foglalkozáson közös játék, 
kézműveskedés és tánc is lesz, a talpalávalót az Üver ze-
nekar húzza. A kézműves-tevékenység alatt télűző zajkeltő 
eszközt, gólyacsőrt és kecskeálarcot készíthetnek a részt-
vevők, kukoricát is lehet fejteni. A belépő 10 lejbe kerül. A 
rendezvényre a szervezők kisiskolásokat várnak családjuk-
kal együtt. Mivel a helyek száma korlátozott, előzetes be-
jelentkezés szükséges a virginasemese@yahoo.com 
e-mail-címen vagy a 0720-671-640-es telefonszámon. 

Országos felolvasásnap  
a könyvtárral 

Február 1-je 2010 óta a felolvasás nemzetközi napja. A 
Maros Megyei Könyvtár idén iskolásokat vendégül látva 
kapcsolódik be a hazai országos felolvasásnap programja-
iba, ezért felkéri a kezdeményezés iránt érdeklődő peda-
gógusokat, hogy részvételi szándékukat jelezzék a megyei 
könyvtár Facebook-oldalán vagy a 0770-668-028-as tele-
fonszámon. A pedagógusoknak az iskola nevét, a látogatás 
időpontját és saját elérhetőségüket kell megadniuk. A közös 
felolvasás végén a részt vevő diákokat könyvtárlátogatás-
sal jutalmazzák.  

Hagyományőrző  
gyermekfoglalkozások 

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány marosvásárhelyi 
(Sáros/Târgului utca 1. szám alatti) székhelyén rendszere-
sen tartanak gyermekfoglalkozásokat. A szervezett csopor-
tokban érkezők másfél-két óra alatt kézműves- 
foglalkozáson, élőszavas mesemondáson, körjátékokban 
vehetnek részt. Február 10-én, pénteken délelőtt 9 és 11 
órától farsangi állatalakoskodó maszkokat lehet készíteni 
Csíki Emőkével és Kelemen Verával, majd népdaloktatásra 
és mozgásos gyermekjátékokra kerül sor Biró Júliával. 16-
án, csütörtökön szintén 9 és 11 órától gólyabábok készül-
nek Kelemen Verával, majd citeramuzsika és 
hangszerbemutató lesz Fazakas Ildikóval. Mindkét napon 
a farsangi jeles napokról is szó esik, Tekei Erika pedig 
mesét mond. A 10-i tevékenységekre lejárt a jelentkezési 
határidő, 16-ára február 13-áig, hétfőig (16 óráig) lehet je-
lentkezni az adorjani.reka@ehh.ro e-mail-címen. A levélben 
fel kell tüntetni az óvoda, iskola nevét, az osztályt, a gyer-
mekek létszámát, illetve a kísérő pedagógus elérhetősé-
gét. 

Gazdafórum Nyárádszeredában 
Február 9-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor gazdafórumot 
tartanak Nyárádszeredában, a polgármesteri hivatal ta-
nácstermében. A résztvevők az országos mezőgazdasági 
stratégiáról, a támogatási rendszerről és egyéb időszerű 
tudnivalókról tájékozódhatnak. Szervező a Székely Gazda-
szervezetek Egyesülete. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

7., kedd 
A Nap kel  

7 óra 39 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 35 perckor.  
Az év 38. napja,  

hátravan 327 nap.

Megyei hírek 

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.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________  HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK __________________________________________2023. február 7., kedd 

Az RKKA magyarországi borversenyén  
Aranyérmes lett a szőkefalvi szürkebarát 

Czirmai Levente           Fotó: Nagy Tibor
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adót vetett ki minden tagállamára”. Az adóból begyűlő 
pénzt a környezetszennyezés csökkentését célzó speciá-
lis alapra fordítják. Románia 6 milliárd euró értékű eu-
rópai forrást is kap a zöldenergiába való beruházásra. 

Már csak ez hiányzott, mondta egy ismerősöm, a va-
sárnap életbe lépett oroszbenzin-embargóval, illetve az 
újabb áremelésekkel egészítve ki a „képet”. 

Meglehet, hogy ez az újabb adó a miniszter szavai 
szerint „garantált többletbevételt jelent Romániának”, 
de az embereknek – kevés kivétellel – tovább nehezíti az 
eddig sem könnyű életét. 

 

Törökországi földrengés –  
segélyhívó számok 

Közzétette hétfőn a külügyminisztérium azokat a hí-
vószámokat, amelyeken a törökországi földrengés-
ben érintett román állampolgárok kérhetnek 
segítséget. A Törökországban tartózkodó román ál-
lampolgárok a +90.312.447.7945-ös és a 
+90.312.447.7940-es telefonszámon hívhatják az an-
karai román nagykövetséget. Vészhelyzet esetén a 
+90.532.318.1726-os sürgősségi számot kell hívni. A 
szaktárca felhívja a figyelmet, hogy ha csoportok szo-
rulnak segítségre, csak az egyik tagjuk vegye fel a 
kapcsolatot a külképviselet személyzetével, majd 
adja át az információkat a többieknek. A külügymi-
nisztérium ugyanakkor azt javasolja a földrengés súj-
totta térségekben tartózkodóknak, hogy hivatalos 
forrásokból tájékozódjanak a helyzet alakulásáról, és 
tartsák be a török hatóságok utasításait. A miniszté-
rium tájékoztatása szerint eddig egy tízfős romániai 
csoport – az Erasmus programban részt vevő kilenc 
diák és kísérőtanáruk – kért konzuli segítséget a Tö-
rökországból való hazajutáshoz. (Agerpres) 

Elfogadhatatlan a hálapénz  
követelése 

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint „tel-
jességgel elfogadhatatlan”, hogy az orvosok pénzt 
vagy anyagi javakat kérjenek a betegektől a szolgál-
tatásaikért. A tárcavezető kifejtette: a hálapénz köve-
telése bűncselekmény, amit a pácienseknek is el kell 
utasítaniuk. Másfelől szerinte nem szabad „a másik 
végletbe esni”, és egy doboz édesség vagy egy cso-
kor virág elfogadását jogtalan haszonszerzésnek mi-
nősíteni. Az egészségügyi miniszter úgy vélekedett, 
hogy a hálapénz jelenségéről nyíltan kell beszélni. 
Szerinte meg kell értetni a páciensekkel: nincs szük-
ség arra, hogy a köszönetüket pénzben vagy anyagi 
javakban fejezzék ki. „Az orvos számára a legna-
gyobb hála az, hogy a betege meggyógyult, és elé-
gedett a kapott orvosi szolgáltatásokkal” – 
fogalmazott Rafila. (Agerpres) 

Árván maradt a hét gyermek 
Meghalt egy 33 éves nő, miután az Erdélyi-sziget-
hegységben lévő, a hó miatt nehezen megközelíthető 
otthonában szülte meg hetedik gyermekét. A súlyos 
állapotban lévő nőt és újszülöttjét vasárnap lánctal-
pas mentőautóval szállították el a katonai tűzoltók a 
hó miatt nehezen megközelíthető házból, a nőnek 
azonban rövid időn belül leállt a légzése és a szíve, 
és meghalt. A hét árván maradt gyermek közül az új-
szülött Topánfalván van kórházban, a többi, 3 és 12 
év közötti gyermeket a Fehér megyei gyermekvé-
delmi igazgatóság sürgősségi eljárásban vette ható-
sági védelembe. A két legnagyobb gyermek 
rokonokhoz, négy kisebb testvérük hivatásos neve-
lőszülőkhöz került. Az újszülött szintén hivatásos ne-
velőszülőhöz fog kerülni, miután kiállítják a születési 
bizonyítványát. A rendőrség kivizsgálást indított gon-
datlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt. Az 
eljárás in rem zajlik, vagyis azt vizsgálják, hogy tör-
tént-e bűncselekmény. 
(Agerpres) 

Hétvégétől felmelegedés 
Ezen a héten fagyos lesz az idő, de szombattól fel-
melegedés várható, a sokéves átlagnál magasabb 
hőmérsékleti értékekkel – derül ki az Országos Me-
teorológiai Szolgálat február 6-19. közötti időszakra 
vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben átlagban mí-
nusz 5 és mínusz 2 fok közötti nappali csúcsértékek-
kel, illetve mínusz 18 és mínusz 9 fok közötti éjszakai 
minimumokkal kell számolni. Február 13-tól felmele-
gedés várható, a csúcsértékek 4 és 7 fok, a minimu-
mok mínusz 5 és 2 fok között ingadoznak majd. 
(Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Újabb adó a láthatáron
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Megkezdte a kormány székháza elé meghirdetett 
háromnapos tüntetéssorozatát hétfőn a legnagyobb 
egészségügyi szakszervezeti szövetség, a Sanitas, 
amely a „világjárvány elfelejtett hőseinek” kijáró 
tiszteletet és inflációkövető béremelést követel az 
egészségügyi alkalmazottak számára. 

A több mint százezer taggal rendelkező Sanitas szakszer-
vezet képviseletében néhány száz tüntető gyűlt össze a kor-
mány székháza előtti téren „A hősöknek is kell 
energiaszámlákat fizetni”, „A páciensek állami kórházba akar-
nak menni, ti magánklinikákra külditek őket”, „Mi végeztünk 
a világjárvánnyal, ti velünk végeztetek”, „Jó fizetést és nyug-
díjat csak magatoknak adtok, a mi kérésünkre süket a fületek” 
feliratú transzparensekkel. 

A Sanitas szakszervezet lehetőleg a 16 százaléknál maga-
sabb éves inflációt követő, de legalább 15 százalékos béreme-
lést követel az egészségügyi ellátásban és szociális gondozói 
rendszerben dolgozó állami alkalmazottak számára. 

Az érdekképviselet azt is sérelmezi, hogy az egymást kö-

vető kormányok nem – vagy csak részlegesen – léptették 
életbe a közalkalmazottak több mint 50 százalékos, lépcsőze-
tes béremelését előirányzó, 2017-ben megszavazott egységes 
bértörvényt, rendre elnapolva a jogszabály alkalmazását. 

„Az ápolók 2018-ban átlagosan 33 százalékos béremelés-
ben részesültek, de egyetlen lejjel sem nőtt a fizetésük. Nem 
normális, hogy öt év alatt semmilyen előrelépésben ne legyen 
részük. Ma felkeresünk néhány bukaresti kórházat, amivel azt 
akarjuk jelezni az alkalmazottaknak, hogy a kormány  
megfeledkezett ugyan a világjárvány hőseiről, de mi (a szak-
szervezet) nem feledkeztünk meg róluk” – idézte az  
Agerpres hírügynökség Iulian Pope szakszervezeti alelnö- 
köt. 

A Sanitas kedden és szerdán is folytatja bukaresti tüntetés-
sorozatát a kormány és a parlamenti pártok székházai, vala-
mint további bukaresti kórházak előtt, és ágazati 
munkakonfliktus kihirdetését helyezte kilátásba, amennyiben 
a döntéshozók nem teljesítik az érdekképviselet követeléseit. 
(MTI) 

Tüntetéssorozatot szervez a Sanitas egészségügyi szakszervezet 
Inflációkövető béremelést követelnek  

Több erős földrengés rázta meg hétfőre virradóan 
Törökország délkeleti és Szíria északi részét, a leg-
nagyobb rengés a Richter-skála szerinti 7,8-as erős-
séget is elérte. A földmozgásnak Törökországban és 
Szíriában is több száz halálos áldozata és több ezer 
sérültje van. Az Európai Unió vezetői, valamint Jens 
Stoltenberg NATO-főtitkár támogatásáról biztosí-
totta a földrengés sújtotta Törökországot és Szíriát, 
az EU közölte: az uniós mentőcsapatok már elindul-
tak a térségbe. 

 Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára Twitter-üzenetében szo-
lidaritását fejezte ki és közölte, a szövetségesek támogatást 
mozgósítanak a földrengés sújtotta Törökországnak. 

„Teljes szolidaritásunkat fejezzük ki szövetségesünkkel, Tö-
rökországgal a szörnyű földrengést követően” – fogalmazott 
a NATO-főtitkár, majd hozzátette: felvette a kapcsolatot Recep 
Tayyip Erdogan török elnökkel és Mevlüt Cavusoglu török 
külügyminiszterrel. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üzene-
tében az EU teljes szolidaritását fejezte ki Törökország és Szí-
ria lakosságával. Közölte: Európa támogatása már úton van a 
térségbe. Az EU készen áll arra, hogy további segítséget nyújt-
son – tette hozzá az uniós bizottság elnöke. 

Charles Michel, a tagországok vezetőit tömörítő Európai 
Tanács elnöke üzenetében részvétét fejezte ki az áldozatok 
családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánt. Vége-
zetül az Európai Unió szolidaritását fejezte ki. 

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke üzenetében 
hangsúlyozta, Európa Törökország és Szíria népe mellett áll 
ezekben a nehéz pillanatokban. 

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője azt írta: az EU kész segíteni, és együttérez Tö-
rökország és Szíria népével. 

Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos Twit-
ter-üzenetében azt közölte, a reggeli földrengést követően az 
Európai Unió aktiválta az uniós polgári védelmi mechaniz-
must, sürgősségi koordinációs központján keresztül pedig ösz-
szehangolja az Európából érkező mentőcsapatok kiküldését. 
Hollandia és Románia mentőegységei már úton vannak – tette 
hozzá az uniós biztos. 

A főképviselő és a válságkezelésért felelős uniós biztos 

közös közleményben tájékoztatott arról, hogy további nyolc 
ország, Bulgária, Horvátország, Csehország, Franciaország, 
Görögország, Lengyelország, Olaszország és Magyarország 
is mentőcsapatokat küld a földrengés sújtotta régióba, erősítve 
ezzel az uniós segítségnyújtók támogatását. 

Közölték továbbá, az EU Kopernikusz nevű műholdas rend-
szerét is aktiválta, hogy térképészeti szolgáltatásokat nyújtson 
a mentésben szolgálatot teljesítő helyi hatóságoknak. Az EU 
készen áll arra, hogy humanitárius segítségnyújtási program-
jain keresztül támogassa az érintetteket Szíriában is – tették 
hozzá. 

