
Érdeklődés hiányában a Wizz Air légitársaság elnapolta a Ma-
rosvásárhely–Róma járat márciusra tervezett indítását, jó hír 
azonban azoknak, akiknek gyakran kell Bukarestbe utazniuk, 
hogy március 28-tól a hét két napján lehet Marosvásárhelyről 
a fővárosba repülni. 

A marosvásárhelyi Transilvania reptér igazgatója, Peti András szerint 
régóta várták már a megyeközpontot a fővárossal összekötő járat indítá-
sát, ugyanis nem normális, hogy miközben több európai fővárossal van 

légi összeköttetés, Bukarestbe nem lehetett eljutni légi úton. Az Air Con-
nect légitársaság március 28-tól heti két alkalommal, kedden és csütör-
tökön indít járatot a Marosvásárhely–Bukarest útvonalon, aznap 
oda-vissza lehet repülni. Mint mondta, a jegyárak versenyképesek, 31 
eurótól, azaz 150 lejtől kezdődnek, ugyanakkor az sem mellékes, hogy 
légi úton mindössze 45 perc alatt el lehet jutni Marosvásárhelyről a fő-
városba, miközben gépkocsival ez 5-6 órába telik, illetve számolni kell 
a Prahova völgyében rendszeresen kialakuló forgalmi fennakadásokkal 
is. 

Zsurnál 
Hű, mortál napom volt a tegnap! A reggel majdnem elaludtam, 

mert az a rohadt álárma nem szólt eléggé. Masszív késésben voltam, 
rengeteg elintéznivalóm volt, futtában felöltöztem, bekaptam egy 
szánát, rohantam az autóhoz. Beindítom, behúzom lükvercbe (nem 
is értem, miért jelzik R-rel!) az automatát, elindulok, döcc-döcc-
döcc. Hú, akkora szperiatúra futott át rajtam, ne is gondold! Meg-
rohadt ez a szar, most aztán kereshetek valami átéliért, ahol 
megszerelik, mondta is a vecsin, ne mind gájnerkedjek, vegyek kézi 
váltóst, mert ezek megdöglenek. Kiugrok, hát látom, hogy pána van 
a hátsó keréken. Na, gondolom, futuj. De legalább mégse a váltó 
halt meg, csak jó ez a tránszmiszié, döglene meg a szomszéd. Az irigy 
pork.  

Autó vissza, hívom a taxit, már le vagyok izzadva a stressztől, nem 
veszi fel az kurva diszpécser, hogy krucséá möszii, rendelem netről, 
a vifi még funkcionál a blokk előtt. Be kell érnem a városba, van egy 
csomó elrendeznivalóm, tízkor várnak a primörián, onnan át kell 
menjek a finánchoz, le kell adni egy csomó doszárt, utána még vil-
lanyt kell fizetni, és elrendeznivalóm van a kórházban is. Valahogy 
ideér a taxi, mondom, eressze, persze nem lehetett kárddal fizetni, 
még jó, hogy volt nálam elég kesh, épphogy futotta rá. Beérünk va-
lahogy a csentruba, pár perc múlva tíz, futok a primöriára, a portár 
mondja, melyik etázs, persze, hogy a legfelső. Nyomom a gombot, 
nem jön a lift, keresem a szkárát, felrohanok, tök leizzadtam megint. 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Visszahúzódóban 
a vizek 
 Jelentősen javulni látszik a helyzet a 
kiöntött vizek által érintett területeken, 
a hétfőihez képest jóval alacsonyabb 
a vízállás. 

____________2. 
Addig jár a malom, 
amíg lesz kinek 
őrölni 
A koronkai malomnak jó híre van Ma-
rosvásárhely környékén. Aki tudja, 
hogy milyen jó lisztet őrölnek benne, 
visszatér. Most éppen farsang farkán, 
amikor fánkot, csörögét sütnek a házi-
asszonyok, állítják, hogy nincs jobb a 
koronkai lisztnél. 

____________4. 
Postai úton  
kézbesítik 
Február végéig postai úton érkezik az 
1.400 lej értékű energiaár-támogatás 
a kedvezményezetteknek két részlet-
ben, egyenként 700 lej értékű energia-
kártyák formájában.  

____________8.

Márciustól légi összeköttetés Marosvásárhely és Bukarest között 

Nem indul el a római járat 

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Menyhárt Borbála 

 Fotó: Nagy Tibor  (archív)

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 
Felhős és napos  
Hőmérséklet: 

max. 13 0C 
min.   1 0C

Ma GERZSON,  
holnap ALFRÉD napja. 
ALFRÉD:  germán eredetű,  
jelentése: tündér, tanács.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. február 21.

1 EUR 4,9193
1 USD 4,6169

100 HUF 1,2825
1 g ARANY 272,1073

22., szerda 
A Nap kel  

7 óra 15 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 58 perckor.  
Az év 53. napja,  

hátravan 312 nap.

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.

 Jelentősen javulni látszik a 
helyzet a kiöntött vizek által 
érintett területeken, a hétfőihez 
képest jóval alacsonyabb a víz-
állás – derült ki körképünkből. 

  A hét végén hullott nagy mennyi-
ségű csapadék és a felmelegedés miatt 
a megye számos pontján megduzzad-
tak a vizek, a máskor alig csordogáló 
erektől a Marosig mindenhol sodró 
erővel igyekeztek a nagyobb folyók 
felé, de az út menti árkok is sok he-
lyen felteltek, a víz néhol kifolyt az 
úttestre is, akadályozva a forgalmat. 
Hétfőn leginkább a Kis-Küküllőn vol-
tak gondok, reggel Havadtőnél kiön-
tött a folyó, nagyobb mezőgazdasági 
területeket és a Ravába vezető községi 
utat is elárasztva, ideiglenesen a köz-
lekedés is lehetetlenné vált. Hétfőn 
délben és kora délután Erdőszentgyör-
gyön is magasra ugrott a vízszint, a 
városközpontban alig egy arasznyi hi-
ányzott, hogy kiöntsön az új óvodá-
nál. Szász Levente alpolgármestertől 
megtudtuk: nagyon késélen állt a 
helyzet, ha még negyven centimétert 
emelkedik, gondok lettek volna. A te-
lepülés alsó részén és a Gátszegben 
már kilépett medréből a Kis-Küküllő, 
mezőgazdasági területeket érintett, és 
három háztartást is minimálisan, de 
annál nagyobb bajt nem okozott, és 
hétfőn délután már el is kezdett 
apadni. Kedden már a hétfőinél leg-
alább másfél méterrel volt alacso-
nyabb a folyó szintje, szinte a 
megszokottra csökkent vissza. Így 
már nem voltak különösebb gondok, 
az elöntött területekről is visszahúzó-
dott a víz. „Most hasznát vette a gát-
nak a Kis-Küküllő mente” – fűzte 
hozzá, hiszen a Küsmöd-patakán ér-
kező hatalmas vízmennyiséget fel-
fogta a város fölötti bözödújfalusi 

völgyzáró gát, amelynek szintje leg-
alább egy méterrel emelkedett meg 
hétfőre. 

Jó hírrel szolgált Gyulakuta község 
alpolgármestere is: a Ravába vezető út 
biztonságos, járható, az elöntött mező-
gazdasági területek nagy része is már 
vízmentes, csak néhol maradt egy-egy 
kisebb vízfolt az alacsonyabb területe-
ken. Itt is legalább másfél méterrel ala-
csonyabb a vízállás a folyón – tette 
hozzá Takács Kálmán. Balavásár köz-
ségben nem volt vészhelyzet – mondta 
el érdeklődésünkre Varga Adorján pol-
gármester. A községen alul és felül 
voltak gondok, Havadtő és Kóród ha-
tárában öntött el területeket, egy keve-
set Szentdemeter hatrában is, de a 
községben nem okozott fennakadást, a 
helyzet stabil. 

 A folyó alsó szakaszán kedden te-
tőzött az ár. Küküllőszéplakon délelőtt 
érte el a legmagasabb szintet, de kora 
délután már szemmel láthatóan apadni 
kezdett. A község szinte minden tele-
pülésének határában érintett mezőgaz-

dasági területeket, de már visszahúzó-
dóban van – erősítette meg Szakács 
Béla polgármester. 

 A Nyárádon is láthatóan alacso-
nyabb a vízszint a hétfőinél, s bár az 
alsó szakaszon még mindig magasabb 
a megszokottnál, már nincs veszély-
helyzet – tudtuk meg. Dózsa György 
község polgármestere, Iszlai Tibor el-
mondta: a hétfőn délután kapott tájé-
koztatás nem jelzett előre gondokat, 
sőt csökkenő vízszintről szólt, de a 
Nyárád árhulláma hétfő este tetőzött a 
községben, és a folyó néhol kilépett a 
medréből, így kedden voltak még bel-
víz által borított mezőgazdasági terü-
letek, de a Nyárád vízszintje délben 
már legalább fél méterrel volt alacso-
nyabb. A községvezető szerint az át-
ereszek lappancsai nem működnek, 
ezért a víz nem tud visszahúzódni a te-
rületekről. Ez sajnos nem új keletű 
gond, ismét jelezték ezt a megyei ka-
tasztrófavédelmi bizottságnak, a meg-
oldás az volna, ha a vízügyi hatóság 
lépéseket tenne a zsilipek megjavítása 

Visszahúzódóban a vizek

Elkezdték összegyűjteni a  
közterületekről a növényi hulladékot 

A napokban zajlik a marosvásárhelyi Tudor negyedben a 
közterületre kihelyezett növényi hulladékok elszállítása. A 
Szorgalom, a Moldova és Brassó utcák már sorra kerültek, 
ezután a Vadász utcából és a 2-es Poliklinika mögötti terü-
letről gyűjtik össze az ágakat stb. Az ütemtervben a Budai 
Nagy Antal, a November 7. és a Kövesdomb lakónegyed 
következik – adta hírül minap közösségi oldalán a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal.  

Esküvői kiállítás 
A hétvégén, február 25-26-án esküvői kiállításnak ad ott-
hont a marosvásárhelyi Kultúrpalota. A nagy nap összes 
kellékét felvonultató esemény mindkét nap 10-19 óra között 
lesz látogatható. 

Régiségvásár 
Február  25-én, szombaton 7-15 óra között Marosvásárhe-
lyen, a Mihai Eminescu kulturális központban (Nicolae Gri-
gorescu utca 19. szám) a Maros Megyei Bélyeggyűjtők 
Egyesülete régiségvásárt tart gyűjtőknek és nem csak. 

Gyulakután a János vitéz 
A Maros Művészegyüttes február 26-án, vasárnap 18 óra-
kor Gyulakután mutatja be János vitéz című táncos mese-
játékát. Rendező-koreográfus Novák Ferenc Tata, 
zeneszerző Rossa László, szövegíró Novák Péter, a kore-
ográfus munkatársai Rémi Tünde és Lengyel Szabolcs. Az 
előadás ingyenes, bővebb tájékoztatás a 0733-041-305-ös 
telefonszámon. 

Színészi performance a kiállításon 
A Maros Megyei Múzeum és a marosvásárhelyi Művészeti 
Szaklíceum performance-ra hívja az érdeklődőket február 
23-án, csütörtökön 18 órakor a Pittner Olivér (1911–1971) 
retrospektív kiállítás keretében. Az újabb vizuális találkozó 
apropója Gianina Cărbunariu Tigris – Mockumentary play 
című kortárs színházi szövegének színpadra állítása. A Mű-
vészeti Szaklíceum XII. B osztályának színművészeti cso-
portja Barabási Tivadar koordinálásával adja elő a darabot. 
Az előadás „élőkép”, „a modern világ röntgenfelvétele”, 
szemben Pittner Olivérnek Erdély városairól alkotott kép-
zőművészeti szemléletével. A Kultúrpalota második emele-
tének jobb szárnyában sorra készülő esemény magyar 
nyelvű, és a közönséggel való beszélgetés követi. A ren-
dezvényen múzeumi látogatójeggyel lehet részt venni. 
Jegyeket a Kultúrpalota jegypénztáránál, illetve a www.mu-
zeulmures.ro oldalon lehet vásárolni. Jegyárak: 25 lej (fel-
nőttek), 12 lej (nyugdíjasok) és 6 lej (diákok, egyetemisták). 
Bővebb tájékoztatás és helyfoglalás a 0749-912-992-es te-
lefonszámon, illetve a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála 

Megyei hírek 
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Az Erdélyi Magyar Televízió és a Sapientia EMTE ke-
rekasztal-beszélgetést szervez február 24-én, pénteken 18 
órától a marosvásárhelyi IncubCenterben, az orosz–ukrán 
háború kitörésének első évfordulója alkalmából. Melyek a 
tanulságai a háború kitörése óta eltelt egy esztendőnek? 
Meddig és hogyan határozhatja meg az életünket az orosz–
ukrán, a tágabb értelemben vett kelet–nyugat közötti konf-
liktus? Milyen új világrend van születőben? Mi és hogyan 
képes lezárni a háborút?  

Mindezekre a kérdésekre dr. Robert C. Castel erdélyi 
származású biztonságpolitikai szakértővel, a  
Neokohn.hu főmunkatársával, dr. Tálas Péter biztonság-

politikai szakértővel, a budapesti Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgató-
jával és dr. Szenkovics Dezső egyetemi oktatóval,  
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozs-
vári Karának dékánjával keresik a választ.  

A kerekasztal-beszélgetést Jakab Orsolya  
és Farkas István, az Erdély TV 24plusz című műsorának 
a vezetői moderálják. Az esemény ingyenes,  
a helyek száma azonban korlátozott, ezért kérik az érdek-
lődőket, hogy az alábbi linken elérhető kérdőív  
kitöltésével jelezzék részvételi szándékukat: 
https://forms.gle/9eQEgmPtaNX4cVwR9 

Kerekasztal-beszélgetés az orosz–ukrán háború 
kitörésének első évfordulóján

Nemzetközi borverseny Balavásáron 
 
A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő Borlovagrend közös szervezésében ez év 

február 28. és március 4. között kerül megrendezésre a 27. nemzetközi borverseny a balavásári Romantik 
vendéglőben.  

Program:  
– február 28. és március 1. között a borminták leadása (benevezés);  
– március 2., a borminták bírálata;  
– március 3., a pontozások feldolgozása, oklevelek kitöltése;  
– március 4., 10 órától ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása díszebéd keretében. 
Egy borminta 3 db 0,75 literes ledugaszolt, felcímkézett palackból áll. A címkén fel kell tüntetni a bor 

származási helyét, a jeligét, az évjáratot, a fajta nevét, valamint édességi besorolását (pl. száraz, félszáraz, 
édes stb.). Egy minta benevezési díja 25 lej. 

Bővebb információkat a következő telefonokon lehet elérni: Sagyebó István 0731-340-120; Jakab 
Sándor 0743-977-457; Miklós Gyula 0741-125-909; Balogh Gyula 0745-358-548. 

Gligor Róbert László

Erdőszentgyörgyön a hétfőihez képest legalább másfél méterrel alacsonyabb volt kedden délben a 
folyóvíz szintje Fotó: Szász Levente 



Keresem az ajtót, mondja a doámná, hogy libér. Köszö-
nök, leteszem a doszárokat, vizsgálja, alaposan anali-
zálja az egész pakkot, majd mondja, hogy nem jó, kettőn 
nincs szemnatúra. Mondom, basszus, nem gond, odaí-
rom én. Á, azt nem szabad, az fálsz ün akté, keressem 
meg a másikat, aki alá kell írja. Mondom, azt nem lehet, 
Svédországban él, márinár. Hát akkor lárévédéré. Azt 
hittem, megütöm. 

Mindegy, a fináncnál is dolog van, azt hamar elren-
deztem, utána rohantam az elektrikához, ott csak a négy 
kilométeres sort kellett megint kiállni, a fele füstölt a 
muzsdéjtól, a másik fele meg nem értette a faktúrát, ott 
kellett explikálja nekik a fehérnép, éreztem, levadulok. 
Rühellem ezt a birokráciát, meg a csomó cöránt, akik 
bejönnek a komunából, aztán meg bűzlenek itt nekem 
délelőtt tizenegykor. Mit esznek ezek reggelire? Csápát 
muzsdéjjal? 

A kórház szerencsére közel van, itt a kolc mögött, oda 
már gyalog is elérek. Persze itt is megállít az egyik 
ászisztént, hogy kit keresek. Mondom, melyik dokihoz 
jöttem, programálás is van most délre, jaj, azt most nem 
lehet, vorksopon van a domnu doktor, jöjjek vissza a pá-
uzában vagy holnap. Kimegyek, gondoltam, okosabb le-
szek, biztos csak bürfál valahol, hívom telefonon, 
megadta a számát az egyik kunostinca, becseng, majd 
ácc ákcsészát. Remegni kezdtem a dühtől, leültem a 
padra, kiveszem a szivaramat, rágyújtani próbálok, 
klik-klik… kifogyott a brikéta. Na ekkor hívtam segítsé-
gül az összes dumnyézéut a szfüntök teljes kórusával 
együtt, bevágtam a brikétát a gunojba, elcsörtettem a 
gáráig, felültem az első buszra, és eresszed haza! Ami-
kor jött a dagadék kontrol, és kérte a tiketet, úgy meg-
néztem, hogy hozzám se szólt többet, lehet azért is, mert 
közben pszicho szemekkel mormoltam, hogy té fut, kökát 
ku okhj.  

Valahogy hazaértem, lerogytam a szófára, bekapcso-
lom a tévét, és akkor látom, hogy a tegnap, február 21-
én valami anyanyelv nemzetközi napot ünnepeltek 
mindenfelé. Dikk, mekkora stupidság! Hát szépen be-
szélni tudunk nemzetközi nap nélkül is! Minek azt még 
meg is ünnepelni? Csomó rétárdát!

Elmarad Mátyás király  
szülőházának felújítása  

Elmarad Mátyás király kolozsvári szülőházának ter-
vezett felújítása, miután az épület tulajdonosa, a Mű-
vészeti és Formatervezési Egyetem (UAD) elállt a 
korábbi megállapodástól. Kolozsvár legjelentősebb 
műemlék épületének felújítását a romániai fejlesztési 
minisztérium vállalta, a tervet 2021 áprilisában jelen-
tették be. Cseke Attila tárcavezető szerint ez nem va-
lósulhat meg, mert a felsőoktatási intézmény 
visszalépett a projekttől. Oláh Emese kolozsvári al-
polgármester a Maszolnak úgy nyilatkozott, hogy az 
egyetem és a szaktárca közötti tárgyalás a Kolozs-
váron született magyar uralkodó tiszteletére kialakí-
tandó emlékszoba kapcsán torpant meg. (MTI) 

Bajba jutott turisták  
Összesen 88 segélykérés érkezett a hegyimentő 
szolgálathoz (Salvamont) 24 órán belül. A Salvamont 
Facebook-oldalán kedden közzétett bejegyzés sze-
rint a brassói hegyimentőkhöz érkezett a legtöbb se-
gélyhívás, összesen 18, de sok bevetése volt a 
Prahova megyei, a Fehér megyei és a lupényi mun-
katársaiknak is. A hegyimentők összesen 100 sze-
mélynek nyújtottak segítséget, közülük 29-et 
kórházba szállítottak. A Salvamonttól ezenkívül ez idő 
alatt 33 betelefonáló kért információkat és tanácsokat 
különböző turistaútvonalak és sípályák állapotáról. 
(Agerpres) 

Megvesztegetett egyetemi  
oktató  

Őrizetbe vette hétfőn a korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) Rudolf Cristiant, a kolozsvári BBTE resicabá-
nyai kihelyezett tagozatának adjunktusát folytatóla-
gosan elkövetett csúszópénz-elfogadás gyanújával. 
A DNA keddi közleménye szerint az egyetemi oktató 
idén február 11-én és 16-án pénzt kért 25 mesterkép-
zős hallgatótól azért, hogy átengedje őket a vizsgán. 
Rudolf Cristian tarifákat is megszabott: a diákoknak 
600 eurót kellett fizetniük az átmenő jegyért és 1200 
eurót a maximális osztályzatért. A DNA szerint az ad-
junktus február 18-án összesen 1000 eurót és 3000 
lejt, 20-án pedig 50.000 lejt vett át a hallgatóktól. Az 
utóbbi összeg elfogadásakor tetten érték az ügyé-
szek. A DNA kedden a gyanúsított előzetes letartóz-
tatását fogja kérni a Temes Megyei Törvényszéktől.  
(Agerpres)

Ország – világ 

Zsurnál

Januárban 11 százalékkal nőtt az egy évvel koráb-
bihoz képest az újonnan forgalomba helyezett autók 
száma az Európai Unióban. A növekedés azonban jó-
részt bázishatásnak tulajdonítható, hiszen az előző 
havihoz, a decemberihez képest kevesebb autó ke-
rült forgalomba. 

Az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, a 
brüsszeli ACEA keddi jelentése alapján januárban 760 ezer új 
személygépkocsit helyeztek forgalomba az Európai Unióban, 
11,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az előző 
hónapban, decemberben azonban többet, 897 ezret helyeztek 
forgalomba, ami viszont 12,8 százalékkal haladta meg az egy 
évvel korábbit.  

A januárban forgalomba helyezett teljesen elektromos sze-
mélygépkocsik (BEV) száma 22,9 százalékkal haladta meg 
az egy évvel korábbit, és ezzel 9,5 százalékra emelkedett a 
piaci részesedésük a 2022. januári 8,6 százalékról. A piacok 
többségén nőtt a forgalomba helyezett elektromos autók 
száma, esetenként két számjegyű százalékos mértékben. A 
legnagyobb volumenű piacokon azonban csökkent: Németor-
szágban 13,2 százalékkal, Svédországban 18,5 százalékkal, 
Olaszországban 8,7 százalékkal.  

A hibrid autóknál szintén növekedést volt tapasztalható ja-
nuárban: 198 ezret helyeztek forgalomba, 22,1 százalékkal 
többet éves összevetésben. A négy legnagyobb piacon két 
számjegyű volt a növekedés: Spanyolországban 59,3 százalé-
kos, Olaszországban 24,7 százalékos, Németországban 19,0 

százalékos, Franciaországban pedig 12,5 százalékos. A kate-
gória 26,0 százalékos részesedésre tett szert a teljes forga-
lomba helyezésekben, arányuk így 2,3 százalékponttal 
magasabb az egy évvel korábbinál.  