Mark Rutte holland kormányfő üzenetében közölte, részvé-
tét fejezi ki Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, valamint 
tájékoztatott: a holland kutató- és mentőcsapat már hétfőn el-
utazott a földrengés sújtotta régióba. 

Alexander De Croo belga miniszterelnök részvétét fejezte 
ki a törökországi és szíriai halálos és katasztrofális földrengés 
áldozatai családjainak. Közölte, az illetékes belga hatóság  
megvizsgálja a lehetséges segítségnyújtás módjait.  

Legkevesebb 912 halott, 5385 sérült;  
2818 épület omlott össze 

Legkevesebb 912 halottjuk és 5385 sérültjük van a hajnali 
dél-törökországi földrengéseknek – közölte Recep Tayyip Er-
dogan török elnök hétfőn Ankarában a katasztrófavédelem 
(AFAD) központjában tartott sajtótájékoztatóján. A török ál-
lamfő arról számolt be, hogy a rengések következtében leg-
alább 2818 épület omlott össze, miközben addig 2470 embert 
már kiszabadítottak a romok alól. A mentési munkálatokban 
mintegy 9 ezer ember vesz részt, de számuk folyamatosan nö-
vekszik – mondta Erdogan, hozzátéve, hogy eddig 45 ország 
ajánlott fel segítséget. 

Erdogan beszédében leszögezte: a mostani a legsúlyosabb 
természeti katasztrófa az 1939-es erzincani földrengés óta, 
amelyben tízezrek vesztették életüket Kelet-Törökország- 
ban. 

A hajnali földrengésektől függetlenül a déli órákban újabb 
erős földrengést jelentettek Törökországból. Az AFAD helyi idő 
szerint 13 óra 24 perckor 7,6-os erősségű földmozgást észlelt a 
déli Kahramanmaras tartomány Elbistan körzetében. Az utóren-
gések következtében további épületek omlanak össze. (MTI) 

Oroszország eddig mintegy 660 darab iráni gyártású 
Shahíd önmegsemmisítő drónt használt az Ukrajna 
elleni háborúban, és hamarosan újabb drónszállít-
mányt kap – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán 
katonai hírszerzés helyettes vezetője hétfőn közle-
ményben.  

„Az Oroszországi Föderációnak valóban problémái vannak 
az arzenállal, beleértve a drónokat is. Eddig körülbelül 660 
Shahíd drónt használtak fel. Az (Iránnal megkötött) szerződés 
1750 darab (leszállítását) írja elő. A szállításuk és az előkészí-
tésük azonban időbe telik” – fejtette ki a tisztségviselő, hoz-
zátéve, hogy hamarosan újabb iráni drónok érkeznek 
Oroszországba, azt azonban még nem tudják, hány darabot 
tartalmaz majd a szállítmány. Megjegyezte, hogy ezt megelő-
zően az oroszok 250-300 darabos tételekben importáltak. Hoz-
zátette, hogy hatalmas drónrajra van szükség ahhoz, hogy 
áttörjék az ukrán légvédelmi rendszert. 

Olekszij Reznyikov védelmi miniszter az Ukrajinszka Prada 
hírportálnak adott interjújában kijelentette, hogy a mozgósítás 
Ukrajnában az előre meghatározott terv szerint zajlik.  

„Semmi rendkívüli nem történik. Hazánkban a hadiállapot 
kihirdetéséről szóló törvény parlamenti elfogadásakor hirdet-
ték meg a mozgósítást. Vannak ott számszerűen feltüntetett 
normák, ezeket ismeri a vezérkar, és ennek megfelelően dol-

gozunk. Szisztematikusan és tervszerűen zajlik az utánpótlás, 
a veszteségek pótlása – mondta.  

A miniszter kitért arra, hogy szerinte a februárban várható 
újabb offenzíva során az oroszok nem egyszerre támadnak 
majd egész Ukrajnára, mint tavaly a „teljes körű invázió” kez-
detén, hanem koncentrált harci cselekményeket kezdenek 
meghatározott irányokban. 

Szerhij Hajdaj, a kelet-ukrajnai Luhanszk megye kormány-
zója egy tévéműsorban úgy vélekedett, hogy február 15-e után 
bármelyik napon újabb nagyszabású orosz offenzívára lehet 
számítani a régióban. Hozzátette, hogy az oroszok egyre na-
gyobb erőket vonnak össze ebben a térségben.  

Az ukrán védelmi minisztérium által létrehozott Nemzeti 
Ellenállási Központ arról számolt be, hogy az orosz erők által 
megszállt ukrajnai területeken elkoboznak és elégetnek min-
den ukrán nyelvű könyvet. A Luhanszk megyei Rovenyki te-
lepülésen regisztráltak ilyen esetet. A központ szerint az 
oroszok a „náci irodalom” lefoglalásával magyarázzák ezt a 
tettüket, valójában viszont a listájukon minden ukrán könyv 
szerepel.  

Helyi kormányzók beszámolói szerint hétfő reggel az orosz 
hadsereg erőteljesen ágyúzta Donyeck megyében Avgyijivkát, 
Bahmutnál pedig változatlanul heves harcok dúlnak.  
(MTI) 

Földrengések Dél-Törökországban  
A NATO és az EU támogatja Törökországot és Szíriát 

Oroszország hamarosan újabb iráni drónokat kap 



Ismét megszervezte KÉSZ-
LETT című műhelykonferen-
ciáját a Kolozsvári Akadémiai 
Bizottság Színháztudományi 
Szakbizottsága. Az évente 
egyszer sorra kerülő előadás-
sorozat a kutatás jelenlegi 
állapotát igyekszik bemu-
tatni a szakmai nyilvános-
ságnak, és az egymást 
provokáló témák, folyama-
tok, kérdések számára kíván 
beszédteret teremteni. A fris-
sen elkészült kutatási anyag 
módszereket problematizál, 
a kapcsolódásra kész ered-
ményeket, az erdélyi szín-
háztudományi kutatás 
trendjeit aktív és folyamat-
ban levő készletként mutatja 
fel. A rendezvény január 6-án 
volt.  

A délelőtt 10 órakor kezdődő, ne-
gyedik alkalommal megszervezett 
konferencián Ungvári Zrínyi Ildikó, 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem tanára, az első blokk moderá-
tora köszöntötte a résztvevőket, és 
elmondta, hogy a rendezvény az er-
délyi színháztudományi tudáskész-
let összerakásán fáradozik, és 
műhelykonferencia lévén, gondol-
kodásában szükségesek a tág pers-
pektívák, amelyeket a 
színháztudománnyal határos terüle-
tek és témák biztosítanak.  

Az előadás-sorozatot Virginás 
Andrea médiakutató, egyetemi do-
cens (Sapientia Eerdélyi Magyar 
Tudományegyetem, Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem) kezdte (Szí-
nész)nők sztárszerepben? Filmpél-
dák és teatralitás című 
értekezésével, amelyben a filmbeli 
teatralitást, a filmsztár fogalmát és 
mibenlétét, a magyar filmgyártást 

az 1989 előtti, az államszocialista és 
a posztkommunista gyártási idősza-
kokban, valamint a kis nemzeti 
filmsztár fogalmát és annak a teat-
ralitással való kapcsolatát vizsgálta, 
utóbbit Esterházy Ágnes, Törőcsik 
Mari és Ónodi Eszter munkásságán 
keresztül. 

Keszeg Vilmos néprajzkutató, 
professor emeritus (Magyar Nép-
rajz és Antropológia Intézet, 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem) 
A nevetéskultúra változatai Romá-
niában (integrált, ellen-, fogyasztói 
kultúra) címmel tartott előadást, 
amelynek keretében többek között 
az intézményesített nevetésről, a 
nevetésről mint ellenkultúráról, a 
romániai politikai viccekről, a ne-
vettető médiáról, a „humorrezsi-
mekről” szólt. 

A Bartha Katalin Ágnes (Babeş–
Bolyai Tudományegyetem) által 
moderált második blokk kezdetén 
Mihály Emőke (Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem) Balázs Béla 
politikai színháza címmel tartott 
előadást. Berlini emigrációja idején 
Balázs Bertolt Brechttel, Egon 
Erwin Kisch-sel, Johannes R. Be-
cherrel, Ernst Tollerrel és Heinrich 
Mann-nal együtt tagja volt Erwin 
Piscator nollendorfplatzi avantgárd 
színháza drámaírói csapatának. Mi-
hály Emőke arról beszélt előadásá-
ban, hogy mit jelentett a színház 
mint társadalmi és politikai cselek-
vés Balázs Béla számára különböző 
művészi-alkotói és elméletírói kor-
szakaiban. 

Csizmadia Imola (Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem) Látványér-
telmezés a helyspecifikus színházi 
térben című értekezése azon szín-
házi jelenségre reflektált, amely az 
előadásnak a dobozszínpadból a 
valós, azaz a környezeti (fizikai 
vagy „talált”) (élet)térbe való kike-
rülését jelenti, kutatása az environ-

mentális előadások képalkotási ana-
lízise, illetve a kép vagy látvány- 
alkotás logikája, dramatur- 
giája megértésének rendelődik  
alá.  

Tasnády-Sáhy Péter (Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem) A megtes-
tesülés mint heterotópia című 
előadásában elsőéves doktoran-
duszként a megtestesülés belső fo-
lyamatait vizsgálta a Practice as 
Research projekt keretében, célja 
egy olyan praxis kidolgozása, 
amely a nyugati filozófián alapuló 
elméleti modellt kínál a megteste-
sülés belső folyamatainak vizsgála-
tára, illetve az ezen folyamatokat 
láthatóvá tevő technikák elemzé-
sére. 

Szőke Dalma Zsuzsanna (Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem) A 
talált tér variációi című dolgozatá-
ban annak a megfogalmazására és 
leírására tett kísérletet, hogy miben 
különböznek bizonyos talált térben 
játszódó előadások, hogy milyen tí-
pusú talált terek vannak, illetve 
hogy hogyan alakul azoknak a né-
zőtérrel való párbeszéde, valamint 
milyen más talált elemek figyelhe-
tőek meg az előadásban, és azokkal 
milyen fajta kommunikációt tudnak 
létrehozni. 

A harmadik, ismét Ungvári Zrí-
nyi Ildikó által moderált blokk ke-
retében Böjthe Pál (Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem) Silviu Purcă-
rete színházi rendező operarendezé-
seiről, ezen belül pedig az 
operarendezéseibe beépített humor-
ról és játékosságról szólt Amikor a 
színházi rendező operát rendez: 
humor és játékosság Silviu Purcă-
rete operarendezéseiben című elő-
adása során.  

Szigeti Szenner Szilárd (Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem) Kö-
zönségszervezés a közösségi 
oldalakon. Kommunikáció 2.0 – 

Székelyföldi színházak a közösségi 
platformokon című dolgozatának 
kiindulópontjaként azt a kérdést fo-
galmazta meg, hogy az információ-
val elárasztott célközönség 
elérésében az internet hogyan segít-
heti a színházak kommunikációját, 
illetve hogy egy teljesen új piac 
megjelenését jelenti, vagy csupán 
egy lehetőséget az üzenetek eljutta-
tására?  

Bartha Katalin Ágnes (Babeş–
Bolyai Tudományegyetem) Mitikus 
anyag színpadi újrajátszásai című 
előadása Vörösmarty Mihály Árpád 
ébredése című alkalmi darabja be-
mutatója (a Pesti Magyar Színház 
megnyitóján mutatták be 1837 au-
gusztusában) performatív erejének 
és hatásának kulcsait, illetve a pre-
miert követő 19. és 20. századi pesti 
és kolozsvári újrajátszások, átiratok 
megvalósulásait vizsgálta. 

Színházi fordítás az ökonómián 
túl című értekezésében Jankó-Szép 
Yvette (Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem) finn kortárs szerzői szín-
házzal foglalkozó fordítóként és 
kutatóként arra reflektált, hogy a 
színházi fordítástudomány milyen 
ötletekkel szolgálhat a periférikus 
európai színházi „ökoszisztémák” 
közötti, fenntartható színházi csere-
kapcsolatokban. 

A konferencia negyedik blokkját 
Lázok János, a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem tanára mode-
rálta. A látható hangjáték című elő-
adásának keretében Palocsay Kata 
(Babeş–Bolyai Tudományegyetem) 
a tavaly novemberben a BBTE szí-
nészhallgatóival létrehozott és több 
kolozsvári és vidéki iskolában tan-
termi előadásként játszott Huszárok 
a padsorban – János vitéz össz-
visszhangzatok című rendhagyó 
hangjátékról beszélt, illetve arról, 
hogy ez a hat részből álló, izgalmas 
pedagógiai eszköznek is bizonyuló 

interaktív kísérlet hogyan villan-
totta fel a hangon keresztül megta-
pasztalt test élményét.  

Novák Ildikó (Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem) Performativi-
tás és hatalom. Egyén és közösség 
viszonya a hatalom hálójában. 
(Esettanulmány a Marosvásárhelyi 
Állami Bábszínházból) címmel tar-
tott előadást. A tanulmány a perfor-
mativitás és a hatalom viszonyának 
megvilágítását vizsgálta, szerzője 
szólt arról is, hogy miként mutat-
kozik meg az egyén és hatalom vi-
szonya a közösség tükrében, és 
mindez hogyan csapódik le az 
egyéni élettörténetek alakulásában, 
valamint azt is tárgyalta, hogy a 
marosvásárhelyi bábszínház intéz-
ménye a Ceauşescu-diktatúra leg-
keményebb éveiben hogyan 
szolgált menedékül az olyan sze-
mélyeknek, akik politikai szem-
pontból nem voltak kívánatosak 
más, a hatalom számára szembetű-
nőbb intézményekben. 

A konferenciát Ungvári Zrínyi 
Ildikó előadása zárta. A Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem tanára 
Sztanyiszlavszkij és a reteatralizá-
ció találkozása a romániai magyar 
színészképzésben: Az 1962-es Tar-
tuffe című dolgozatában a Maros-
vásárhelyre költözött színi- 
egyetemen kidolgozott és képviselt 
játékmódokat vizsgálta, valamint 
azokat a hatásokat (közöttük a 
román reteatralizációt), amelyek 
ebben az időszakban Vásárhelyen 
és Erdélyben hatással voltak a ma-
gyar színjátszásra – illetve azt, 
hogy hogyan érvényesült ebben a 
korban Sztanyiszlavszkij mód-
szere, és hogyan találkozott a rete-
atralizáció elveivel és vizuális 
világával a magyar és román játék-
hagyomány, kiemelten pedig az 
1962-es Tartuffe című produkció 
esetén. 