A tölthető (plug-in) hibrid autók számbeli forgalomba he-
lyezése viszont 9,9 százalékkal 53,6 ezerre csökkent.A ben-
zines személygépkocsik forgalomba helyezése 12,3 
százalékkal nőtt az idén januárban az egy évvel korábbihoz 
képest, a piaci részesedés pedig 37,9 százalékra emelkedett 
37,6 százalékról. A nagyobb nemzeti piacokon mindenhol nőtt 
a forgalomba helyezett benzines autók száma.  

A dízelautók forgalomba helyezése 1,6 százalékkal csök-
kent januárban az EU egészében annak ellenére is, hogy 
Olaszországban 21,4 százalékos, Spanyolországban pedig 
19,0 százalékos volt a szám szerinti növekedés.  
Nőtt Romániában a januári autóeladás 

Az Európai Gépkocsigyártók Szövetségének (ACEA) ked-
den közzétett adatai szerint 2023 januárjában már a hatodik 
egymást követő hónapban nőttek az autóeladások Európában, 
és a Dacia több autót adott el, mint a Peugeot vagy a Renault. 
A Dacia piaci részesedése a múlt év januári 4,7 százalékról 6 
százalékra növekedett az idei év első hónapjában. 

Romániában januárban 12.266 személygépkocsit helyeztek 
forgalomba, 31,4 százalékkal többet, mint az előző év azonos 
időszakában. Ennél nagyobb növekedést csak Görögország-
ban (90,7 százalék), Spanyolországban (51,4) és Portugáliá-
ban (48,4) regisztráltak. (Hírösszefoglaló) 

Januárban nőtt a forgalomba helyezett  
új autók száma  

Oroszország Ukrajna elleni háborúja a hazai össz-
termék (GDP) 4 százalékának megfelelő nagyságú 
veszteséget okoz a német gazdaságnak 2023 végéig 
az ipari és kereskedelmi kamarák szövetségének 
(DIHK) hétfőn ismertetett becslése szerint. 

Peter Adrian, a DIHK elnöke a Rheinische Post című lap-
nak azt mondta, hogy Oroszország Ukrajna elleni agressziója 
a háború kezdetétől – 2022. február 24. – 2023 végéig minden 
egyes német állampolgárnak nagyjából kétezer euróba, a 
német gazdaság egészének pedig a GDP 4 százalékának meg-
felelő mintegy 160 milliárd euróba kerül. 

„Oroszország ukrajnai támadó háborúja az emberi szenve-
désen túl olyan gazdasági, jóléti veszteségeket is okoz, ame-
lyeket nem lehet ellensúlyozni” – mondta a német gazdaság 
legnagyobb munkaadói érdekképviseletének vezetője. 

A 160 milliárd euró úgynevezett növekedési veszteség, ami 
azt jelenti, hogy a német gazdaság ennyivel kevesebb értéket 
állít elő ahhoz képest, ha nem lenne háború. A kiesés az ener-
giaárak meredek emelkedésének és a termelési láncolatok 
szétzilálódásának, az úgynevezett szűk ellátási keresztmetsze-
teknek tulajdonítható. Ezek a hatások 2022-ben GDP-arányo-
san 2-2,5 százalék körüli mértékben vetették vissza a 
gazdaságot, az idén további 1,5-2 százalékos kiesés várható. 

Főleg az energia drágulása gond, mert Németországban az 
ipar nagyobb arányt képvisel a gazdaságban, mint sok más or-

szágban, és az ágazat számos fontos része igen energiaigényes. 
Ezért a 2023-as és 2024-es gazdaságnövekedési kilátások is 
gyengébbek, mint sok más országban – fejtette ki Peter Adrian. 

A tartósan magas energiaárak versenyhátrányt jelentenek. 
Németországban a gáz ára háromszor-ötször magasabb, mint 
az Egyesült Államokban, az áram pedig nagyjából négyszer 
drágább a német kis- és középvállalkozásoknak (kkv), mint a 
francia kkv-knak – emelte ki a DIHK vezetője. 

Ugyanakkor a német kamarák nem számítanak recesszióra. 
A napokban megjelent előrejelzésük szerint az Európai Unió 
legnagyobb gazdasága a 2022-es 1,8 százalékos növekedés 
után stagnál az idén. 

A hárommilliónál is több vállalkozást összefogó kamarai 
szövetség tagsága körében végzett felmérés is azt mutatja, 
hogy 2023 a stagnálás éve lehet. A következő 12 hónapban 
beruházásokra készülő cégek aránya csupán 3 százalékponttal 
emelkedett tavaly őszhöz képest, és így 27 százalékon áll, míg 
26 százalék a beruházások visszafogását tervezi egyéves táv-
latban. 

A lendületet továbbra is főleg a magas energia- és nyers-
anyagárak fogják vissza. Ezt jelzi, hogy valamennyi ágazatot 
együttvéve a vállalkozások 75 százaléka tartja üzleti kocká-
zatnak az energia és a nyersanyagok magas árát. Az iparban 
tevékenykedő cégek körében különösen magas, 85 százalékos 
ez az arány. (MTI) 

A GDP 4 százalékát kitevő kiesést okozhat a háború 
Németországnak  
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Nem indul el a római járat 
Idén is indulnak a közkedvelt charterjáratok 

A légikikötő igazgatójától megtudtuk, hogy nyáron is üze-
melni fognak a turisták körében rendkívül népszerű charter-
járatok. A vásárhelyi reptér által kiszolgált célközönség 
körében a legnépszerűbb célállomás a törökországi Antalya, 
sokan már a tavaly megvásárolták a turisztikai csomagokat 
vásárhelyi indulással. Az eddigi információk szerint az idei 
turisztikai idényben heti négy vagy öt charterjárat lesz Anta-
lyába különböző légitársaságok jóvoltából. A következő két 
népszerű célpont Egyiptom és Görögország, az egyiptomi 
Hurghadába heti egy, a görögországi Kréta szigetére előre-
láthatólag heti két járat indul majd Marosvásárhelyről, és a 
tervek szerint, ha nem is az idén, de jövő nyáron újabb célál-
lomásokra, vélhetően más görög szigetekre is lesz Vásárhely-
ről közvetlen légi összeköttetés a nyári idényben. 

Peti András hozzátette, több mint ötven légitársasággal 
tartják a kapcsolatot, ellenben hiába próbálnak újabb és újabb 
járatokat hozni a marosvásárhelyi reptérre, ha nincs rájuk 
igény. Érdeklődés hiányában a márciusra beharangozott 

római Wizz Air-járat indítását is el kellett napolni. Ugyancsak 
az érdeklődés hiánya miatt mondott le a tavaly a HiSky légitár-
saság a többi között a párizsi és a milánói járatok indításáról is. 
Menetrend szerinti buszjáratok sincsenek 

Érdeklődésünkre, hogy a turisztikai idény közeledtével 
számíthatnak-e az utasok menetrend szerinti buszjáratokra, 
amelyekkel a városból eljuthatnak a vidrátszegi reptérre, 
majd vissza, Peti András rámutatott, az érdeklődés hiánya 
miatt be kellett szüntetni a menetrend szerinti járatokat.  

– Jelenleg minden távolsági busz, amelynek az útvonala 
elhalad a reptér előtt, megállhatott, viszont nincs biztonságos 
megállóhely. A Maros Megyei Tanács idei fejlesztési tervei 
között azonban szerepel a körforgalom kialakítása a reptér 
bejárata előtt, ami több lesz egyszerű körforgalomnál, 
ugyanis amellett, hogy biztonságosabbá teszi a reptérre való 
ki- és bejutást gépkocsival, két távolsági buszmegállót is lét-
rehoznak, a főút mindkét oldalán, emellett gyalogátjárót és 
járdát, ahol azok az utasok, akik busszal érkeznek a reptérre, 
biztonságosan meg tudják közelíteni – jegyezte meg a repü-
lőtér igazgatója.  

(Folytatás az 1. oldalról)

A koronkai malomnak jó híre van Ma-
rosvásárhely környékén. Aki tudja, 
hogy milyen jó lisztet őrölnek benne, 
visszatér. Most éppen farsang farkán, 
amikor fánkot, csörögét sütnek a há-
ziasszonyok, állítják, hogy nincs jobb 
a koronkai lisztnél. A malomról, a mű-
ködtetés kapcsán felmerülő gondokról 
Kádár Lajossal, a malom ügyvezetőjével 
beszélgettünk.  

A koronkai kastély szomszédságában 1996 
óta üzemel a malom. A tulajdonosok maguk 
szerelték fel a volt kollektív gazdaság istállói 
helyébe. Azóta folyamatosan fejlesztettek, 
búzaraktárat, búzabunkereket építettek, 
mindazt, ami hozzájárul a munkafolyamat 
könnyítéséhez. A malom minden munkana-
pon üzemel, kapacitását tekintve napi 10 
tonna búza őrlésére alkalmas. Ottjártunkkor 
is zakatoltak a gépek, készült a liszt, teltek a 
zsákok.  

– A még működő környékbeli pékségek-
nek őrölünk. Azért mondom ezt, mert nagyon 
sok kis pékség bezárt. Ügyfeleink között van 
a Timko, a segesvári, a libánfalvi, a mezőcsá-
vási pékség, nekik szállítunk lisztet. Az Eldi 
és a Kovács pékség a Boromirtól kapja a lisz-
tet, tehát két komoly kliensünk kiesett. Az 
Eldi csak a barnalisztet vásárolja tőlünk. Ha 
még egy pékség lakatot tesz az ajtajára, akkor 
mi is bezárunk. Nagyon összeszűkült az el-
adás. A nagy hal megeszi a kicsit! Mi nem a 
kicsi halakhoz tartozunk, még vergődünk! A 
gazdák saját részükre már nem vásárolnak 
lisztet, kiment divatból a házikenyér-sütés. 
Olyan nagy a költség meg az erőráfordítás, 
hogy nem éri meg, olcsóbb az üzleti kenyér!  

– Köztudott, hogy furcsán, az előző évek-

hez képest másként alakult a búza értékesítési 
ára. Ez mennyire érintette a malom munká-
ját?  

– Aratás után egy szem búzát sem adott el 
senki, pedig akkor jó árat kaptak volna érte, 
1,60-1,70 lej volt a búza kilogrammja. Sze-
rencsére nekünk volt még a tavalyi búzából, 
addig valahogy kitartott, amíg az ár 1,50 lej 
körül stabilizálódott. Utána pedig esni kezd-
tek az árak. Most 1,10-1,25 lej között mozog 
a búza ára. Az árcsökkenést – szerintem – a 
nagy mennyiségben behozott ukrán búza 
idézte elő. Azok, akik nem adták el a búzáju-
kat 1,70 lejért, most 1,20 lejért vagy 1,25 le-
jért kénytelenek eladni. Így a pékségek is 
alacsonyabb áron vásárolnák a lisztet, s akkor 
kezdődik az alku; ha nem adjuk olcsóbban a 
lisztet, továbbállnak, és olcsóbbat keresnek. 
Ilyen egyszerű! Mi csak helyi termelőktől vá-
sároltunk, ukrán búzát nem. Jelenleg 2-2,10 
lejért értékesítjük a liszt kilogrammját. Nagy 
tételben. Azt viszont tudni kell, hogy őrlés 
után nemcsak lisztet kapunk, hanem korpát 
is, ami az őrlemény 35 százalékát teszi  
ki.  