Amint korábban tájékoztat-
tuk olvasóinkat, február 1-
jétől új tulajdonosa van a 
marosludasi cukorgyárnak. A 
cukorrépa-termesztők egye-
sülete hosszas tárgyalásokat 
folytatott az eladóval, a fran-
cia Tereos Romania Kft. tulaj-
donosaival, végül a botfalui 
cukorgyárat korábban felvá-
sárló Mihaela Neagu vette 
meg az üzemet.  
Február 1-jétől rendelkezhet 
teljes joggal a gyárral. A vá-
sárlást követően az új tulaj-
donos és a cukorrépa- 
termesztők egyesületének 
képviselője is nyilatkozott a 
sajtónak.  

A gyárat megvásárló Mihaela 
Neagu kifejtette: magánszemély-
ként vásárolták meg, Mihail-Daniel 
Matachéval közösen, a ludasi cu-
korgyár részvényeinek többségét, és 
nem a Best Achiziţii Kft. nevében, 
amelynek szintén tulajdonosai 
(sz.m.: Korábban említettük, hogy 
ennek a cégnek több mint nyolcszáz 
állami szerződése volt, és a pandé-
mia idején több egészségügyi esz-
közt, védőmaszkokat is 
forgalmazott).  Az új gyártulajdonos 
elmondta, szándékában áll mintegy 
3200 hektárról begyűjteni és feldol-
gozni a cukorrépát, nagyrészt Er-
délyből, hiszen a botfalusi gyárba is 
innen érkezik elsősorban az alap-

anyag. Mihaela Neagu elmondta, 
nem tudott arról, hogy a franciák 
tárgyalásokat folytattak a cukor-
répa-termesztőkkel, mivel ők (sz.m.: 
a botfalusi cukorgyár) már leszer-
ződték a cukorrépát az említett 
3200 hektárra. „Értesültem arról, 
hogy tárgyalnak más társasággal is, 
de tudtam, hogy nincs pénzük a vá-
sárláshoz, és több mint egy éve hú-
zódott a tárgyalás” – mondta, 
hozzátéve, hogy felvette és tartotta 
a kapcsolatot a cukorrépa-termesz-
tők egy csoportjával. A Teodor Aflat 
által vezetett egyesület nem konk-
retizálta az adásvételi szerződést, és 
a farmerek egy részének ösztönzé-
sére kezdtek tárgyalni a franciákkal 
– mondta a tulajdonos, majd kifej-
tette, hajlandóak együttműködni az 
egyesülettel. Jó szándékú vásárló, 
tavalytól működteti a botfalusi cu-
korgyárat is, termékeivel jelen van 
néhány üzletben, de le szeretné 
fedni az egész országot a hazai cu-
korral. Egy hónappal ezelőtt szemé-
lyesen tárgyalt Teodor Aflattal, 
akinek felajánlotta, hogy vásárolják 
meg közösen a részvényeket, azon-
ban az elnök elutasította az ajánlatot 
azzal, hogy egy héten belül aláírják 
a szerződést a franciákkal, ami 
végül nem történt meg. – A  
szerződést megkötöttük, így lezár-
tuk az adásvételt – nyilatkozta a 
marosludasi cukorgyár új tulajdo-
nosa.  

A Cukorrépa-termesztők Beta 
Egyesülete a gyár eladása után a kö-

vetkező nyilatkozatot hozta nyilvá-
nosságra: 

„A Cukorrépa-termesztők Beta 
Egyesülete üdvözli, hogy két román 
vállalkozó megvásárolta a maroslu-
dasi gyárat. Sajnos a farmerek nem 
tudták összegyűjteni a vásárláshoz 
és a gyár újraindításához (alkalma-
zottak javadalmazása, a berendezé-
sek javítása stb.) szükséges pénzt, 
és a Tereos már nem tudott várni. 

Túlléptek minden korábbi határidőt. 
Az adásvétel megmenti a több mint 
60 éves élelmiszeripari egységet, 
amelyet több mint egy éve bezártak. 
Amióta a Tereos kifejezte abbéli 
szándékát, hogy eladja a gyárat, kü-
lönösen az utóbbi évben az egyesü-
let – január végéig – megtett 
mindent, hogy megmentse az egy-
séget, amely ellen csődeljárást kez-
deményeztek volna. A két romániai 
beruházóval kötött egyezmény 
mentette meg a gyárat a teljes fel-
számolástól, ugyanakkor garancia 
lehet az újraindításra is. Örülünk, 
hogy folytathatjuk Maros megye 
környékén a cukorrépa-termesztést, 

és annak is, hogy az alkalmazottak 
megtarthatják munkahelyüket, a lu-
dasi cukor pedig újra megjelenhet a 
romániai piacon. Ez a hivatalos ál-
láspontunk, és elzárkózunk bármi-
lyen más nyilatkozattól, amelyeket 
a termesztők magánvéleményének 
tartunk” – áll az egyesület közlemé-
nyében.  

A Cukorrépa-termesztők Beta 
Egyesületének Maros, Kolozs, Sze-
ben, Fehér, Beszterce, Hunyad, 
Hargita, Kovászna és Brassó me-
gyéből mintegy 300 tagja van, akik 
hozzávetőleg 7000-8000 hektá- 
ron termesztenek cukorrépát.  
(vajda)  

KÉSZLETT 
Megtartották az éves színháztudományi műhelykonferenciát

Nyilatkozatok a marosludasi cukorgyár megvásárlásáról 
Nem verték át a gazdákat  
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Kaáli Nagy Botond 

Fotó: Nagy Tibor (archív)



 A román kormány és számos adomá-
nyozó jóvoltából újult meg a szenthá-
romsági református leánygyülekezet 
kicsiny temploma – ezért adtak hálát 
szombaton délután az erdélyi refor-
mátus egyházkerület vezetőinek je-
lenlétében. 

  Sűrű hóesésben érkeztek meg a bedei 
anyaegyházközség parókiájáról Szenthárom-
ságra az Erdélyi Református Egyházkerület 
és a Küküllői Református Egyházmegye ve-
zetői, valamint a Bede, Szentháromság, Nyá-
rádszentlászló és Nyomát református 
gyülekezeteit pásztoroló lelkész. Kegyelmes 
és irgalmas az Úr, aki megemlékezik nem-
csak a nagyokról, hanem a kicsikről is – em-
lékeztetett nt. Biró István esperes, kiemelve, 
hogy hálát adni gyűltek össze Isten cseleke-
detéért, mert megtartotta a leányegyház tag-
jainak életét. 

  Milyen alapra építünk? 
 – Isten szereti az ő népét, és az ő közössé-

gébe hívja el azt. Ez egy állandó, örök közös-
ség, amely az életet jelenti. Isten hívja azokat, 
akik bíznak benne, hogy vele és egymással 
legyenek közösségben, mert a közösség egy 
gondolatot és annak megvalósítását jelenti. 
Így születnek a csodák, mert semmi sem 

egyéni megvalósítás – szólt az ünneplőkhöz 
dr. Kolumbán Vilmos József, az egyházkerület 
főjegyzője. – Még ha fogyatkozó közösség is 
vagyunk, Isten nem torra, hanem életadó ele-
delre hív, és ez a kis gyülekezet is megmu-
tatta, hogy életrevaló, meg akarta újítani a 
templomát, a holnapra készül, a jövőre gon-
dol. Ez egy megbízatás is: átadni az ige vilá-
gosságát azoknak, akik még sötétségben 
élnek. Ha egy gyülekezet hitből gyarapodik, 
meg tud maradni – hívta fel a figyelmet az 
egyházkerület püspökhelyettese. 

 Ft. Kató Béla püspök áldást kért Szenthá-
romság református templomára és gyüleke-
zetére, hiszen kellenek a helyek, ahol 
gyülekezhetünk, együtt lehetünk, ahol min-
denkinek helye van. Isten ugyanúgy szereti a 
kis templomokat is, mint a nagy katedráliso-
kat, ezért nemcsak a több száz éves, hanem a 
negyed évszázados templomok is megújul-
hatnak. „Építői és lakói vagyunk ennek a ház-
nak” – hangsúlyozta a főpásztor, kiemelve, 
hogy 1100 éve építünk, a kérdés az, hogy 
sziklára-e vagy fövényre? Eleink tudtak va-
lamit, mert nem sodort el minket a történe-
lem. Jézus Krisztus az egyház 
fundamentuma, de a fundamentum anyaga az 
ember, és ha nem erre építünk, akkor el fo-
gunk pusztulni. Ezért úgy kell nevelni uno-
káinkat, hogy gyökeret verjenek itt, 
megkapaszkodjanak, erős alapot képezzenek, 
mert különben ez volt az utolsó templomfel- újítás ebben a gyülekezetben. Ha nincs kinek 

átadni a templomot, ha nem hangzik el itt 
minden vasárnap az ige, Szentháromság élete 
is megpecsételődik – figyelmeztetett a püs-
pök. 

  Isten munkatársaivá lettek 
 Nagy Norbert Levente helyi lelkipásztor 

is köszöntötte az egyházi vezetőket és min-
denkit, aki osztozott a 80 fős gyülekezet örö-
mében. Öröm számukra, hogy megújult a 
templom, amit belakhatnak, de az épület után 
a gyülekezet megújulása következik. „Most 
az a feladat, hogy a világ világossága, a föld 
sója legyünk, és tudjuk betölteni azt a szol-
gálatot, amire elhívott a mi Urunk” – mondta 
a lelkész. A megújulásra hívta fel a figyelmet 
az egyházmegye esperese is, emlékeztetve, 
hogy az egyházközség négy kicsi gyülekeze-
tében vasárnaponként elhangzik a kérdés: 
Hol vagy? Az egyházmegye főgondnoka, Ve-
ress Zsombor is arra mutatott rá, hogy ez a 
gyülekezet Isten útját keresi, amihez a maga 
nevében is hitbeli megerősödést kívánt.  

 A gyülekezet maroknyi gyermekcsoport-
jának köszöntő műsora után az egyházkerület 
főgondnoka, Ambrus Attila is azt emelte ki, 
hogy ez a gyülekezet Isten munkatársává 

vált, és az ő dicsőségére újította fel a templo-
mot az utódok számára. 

 A templomépíttető Nagy Ferenc volt 
szentháromsági lelkész örömét és emlékeit 
hozta el a hétvégén a gyülekezetbe. Törté-
nelmi visszapillantásában elmondta: a jelen-
legi templom valószínűleg a harmadik a 
gyülekezet történetében, az elsőt 1811-1815 
között építették, de 1858-ban hatalmas tűz-
vész pusztította el, míg a második 1862-1873 
között épült, de az 1970-1975 közötti árvizek 
kárt tettek a falakban, 1988. augusztus 18-án 
éjszaka a templom tornya leomlott, ám az 
1930-ban öntött harangja túlélte a csapást. A 
mai templomot 1997-1999 között építette a 
gyülekezet Nagy Ferenc lelkész és Kutasi 
Sándor gondnok idejében, a hívek és külön-
böző szervezetek adományából. Pózna Tokos 
Dóra presbiter, építész arról számolt be, hogy 
a mostani templomjavítást a támogatási ke-
retösszeghez kellett igazítani, így ezúttal az 
ajtókat, ablakokat és a teljes villanyhálózatot 
cserélték ki, elvégezték a járófelület burkolá-
sát, vakolatjavítás és festés is volt, az ablako-
kat pedig keresztyén jelképekkel díszítették. 

 A hálaadó istentiszteletet a backamadarasi 
Harmónia református gyülekezeti kórus szol-
gálata, főpásztori áldás és nemzeti imánk elé-
neklése zárta.

Gligor Róbert László 

Az iskolákban jelen levő bullying lényegében azóta léte-
zik, amióta a tanintézmények. A gyermekek már egészen 
kicsi korban találkoznak vele, azonban az inkább egyszerű 
gyermeki cikizés, mintsem bullying. Viszont a későbbiekben 
sokkal komolyabb hatása lehet. Maga a jelenség pedig nem 
ismer határokat, és nincsenek tabutémái. Sok esetben az el-
követő nincs is tisztában vele, hogy milyen hatást vált ki egy-
egy mondattal, megjegyzéssel, az áldozatnak pedig nem egy 
esetben a hallgatás az egyetlen „megoldása”. Nemegyszer az 
elszenvedők inkább hallgattak, mert attól tartottak, hogy a 
nyilvánosság még nagyobb veszélyt rejt rájuk nézve. 

Bullyingolni tehát lehet, és a támadó bármilyen okot ki tud 
játszani. Sőt egyes esetekben szándékosan kitapasztalja, hogy 
melyik az a terület vagy téma, amelyik a legjobban fáj az ál-
dozatának. Most pedig felütötte a fejét egy új támadási pont: 
a szegénység. Az infláció, az egyre drágább megélhetés és az 
elszabadult energiaárak oda vezettek, hogy számos családban 
megjelent a nélkülözés. Tény, hogy a szülőknek a legféltet-
tebb kincse a gyermekük, és mindent megtesznek érte, de 
mostanra többen olyan helyzetben vannak, amikor már nincs 
miről lemondjanak. Ha valakin látszik a szegénység, a nél-
külözés, más emberek szemében „könnyű prédának” tűnik, 
akit nem nehéz bántani. 

Ifj. Szepessy László és Szabó Szabolcs, a Maros Megyei 
Magyar Diáktanács tiszteletbeli elnökei beszélgettek külön-
böző Maros megyei iskolák diákjaival. Tapasztalataikból, az 

elmesélt történetekből arra lehet következtetni, hogy térsé-
günkben még jó a helyzet. Nincs akkora nélkülözés, avagy 
még van amiből elvenni. Szepessy László elmondása szerint 
a szülők priorizálják az oktatás kérdését. Nem számít, hogy 
többet marad égve a villany, vagy több elektronikai eszköz 
kell működjön, ha azt az energiát a fejlődésre használják a 
diákok. A két tiszteletbeli elnök viszont azzal is tisztában van, 
hogy nem mindenhol ilyen jó a helyzet. Az ország vagy 
éppen Európa más térségeiben hatalmas gondot jelent a 
számlák kifizetése, illetve az iskoláztatási költségek, és akkor 
még nem is beszéltünk az alapvető szükségletekről. 

 Magyarországon már hónap óta tüntetnek a tanárok és a 
diákok, mert az oktatási körülmények nem megfelelőek, az 
oktatók bére pedig mélyen az átlag alatt van, továbbá a vá-
sárlóerő-paritást figyelembe véve Romániában sokkal többet 
keresnek a tanárok. A magyar kormány pedig úgy próbálta 
kezelni a helyzetet, hogy csökkentette a sztrájkjogot, illetve 
számos pedagógust távolított el a rendszerből, miközben 
mindkét országban hatalmas tanárhiány tapasztalható. A pe-
dagógusok nem megbecsülése pedig oda vezet, hogy nem 
fognak megfelelő módon foglalkozni a kényesebb helyzetek-
kel, mint például a bullyinggal. 

Egyes iskolákban a jelenlegi válságos helyzetben megje-
lent a szegénységi bullying, azaz az a jelenség, amikor valakit 
azért bántanak, mert látszik rajta, hogy nincs pénze új ru-
hákra, esetleg kopott a kabátja, nem a legújabb divat szerinti 
iskolai felszerelése van, nincs tízóraija, mások emiatt gúnyol-
ják. Pedig ez egy olyan helyzet, amiben nem támadásra, 

hanem segítségre van szüksége az adott diáknak. Nem arról 
van szó, hogy nem tudja megvenni a legújabb iPhone-t vagy 
nem volt a legdivatosabb cipő az ő kedvenc színében. Itt egy 
olyan jelenségről van szó, amit – szerencsére – a legtöbb diák 
nem ismer: mégpedig, hogy éhesen fekszik le valaki, másnap 
pedig még éhesebben megy iskolába. Ezek a diákok talán 
mindent megadnának egy szendvicsért vagy éppen egy me-
legebb kabátért. Csak éppen szégyellik, szégyellnek bármit 
is kérni, mert attól tartanak, hogy az csak egy újabb célke-
resztet rajzol rájuk.  

Szabó Szabolcs külön aláhúzta, hogy nem bántani kell, 
hanem segíteni, méghozzá úgy, hogy ezt nem verjük nagy-
dobra. Ha látjuk, tapasztaljuk, hogy valakinek szüksége van 
egy bizonyos dologra, és mi meg tudjuk neki adni anélkül, 
hogy nélkülöznénk, akkor tegyük meg. Lehetőleg úgy, hogy 
az illető ne tudja, kitől kapott segítséget. A jótettek közben is 
őrizzük meg az anonimitásunkat, és utána közösen örüljünk 
azzal, akinek segítettünk. Hiszen nemcsak karácsonykor  
vagy az év jeles napjain lehet jót cselekedni, hanem bármi-
kor. 

Összességében nézve a jelenlegi helyzet számos embertár-
sunkat érinti. Éppen ezért érdemes fokozottan odafigyelni, 
hogy kik azok, akik hiányt szenvednek az alapvető dolgok-
ban. Ha ezt tapasztaljuk, és lehetőségünk van rá, segítsünk. 
Ha pedig mi magunk sem tudunk tenni annak érdekében, 
hogy egy társunknak az élete valamivel jobb legyen, akkor 
gondoljunk arra, hogy lehetünk egyszer mi is olyan helyzet-
ben, és ne bántsuk az illetőt.

Hogyan hat az energiaár-válság a bullyingra? 
A segítséget nem kell nagydobra verni
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A felújított templomért adtak hálát 
A megújulás ideje Szentháromságon

   Ft. Kató Béla püspök 

 A jelenlegi templom valószínűleg a harmadik, épült 1997-
1999 között

Az egyházkerület vezetőinek jelenlétében tartottak hálaadó istentiszteletet  Fotók: Gligor Róbert László

Nagy-Bodó Szilárd



ottjártunkkor Zolnai Saroltától, a 
Lanka cég PR-osától. Mint mondta, 
saját hentesboltjaik nincsenek, part-
nereknek szállítanak, és ezek 90-95 
százaléka kis üzlet, nagy részük vi-
déken található, ugyanis a tapaszta-
latuk az, hogy a vidéki boltokkal 
korrektebb módon lehet együttmű-
ködni, mint például a nagy bevásár-
lóközpontokkal.  

– Ők azok, akik igazán megértik 
azt az alapelvet, amelynek alapján 
a Lanka működik, és amit Marton 
Szilárd fogalmazott meg: a minőség 
a tulajdonos lelkiismerete, ezért 
csak olyan termékeket állítunk elő, 
amit mi magunk is nyugodt szívvel 
leteszünk a gyerekeink elé az asz-
talra. A minőségből nem engedünk. 
Nagyon fontos, hogy mindig friss 
termékeket szállítsunk az üzletek-
nek, ezért a rendelések alapján 
gyártjuk le a hentesárut, nem készí-
tünk többet, mint amit kérnek az üz-
letek, így legtöbb két napot 
maradnak a raktárunkban a termé-
kek – mutatott rá Zolnai Sarolta. 

Mint mondta, nincsenek saját ál-

lataik, sem vágóhídjuk, de fontos 
számukra, hogy hazai húst dolgoz-
zanak fel, és a felvágottak jó minő-
ségű, friss húsból készüljenek, így 
megbízható forrásból szerzik be az 
alapanyagot. 

A jobbágyfalvi húsfeldolgozóban 
házias felvágottakat készítenek, 
többféle termékük van, a házikol-
básztól kezdve a disznófősajtig, a 
miccsig, a sonkáig, virsliig, szalon-
náig, a többféle szalámiig igen szé-
les a paletta. Érdeklődésünkre, hogy 
a visszajelzések alapján melyek a 
vásárlók kedvencei, Zolnai Sarolta 
megjegyezte, készült egy felmérés, 
amelyben arra keresték a választ, 
hogy hogyan értékelik a fogyasztók 
a termékeiket, és kiderült, hogy az 
emberek a házias ízek szakértője-
ként emlegetik a Lankát. Sokak 
kedvence a házikolbász, amiről 
egybehangzóan azt állítják, hogy az 
otthoni ízeket juttatja az eszükbe. A 
gyerekek nagy kedvence a virsli, de 
előszeretettel fogyasztják a gaszt-
roszalámit, valamint a pikáns szalá-
mit is. 

A visszajelzések alapján folya-

matosan próbálnak újítani a recep-
teken, illetve új termékeket piacra 
dobni, az egyik legújabb kedvenc 
az olajbogyós párizsi, valamint a 
Lanka házikolbász – sorolta Zolnai 
Sarolta.  

Bemutatják a Nyárádmente 
értékeit 

Mivel a Lanka nyárádmenti csa-
ládi vállalkozás, és fő célközönsé-
güket a családok képezik, nemrég 
gondoltak egy merészet, és egy 
olyan esemény megszervezésébe 
kezdtek, ahol be tudják mutatni a 
térség értékeit, hagyományait, jó 
hangulatú programokkal szeretnék 
az embererket a Lanka Nyárád-
menti Gasztrofesztiválra csalogatni, 
amire szeptember 2-án kerül sor a 
deményházi tetőn.  

– Úgy gondoljuk, hogy a Nyárád-
mente gazdaságilag háttérbe szo-
rult, ezért szeretnénk megmutatni a 
térség értékeit. Az általunk kezde-
ményezett fesztivál fókuszpontja a 
gasztronómia, az étkeztetés, a mi-
nőségi hazai ételek, a fő gasztronó-
miai partnerünk a Haller-kastély, de 

a fesztiválra olyan nyárádmenti ős-
termelőket, gazdálkodókat is vá-
runk, akik be szeretnének 
mutatkozni, akik szívesen bevezet-
nék a termelési folyamatba is a lá-
togatókat. Szeretnénk, ha minél 
több termelő részt venne, legyen az 
sajtkészítő, virágtermesztő vagy 
pékség. Örülünk, hogy amióta meg-
hirdettük az eseményt, többen ér-
deklődtek. De nemcsak a 
gasztronómiáról szól majd a feszti-

vál, számos egyéb programmal pró-
báljuk majd odacsalogatni a csalá-
dokat, tervezünk gyerekeknek szóló 
tevékenységeket, mezőgazdasági 
gépeket lehet megtekinteni, lesz ál-
latsimogató, illetve megpróbálunk 
segítséget nyújtani az édesanyáknak 
abban, hogy miként lehet gyorsan 
egészséges tízórait készíteni a gye-
rekeknek – említett meg néhány ter-
vezett programpontot Zolnai 
Sarolta. 

A községben jelenleg is több 
nyertes pályázat van folya-
matban: van, ami a szerző-
désaláírás szakaszában van, 
és van, ami esetében javában 
zajlik a kivitelezés – tudtuk 
meg Balogh István polgármes-
tertől. 

A községvezető elmondta, még 
folynak a munkálatok az uniós ala-
pokból felújítás alatt álló nyárád-
szentmártoni, búzaházi és vadadi 
művelődési otthonoknál. Mindhá-
rom kész kellett volna legyen már a 
nyáron, de elhúzódtak a munkála-
tok, a kivitelező cég munkaerőhi-
ányra panaszkodik. Jelenleg egy bő 
hónapnyi munka van még hátra, a 
terv szerint áprilisig elkészülnek 
mindhárom kultúrotthonnal. 

– Több pályázatunk van folya-
matban: leadtunk egyet a Környe-
zetvédelmi Alaphoz a csíkfalvi 
orvosi rendelő felújítására, amit 
meg is nyertünk, a szerződés alá-
írása következik. Szerződés-alá-
írásra kerül sor rövidesen a fiatal 
orvosoknak és pedagógusoknak 
szánt szolgálati lakások építését 
célzó projekt esetében is. Szeret-
nénk fiatal értelmiségieket vonzani 
a községbe, ezért négy lakrész ké-
szül számukra a régi polgármesteri 
hivatal épületében. Ha minden a 
terv szerint halad, az ősszel neki-
fognak az építésnek. Az Anghel Sa-
ligny program keretében sikeresen 
pályáztunk Jobbágyfalván egy híd 

és négy községbeli utca javítására. 
Csak olyan utcák korszerűsítésére 
lehetett pályázni, ahol már le van 
fektetve az ivóvíz- és a szennyvíz-
hálózat. Mivel a községben csak a 
szennyvízhálózat van kiépítve, csu-
pán olyan utcákat tudtunk belefog-
lalni, ahol nincs szükség az 
ivóvízhálózat kiépítésére, például 
Jobbágyfalván és Vadadban a teme-
tők felé vezető utcák, a Lovasfoga-
dóhoz vezető út, Csíkfalván pedig 
az Állomás utca. A hídjavításra is 
nagy szükség van, mivel folyama-
tos az árvízveszély a szóban forgó 
helyen. Ugyancsak az Anghel Sa-
ligny program keretében pályáz-
tunk Búzaházán a gázhálózat 
kiépítésére, de ez a projekt még el-
bírálás alatt áll.  

Emellett a csíkfalvi sportcsarno-
kot, ami anyagi források hiányában 
félbemaradt, szeretnénk befejezni, 
az Országos Beruházási Társaság-
nál pályáznánk erre. A beruházás 
mintegy 65 százalékban készült el, 
használható, de nincs befejezve. 
Ugyanakkor a Leader program ke-
retében a munkagépeinkre kiegé-
szítő eszközöket vásároltunk 17 
ezer euró értékben, a helyi kulturá-
lis egyesületen keresztül pedig hat-
van székely ruha és népi hangszerek 
beszerzésére nyertünk támogatást – 
sorolta a nyertes pályázatokat a pol-
gármester. 

Mint mondta, tervben van a jár-
daépítés is, azonban pályázati kiírás 
nincs rá, ezért a helyi költségvetés-
ből, valamint lakossági hozzájáru-
lással valósítanák meg, amennyiben 
a tanács rábólint. – Egy kilométer 
járdát tudnánk építeni az idén a pol-
gármesteri hivatal épületétől mind-
két irányban 500-500 méteren. A 
szennyvízhálózat kiépítésekor tönk-
rementek a járdák, a helyzet tartha-
tatlan, veszélyes a gyalogosoknak 
az úttesten járni. A járdalapok meg-
vásárlását kellene megoldani köz-
adakozásból, a kivitelezést az 
önkormányzat munkacsoportja vé-
gezné el. Járdalapokat helyeznénk 
el, azokat ugyanis fel lehet szedni, 
amikor majd lefektetik az ivóvízhá-
lózatot. A községben már volt példa 
erre, a ravatalozókat is közadako-
zásból építettük – jegyezte meg a 
községvezető. 

Marton Szilárd és Szász Sándor   Fotó:  Zolnai Sarolta

Balogh István polgármester        Fotók: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
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Minőségi termékek, házias ízek

Igyekeztek kiaknázni a pályázati lehetőségeket 
Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Kettő elkészült, kettőnél az utolsó  
simítások vannak hátra 

Új köntösben mind a négy 
tanintézet

Sok év után végre révbe ért a községbeli tanintézetek kor-
szerűsítését célzó projekt, két iskolát, a jobbágyfalvit és a 
csíkfalvit az ősszel birtokba vették a gyerekek, a búzaházi 
és a vadadi épületeken pedig az utolsó simítások maradtak 
hátra. 