– Milyen minőségű a hazai termelők bú-
zája?  

– Kialakult az igény a minőségi gazdálko-
dásra, egy-egy vállalkozó nagy területen jó 
technológiával termel, s a minőségi művelés-
sel jó minőségű lesz a búza. Ellenkező eset-
ben nem tudják eladni a gabonát. Régen nem 
így volt, sok rossz búzát hoztak, de jó lisztet 
vártak. Sok mérgelődés volt emiatt. Most ez 
megszűnt, jó minőségű lisztet tudunk előállí-
tani.  

– Hogyan ellenőrzik, hogy megfelelő-e a 
búza minősége? 

– Komolyan meg kell vizsgálni a gabonát, 
mert ha nem, ott maradunk a liszttel. Minden 
tételből mintát veszünk, hektolitersúlyt, glu-

tént és nedvességet mérünk. Látatlanban soha 
nem vásárolunk búzát. Oda kell figyelni, 
hogy a búza ne legyen üszkös, ne legyen ki-
cikázva, a nedvessége legyen megfelelő, a si-
kértartalma, terülékenysége legyen jó.  

– Mindent összevetve, megéri a malmot 
üzemeltetni?  

– Ha nem érné meg, nem üzemeltetnénk. 
Addig, amíg a minimum kijön, az alkalma-
zottakat tudjuk fizetni, csináljuk. Jelenleg ki-
lencen dolgozunk a malomban. A gond a 
munkaerővel van: komolytalanok az em-

berek, két napot jönnek, hármat nem. Van 
három stabil emberünk, a többivel gond  
van. 

– Milyen jövőt jósol a malomnak? Lesz-e 
valaki a családból, aki folytatja? 

– Nekem ez az életem, megszoktam, sze-
retem, jó szívvel csinálom amíg lehet! Igen, 
a családból Székely Botond, a sógornőm fia 
dolgozik itt, rá számítunk. A nagyobbik fiam 
más pályát választott, fogorvos Budapesten, 
a kicsi érettségi előtt áll – mondta Kádár 
Lajos. 

Addig jár a malom, amíg lesz kinek őrölni 
 Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Fotó: Nagy Tibor 

Mezey Sarolta

Biztonságossá teszik  
a transzfogarasi utat 

 
Biztonságossá teszik a nyár folyamán Románia 
leglátványosabb magashegyi útját, a transzfo-
garasi utat – közölte kedden a közúti infrast-
ruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) 
Brassó területi igazgatósága.  

Az Erdélyt Románia déli részével összekötő, a Foga-
rasi-havasokon áthaladó mintegy 150 kilométeres ma-
gashegyi úton az elmúlt években gyakori volt a 
kőomlás, ezért biztonsági hálóval vonják be a hegyol-
dalakat, lejtőket – jelentette közösségi oldalán a vállalat.  

Mint írja, a beavatkozás a hegyvidéki út legmagasabb 
részén, a kétezer méternél magasabban fekvő Bâlea-tó 
környékén zajlik három veszélyes szakaszon, ahol az el-
múlt években állandó volt az omlásveszély. „Reméljük, 
hogy ezáltal kellemesebbé tesszük az utazását azoknak, 
akik a jövőben meglátogatják a transzfogarasi utat” – 
fogalmazott a bejegyzésben az állami vállalat. 

Az Economedia román gazdasági portál szerint a fi-
nanszírozási szerződést egy hete írta alá a CNAIR 
Brassó területi igazgatósága a Maristar és Extrem 
Construct cégekkel, ennek értéke 17,7 millió lej. A fel-
adatkiíró füzet szerint a hegyoldalakat, lejtőket a három 
szakaszon nagy ellenállású acélhálóval vonják be, mely 
kőomlás esetén megakadályozza, hogy megrongálódjon 
az úttest és az azon közlekedő gépkocsik. A hét hónapig 
tartó kivitelezési munkálatok idején nem kell lezárni a 
gépkocsiforgalmat a környéken. 

A transzfogarasi út felújítását évek óta ígéri a 
CNAIR, a vállalat igazgatója, Cristian Pistol tavaly az 
Adevărul beszámolója szerint úgy nyilatkozott, idén 
mindenképp sor kerül rá, és azt mondta: a lejtők bizton-
ságossá tétele mellett az út mentén megállóhelyeket is 
kialakítanak, ahol rövid időre engedélyezik a  
parkolást. 

A látványos természeti környezete miatt közkedvelt 
transzfogarasi út a Fogarasi-havasok központi részén 
keresztül észak-déli irányban köti össze az erdélyi Sze-
ben és a dél-romániai Argeş megyét. Legmagasabb 
pontja 2042 méteren van, télen lavinaveszély miatt le 
van zárva a gépkocsiforgalom előtt. 

Az 1970-es években építtette az egykori kommunista 
diktátor, Nicolae Ceauşescu katonai szállítási útvonal-
nak, attól tartva, hogy az 1968-as prágai tavasz után a 
Szovjetunió Romániát is megszállja.  

A mintegy 150 kilométeres úton több mint 800 híd, 
28 viadukt és több alagút van, a leghosszabb 884 méter. 
A Páring-hegységen áthaladó Transzalpina után ez Ro-
mánia legmagasabban fekvő magashegyi útja.  
(MTI) 



  
Már 28 évesen elnyerte a 2021-es 8. Nemzetközi Panula 

Karmesterverseny első díját, a 2019-es Jeunesse Musicale 
nemzetközi karmesterverseny második díját, ami egyértel-
műen jelzi tehetségét. Zenei érettsége, friss és inspiráló öt-
letekkel párosulva, a fiatalabb generáció izgalmas új 
tehetségeként jelöli ki. Nagyon várjuk a jövőbeli karrierje 
fejlesztését. Jascha von der Goltz most harmincéves. 

Roman Fediurko 2004-ben született Ukrajnában. Ötéves 
korában egy kijevi zeneiskolába járt. Tanára Halyna Kotsiuba 
professzor volt. Most a Liechtensteini Nemzetközi Zeneaka-
démia ösztöndíjasa, és részt vesz az ottani intenzív zenei he-
teken és tevékenységekben. Számos fontos eseményen lépett 
fel, mint például a párizsi Halle Cortot-ban a Vladimir Ho-
rowitz emlékére rendezett nemzetközi fiatal zongoraművé-
szek versenyének különdíjasaként, vagy 2016-ban a Lato z 
Chopinem fesztiválon a lengyelországi Busko-Zdrójban, 
2017-ben a Mahler Hallban a Wunderkinder al pianoforte 
koncerteken, az Alto Adige Fesztiválon Dobbiacóban, Olasz-
országban 2017-ben és 2018-ban, Marosvásárhelyen másod-
szor lép fel. 19 éves. 

Roman Fediurko R. Schumann a-moll zongoraversenyét 
játszta a Jascha von der Golzt dirigálta zenekar kíséretével. 
Átütő erejű, egyéni lendülettel vette birtokba a hangszert. 
Muzikális érettséggel kezeli a műveket, nem fölényes, de ön-
tudatos. Virtuozitása, plasztikus megnyilatkozása őserejű, a 
ráadásban felszabadultabban volt önmaga. 

Jascha von der Golzt F. Mendelssohn Hebridák-nyitányát 
– op. 26 és R. Strauss Rózsalovag-szvitjét, op. 59. vezé-
nyelte. 

A Hebridák-nyitány Felix Mendelssohn 1830-ban írt, 
1832-ben átdolgozott zenekari műve, amelyet IV. Frigyes 
Vilmos porosz királynak dedikált. 1832. május 14-én Lon-
donban adták elő Thomas Attwood vezényletével. „Hogy 
megértessem, milyen különös lelkiállapotba estem a Hebri-
dákon, épp most a következő ötlött eszembe” – írja a húszé-
ves Mendelssohn 1829. augusztus 7-én, a skóciai Hebridákra 
tett látogatása napján, családjának címzett levelében. A le-
vélben felvázolt 21 ütem majdnem pontosan megegyezik a 
későbbi Hebridák-nyitány kezdetével. Hogy a zord északi táj 
milyen elementáris hatást tett a zeneszerzőre, jól mutatja az 
ugyanazon a napon papírra vetett tusrajza, melynek a Pillan-
tás a Hebridákra címet adta. Mintegy az egész mű összefog-
lalója a hatalmas terjedelmű coda, amelyben felszínre tör a 
mindvégig háttérbe szorított, csak a zene mélyrétegeiben, rej-
tett összefüggéseiben élő ellenponttechnika. A mű végén, a 
várt diadalmas, harsogó befejezés helyett halk vonós pizzi-
catókkal tűnik el végleg a szemünk elől a Hebridák világa. 

A Rózsalovag-szvit impozáns keresztmetszetét adja a 
dalmű sima puhasággal áradó zenei anyagának. Az I. tételben 
a rózsalovag Octavian belépőjét és az azt követő duettjét 
Sophie-val, a II. tételben Ochs báró keringőjét, a III. tételben 
a tenor áriáját az első felvonásból, a IV. tételben az első fel-
vonás reggelizőjelenetét, az V. tételben a marsallné, Octavian 
és Sophie tercettjét halljuk. Végül a VI. tételben Sophie és 
Octavian záróduettje zárja le a szvitet. 

A legőszintébb elismerés illeti az előadás karmesterét, aki 
korát meghazudtoló, imponáló technikai tudással, muzikális 
érettséggel oldotta meg rendkívül nehéz feladatát. Csupa mu-
zikalitás volt, még valamivel több is. Csupa természetesség.  

A közönség tüntető tapsviharral köszönte meg az  
élményt.  

Az Újvárad folyóirat második számában verset Demény Péter, Szente 
B. Levente, Kerényi Tamás és a most debütáló Nagy Evelyn, míg prózát 
Zsidó Ferenc, Vida Krisztina és Paulon Viktória közöl. Tolsztoj a busz-
megállóban címmel Lajtos Nóra jelentkezik esszével. A szám képzőmű-
vészével, Buzási Gyopár animációs rendezővel Vágykép, valóság és 
csapatmunka címmel beszélget a Galéria rovatban Sánta Miriám. 

A hűségről és a hűségtelenségről szól a Tandem, Magyari Sára szerző-
társa ezúttal Bagosi Zsolt kutatóorvos. A Kultúra rovatban Fazakas Márta 
készített interjút Boros Kinga dramaturggal a Hungarosaurus dacus szín-
házi produkcióról. Szlopp Bernadett Wagner Nándor szobrász centenári-
umi kiállítására kísérte el a PKE hallgatóit. Simon Judit Kisebbségi 
színházak: újrakezdés Szatmáron címmel ír az Ifeszt előadásairól. 

A Társadalom rovat a népszámlálás első eredményeit értékeli, Veres 
Valér szociológussal A magyar nyelvű romák jelentik az erdélyi magyarok 
demográfiai erőforrását címmel Cseke Péter Tamás beszélget, míg A sta-
tisztika az államérdek szolgálatában címmel Mayer Ágota közöl véle-
ményanyagot. 