A községbeli tanintézmények korszerűsítésén régóta dolgozik az ön-
kormányzat, ám az évek során számos akadály késleltette a munkát. 
Először a projektből ki kellett venni a nyárádszentmártoni tanintézetet, 
mivel az épületet visszaigényelte az egyház, majd miután elnyerték a 
támogatást a településfejlesztési program keretében a búzaházi, vadadi 
és csíkfalvi iskolák felújítására, illetve Jobbágyfalván egy új iskola épí-
tésére, hiába hirdették meg többször is a közbeszerzést, nem akadt je-
lentkező, a cégek arra hivatkoztak, hogy nincsenek munkásaik, nem 
tudják vállalni a munkát. Majd amikor végre került kivitelező, újabb 
fennakadás késleltette a jobbágyfalvi és a vadadi beruházást: a mun-
kások nem jelentek meg a helyszínen. A jobbágyfalvi iskola esetében 
arra kényszerültek, hogy szerződést bontsanak a kivitelezővel, és új 
közbeszerzést írjanak ki. Mindezek után végül a jobbágyfalvi és a csík-
falvi iskola elkészült a szeptemberi tanévkezdésre, a búzaházi is készen 
van, de nem tudták átadni, mert nem csatlakoztatták az áramhálózathoz. 
Mivel a településen nincsen gáz, a fűtést két, árammal üzemelő kazán-
nal oldják majd meg, és a megfelelő áramellátás biztosítása hosszabb 
időt vett igénybe. Továbbá kerítést és járdát is kell építeni, ami nem volt 
része a projektnek, a hivatal munkacsoportja végzi el – tudtuk meg ott-
jártunkkor Balogh István polgármestertől. Vadadban decemberben kel-
lett volna sor kerüljön az átadásra, de novemberben a vállalkozónak 
súlyos egészségi problémái adódtak, külföldre kellett utazzon emiatt, 
és mivel egyedül neki van aláírási joga a cégnél, a munka leállt, holott 
egy hónapnyi munka van hátra. Olyan kisebb munkák maradtak csak 
el, mint például a fűtőtestek, lámpatestek felszerelése, a csempe- és 
járdalapok lerakása, a bejárati lépcsők feletti tetőzet elkészítése – sorolta 
a teendőket a polgármester. Hozzátette, eredetileg a Regionális Operatív 
Program keretében tervezték a tanintézetek korszerűsítését, de mivel a 
szentmártoni iskolát ki kellett venni a projektből, nem sikerült elnyerni 
azt a finanszírozást, ami a tanintézetek szemléltetőeszközökkel való fel-
szerelését, laborok kialakítását, valamint az udvarrendezést is tartal-
mazta volna. A kormányprogram kiírásában nem szerepelt sem 
udvarrendezés, sem bútorzatbeszerzés. Pályázatok révén, anyaországi 
támogatással sikerült új bútorzatot vásárolni, ezenkívül újabb lehetősé-
geket próbálnak kiaknázni. A tanfelügyelőségen keresztül is pályázik 
az iskola eszközvásárlásra, továbbá egy Leader projekttel, illetve az Or-
szágos Helyreállítási Alapnál is igyekeznek finanszírozást szerezni rá. 
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Felőrölte az emberhátrányban záró Újpestet a Ferencváros
A címvédő és listavezető Ferencváros 3-1-re legyőzte a 

vendég és az utolsó 15 percben emberhátrányban futballozó 
Újpestet a magyar labdarúgó NB I 18. fordulójának vasárnap 
este játszott fővárosi rangadóján. 

Hazai mezőnyfölénnyel tarkított, kiegyenlített küzdelmet 
és nagy csatát hozott a két patinás fővárosi együttes aktuális 
összecsapásának első félideje, melynek végén az éllovas ha-
zaiak vonulhattak egygólos előnnyel a szünetre. Ennek oka 
az volt, hogy a belső védő Hall szerencsétlenül ért bele egy 
lecsorgó lövésbe, amely egyébként gond nélkül Nikolic ka-
pusé lett volna (1-0). A hátránytól eltekintve a bennmaradá-
sért küzdő újpestiek jól tartották magukat, sőt majdnem 
egyenlőre hozták a labdabirtoklási arányt az első 45 percben, 
s a hivatalos statisztika szerint pontosan ugyanannyiszor ve-
szélyeztettek, mint az előzetesen a meccs toronymagas esé-
lyesének tartott FTC. 

Fordulás után hatalmas lendülettel indult harcba a lila-
fehér együttes az egyenlítésért, s ennek kisvártatva meg is 
lett az eredménye. Előbb pontrúgásokból igyekezett veszé-
lyeztetni a vendégcsapat, majd amikor a Ferencváros már épp 
magához ragadta volna a meccs irányítását, egy szépen kivi-
telezett, gyors ellenakcióból kiegyenlített (1-1). 

Egyenlő állásnál sem csökkent az iram, látható volt, hogy 
mindkét gárda megpróbálja megnyerni a találkozót. Ehhez 

hamarosan az FTC került közelebb, amikor Zachariassen le-
csúszott lövésére Marquinhos vetődött be az ötösön, s bepöc-
költe a labdát a kapuba (2-1). 

A hazaiak ezután tovább erőltették a támadásokat, egyér-
telműen azért, hogy végleg lezárják a meccset. Rövidesen vi-
deóbírós (VAR) ellenőrzés után érvénytelenített gólig jutott 
a zöld-fehér csapat, majd a hajrához érkezve Nikolic kapus 
túlzott lendülettel rontott ki a tizenhatos vonalához, ahol le-
tarolta a szabad labdára érkező Owosut, ezért Berke játékve-
zető kiállította, így az Újpest emberhátrányba is került. A 
szabálytalanságért megítélt szabadrúgást Ryan Mmaee a jobb 
felső sarokba tekerte (3-1), ezzel pedig eldőlt a derbi, a Fe-
rencváros otthon tartotta a három pontot. 

Elvettek két pontot a Sepsi OSK-tól

Döntetlenre végződött a CS Mi-
oveni – Sepsi OSK mérkőzés a lab-
darúgó Szuperliga 24. fordulójában. 
Az azonban, hogy a találkozó nem 
az OSK győzelmével zárult, egyér-
telműen a Marcel Bîrsan játékve-
zető lelkén szárad. A FC 
Universitatea 1948 Craiova elleni, 
botrányosan félbeszakadt mérkőzés 
után Diószegi László klubtulajdo-
nos azt mondta: attól tart, hogy ezek 
után vadászni fogják a csapatát. Je-
lentjük: megkezdődött. 

Ismerjük be: nem ez volt a sepsi-
szentgyörgyi csapat legjobb meccse 
ebben a bajnokságban, a januári új-
rakezdés óta mintha elfelejtette 
volna a Bergodi-legénység a koráb-
ban védjeggyé vált passzjátékát, ezt 
láttuk a Rapid 1923 ellen, a Craiova 
elleni mérkőzéscsonk során, és 
most Mioveni-ben is. Ennek elle-

nére, az első néhány perc kivételé-
vel, az OSK volt a jobb csapat, és 
megérdemelte volna a győzelmet, 
ha a játékvezető több döntése nem 
ellene született volna. 

A meccset Mioveni nagy lendü-
lettel kezdte, az 5. percben Bensajíb 
lövése próbára tette Niczulyt, majd 
ugyancsak Bensajíb veszélyesen 
kanyarodó beadását tornászta ki 
szögletre a szentgyörgyi kapus. Egy 
perccel később Aganović kanalazta 
ki az ötösön Garutti elől.  Ezt köve-
tően azonban az utolsó néhány per-
cig csak az OSK volt veszélyes, és 
a 9. percben Matei meg is szerezte 
a vezetést, miután Rondón mellel 
elé helyezett labdáját szögből a 
hosszú sarokba csavarta (0-1). Egy 
perccel később Rondón lyukat rú-
gott öt méterre a kaputól, aztán a 
16. percben jó pozícióból fölé 
küldte.  

A második félidő fontos esemé-

nyének időpontja az 55. perc, ami-
kor Păunt elkaszálták a tizenhato-
son belül, de sem Bîrsan, sem a 
videóbírók nem láttak szabálytalan-
ságot. Valóban nem lett volna a leg-
tisztább tizenegyes, de így is sokkal 
egyértelműbbnek tűnt, mint amit a 
bíró a másik oldalon a hosszabbítás-
ban megadott... Addig azonban még 
kimaradt három lehetőség Greab 
kapujánál: a 70. percben Šafranko 
egyedül vitte rá a kapusra, de nem 
tudta kicselezni, majd a beadást Tu-
dorie 3 méterről fölé fejelte, a 73. 
percben pedig Matei fejese szállt 
megint fölé, majd Aganović lőtt 
fölé csúnyán jó helyzetből, 14 mé-
terről. 

A meccs azok után vett váratlan 
fordulatot, hogy Bîrsan két perc 
alatt két sárgával kiküldte Păunt. Az 
elsőt nem világos, miért, talán rek-
lamálásért adta, miközben a házi- 
gazdák egész meccsen folyamato-
san reklamáltak, őket pedig csak 
szóban nyugtatgatta. Ezzel nem ma-
radt, aki a védelem előtt szűrjön, 
így annak ellenére, hogy Šafranko 
helyére néhány perccel korábban 
beállt Tamás harmadik hátvédként, 
a zárópercekben Mioveni emberfö-
lényben rohamozni tudott. A 89. 
percben Diallo veszélyes lövése az 
alsó sarok mellett suhant el, majd 
Toma 18 méterről fölé küldte. A 
hosszabbítás utolsó néhány másod-
percében pedig Bîrsan úgy döntött, 
belenyúl a végeredménybe. Rusu 
elpöckölte Tamás mellett a labdát, 
utóbbi gyorsan visszahúzta a lábát, 
a mioveni-i csatár azonban szándé-
kosan letalpalta a védőt, elesett és 
jajgatni kezdett. Ezért büntetőt adni, 
miután a Păun buktatását elenged-
ted, egyértelműen kettős mérce. Azt 
mondanunk sem kell, hogy a vide-
ószobában ülők ezúttal is némák 
maradtak... 

Ám ha már a bíró megadta, Rusu 
berúgta (1-1), Bîrsan pedig gyorsan 
lefújta a meccset. 

A FCU 1948 Craiova elleni, múlt 
heti mérkőzés kapcsán a fegyelmi 
bizottság, a nyilvánvaló tényállás 
dacára, elnapolta a döntést, s elkép-

zelhető, hogy a héten sem születik 
határozat. A Sepsi OSK pedig hét-
főn a Chindia Târgoviștét fogadja 
hazai pályán. 

A ferencvárosi Anderson Esiti (k), valamint az újpesti Tim Hall (elöl) és Vincent 
Onovo (j). Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt 

Fotó: a CS Mioveni közösségi oldala

Egy kis statisztika 
A két csapatnak ez volt a 237. egymás elleni bajnoki 

mérkőzése, 61 újpesti siker, valamint 62 döntetlen mellett 
114. alkalommal diadalmaskodott a zöld-fehér együttes. 

Az FTC egymás után 12. alkalommal nyert az Újpest 
ellen, ezzel megőrizte idénybeli hazai veretlenségét, míg 
a lila-fehérek már sorozatban ötödször kaptak ki idegen-
ben, és a 10. helyen állnak, két pontra a már kiesést jelentő 
11. pozíciótól.

Eredményjelző 
Szuperliga, 23. forduló: CS Mioveni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 

1-1, Kolozsvári CFR 1907 – Bukaresti FCSB 0-1. 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Szuperliga, 24. forduló: CS Mioveni – Sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK 1-1 (0-1). 
Mioveni, városi stadion. Vezette: Marcel Bîrsan (Bukarest) – Mircea 

Grigoriu (Bukarest), Radu Ghingulac (Bukarest). Tartalék: Florin And-
rei (Marosvásárhely). Ellenőr: Augustus Constantin (Rm. Vâlcea). Vi-
deóbíró: Bogdan Dumitrache (Bukarest). Segéd-videóbíró: Cristina 
Trandafir (Bukarest). 

Gólszerzők: Rusu (90+5. – büntetőből), illetve Matei (9.) 
Sárga lap: Lepistu (60.), illetve Dumitrescu (28.), Ion Gheorghe 

(55.), Păun (84.). 
Kiállítva: Păun (86.). 
CS Mioveni: Greab – Sno, Scarlatache, Garutti, Marquinhos, Li-

xandru, Lepistu (68. Toma), Antal (78. Krasniqi), Bensajíb (68. Diallo), 
Carnat (78. Buziuc), Rusu. 

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ciobotariu, Bălașa, Dumitrescu, 
Aganović (79. Fr. Junior), Păun, Matei (84. Achahbar), I. Gheorghe, 
Šafranko (84. Tamás), Rondón (66. Tudorie). 

A bajnokság állása 
1. CFR 1907                    24        16      2         6          38-20         50 
2. FCV Farul                   23        14      6         3          45-24         48 
3. Rapid 1923                  24        13      6         5          34-20         45 
4. FCSB                           24        13      5         6          40-28         44 
5. CSU Craiova               23        12      5         6          29-22         41 
6. Sepsi OSK                   23        9        6         8          36-21         33 
7. Petrolul 52                   23        9        3         11        22-27         30 
8. Chindia                        24        7        7         10       27-33         28 
9. FCU Craiova 1948      23        7        6         10       27-25         27 
10. Botosán                     23        6        9         8          20-34         27 
11. Voluntari                    24        6        8         10       21-27         26 
12. Hermannstadt*          24        9        7         8          27-24         25 
13. CFC Argeș                 24        6        7         11        19-34         25 
14. Kolozsvári FCU        24        5        8         11        16-29         23 
15. UTA                           24        4        8         12       21-34         20 
16. Mioveni                     24        3        7         14       17-37         16 
* 9 büntetőpont levonva 

Jegyzőkönyv 
NB I, 18. forduló: Ferencváros – Újpest FC 3-1 (1-0). 
Budapest, Groupama Aréna, 18.197 néző, vezette: 

Berke. 
Gólszerzők: Hall (37., öngól), Marguinhos (70.), R. 

Mmaee (85.), illetve Mudrinski (55.). 
Sárga lap: Esiti (60.), illetve Kastrati (44.), Onovo (51.), 

Hall (67.). 
Kiállítva: Nikolic (80.). 
Ferencváros: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, 

Civic – Besic, Esiti (61. Owosu) – Zachariassen, Tokmac 
(36. Marquinhos), Traoré – R. Mmaee (89. Vécsei). 

Újpest: Nikolic – Kastrati, Csongvai, Hall, Antonov – 
Onovo (75. Boumal), Jakobi – Csoboth (84. Banai), Ka-
tona, Varga (57. Pauljevic) – Mudrinski (84. Ambrose). 

A tabella 
1. Ferencváros    18        14      2        2       42-15   44 
2. Kecskemét      18        7         9        2       25-17   30 
3. Kisvárda         18        7         6        5       30-32   27 
4. Puskás AFC    18        6         8        4       23-20   26 
5. Debrecen        18        6         6        6       31-28   24 
6. ZTE                18        6         5        7       25-22   23 
7. Paks                18        6         5        7       30-31   23 
8. Fehérvár         18        5         5        8       22-26   20 
9. Mezőkövesd   18        5         5        8       19-26   20 
10. Újpest           18        5         4        9       22-33   19 
11. Honvéd         18        4         5        9       18-30   17 
12. Vasas            18        3         8        7       14-21   17 

* NB I, 18. forduló: ZTE FC – Mezőkövesd Zsóry FC 
0-0, Ferencvárosi TC – Újpest FC 3-1. 

* NB II, 22. forduló: Szeged-Csanád Grosics Akadémia 
– Szentlőrinc 2-4, Dorogi FC – MTK Budapest 0-2, Bé-
késcsaba 1912 Előre – Gyirmót FC Győr 1-1, Budafoki 
MTE – Kolorcity Kazincbarcika SC 4-0, Credobus Mo-
sonmagyaróvár – Pécsi MFC 1-2, HR-Rent Kozármisleny 
– FC Ajka 0-1, Aqvital FC Csákvár – Soroksár SC 0-0, 
Nyíregyháza Spartacus FC – BFC Siófok 1-1, ETO FC 
Győr – Szombathelyi Haladás 1-3. Az élcsoport: 1. DVTK 
46 pont/21 mérkőzés, 2. MTK Budapest 44/22, 3. Pécsi 
MFC 42/22. 

Bálint Zsombor 



2019-ben mutatta be a Samsung 
az első hajlítható telefonját, a Ga-
laxy Foldot. Igaz, hogy kezdetben, 
az első szériánál, voltak problémák, 
viszont ezt a koreai vállalat orvo-
solta, és mostanra egy jó minőségű, 
kiforrott termékről beszélhetünk. 
Viszont még mindig van egy szép-
séghibája, ami nem más, mint a  
képernyő hajlításánál található  
gyűrődés. Az elmúlt évek és ezáltal 
az újabb kiadások során ennek a 
mérete mind kisebb lett, azonban 
teljesen még nem tűnt el. De úgy 
fest, hogy a következő széria eseté-
ben már ki tudják küszöbölni. A 
szóbeszéd szerint a Samsung főha-
diszállásán már gőzerővel folyik a 
Galaxy Z Fold 5 tesztelése. A dél-
koreai Naver News lap arról számol 

be, hogy ez hozhatja el a rég várt 
újítást: megszünteti a belső kijelzőn 
található gyűrődést. Egész pontosan 
a Samsung egy új, vízcsepp alakú 
zsanért vezetne be, amivel felszá-
molná a mindennapi használat köz-
ben néha zavaró gyűrődést. Ezáltal 
a belső kijelző is teljesen lapossá 
válna. 

Szemben az eddigi Foldok u-
alakú zsanérjaival, az új megoldás a 
zsanértesten belül egy vízcsepp 
alakú formát venne fel, ami meg-
akadályozná a gyűrődést a kijelző 
két oldala között. A GSMArena be-
számolója szerint nem a Samsungé 
lenne az első ilyen megoldás, hiszen 
a Motorola már használta a Moto 
Rzrnél és az Oppo is a Find N-szé-
riáknál.

A mesterséges intelligencia az 
utóbbi években hatalmasat fejlő-
dött, mostanra pedig már képes ké-
peket vagy rövid videókat is 
generálni. Továbbá, immár magya-
rul is tökéletes beszélgetőtárs. 

Ezekből arra következtetnek az 
elemzők, hogy 2025-re a mestersé-
ges intelligencia, azaz az AI teljesen 
át fogja alakítani az internetet. 

Napjaink egyik legforróbb tech-
nológiai témája az OpenAI által fej-

lesztett, ChatGPT névre keresztelt 
mesterséges intelligencia. Röviden 
arról van szó, hogy adott egy mes-
terséges intelligencia, amellyel úgy 
beszélgethetünk, mintha ember 
lenne, a rendszer viszont nemcsak 

ennyit tud, képes akár egy tudomá-
nyos cikk összerakására is. A  
Google is vakarja a fejét, hogy mi-
ként lehetne vetélytársat gyártani – 
méghozzá gyorsan – a ChatGPT-
nek, ezzel szemben a Microsoft már 
be is jelentette, hogy hamarosan 
használni fogja a Bing nevű kereső-
ben, és az sem kizárt, hogy több 
más irodai alkalmazásba is beépítik. 

Nina Schick, az egyik legismer-
tebb mesterséges intelligencia szak-
értője is hozzászólt a ChatGPT 
körüli diskurzushoz a Yahoo Fi-
nance Live-nak adott interjújában. 
A neves szakértő szerint az ehhez 
hasonló mesterséges intelligenciák 
teljesen átalakíthatják az internetet, 
illetve azt, ahogyan ma a digitális 
tartalmakat előállítják. Nina Schick 
szerint erre már nem is kell sokat 
várni, mindössze néhány évet. Ha a 
jelenlegi ütemben fejlődik az AI, 
már 2025-re az online tartalmak 
90%-át állíthatja elő. 

A tisztánlátás érdekében fontos 
megérteni, hogy mi az az alkotó 
mesterséges intelligencia. A szak-
értő szerint ezt úgy kell elképzelni, 
mint az emberi intelligencia és a 
kreativitás keverékét, amely egy tel-
jesen új dolgot tud létrehozni, le-
gyen szó szövegről, képről, 
videóról vagy hanganyagról. Nina 
Schick úgy véli, már az idén több 
olyan vállalkozás jelenik meg, 
amely ezt a technológiát használja 
több területen is. 

A szakember szerint a ChatGPT-
szerű megoldások sokkal verseny-
képesebbek lesznek a következő 
évtizedben, valamint a Google-, 
Microsoft- vagy az Apple-szerű  
techóriások is folyamatosan fej-
lődni fognak ezen a téren. Ugyan-
akkor ez a fajta mesterséges 
intelligencia (még) nem jelent ve-
szélyt a Google keresődominanciá-
jára, sokkal inkább versenyezni fog 
vele a Bingbe beépítve. 

Az almás vállalat termékei nem szorulnak bemutatásra, hi-
szen számos területen évtizedek óta uralják a piacot. Ahhoz, 
hogy ezt a szintet elérjék és megtartsák, több tényezőre volt 
szükség, mint például az elegáns, letisztult design, a korszerű 
technológia vagy a magas fokú innováció. Továbbá az Apple 
termékei ezen okonál fogva, illetve magas áruk miatt státus- 
szimbólumok is. A cupertinói techcég folyamatosan fejlődött, 
és 2022-ben a világ legnagyobb kapitalizációjával rendelkező 
vállalat címet is megszerezte. 

Azonban, ha végignézünk a termékpalettájukon, feltűnik 
egy közös jegy, legyen szó az iPhone-ról, az iPadről, az iPod-
ról vagy az iMacről. Mindegyik névben ott van legelöl a kicsi 
i betű. Sőt, ha a régebbi termékekre gondolunk, az Apple 
Watch munkaneve is iWatch volt, és a régebbi laptopok az 
iBook nevet viselték. Tehát az Apple már nagyon rég hasz-
nálja ezt a nevezési sémát, azonban nagyon kevesen tudják, 
mit jelöl az i betű a termékmegnevezések elején. 

Az első termék, amelynek a neve i betűvel kezdődött, az 
iMac volt, amelyet 1998-ban mutatott be az Apple. Ekkor 
még az internet – amely a számítógépek eladásának elsődle-
ges tényezője – gyermekcipőben járt, viszont már elkezdődött 
a felfutása, legalábbis az Egyesült Államokban. Az almás vál-
lalat jó érzékkel használta ki ezt a tendenciát azzal, hogy az 
iMac internethez való csatlakozását gyorsabbá és egysze-
rűbbé tette, mint amilyen akkoriban a rivális cégeknél meg-

figyelhető volt. Továbbá az iMac egyik legfőbb 
erőssége a design volt, akkoriban kis méretűnek 
számított és kimagaslóan modern formatervvel 
rendelkezett. 

A számítógép bemutatóján az Apple társalapí-
tója, Steve Jobs úgy fogalmazott, hogy azért ké-
szítették az iMacet, hogy az emberek 
kényelmesen kihasználhassák az internet végte-
len lehetőségeit. Ezért az i betű – kézenfekvő 
módon – elsősorban az internetet jelentette. 
Azonban Jobs rámutatott, hogy nem ez az egyet-
len jelentése a betűnek. Egyik prezentációjában 
az i betű öt jelentését mutatta be. Az első az in-
ternet, a második az individualitás – ezzel arra 
utalt, hogy az iMac segítségével a felhasználók 
kifejezhetik magukat –, a harmadik az instrukció 
– az Apple-terméket tanítási eszközként is lehet 
használni –, a negyedik magyarázat az információ, és az ötö-
dik, az utolsó az inspiráció – az Apple már első pillanattól 
megcélozta a kreatív felhasználókat, így nem meglepő, hogy 
az iMacet is úgy tervezték, hogy a felhasználókat lenyűgöző 
tartalmak és termékek létrehozására inspirálja. 

Ezek az i betű jelentései az Apple-nél. Természetesen azóta 
még sok más termék elnevezésében is szerepel. Viszont, ami-
kor 2014-ben Tim Cook átvette a cég vezetését, kezdte eltün-

tetni az i betűket, többek között ezért lett Apple Watch az ere-
detileg iWatchnak tervezett termék. Később aztán megjelent 
az AirPods, majd az AirTag. Vagyis elmondható, hogy az 
Apple elkezdett letérni az i betű ösvényéről. Ez egyrészt szo-
morú, másrészt az Apple arról híres, hogy képes alkalmaz-
kodni a változásokhoz. Szinte borítékolható, hogy ez is egy 
ilyen változás lesz idővel. Azonban a már megjelent, nép-
szerű termékek nevét nem fogják megváltoztatni. Az egy ha-
talmas öngól lenne.

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Steve Jobs az első iPhone bemutatóján  Forrás: Apple

OpenAI ChatGPT  Forrás: Yahoo Finance Live 

Samsung Galaxy Z Fold 4, a Samsung jelenlegi csúcs hajlítható okostelefonja  Forrás: Samsung

Miért kezdődik szinte minden Apple-termék neve i betűvel?

2025-re teljesen átalakulhat az internet

Eltűnhet a gyűrődés a Samsung hajlítható telefonjai kijelzőjéről
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Jómagam nagy kedvelője vagyok 
a művészetnek, nemcsak kiállítá-
sokra, múzeumokba jártam itthon 
és máshol, hanem vásároltam is né-
hány műalkotást családi évfordu-
lókra, meglepetésként. Emlékeze- 
tesek maradtak az alkotóval való 
személyes beszélgetések.  

Számomra az a jó alkotás, amely 
elindít bennem egy gondolatot, és 
évtizedek múltán is emlékszem rá, 
tudok róla beszélni.  

Most Csorvássy István szobrász-
művészre emlékezem. Lakásán 
megcsodálhattam egy faragott dom-
borművet. Mesélte az alkotásról, 
hogy ősi szokás volt „tömör taligás 
ökörszekérrel” temetni menni. Ké-
sőbb hasonlót láttam a Feszty-kör-
képen. Szintén a lakásán láttam a 
Sikoly című szobrot. Számomra 
fantasztikus volt az üzenete, felejt-
hetetlen volt, megindított. Ma is 
magam előtt látom egy 45 évvel ez-
előtt tiszafából készített faragvá-
nyát. Az erdőszéli, fenyves melletti 
kopjafás sírhantot, melyre sírva 
borul egy székely ruhás asszony, 
mellette bánatosan imádkozik szé-
kely harisnyás férje. Még Tamási 
Áron sem írhatta volna meg szeb-
ben, mint ahogy Csorvássy mesébe 
illően, pompásan kifaragta. Ezt az 
alkotást elvitték a román fővárosba.  

Az Anya és gyermeke ovális fél-
domborművei több lakás díszei. A 
Bolyai Farkas és Bolyai János ma-
rosvásárhelyi nagy méretű szobrá-
ról a művésztársak véleménye az 

volt, hogy Csorvássy a Kéz, Izsák 
Márton az Ész – közös alkotás. 

Én is szeretettel őrzök két pa-
rasztfejet, cseresznyefából faragott 
domborművet, amelyek „murokor-
szági” nagyszüleimre emlékeztet-
nek. A székely parasztasszony és 
férfi jellegzetes ábrázolásai. 

Sok egyszerű ember hozzájutott 
alkotásaihoz. Öröm volt vele a sze-
mélyes beszélgetés és találkozás. 
Nagyon sokat dolgozott, szépen, 
pontosan. Sok nehézséggel kellett 
megküzdenie népes családjáért, 
beteg feleségéért, később fokozato-
san elvesztette látását. Nyugdíjas-
ként visszavonult, de élete végéig 
alkotott, s ezzel sok embert örven-
deztetett meg.  

Csorvássy István 1912-ben, 
Szászrégenben született, Marosvá-
sárhelyen élt és tanított. Kiállított 
Marosvásárhelyen, Moszkvában, 
Budapesten és Prágában. Amikor 
Bukarestben Mihail Sadoveanu írót 
kitüntették, őt is díjazták az Állami 
Díj második fokozatával (1952). 
Nagy dolog volt ez akkor! 1954-ben 
a Munka Érdemrend harmadik fo-
kozatával, később a Béke Világta-
nács aranyérmével is kitüntették. 
Több művét köztereken állították 
fel, vagy az ország különböző mú-
zeumaiban őrzik. Szakemberek, 
művésztársai dolga lenne őt is érté-
kelni, emlegetni… (Igaz Szó: 
11/1972, Arcképcsarnok, 777. old.) 