Kósa Szigeti Zsófia a szatmári színtársulat Csongor és Tündéjét mél-
tatja A káosz nyugalma címmel, Nádas Péter Rémtörténetek című regényét 
Le Julianna Phuonglinh ajánlja, míg a Játszma című magyar filmet Be-
retvás Gábor elemzi. Kőrössi P. József az Előhívásban A tanítványok be-
vonulnak a terembe. Gazsi címmel búcsúzik Tamás Gáspár Miklóstól. Az 
Újvárad már kapható a nagyobb könyvesboltokban, online a Laptapir.hu 
oldalon, s előfizethető a Holnap.ro könyvwebboltban. 

M   ihai hosszú évekig az egyik leg-
boldogabb négylábú volt a lakó-
telepi kisutcában. Minden 

mozdulatán látszott, mennyire biztonságban 
érzi magát a kalapos, fehér bajuszos férfi ol-
dalán, aki reggelente régivágású úriember-
ként köszöntötte az ismerősöket, miközben 
nyugodt, megfontolt léptekkel haladt végig a 
sétányon középtermetű, szürke „kabátos” kí-
sérőjével. A koronavírus-járvány második 
évében elmaradtak a közös séták. Egyszer 
aztán a kutyus újra megjelent, de nem idős 
pártfogója, hanem egy apró, kerek arcú, fe-
kete ruhás asszony társaságában. Hószínű 
fürtjeit éjsötét kendő alá szorította az új 
gazdi, néhány vékony szál itt-ott mégis elő-
bukkant.  

– Neked most már csak ő maradt, vigyázz 
rá nagyon – jutott el hozzám egy gondolat-
foszlány az asszony és egy környékbeli pár-
beszédéből. A választ nem hallottam, de a 
társát elvesztett állat fájdalmát és riadt ka-
paszkodását mindenbe és mindenkibe, ami 
vagy aki enyhülést és védelmet nyújthat, 
pontosan éreztem. Így Mihai lett a kedven-
cem a sétányon rendszeresen megforduló 
kutyusok közül, és ő bizonyára megszimatol-
hatott valamit ebből az együttérző szeretet-
ből, mert gyakran jött oda hozzám 
simogatást kérve. Így, gesztusokkal beszél-
gettünk mi ketten, de én már nagyon vártam, 
hogy az idős asszonnyal is szót válthassak. 
Végül a kutyus „hozta össze” az alkalmat 

azzal a megható ragaszkodásával, amit ár-
vasága kezdetétől irántam, idegen iránt is 
tanúsított. 

Észrevettem, hogy a fekete ruhát lassan 
sötétbarnára cserélő asszony – bár az em-
berekkel magyarul társalog – a négylábú kí-
sérőt mindig románul szólítja meg, úgy, 
ahogy a régi gazdi. Melegséggel töltött el ez 
a felismerés, amit nem is annyira az eltávo-
zott társ, mint a hátramaradt négylábú iránti 
tisztelet megnyilvánu-
lásának tekintettem.  

– Harminchét évet 
éltünk le együtt a fér-
jemmel – kezdett törté-
netébe a hetvenes évei 
elején járó, teljes lényében hajdani vitrinek 
parányi porcelánhölgyeire emlékeztető öz-
vegy. – Nem volt olyan felhőtlen ez a házas-
ság, mint ahogy az a „nagykönyvben” meg 
van írva, sokszor vitatkoztunk apróságokon 
vagy fontosabb dolgokon, még az is előfor-
dult, hogy napokig nem beszéltünk egymás-
sal. Mindketten voltunk már végzetesen 
szerelmesek fiatalabb korunkban, késői 
egymásra találás volt a miénk. Nekem 19 
évesen volt egy vőlegényem, nem sokkal az 
esküvő előtt fának hajtott az autójával, 
amire évekig várt. A veszteségbe egy kicsit 
belepusztultam. Több mint tíz évnek kellett 

eltelnie ahhoz, hogy ne csak gépiesen te-
gyem a dolgom felkeléstől lefekvésig, és 
amikor némileg visszatért belém az élet, ta-
lálkoztam a későbbi férjemmel. Az első 
percben, amikor megláttam a munkahelye-
men az új alkalmazottak között, feltűnt, 
mennyire hasonlít az egész megjelenése az 
egykori pároméhoz. Talán a későbbiekben is 
őt kerestem benne, és innen eredt minden 
konfliktusunk. Velem volt a baj, most már 

belátom, én voltam 
sokszor sok minden-
nel elégedetlen. A fér-
jem sosem emelte fel 
a hangját, az egész 
élete olyan csendes, 

méltóságteljes volt. Csak a szemével szórt 
villámokat, amikor összekaptunk, aztán le-
feküdt a kedvenc kanapéjára, a fal felé for-
dult, és kizárta a külvilágot, velem együtt. A 
családom egyébként nehezen fogadta el, 
hogy nem magyar férfit választottam, az ő 
rokonsága sokkal elfogadóbb volt velem.  

– Gyermekeik nincsenek? – kérdeztem, 
miközben a kutyus sokadjára sétált körbe 
egy kis hátvakargatásért (amit persze meg is 
kapott).  

– Nincsenek, de házi kedvencünk mindig 
volt. Igaz, amikor 11 évvel ezelőtt búcsút kel-
lett vennem Daisytől, az öreg dalmatánktól, 

azt mondtam, nekem többet nem kell állat, 
még egyszer nem akarok szenvedni senki és 
semmi elvesztése miatt. Úgy tűnt, a férjem el-
fogadja a döntésem, aztán egyszer csak ha-
zaállított az ölében egy reszkető, nedves 
szőrcsomóval. Ő volt Mihai, a lakásunkhoz 
közeli szemeteskonténernél találta. Akkor 
nagyon haragudtam, amiért semmibe vette 
az elhatározásom, de idővel ezzel az ártatlan 
teremtéssel is megbarátkoztam. Igaz, köz-
tünk sosem teremtődött meg az a különleges 
összhang, ami közte és a férjem között min-
dig is érzékelhető volt. Amikor a férjem az 
első szívrohamot kapta, Mihai teljesen kivet-
kőzött magából, ideges volt, szinte már ag-
resszív, még engem sem engedett a közelébe. 
A férjem távozása után napokig nem evett, 
csak feküdt a „gazdikanapé” előtt, és vára-
kozott. Aztán az életösztön valahogy mégis 
legyőzte ezt a szívszorító elvágyódást, lassan 
eltűntek az etetőtálba helyezett kedvenc fa-
latok, és az első közös sétánkra is sor került. 
Most minden erőmmel azon vagyok, hogy 
egészen megismerjük és megszeressük egy-
mást, és úgy látom, ez ellen Mihainak sincs 
kifogása. 

Nemsokára elköszöntünk. Beszélgetőtár-
sam apró, szapora léptekkel indult a kutyus-
sal közös otthonuk felé. A szürke bundás társ 
még el-elbogarászott a poráz végén a tél 
végi napsütésben, mint aki most készül kiszi-
matolni, pontosan honnan és mikor jön a ta-
vasz. 

Csíky Csaba

Szeretetszimat

Erről jut eszembe 
 
A farsangnak annyi, az alakoskodás folytatódik. Minden 

szinten szinte mindenki megjátssza magát. Mást mond, 
mint valójában gondolja, másnak próbál mutatkozni, mint 
amilyen, igazi énjét kínosan takargatja. Persze önkényesen 
szubjektív ez az általánosítás, részben mégis igaz lehet, a 
mai világ minden szegmense ilyesmire vall. De gyorsan 
alkalmazkodunk hozzá. És folyton túlzásokba esünk. Ilyen 
meg olyan irányban is. A múlt hét végén például olyan sok 
temetés volt, mint még soha. Nem a katasztrofális földren-
géssorozat, nem a világjárványok, nem az orosz–ukrán há-
ború, nem a merényletek, robbantások, balesetek, erőszak 
áldozatainak elhantolására hivatkozom, vidám temetésből, 
farsangbúcsúztató vígságokból volt annyi tájainkon, hogy 
alig győzte jelezni a média. Talán ezzel is kompenzálunk, 
ellensúlyozni próbáljuk azt a sok tragédiát, bút, bánatot, 
lelki, fizikai, életviteli megterhelést, amit az előbb említet-
tek ránk raknak. Igaz, nem új keletű ez az alakoskodó nép-
szokás, a régieknek sem volt könnyű, időnként nekik is ki 
kellett engedniük a gőzt, mégis furcsállom, hogy már-már 
ott is megszervezték a farsangtemetést, ahol ennek nem is 
volt hagyománya. Évtizedekkel korábbi, Megéneklünk má-
niás emlékek is eszünkbe juthattak egyik-másik utasításos 
jellegűnek vélhető, nagy felhajtással lebonyolított rendez-
vény kapcsán. Ez már nyilván a mi bajunk, a lényeg, hogy 
az emberek, szerepvállalók és közönségük jól szórakoztak, 
ettek, ittak, nevettek, táncoltak, űzték a gonosz telet. Böjt 
lesz ezután? Előfordulhat. Húshagyókedd lezárult, a mai 
hamvazószerda is ennek a jegyében mozgatja meg a nép-
emlékezetet. Hogy holnap még torkos csütörtök tesz lehe-
tővé engedményeket a hasi élvezeteknek? Ez is 
elképzelhető. Pláne, hogy egyre kevesebben vállalják fel 
belső, hitbeli indíttatásból a nagyböjti, bűnbánati önmeg-
tartóztatásokat. A többség eléggé visszafogott ilyen tekin-
tetben. Sőt olyan helyek is vannak, ahol eleve később 
rendezik meg a farsangi maskarázást. Nyilván nem az 
olyan világrengető kavalkádokra gondolok, mint a velen-
cei vagy a riói karnevál, netán a mohácsi busójárás, ame-
lyek nemzetközi turistacsalogatók is, helyi vonatkozásban 
is lehetnek szempontok, amik miatt későbbre halasztódott 
a télbúcsúztató. Noha, valljuk be, az idén mintha nem is 
lett volna tél. Szinte rövidebb volt, mint a farsang farka. 
Alkalmazkodásra viszont az élet kényszerít. Vagy a halál? 
Sajnos mind vészesebb a szele, akárha rohanna a világ-
égés felé az emberiség. Az egyre élesebben kirajzolódó 
nagy böjtölés árnyát is ez vetíti elénk. Leszegényedtek a 
népek, az ő zsebüknek minden drága, és még drágább lesz, 
kifogynak a tisztes életvitelhez nélkülözhetetlen tartalékok, 
nem tudjuk beszerezni, megfizetni a fűtést, világítást stb., 
a rémkép fokozható. Nem szándékom a riogatás, csak va-
lószínű, hogy még a tegnap este látott film nyomasztó ha-
tása alatt állok. A Nyugaton a helyzet változatlan, 
amelynek készítői vasárnap zsebeltek be egy sereg rangos 
díjat a 76. BAFTA-gálán, elárasztott mindazzal a keserv-
vel, borzadállyal, amivel több mint egy évszázaddal ezelőtt 
az I. világháború sújtotta az emberiséget. Rosszul mon-
dom, az emberség kapott akkor szinte végzetes csapást! 
Bízzunk abban, hogy ez napjainkban elkerülhető. A film-
gála különben ezúttal is ragyogó és szemkápráztató volt. 
Talán még csillogóbbnak ígérkezik a márciusi Oscar-gála. 
Ott is díjjelölt a Nyugaton a helyzet változatlan. És mi lesz 
Keleten? (N.M.K.)
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 Jascha von der Goltz és Roman Fediurko  
hangversenye 

Újvárad, februári lapszámajánló 
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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezettként  
aláírta a 2022. december 8-án kelt 138504. sz. Támogatási szerződést. A Nemzeti Helyreállítási 
és Rezilianciaépítési Terv (Planul Naţional de Redresare si Rezilienţă ‒ PNRR/NHRT)  
keretében létrejött szerződés a C10-I2-207 kódú projekt megvalósítását célozza, amelynek  
elnevezése Szakemberek számára épült lakások Marosvásárhely Megyei Jogú Városban. A 
projekt a Helyi célú alap elnevezésű 10. Komponens I.2. jelű Beruházásának a része. A  
Beruházás elnevezése: nZEB plusz standard szerinti ifjúsági, illetve egészség- és oktatásügyi  
szakembereknek fenntartott szolgálati lakások építése. 