 
Kenedich Piroska 

Csorvássy Istvánra emlékezem 

Kétévi járványszüneti szigorítás 
után ismét találkoztak a marossár-
pataki idős emberek. A találkozó 
ünnepi istentisztelettel kezdődött. 
Igét hirdetett Stupár Károly refor-
mátus lelkész. Igehirdetésének 
alapgondolata az öregek megbecsü-
lése, tisztelete és szeretete volt. Ez-

úttal a templom padjaiban a meg-
szokottnál többen ültek. Ugye, 
hogy mennyire igaz az az állítás, 
mely szerint „valaminek történnie 
kell, hogy a templom padjai meg-
teljenek”? Istentisztelet után az em-
berek átvonultak a Berekméri 
Edmond néhai pedagógus nevét vi-

selő kultúrotthonba, ahol ízlésesen 
és gazdagon megterített asztal várta 
őket. Miután mindenki helyet fog-
lalt, Kozma Barna polgármester kö-
szöntőbeszéde hangzott el. Említést 
tett arról, hogy a találkozóra a ma-
rossárpataki önkormányzat, a Ma-
rossárpatakért Egyesület és a helyi 
református nőszövetség szervezésé-
ben, ezek anyagi hozzájárulásával, 
valamint a Surtec barkácsáruház tá-
mogatásával került sor.  

Ezt követően színpadra léptek a 
helyi Adorjáni Károly Általános Is-
kola tanulói. Alkalomhoz illő verset 
mondott Galaci Dávid, Mózes 
Dorka és Göndör Zselyke. A Faza-
kas Imola vallástanárnő vezette fu-
rulyacsoport népdalokat és vallásos 
jellegű dallamokat adott elő. Őket 
követte az iskola kórusa, amely 
Rend Tamás zenetanár irányításával 
népdalokat szólaltatott meg. A kul-
túrműsort a református nőszövetség 
zárta, amely Vörösmarty Mihály 
Egy öregasszony című megzenésí-
tett versét adta elő. Ugyancsak a nő-
szövetség részéről szavalatok 
hangzottak el Balázs Gizella és 
Nagy Emma (Kristóf) előadásában. 

A rendezvény valamennyi műsor-
számát tapssal jutalmazta a közön-
ség. Ezt követően az idősek részéről 
Ercsei György mondott köszönetet, 
és virágcsokrokkal jutalmazta a 
szervezőket. Az ünnepi eseményen 
a jó hangulatot Ábrám Tibor ze-
nész-énekes biztosította. A meghitt, 
jó hangulat közös éneklésre, sőt 
táncra sarkallta a jelenlevőket. 

A találkozót végig meghitt han-
gulat, víg terefere uralta, a jelenle-
vők szeméből az volt kiolvasható, 
hogy a gondokkal terhelt napokat is 
lehet kellemessé, jó hangulatúvá 
változtatni. Messzemenő köszönet 
a szervezőknek, akik felejthetetlen 
délutánnal ajándékozták meg az 
idős generációt. 

Gálfi Tibor ny. pedagógus 

Idősek találkozása Marossárpatakon 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

 Még valamit, ugyanarról 
 Kedvenc témám a rendetlenség, és mostanában az 

oktatásról, a kommunikációról és az újságírásról mon-
dikálok – tekintve, hogy ezen a téren sincs rend. A do-
hogásom nem haszontalan (= értéktelen), hanem 
hasztalan (= hiábavaló), mert rendet csinálni nálam 
erősebbeknek sem sikerült. Sajnos.  

 Két példa az amatőr firkászokról. Az első egy ré-
gebbi sztori, a hosszabb változata meg is jelent. (K.P.: 
A vagyont érő trófea. RMSZ, 1999. ápr. 7.) A Székely-
földi Nimród című folyóiratban olvastam egy vadász-
mesének is beillő cikket. Mesteri vadászkésekről 
áradozott a cikkíró, és hírt adott egy hiperkemény 
anyagról, amelyből szuperdrága késeket készítenek. 
Az új acél „alapanyagait finom por alakjában keverik 
össze, majd a súlytalanság állapotában, de még az ol-
vadáspont alatt kovácsolják össze. (…) Az új ötvözet-
ből ipari gyémánttal bevont köszörűkkel és a 
forgácsoló szerszámok marófejeivel kell egy darab 
anyagból kimarni a késpengéket.” Elrettentésnek ez 
a két mondat is elegendő. Mi a baj? 1. A forgácsoló 
szerszámoknak nincsenek marófejei, tekintve, hogy a 
maró is egy szerszám. 2. A tökéletes abszurd: porból 
kovácsolni a súlytalanság állapotában. Porból még a 
földön sem lehet, nemhogy űrhajóban, néhány száz 
kilométer magasan (merthogy a „súlytalanság” csak 
ott található ipari mennyiségben).  

 A másik sztori egészen friss (’4 keréken’ rovat, Nép- 
újság, jan. 18.). Szó esik egy drága autóról, amely 
elég hamar elromolhat; az ok: „egyes típusoknál hi-
degenformázott anyacsavarokat használtak, amelyek 
hajlamosak a kilazulásra, s ha ez megtörténik, szivár-
gás lép fel”. Próbáljunk rendet rakni: a hidegenformá-
zást (hengerlés, préselés, süllyesztékbe kovácsolás) 
sík- vagy konvex felületek elérésére használják, üre-
ges alkatrészek gyártására nem alkalmas. Csavarok 
meneteit elő lehet állítani hidegenformázással (me-
netmángorlással), de az anyacsavarok meneteit csak 
forgácsolással, az autóalkatrészek esetében menetfú-
rással. Meg aztán: az anyacsavarok „kilazulása” ellen 
húszféle módszert ismer a technika, csacsiság erre hi-
vatkozni  

 Újságcikket írni csak pontosan, szépen, ahogy a 
csiga megy a stégen, úgy érdemes. Vigasztalásul még 
annyit: a Kárpát-medence déli felében is kultúrantro-
pológiát tanítanak a média szakos hallgatóknak. G. 
Zsuzsa Szegeden tanult, de odábbállt. Sajnálkozva 
mondta: „az égvilágon semmit sem segített a renge-
teg, egyetemen tanult elmélet”. (24.hu, 2023.01.14.) 

 Valami harminc évvel ezelőtt – a fejetlenség tető-
fokán – olyan egyetemről adtak hírt, amelynek egyet-
len professzora egy garázsban tartotta az 
anatómiaórákat. Valahol délen történt, Munténiában 
vagy Olténiában, már nem emlékszem pontosan. Ha-
sonló zagyvaságot tapasztaltam a minap, amikor job-
ban körülnéztem az egyetemek háza táján. 

Városunkban, a hajdani MOGYI helyén egy valósá-
gos sci-fi egyetem fungál. A G. E. Palade Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egye-
tem hét karán románul, angolul és magyarul folyik az 
oktatás. Óvónőtől gépészmérnökig, közgazdásztól 
tornatanárig, fogorvostól informatikusig képeznek 
szakembereket. Ahogy elképzelem, abból sem lesz 
balhé, ha a közgazdasági szakon a hatalmi szféra szer-
kezetét (organele puterii de stat) a gépelemek (organe 
de maşini) tanára adja elő egy zimankós reggelen. 
Ilyen kavarodásban az sem számít hibának, hogy a 
román oktatási nyelvű egyik szak így szerepel az 
egyetem internetes ismertetőjében: „Kommunikáció-
tudámyok (!) és PR”. (Forrás: felvi.ro.) 

 Más. – Levelet kaptam az oktatás színvonaláról 
morfondírozó cikkem után. Z.A. a Rómától északra 
eső részekről írja (nota bene: Európában a munka az 
északi részeket keresi, a déli vidékeken inkább nap-
fürdőznek). „Olaszország északi fele ott van az uniós 
gazdasági élbolyban. Az oktatásuk jobb, mert pl. Bo-
lognában a munkaerőpiachoz, a gazdasági ágazatok 
szerkezetéhez, a kereslethez igazítják az induló sza-
kokat. [Vagyis észszerűen intézik! – K.P.] A mezőgaz-
daságban tevékenykedő fiatalok közel fele egyetemet 
végez (3 év alapképzés, ez nagyjából a régi főisko-
láknak felel meg, aki kutató akar lenni, vagy többre 
vágyik, az még folytatja 5-6 évig), aztán hazamennek 
és intézik a kis falvakban az életet, megszervezik a 
munkát. (…) Nálunk nem figyeltek a ’felvevő piac’ 
nagyságára; húsz éve csak tizenöten végeztünk a tör-
ténelem szakon, s majdnem mind munkát találtunk a 
saját szakterületünkön, de az utánunk érkező 50-60 
fős évfolyamok” végzősei kivándoroltak és teljesen 
más területen dolgoznak. 

 Így folytatja: „Egyetértek veled abban, hogy az ok-
tatással van a gond. Nem föltétlenül az egyetemet 
végzettek arányával (bár jól súlyozva a kínálatot, még 
lehetne az arányt növelni), hanem a minőséggel.” – 
Annak idején is bajok voltak a minőséggel; én 1973-
ban végeztem a gépészmérnökit, kb. 90 társammal. 
Utána Ceau elvtárs parancsára négyszeresére növelték 
az évenként indítandó évfolyamok létszámát, mert 
féktelen fejlődésnek indult a nehézgépipar, ám 1980 
táján arról cikkezett a Korunk, hogy a felduzzasztott 
létszám miatt a végzősök fele érdemtelenül kap okle-
velet (szépen be kellett csomagolni a kritikát, hogy ne 
tűnjön ’lázításnak’). 

 Kép a közeljövőből: a Kovács ikrek befejezték az 
okosodást, mesteri dolgozatukat föltették a polcra, és 
munkába álltak. Ugyanott dolgoznak, a városvégi hi-
permarketben. A kommunikáció szakot végzett legény 
a zöldségesládákat pakolja a polcra, a teatrológus 
pedig a tejtermékeket. 

 
 Kuszálik Péter  

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hiteles-
ségéért a szerzők a felelősek.   Elektronikus postán is fo-

gadjuk leveleiket.  A levélírók minden esetben tüntessék fel 
telefonszámukat és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Az Országos Feddhetetlenségi 
Ügynökség (ANI) bejelen-
tette, hogy hétfőtől működő-
képessé teszi a 
törvénysértéseket bejelentő 
személyek – a közérdekű be-
jelentők – külső bejelentési 
csatornáját. 

Hétfői közleményében az ANI 
emlékeztetett arra, hogy a közér-
dekű bejelentésről szóló törvénynek 
megfelelően a hatóságoknál, közin-
tézményeknél, más közjogi jogi 
személyeknél, valamint a magán-
jogi jogi személyeknél történt vagy 
várhatóan bekövetkező törvénysér-
téseket jelezni kívánó személyek-
nek a következő bejelentési 
módszerek állnak a rendelkezésére: 

*Belső csatornák – a munkahe-
lyükön létrehozott visszaélés-beje-
lentési csatornák;  

*Külső csatornák – az Országos 
Feddhetetlenségi Ügynökség és más 
állami szervek, amelyek a törvénynek 
megfelelően fogadják és megoldják a 
hatáskörükbe tartozó törvénysérté-
sekről szóló bejelentéseket; 

* Nyilvános közzététel – a sajtó, 
szakmai, szakszervezeti vagy mun-

kaadói szervezetek, nemkormány-
zati szervezetek, parlamenti bizott-
ságok. 

Azok a személyek, akik az Or-
szágos Feddhetetlenségi Ügynöksé-
get választják a törvénysértések 
bejelentésére, ezt a következő mó-
dokon tehetik meg: 

– Online, a közérdekű bejelentők 
platformján (https://avertizori.integ-
ritate.eu/); 

– E-mailben az avertizari@integ-
ritate.eu címen; 

– Telefonon a 0372-069-869-es 
számon; a hívásokat automatikusan 
rögzítik; 

– Levélben az ANI postacímén: 
Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, 
Cod poştal 010661, Sector 1, Bu-
cureşti – România – În atenţia Di-
recţiei Avertizori în interes public; 

– Személyesen az ANI székhe-
lyén (az avertizari@integritate.eu e-
mail-címen történő előzetes 
időpontegyeztetés után). 

A közlemény szerint az ANI ké-
résre tanácsot is adhat a közérdekű 
bejelentőknek, és segíti a megtor-
lással szembeni védelmüket bár-
mely hatóság előtt. (Agerpres) 

A közmédia és a Hagyomá-
nyok Háza közös műsora feb-
ruár második hetében az 
archaikus magyar hegedűjá-
tékkal foglalkozik. A szer-
kesztő Jánosi András 
népzenész doktori értekezé-
séből idéz. 

A Kossuth rádió Hajnali – Nép-
zenei összeállítás korán kelőknek 
című műsora a következő hetet – 
Jánosi András tudományos munká-
jára támaszkodva – az archaikus he-
gedűjátéknak szenteli. A zenei 
összeállításban régi erdélyi falusi 
hegedűsök muzsikálnak a múlt szá-
zad 60-as, 70-es éveiben készített 
helyszíni felvételeken. 

Amikor a magyar archaikus he-
gedűjáték több évszázados hagyo-
mányáról beszélünk, legtöbben még 
ma is a 19. században méltán hí-
ressé vált magyar cigányzenére 
gondolnak. Azt, hogy a magyar 
vonós zenei hagyomány nem azo-
nos a cigányzenével, csak a máso-
dik világháború után megindult 
hangszeres népzenekutatás eredmé-
nyei, illetve az időközben előkerült 
zenetörténeti adtok összevetése 
tette egyértelműen világossá.  

Az itáliai mesterek munkája nyo-
mán kialakult új formájú „modern” 
hegedű csak a 18. századtól terjedt 
el a Kárpát-medencében, de a kora-
beli zenészek ezen is a régi, már 
megszokott hangszereik játékmód-
jával kezdtek el játszani. Az erdélyi 
adatközlő prímások napjainkban is 
a klasszikustól merőben eltérő jel-
legzetes hangszertartást alkalmaz-
nak: a hegedűt nyakuknak, 
mellüknek vagy kulcscsontjuknak 
támasztják, a hangszer alsó kávája 
a csuklójukon nyugszik.  