 
A projekt célkitűzése: 24 közel nulla energiát fogyasztó, nZEB plusz (nearly Zero-

Energy Building – nZEB) standard szerinti lakás megépítése – típusterv alapján – a társadalom 
peremére szorult csoportokhoz vagy közösségekhez tartozó szakemberek számára a helyi szintű 
szociális szolgáltatások javítása érdekében. 

 
A projekt összértéke 10 320 178,66 lej, amelyből a Fejlesztési, Közhasznú Beruházási 

és Közigazgatási Minisztérium (FKBKM/MDLPA) 10 320 178,66 lej vissza nem térítendő  
támogatás folyósítását vállalta. 

 
A projekt kivitelezésének az időtartama: 36 hónap, 2022. december 8-tól 2025.  

       november 7-ig.

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Partnerség vezetőjeként, 
a további hét taggal ‒ Jedd, Koronka, Marosszentanna, Marosszentgyörgy, Maroskeresztúr, 
Marosszentkirály, valamint Mezőpanit községek önkormányzataival ‒ egyetemben aláírta a 
2022. november 28-án kelt 135287. sz. Támogatási szerződést. A Nemzeti Helyreállítási és  
Rezilianciaépítési Terv (Planul Naţional de Redresare si Rezilienţă ‒ PNRR/NHRT) keretében 
létrejött szerződés a C11-I1.1-209 kódú projekt megvalósítását célozza, amelynek elnevezése 
Tiszta, nem szennyező tömegközlekedési járművek, valamint töltőállomások beszerzése. A projekt 
a Helyi célú alap elnevezésű 10. Komponens I.1. jelű Beruházásának a része. A Beruházás  
elnevezése: A tömegközlekedési járműpark felújítása (tiszta, nem szennyező járművek beszerzése). 

 
A projekt célkitűzése az új technológiákhoz igazodó, tartós és fenntartható  

tömegközlekedési infrastruktúra kialakítása 18 (tizennyolc) tiszta, nem szennyező, 10 méter hosszú 
autóbusz, valamint 6 (hat) villanyautó-töltőállomás beszerzésével. 

 
A projekt összértéke: 52 124 599,67 lej, amelyből 43 802 184,60 lej az NHRT keretében 

kapott támogatás, 8 322 415,07 lej pedig a támogatás részeként elszámolható kiadások után  
fizetendő ÁFA. 

 
A projekt kivitelezésének az időtartama: 40 hónap, 2022. november 28-tól 2026. március  

      28-ig. 

Az orosz–ukrán háború hatása 
a mezőgazdaságra  

Az orosz–ukrán háború nega-
tívan hat a román mezőgazda-
ságra; hogy milyen 
mértékben, azt még nem 
lehet kiszámítani, de tény, 
hogy a gazdák olyan hely-
zetbe kerültek, amikor raktá-
raik tele vannak terménnyel, 
de számláik üresek – nyilat-
kozta a sajtónak Petre Daea 
mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési miniszter annak kap-
csán, hogy közel egy éve tart 
a háború.  

Az a helyzet alakult ki, hogy a ta-
valyi, aránylag bő termést a gazdák 
az olcsóbb ukrán gabona és egyéb 
élelmiszeripari alaptermékek „betö-
rése” miatt nem tudták értékesíteni 
sem a belföldi, sem külföldi piacon, 
így raktáron maradt, s a gazdáknak 
egyszerűen nem volt jövedelmük. A 
minisztérium adatai szerint Romá-
nia korábban gabona- és olajos 
magvakat exportáló ország volt, a 
háború után pedig megfordult a 
helyzet, az ukrán és a Moldovai 
Köztársaság határán át közel 3 mil-
lió tonna gabona és napraforgó jutott 
be az országba. Tavaly a szárazság 
miatt jóval kevesebb gabona termett 
az országban, mint az előző évek-
ben, a rendelkezésre álló mintegy 4-
5 millió tonna tartalékból Románia 
alig 2 milliót exportálhatott. Ha 
nincs eladás, jövedelem, akkor a 
bankok nem nyújtanak kedvezmé-
nyes kölcsönt a tavaszi kampány 
megelőlegezéséhez, így kényes 
helyzetbe kerülhet a mezőgazdaság 
– nyilatkozta a miniszter, aki hang-
súlyozta: a mezőgazdasági és élel-
miszeripar minden ágazatára 
kihatott ez a helyzet, ugyanis emiatt 
fennakadások tapasztalhatóak a fel-
dolgozóiparban is.  

A miniszter hangsúlyozta: a me-
zőgazdasági miniszterek januári ta-
nácskozásán Románia Bulgáriával, 
Csehországgal, Magyarországgal, 
Lengyelországgal és Szlovákiával 
együtt azonnali támogatást igényelt 
az Európai Bizottságtól, ugyanis 
ezek az országok is hasonló hely-
zetbe kerültek, veszélyben van a 
mezőgazdaságuk.  

– Néhány nap múlva megkezdő-

dik a tavaszi vetés, mintegy 5 millió 
hektáron, a munkálatokat csak pénz 
ellenében lehet elvégezni. Szükség 
van vetőmagokra, gázolajra, műtrá-
gyára. Az említett országok minisz-
tereinek kérésére az EB 
mezőgazdasági biztosa megígérte, 
hogy rövid időn belül támogatást 
nyújtanak. Várjuk, hogy tegyék 
közzé a megígért pénzösszegeket, 
amelyből fedezni lehet a gazdák 
veszteségeit. Jelenleg nem lehet fel-
mérni, hogy mennyi pénzre van 
szükség, de az biztos, hogy nagy a 
veszteség, minden gazda érezheti 
ezt, különösen azok, akik nem tud-
ták eladni a termést. Reméljük, a 
következő hónapban összehívott 
miniszteri ülésen válaszolnak majd 
kérésünkre – tette hozzá a tárcave-
zető, majd elmondta, egyelőre a 
pénzügyi zárlat miatt nem tudták 
meghatározni az összeget. Mind-
ezek mellett az a tény, hogy a gabo-
nát minőségi ellenőrzés nélkül 
hozzák be az országba, utólag hosz-
szú távon is gondot okozhat, 
ugyanis fertőzésveszélyt is jelent-
het, nem beszélve az alacsonyabb 
árról. A miniszter arra kérte a román 
farmereket, hogy a nehézségek el-
lenére vessék be, dolgozzák meg a 
földterületeket, mert a szaktárca 
megtesz mindent, hogy kiküszö-
bölje a nehézségeket. Az élelmi-
szer-ellátással nem lehet játszani, 
biztosítani kell a szükséges mennyi-
séget az ország számára, az éhínség 
nagyobb és kiszámíthatatlanabb, 
mint bármilyen háború. 

Mindezek ellenére a tárcavezető 
határozottan kijelentette, hogy Ro-
mániában nem kell tartani az élel-
miszerválságtól. Az országnak 
olyan természeti, földrajzi adottsá-
gai, lehetőségei vannak, amelyeket 
megfelelően kihasználva nem ke-
rülhetünk vészhelyzetbe. A 2022–
2023-as mezőgazdasági 
kampányban legkevesebb 2 millió 
hektár búzát kell vessünk, hogy az 
időjárási viszontagságoktól (száraz- 
ság) függetlenül biztosítsuk a meg-
felelő kenyérszükségletet az ország-
nak. Jelenleg ennél jóval többet 
vetettek el gazdáink, ezért nem lesz 
gond.  

Március 11-én a Buzău megyei 
Pietroasa Szőlőtermesztő és Borá-
szati Kísérleti Állomáson, Istriţán 
(Romániában először) rendezik 
meg a szőlőtermelők Wines of Ro-
mania – Románia borai című met-
szési vetélkedőjét. A benevezőknek 
szárazon kell metszeniük a szőlőtő-
két, hozzáértésüket nemzetközi 
zsűri bírálja el, tagjai Marian Ion, a 
Valea Călugărească szőlőtermesztő 
és bortermelő gazdaság vezérigaz-

gatója, Fabio Sorgiacomo, az olasz-
országi Giotto Consulting Csoport 
mezőgazdasági szaktanácsadója, 
Vicenç Canals, a spanyolországi 
Academia de Poda (szőlőtőkemet-
sző akadémia) vezetője. Benevezési 
határidő február 28. A 18 éven felüli 
jelentkezők a www.winesofroma-
nia.com elérhetőségen jelezhetik 
részvételi szándékukat. Legtöbb 40 
versenyzőt fogadnak az ország kü-
lönböző borgazdaságaiból.  

Keresik az ország legjobb  
szőlőtermesztőjét 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium értesíti az érdekel-
teket, hogy február 27. és március 24. között be lehet nyújtani a pályázati 
kérvényeket az új 2023–2027-es országos mezőgazdasági stratégia alapján 
kidolgozott DR 06 jelzésű (sertések és szárnyasok tenyésztésére szánt) 
állatjóléti támogatásokra. Az említett időszakban az Európai Unió 15,8 
milliárd euró támogatást nyújt az országos mezőgazdasági stratégia meg-
valósítására. Ebből 736,25 millió euró jár az állatjóléti támogatásokra. A 
kiegészítő támogatást számosállat-egységenként nyújtják a gazdák vesz-
teségeinek kompenzálására a megyei intervenciós és kifizetési ügynök-
ségeken (APIA) keresztül. (A támogatást 2007–2013 között az M.215, 
2014–2020 között az M 14 pályázati csomagok alapján biztosították.) Az 
új pályázati feltételek az alábbi elérhetőségen tanulmányozhatók, a kér-
vény is letölthető innen: https://www.madr.ro/planul-national-strategic-
pac-post-2020/documente-implementare-pns.html. 

Lehet pályázni állatjóléti  
támogatásokra 
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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezettként aláírta 
a 2022. december 22-én kelt 146092. sz. Támogatási szerződést, amely A társasházak közepes 
mértékű energetikai felújítása Marosvásárhely Megyei Jogú Városban (VI. Tétel) elnevezésű, és a 
C5-A3.1-331 kóddal azonosított projekt megvalósítását célozza a Nemzeti Helyreállítási és  
Rezilianciaépítési Terv (Planul Naţional de Redresare si Rezilienţă ‒ PNRR/NHRT) Felújítási hullám 
elnevezésű 5. Komponense keretében. A projekt közelebbről A társasházak energiahatékonyságának 
és rezilienciájának a növelését célzó támogatási terv elnevezésű 1. Komponenstengely egyik  
Műveletének a része, amelynek jele A3, elnevezése pedig  A társasházak közepes vagy nagymértékű 
energetikai felújítása. 

 
A projekt célkitűzése: A társasházak közepes mértékű energetikai felújítása Marosvásárhely 

Megyei Jogú Városban (VI. Tétel) elnevezésű projekt az alábbi címeken található tömbházakra 
vonatkozik, amelyeknek bruttó alapterülete összesen 9 475,38 m2. 

Nicolae Bălcescu utca 27. szám, Hadsereg tér 34AB szám, Dózsa György út 38ABC szám,  
Jövő utca 2. szám, Szabadság utca 101AB szám. 
 
Az épületeken az energiahatékonyság növelése érdekében javasolt munkálatokat fogunk  
elvégeztetni. 
 
A projekt összértéke: 11 101 379,85 lej. 
 
A projekt megvalósításának az időtartama: 24 hónap, 2022. december 22-től 2024.  

      december 31-ig.

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kedvezményezettként  
aláírta a 2022. december 14-én kelt 141507. sz. Támogatási szerződést. A Nemzeti Helyreállítási 
és Rezilianciaépítési Terv (Planul Naţional de Redresare si Rezilienţă ‒ PNRR/NHRT)  
keretében létrejött szerződés a C10-I1.4-442 kódú projekt megvalósítását célozza, amelynek  
elnevezése Kerékpárút kiépítése a Poklos-patak csatornája mentén. A projekt a Helyi célú alap 
elnevezésű 10. Komponens I.1.4. jelű Beruházásának a része. A Beruházás elnevezése: A zöld 
közlekedési infrastruktúra kialakítása ‒ kerékpárok (és más, könnyű elektromos járművek)  
számára létesített helyi, illetve nagyvárosi utak. 

 
A projekt célkitűzése 1,5 m szélességű kerékpárút/kerékpársáv kiépítése a hozzá tartozó 

0,35 km hosszúságú elhatároló jelzéssel együtt, valamint legalább 2,4 m szélességű és 3,98 km 
hosszúságú városi kerékpárút kialakítása a környezetszennyezés korlátozása, illetve a lakosság 
ellenállóképességének a növelése érdekében egészséges közlekedési módozat népszerűsítése 
útján. 

 
A projekt összértéke 4 762 857,48 lej, amelyből a Fejlesztési, Közhasznú Beruházási és 

Közigazgatási Minisztérium (FKBKM/MDLPA) 4 762 857,48 lej vissza nem térítendő támogatás 
folyósítását vállalta. 

 
A projekt kivitelezésének az időtartama: 36 hónap, 2022. december 14-től 2025.  

      november 13-ig.

A gázolaj-behozatali embargó 
is negatívan hat  

a mezőgazdaságra  
Az Európai Unió szankciói 
miatt előállt gazdasági válság 
tönkreteheti a hazai mezőgaz-
daságot, amennyiben a román 
állam nem hoz óvintézkedése-
ket – jelentette ki a sajtónak 
Nicu Vasile, a LAPAR (Liga Aso-
ciaţiilor Producătorilor Agri-
coli din România – Romániai 
Mezőgazdasági Termelők Li-
gája) elnöke.  

Amiatt, hogy Ukrajnából vám-
mentesen és az unió szabályainak 
alkalmazását mellőzve nagy meny-
nyiségű búza érkezett az országba, 
abba helyzetbe kerültek a hazai ga-
bonatermesztők, hogy nem tudják 
eladni termékeiket, holott Románia 
– Ukrajnával együtt – Európa leg-
nagyobb gabonatermesztő országa. 
Az elnök véleménye, hogy ezen túl-
menően amiatt, hogy az orosz gáz-
olajat embargó alá helyezték, 
felment a mezőgazdasági munkála-
tok elvégzéséhez szükséges üzem-
anyag ára, így a mezőgazdasági 
élelmiszeripari termékek a jövő 
évre még jobban megdrágulhatnak, 
hiszen a ráfordítási ár mindig a ter-
més begyűjtése és feldolgozása után 
csapódik le a vásárlókon. Virgil Po-
pescu energetikai miniszter meg-

nyugtató véleményt közölt, misze-
rint az importőrök szélesbítették a 
behozatalt, ezért nem kell attól tar-
tani, hogy az elkövetkezendő idő-
szakban üzemanyaghiány lesz 
(Sz.m.: Elméletileg március elseje 
után kezdődnek a tavaszi munkála-
tok, így ebben az időszakban lesz 
szükség leginkább a gázolajra a me-
zőgazdaságban.)  

Nicu Vasile szerint az alapár és a 
fogyasztási adó (acciza) nem nőtt, 
csak a hozzáadottérték-adó, azon-
ban az érthetetlen, hogy míg koráb-
ban egy hordó olaj ára 160 dollár 
volt, a gázolaj literét az üzemanyag-
töltő állomásokon 4-5 lejért lehetett 
megvásárolni, manapság egy hordó 
ára 80-85 dollár között mozog, és a 
gázolaj literét 8 lejért lehet megvá-
sárolni. A tendencia szerint a gáz-
olaj árának csökkennie kellett volna 
az üzemanyagtöltő állomásokon is, 
de nem ez tapasztalható. Ha való-
ban segítené az állam a mezőgazdá-
szokat, akkor még jobban meg 
kellene emelni az üzemanyagár-tá-
mogatást. Egyelőre erről nincs szó, 
pedig nemsokára megkezdődik a ta-
vaszi kampány, és az emelt árak 
miatt gondok lehetnek az idei me-
zőgazdasági munkálatokkal.  

Március 4-én a hatodik alkalommal szervezi meg a Petry cég a kele-
mentelki kúriában a kolbásztöltő versenyt, amelyre legkevesebb ötfős csa-
patok jelentkezését várják február 28-ig. A benevező csapatoknak 
biztosítják a helyet, egy 2 m hosszú asztalt, padot, faszenes sütőt, érke-
zéskor finomságokat, a legjobbaknak értékes nyereményeket. A csapatok 
kedvezményesen igényelhetnek alapanyagcsomagot (7 kg sertéslapocka, 
3 kg szalonna és 20 m bél), melynek ára 250 lej. Egyéb kelléket a csapa-
toknak szükséges magukkal hozni (pl. kézi daráló, töltőgép, fűszerek, 
kések, vágódeszka, edények, abrosz stb.). A benevező csapatok résztve-
vőinek szükséges kötény, sapka vagy kendő (akár cégre, személyre sza-
bottan), dekoráció a tálaláshoz, hiszen a zsűri a csapatot és a tálalást is 
értékeli majd, ugyanakkor a csapatot lehet bővíteni szurkolókkal is. A 
részvételi díj 65 lej/fő, egy csapatban minimum öt főnek kell lennie. Je-
lentkezéskor szükséges befizetni egy 200 lej értékű előleget is. Jelentkezni 
lehet a marketing@petry.ro e-mail-címen vagy a 0735-206-265-ös tele-
fonszámon. 

VI. Petry kolbásztöltő  
fesztivál

Közzétették a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium hon-
lapján az új 2023–2027-es stratégia 
alapján összeállított, környezetkí-
mélő mezőgazdaságra szánt támo-
gatási csomagokat, amelyekre a 
korábbi időszakban, 2014–2020 kö-
zött a 10-es, 11-es és a 13-as prog-
ramcsomagok alapján lehetett 
pályázni (környezet- és klímavé-
delmi intézkedések, ökogazdálko-
dásra való áttérés, valamint a 
természeti csapások vagy más jel-
legű hatások által érintett területek 
miatti kompenzálás).  

2023-ban a minisztérium – az EU 
irányelveinek megfelelően – kie-
melten támogatja a gazdákat, hogy 
álljanak át a környezetkímélő öko-
gazdálkodásra, ezzel továbbra is 
igényelhetik az említett program-
csomagok révén folyósított pénz-
összegeket, betartva a korábbi 
szabályokat, elvárásokat. Az idéntől 
a DR–10-es programcsomag alap-
ján igényelhető a különböző termé-
szeti csapások vagy jelentős 

környezeti hatás (például huzamo-
sabb szárazság) miatt károsult terü-
letek miatti veszteség anyagi 
kompenzálása. A pályázati kiírás 
tervezetében részletesen megtalál-
hatók a kötelezettségvállalás konk-
rét lépései, az új ökogazdálkodási 
feltételek alkalmazásának ellenőr-
zése, a szükséges igazoló okiratok, 
a konkrét pályázati útmutató, vala-
mint a leszerződtetett területek, par-
cellák költöztetésére vagy 
kibővítésre szánt szabályok, illetve 
azok a kivételes helyzetek, amelyek 
okán bizonyos különleges körülmé-
nyek miatt az érintett parcellák 
mentesülhetnek a kötelezettségvál-
lalások alól.  

Az érdekeltek magánszemélyek 
és intézmények képviselői a közzé-
tételtől számítva 10 napon belül te-
hetik meg a javaslataikat a 
pndr@madr.ro e-mail-címen.  

A teljes tervezet megtalálható  
az alábbi elérhetőségen: 
https://www.madr.ro/proiecte-de-
acte-normative.html.  

Közvitán a környezetkímélő 
mezőgazdaságra szánt  
támogatási csomagok 

Vajda György összeállítása



A Maros megyei Electrica 
áramszolgáltató fogyasztói 
közül egyesek jelezték, hogy a 
villanyóra-leolvasási időszak 
esetenként nem egyezik a vil-
lanyszámlán feltüntetett idő-
szakkal, mások a késlekedő 
villanyszámlákat kifogásolják.  
A felvetődött kérdésekkel az 
Electrica Furnizare vezetősé-
gét, illetve az Országos Ener-
giaszabályozó Hatóságot 
(ANRE) kerestük meg.  

A Maros megyei Electrica áram-
szolgáltató a villanyszámlák kézbe-
sítésének késlekedését az 
informatikai számlázási rendszer 
optimalizálásával magyarázza, amit 
a legújabb jogszabályi változások 
követelnek meg.  

Az Electrica áramszolgáltató sze-
rint a mérőórák leolvasásának idő-
szakát megváltoztathatják az 
elosztórendszer üzemeltetői, amit a 
következő havi számlán korrigál-
nak, az Országos Energiaszabá-
lyozó Hatóság rendelete azonban az 
előzetes tájékoztatást írja elő.  