A hangszer tartásának a fekvések 
használatában is szerepe van. Az ar-
chaikus játékmódot alkalmazó fa-
lusi muzsikusok a vonó tartásának 
különböző módjait használják. 
Ezek a változatok nem tájhoz vagy 

dialektusterületekhez, sokkal in-
kább a muzsikusok személyéhez 
kötődnek. Az a mód, ahogyan ar-
chaikusan játszó hegedűseink a 
vonót kezelik, vélhetően régi keleti 
vagy távol-keleti eredetű vonótech-
nika, ami a vonót ütő- vagy inkább 
vágóeszközként használja. A hege-
dűjáték karakterét, a megszólaltatott 
hang minőségét főként a különböző 
vonásmódok befolyásolják, ezek 
között is a legjellegzetesebbek 
azok, amelyek a régi stílusú köze-
pes vagy gyors tempójú aszimmet-
rikus táncdallamok játékához 
alakultak ki. Ilyennek tekinthetjük 
a legényes táncok kísérőzenéjét. E 
dallamtípusok hangsúlyozását a 
kardcsapásszerű vonás különböző 
változatai, vonáskombinációi teszik 
lehetővé. Az adott falu, táj, dialek-
tusterület hangszeres zenéjének 
megszólaltatását az archaikus játék-
mód teszi egyedivé, összetéveszthe-
tetlenné. A dallamok ritmizálása, 
beszédszerű tagolása, hangsúlyo-
zása, jellegzetes díszítményei csak 
hagyományos előadásmóddal szó-
lalnak meg úgy, ahogyan azt a falusi 
közösségek elvárták a maguk zené-
szeitől. A bal és jobb kéz, a hang-
szer és a vonó, valamint a sajátos 
játékmód alkotta rendszer népze-
nénk hangzásvilágához fejlődött ki. 
A magyar archaikus hegedűjáték és 
annak hangszertechnikai eszköztára 
egy több száz éves hagyományban 
gyökerező zenei világ elvárásait, a 
zene megszólaltatásával kapcsola-
tos követelményrendszerét hivatott 
kielégíteni. Egy olyan zenei hagyo-
mány igényeit, amely Európa szívé-
ben a 21. század kezdetéig is még 
jórészt érintetlen maradt az európai 
zenei írásbeliség hatása alól.  

Szerkesztő-műsorvezető: Pénzes 
Géza 

Adás: Kossuth rádió (minden 
reggel 5.03) 

A műsor interneten elérhető: 
www.mediaklikk.hu/mediatar/ 

Az Országos Feddhetetlenségi 
Ügynökséghez fordulhatnak  

a közérdekű bejelentők

Az új Tezaur államkötvény kamatai  
a 8%-ot is elérhetik  

 
A Pénzügyminisztérium február 3-tól, péntektől kizárólag a nagyközönség számára új Tezaur állampapírokat 
bocsát ki, 1, 2 és 3 éves lejárattal, 7,20%-os, 7,50%-os és 8%-os éves kamatlábbal. Az államkötvények 
névértéke 1 lej, és dematerializált formájúak. 
Államkötvényt lehet vásárolni: 

• 2023. február 3. és 23. között online, kizárólag a Privát Virtuális Téren (SPV) regisztrált 
magánszemélyeknek. Az online elvégezhető műveletek a következők: a befektető nevére szóló 
jegyzési számla megnyitása egy kiválasztott államkincstári egységnél, Tezaur állampapírok jegyzése, 
a befektető jegyzési számlájáról a befektető nevére szóló bankszámlára történő átutalás. Az online 
előfizetésekkel kapcsolatos további részletek: Ghid Tezaur online és Tezaur online; 

• 2023. február 3. és 24. között az államkincstári egységeknél; 
• 2023. február 3-23. között a Román Posta Rt. városi kirendeltségeinél és  február 3-22. között a vidéki 

postahivatalokban. 
A kamat évente, a kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint fizetendő. A Tezaur program 
keretében kibocsátott állampapírok  átruházhatók és előre visszaválthatók. Egy befektető egy vagy több 
jegyzést is eszközölhet egy kibocsátáson belül. A befektetők a már megkötött jegyzéseket csak a jegyzési 
időszak alatt, kérelem benyújtásával mondhatják le. 
Azok a magánszemélyek vásárolhatnak Tezaur állampapírt, akik az előfizetés időpontjában betöltötték a 18. 
életévüket. A Pénzügyminisztérium által indított megtakarítási formába, az államkötvényekbe történő 
befektetésből származó jövedelem nem adóköteles. 
A Pénzügyminisztérium mint kibocsátó által az állampapírok kibocsátása eredményeként befolyó összeget a 
költségvetési hiány finanszírozására és az államadósság újrafinanszírozására fogják felhasználni. 
A kibocsátási tájékoztatót és annak esetleges módosításait az Államadósság rovatban, a  
www.posta-romana.ro oldalon teszik közzé. 

                                      A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály 

Archaikus hegedűjáték 

Sikeres volt a Proactiv Transilvania egyesület  
karácsonyi gyűjtése 
Számos gyermeknek tették szebbé az ünnepét

A Proactiv Transilvania egyesü-
let és a Maros Megyei Magyar Di-
áktanács (MDT) 2022 végén is 
megszervezte a karácsonyi ado-
mánygyűjtést, hátrányos helyzetű 
családoknak gyűjtöttek és juttattak 
el ajándékot – tájékoztatott múlt hét 
végén Kelemen Áron, az egyesület 
elnöke. Elmondta, a cél az volt, 
hogy mindenki számára szebbé te-
gyék az ünnepet, és minél több 
gyermeknek tudjanak ajándékot 
juttatni. Az összegyűjtött ajándékot  
nyárádmenti hátrányos helyzetű 
családok kapták. 

A tavalyi gyűjtésbe a marosvá-
sárhelyi kosárlabdacsapat is be-
szállt, az év egyik utolsó 
mérkőzésén lehetett leadni a cipős-
dobozokat. Ezen az egy estén 32 
ajándék gyűlt össze, ezzel együtt a 
két szervezet több mint 140 cipős-
dobozt gyűjtött össze és vitt el  nyá-
rádmenti településeken élő 
családoknak. 

Kelemen Áron hozzátette, a 
gyűjtésnek számos vállalati part-
nere is volt, amelyek főként pénza-
dománnyal támogatták az akciót. 
Az egyesület elnöke aláhúzta, hogy 
nélkülük nem valósulhatott volna 
meg a céljuk. 

A Proactiv Transilvania egyesü-
let a gyermekeket, a hátrányos 
helyzetűeket, a cukorbeteg gyer-
mekeket támogatja, emellett tábo-
rokat is szervez.  

Az átadás pillanatai 
A képet Kelemen Áron juttatta el  

szerkesztőségünknek 

Pályázat időseket ellátó  
szociális szolgáltatásokra  

„A vidéki településeken és a 20 ezer lakosúnál ki-
sebb városokban élő időseken segítünk, ezért támo-
gatjuk a házi beteggondozást, a nappali foglalkoztató 
és rehabilitációs központok létrejöttét, szociális 
konyha létrehozását, falugondnoksági hálózatot” – áll 
az RMDSZ közleményében. 

A pályázaton önkormányzatok, civil szervezetek és 
egyházak egyaránt részt vehetnek. 

„Az idős személyek nem jelenthetnek terhet a tár-
sadalomnak, a családnak, a helyi közösségnek és a 
helyi önkormányzatnak. Mindannyian felelősséggel 
tartozunk időseinkért. A kormányban ezért az 

RMDSZ azt képviseli, hogy minél több támogatás 
jusson olyan szervezetekhez, amelyek idősgondozás-
sal foglalkoznak. A mostani pályázatból a szükséges 
felszerelések, berendezések beszerzésére, személyi 
költségek kifizetésére, útiköltségre lehet költeni, de 
gépjárművet is lehet vásárolni ebből az összegből.” 

A pályázat összköltségvetése 124 millió lej, a pá-
lyázatokat március 8-ig lehet benyújtani a miniszté-
rium székhelyén. A pályázat fontos előnye, hogy a 
minisztérium 2024. december 31-ig átvállalja ezek-
nek a központoknak és a szolgáltatásoknak a műkö-
dési költségeit. (RMDSZ-tájékoztató) 

Nagy-Bodó Szilárd 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-400-258. 

(18566) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0751-377-347. 

(18566) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0742-866-258. 

(18566) 

TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán, házhoz 

szállítva. Tel. 0757-626-019. (18612) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 

garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 

sétányon. Tel. 0749-425-152. 

(18552) 

BÉRELNÉK garzont vagy házrészt 

Marosvásárhelyen. Tel. 0756-680-226. 

(18605) 

MINDENFÉLE 

KIADÓ orvosi rendelő a Gheorghe 

Marinescu utcában, a 43/1. szám 

alatt. Tel. 0722-385-315. (18595-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-

telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 

bármilyen javítást, benti munkát, fes-

tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 

bármiben rendelkezésükre állunk! 

Tel. 0767-837-782. (18331) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal 

háztetőkészítést, tetőjavítást, 

cserépforgatást, építkezési, beltéri 

munkát stb. Tel. 0774-574-527. (18459) 

FAMETSZÉS, favágás, permetezés. Tel. 

0770-621-920. (18459) 

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) 

KIÜRESÍTÜNK tömbházlakást, el-

szállítunk törmeléket, kitakarítunk  

alagsort. Tel. 0747-816-052. (18623) 

TAKARÍTÁST vállalok heti 1-2 alka-

lommal. Tel. 0747-941-518. (18631-I) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-

lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-

sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 

Bence. (18316-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szállnak az évek, és mi 
kegyelettel emlékezünk 
NEMES NÁNDORRA ha- 
lálának 7. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Szerettei. (18634-I) 
 
 
 
Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
február 7-én néhai BIRÓ 
BÁLINTRA, volt férjre és 
édesapára halálának hetedik 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  

Szerettei. (18635) 
 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett apa, nagyapa, dédapa, 
testvér, rokon, barát, jó szom-
széd, 

MARGIT GYULA 
az Imatex volt dolgozója  

életének 97. évében eltávozott. 
Drága halottunk temetése 2023. 
február 7-én, kedden 12 órakor 
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. 

Gyászoló szerettei. (18647) 
 
 
 
Imádtad a családod, mindenkit 
szerettél, az volt a boldogságod, 
ha velünk lehettél. Beteg tested-
del is értünk aggódtál, annyira 
féltettünk, de legyőzött a halál. 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, pótolhatatlan 
édesanya, nagymama, anyatárs, 
keresztanya, rokon és jó szom-
széd, 

KOVÁCS ANNA  
szül. Nyulas 

hosszas, türelemmel viselt szen-
vedés után, 80 éves korában 
csendesen megpihent.  
Drága halottunk temetése 2023. 
február 7-én, kedden 12 órakor 
lesz a mikházi temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Gyászoló szerettei. (18654-I) 
 
 
 
Végtelen szeretet, jóság, segítő-
készség, türelem és alázat kí-
sérte életed. 
Köszönjük, hogy éltél, és nagyon 
szerettél. 
Szomorú szívvel búcsúzunk a 
melegszívű, drága jó édesanyá-
tól, 

KOVÁCS ANNÁTÓL. 
Az életed ajándék volt, és kö-
szönjük, hogy te voltál az édes-
anyánk. 

Enikő és Edit. (18654-I) 
 

 
Megtört szívvel tudatjuk, hogy 
drága édesanyánk, nagymama, 
dédnagymama, testvér, anyós, 
rokon, ismerős, 

LUNGU JUDIT 
szül. Szöllősi 

a TCM volt könyvelője  
2023. február 3-án,  életének 78. 
évében, méltósággal viselt be-
tegség után megpihent. 
Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2023. február 7-én, kedden 
14 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Nyugodj 
békében! 

A gyászoló család. (18648-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatom, hogy szeretett 
testvérem, 

SZÁSZ ILONA 
február 5-én örökre megpihent. 
Emlékedet szívünkben őrizzük. 
Szerető testvére, Szengheli Feri 
és családja. (18649) 
 
 
 
Fájó szívvel búcsúzunk a szere-
tett nagynénitől, 

SZÁSZ ILONÁTÓL, 
aki február 5-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Szengheli Liza, Memet, Karina, 
Briana és Evin. (18649) 
 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető édesanya, nagymama, 
anyós, anyatárs, rokon, jó barát, 
jó szomszéd, a backamadarasi 
születésű 

DÓCZI ÉVA 
életének 67. évében hirtelen el-
hunyt.  
A temetési szertartás február 8-
án, szerdán 14 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református 
temetőben. Nyugodjon békében! 
A gyászoló család. (18656-I) 

„Csak az idő múlik, feledni nem 
lehet,  
szívünkben örök a fájdalom és a 
szeretet. 
De ő nekünk sohasem lesz 
halott,  
mert a jók örökké élnek, mint a 
csillagok.” 
„Akkor is hallod a hangomat,  
hogyha fáj, 
hogyha nem szabad, 
mindig itt vagy, és ott leszek,  
ahol a szél zúg, a nap nevet...” 
Szomorú szívvel emlékezünk 
drága édesapánkra, nagy- 
tatánkra, apósunkra, 

id. GÁL DOMOKOSRA  
halálának harmincötödik évfordulóján. Szerető gyermekeid 
családjukkal együtt. 

Örök álmod őrizze béke és nyugalom! (14729-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (sz.) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(67049)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MUREŞ MEX RT. 
a NYÁRÁDTŐI IPARI PARKBAN alkalmaz  

CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT faiparba.  
Nettó bér: 2500 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig  

7–15.30 óra között. Ingyen szállítás Marosvásárhelyről  
és támogatás a más helységekből ingázóknak.  

Az önéletrajzokat  
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk.  

Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (67074-I)

Magyari Géza, a nyárádremetei közbirtokosság elnöke, a 
közbirtokossági statútum 11-es cikkelye alapján ÖSSZEHÍVOM A 
NYÁRÁDREMETEI KÖZBIRTOKOSSÁG TAGJAINAK ÁLTALÁNOS 
GYŰLÉSÉT 2023. március 5-én 12 órára, a nyárádremetei 
kultúrotthonba, a következő napirenddel: 
– a közgyűlés érvényességének jóváhagyása; 
– a közbirtokossági tagsági regiszter örökösödési és adásvételi 
iratok alapján történő módosításának jóváhagyása; 
– a vezetőtanács és a cenzorbizottság beszámolója a 2022-es év 
vagyonkezeléséről, a vagyonkezelés alóli felmentése a 2022-es 
évre; 
– a közbirtokossági legelők bérbeadása vagy támogatás alá 
helyezése. (sz.-I) 

. (sz.-I)
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• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Fogorvosi rendelő - 0265/230-575 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 

• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