Egy nyolcvan év fölötti marosvá-
sárhelyi olvasónk elmondása szerint 
nemrég a megyeszékhelyi Electrica 
alkalmazottaitól nem kapott egyér-
telmű felvilágosítást azzal kapcso-
latosan, hogy miért nem diktálhatta 

be a lakásában található villanyóra 
állását abban a periódusban, amely 
a villanyszámlán fel volt tüntetve. 
Elmondása szerint az ügyintézők 
segítség helyett lekezelőek voltak, 
ezért is fordult szerkesztőségünk-
höz. A villanyszámlán a leolvasási 
időszak 2023.01.26. – 2023.02.05. 
között volt, utólag a fogyasztó tu-
domására jutott, hogy a mérőóra-le-
olvasás újabb időszaka nem az, 
hanem 2023. febr. 9–19. közötti. 

Az Electrica szolgáltatótól sze-
rettük volna megtudni, hogy miért 
nem érvényes az a periódus, ami a 
panaszos villanyszámláján szerepelt. 
Ha a leolvasási időszakok havonta 
változnak, hogyan tudhatják meg a 
fogyasztók, hogy mikor lesz a kö-
vetkező időszak? Az idős emberek, 
akiknek nincs lehetőségük bármit 
online ellenőrizni, csak a papírala-
pon érkező villanyszámlák jelentik 
számukra az érvényes dokumentu-
mot, hogyan járjanak el, ha  
a ténylegesen elfogyasztott mennyi-
ségeket szeretnék telefonon bedik-
tálni? Ugyanakkor az is érdekelt, 
hogy ha valaki egy hónapban nem 
küldi el a leolvasott értéket, akkor 
hogyan számolják ki az adott hónap 
fogyasztását. 
Az Electrica áramszolgáltató 
szerint 

A mérőóra-leolvasási időszak 
változhat, ha az elosztórendszer 

üzemeltetője a fogyasztási helyet 
egy másik leolvasási útvonalra he-
lyezi át. Így ha a számlát már kiál-
lították az ügyfélnek, a következő 
számlán jelennek majd meg az 
index leolvasási időszakának frissí-
tett adatai. 

A szolgáltató magyarázata értel-
mében az index egy számjegycso-
port, amelyet minden Electrica 
Furnizare-ügyfél fogyasztásmérője 
megjelenít, és amely az elfogyasz-
tott villamos energia mennyiségét 
jelzi. Az index továbbítása abból 
áll, hogy a villanyszámlán feltünte-
tett időközön belül közlik az ener-
giaszolgáltatóval a fogyasztásmérő 
által jelzett értéket. Az önleolvasó 
index kommunikációs időtartamára 
vonatkozó információk a számlán 
szerepelnek, vagy a 0244.406.006-
os telefonszámon (díjköteles hívás), 
emberi kezelővel való kapcsolatfel-
vétel nélkül, a 3. gomb megnyomá-
sával, majd az üzenet lejátszása 
után az 1. gomb megnyomásával ér-
hetők el.  

Abban az esetben, ha az Electrica 
Furnizare ügyfele nem továbbította 
az elfogyasztott értéket, akkor a fo-
gyasztási helyéről becsült számlát 
állítanak ki, amelyet a szolgáltató-
val kötött fogyasztási megállapodás 
alapján, a jogszabályi rendelkezé-
seknek megfelelően számítanak ki. 

Ha a szolgáltató a fogyasztás he-
lyén leolvasta a mérőórát, a számlát 

e leolvasás alapján állítják ki, amely 
elsőbbséget élvez az ügyfél által le-
olvasott értékkel szemben. Ügyfelei 
igényeinek kielégítése érdekében az 
Electrica Furnizare több kommuni-
kációs csatornát biztosít számukra 
a saját jegyzésű indexhez, mind on-
line, mind telefonon vagy ügyfél-
szolgálati központokban a 
0800.800.048-as telefonszámon, il-
letve a MyElectrica alkalmazáson 
keresztül, vagy az electricafurni-
zare.ro weboldalon elérhető chatbot 
funkció segítségével, valamint az 
ügyfélkapcsolati központokban tör-
ténő kommunikáció révén – áll az 
Electrica áramszolgáltató sajtóosz-
tályának válaszában. 
Az Országos Energia- 
szabályozó Hatóság pontosít 

A végső fogyasztók villamos-
energia-ellátásáról szóló 2023. évi 
5-ös számú rendelet 23. cikkelyé-
nek 7. bekezdése értelmében az 
áramszolgáltatónak kötelessége elő-
zetesen, a számla útján értesíteni a 
fogyasztót a villanyóra-leolvasás 
értékei továbbításának időinterval-
lumában bekövetkező változásról, 
azt követően, hogy ezt az informá-
ciót megkapta az elosztórendszer 
üzemeltetőjétől. 

A fogyasztók villamosenergia-el-
látásáról szóló 2023. évi 5-ös számú 
rendelet az ANRE elnökének jóvá-
hagyásával a Román Hivatalos 
Közlönyben 2023. február 6-án je-
lent meg. A rendelet szabályozza 
mind a szállítók, mind a végfelhasz-
nálók jogait és kötelezettségeit 
azzal kapcsolatban, hogy az ügyfél-
nek hogyan kell továbbítania a saját 
mérőórájának az indexét. A fo-
gyasztó által leolvasott érték továb-
bítása a villamosenergia-számlázás 
céljából nem a fogyasztó kötelezett-
sége, hanem a fogyasztó által vá-
lasztott lehetőség. 

A villanyszámlának és a számla 

mellékletének többek között a kö-
vetkező információkat kell tartal-
maznia: az önleolvasott érték 
továbbításának módját, külön erre a 
célra fenntartott, díjmentes telefon-
számot, amely rögzíti mind a fo-
gyasztó által leolvasott mutató 
továbbításának időpontját, mind az 
üzenet tartalmát. Ugyanakkor tájé-
koztatást is a mutató továbbításának 
egyéb módjairól, például elektroni-
kus eszközök alkalmazásával. A 
rendelet értelmében öt napnál nem 
lehet kevesebb az az időtartam, 
amelyen belül az ügyfél továbbít-
hatja a mérőóra állását. 

A saját jegyzésű index átviteli 
időszakára vonatkozó információ-
kat az ügyfél a szolgáltató által biz-
tosított több forrásból beszerezheti. 
Így az Electrica Furnizare Rt. ese-
tében, amint azt a válaszukban is 
említik, az ügyfelek az említett te-
lefonszámon tájékozódhatnak a mé-
rőóra állásának közlési időszakáról. 

Ami a számlázási módszert illeti, 
saját leolvasású mutató hiányában a 
számlázás az elosztó képviselője 
által leolvasott indexen, vagy leol-
vasás hiányában a szállító által kö-
zölt fogyasztási szerződésen alapul. 
Egyébként a szolgáltató által közölt 
fogyasztási szerződést a fogyasztó 
módosíthatja. 

A fogyasztók tájékoztatására a 
virtuális egyablakos ügyintézési 
pontot képviselő call center mellett, 
mely a hívások számát és a várako-
zási időt rögzíti, legalább egy in-
gyenesen hívható, az önleolvasott 
érték továbbítására szolgáló tele-
fonvonallal kell legyen ellátva, és 
emellett egy normál díjszabású te-
lefonvonallal, amely munkanapo-
kon legalább 12 órán keresztül 
elérhető egy operátorral – tájékoz-
tatott az Országos Energiaszabá-
lyozó Hatóság Kommunikációs és 
Közkapcsolati Osztálya. 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az áramszolgáltató előzetesen kell(ene) közölje 
Az önleolvasási időszak változtatását

Szer Pálosy Piroska 
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Csodasarok óvodáknak, iskoláknak 
A Miénk a város! játékkal

Magyarország Nemzetpolitikai Állam-
titkársága tizedik alkalommal hirdeti 
meg a Miénk a város! című online játé-
kát, amelyre 6-10 éves külhoni  
óvodások és kisiskolások jelentkez-
hetnek. A játék február 17-én indult, 
de az első főfeladat, valamint az első 
hat pontgyűjtő feladat megoldásának 
beküldésére egy hétig, február 24-ig 
lesz lehetőség. 

A verseny négy héten át tart. Az első fel-
adat február 17-én felkerült, az utolsó pedig 
március 16-án kerül fel a Miénk a város! on-
line felületre. A játékra regisztrált kisdiákok 
érdekes feladatokat oldhatnak meg, ame-
lyekkel pontokat szerezhetnek. Pontjaik gya-
rapodásával egy város épül fel úgy, hogy a 
játék elején még színtelen vonalak kiszíne-
ződnek, fokozatosan felépül az iskola, vala-
mint a település többi épülete is. Az idei 
verseny témája az előző évekhez hasonlóan 
szorosan kapcsolódik a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság tematikus évéhez, a 2023 a gon-
doskodó nemzet éve programsorozathoz. A 
játék középpontjában a család, az egymás 

iránti gondoskodás áll. A játék lényege, hogy 
minden gyermek saját kitartásával és tehet-
ségével tud tenni közösségéért, hiszen a négy 
hétig tartó játék során nem önmagáért, 
hanem közösségéért játszik, a nyereményét 
közösségének ajánlja fel. Az első száz nyer-
tes 100-100 ezer forint értékű Csodasarkot – 
fejlesztőjátékokat, valamint könyveket tar-
talmazó csomagot – nyerhet az iskolai, il-
letve óvodai közössége részére. Négy hétig 
mindennap lesz egy feladat, amelyet meg 
kell oldani.  

A feladatok megoldására és beküldésére a 
főfeladatok esetében 48 óra, a pontgyűjtő fel-
adatok esetében 24 óra áll rendelkezésre. 
Annak érdekében, hogy minél többen tudja-
nak bekapcsolódni a játékba, az első főfel-
adat, valamint az első hat pontgyűjtő feladat 
megoldásának beküldésére egy teljes hétig 
lesz lehetőség, azonban a második, harmadik 
és negyedik főfeladat esetében a feladatok 
megoldására már csak 48 óra, a további pont-
gyűjtő feladatok megoldására pedig 24 óra 
áll majd rendelkezésre. Az egyes feladatokra 
rendelkezésre álló határidő leteltével a rend-

szer lezárja az adott feladatot, ezért 
időben kell elkészíteni és beküldeni 
a megoldásokat, mert az elmulasz-
tott feladat pótlólagos megoldására 
és beküldésére a későbbiekben már 
nem lesz mód. 

Minden pénteken egy főfeladatot 
kell megoldani, amely a versenyben 
maradáshoz kötelező. A többi pont-
gyűjtő feladat, amelyek sikeres 
megoldásával nő a nyerés esélye.  

A legutóbbi játékban közel 2500 
versenyző vett részt, akik a játék 
ideje alatt közel 60.000 megoldást 
küldtek be. A játék eredményeként 
113 külhoni oktatási intézmény kis-
diákjai nyertek 100.000 forintos 
Csodasarkot közösségüknek. A 
játék a www.mienkavaros.hu olda-
lon érhető el. (szer) 

Február végéig a jogosultak megkapják  
az energiakártyákat 

Postai úton kézbesítik
Február végéig postai úton érkezik 
az 1.400 lej értékű energiaár-támo-
gatás a kedvezményezetteknek két 
részletben, egyenként 700 lej értékű 
energiakártyák formájában.  

A támogatás az energiaszámlák (elektro-
mos energia, illetve fűtés) kifizetésére hasz-
nálható. A támogatást utalványkártya 
formájában szállítja ki a posta, és év  
végéig lehet felhasználni. Az utalványkár-
tyára azok a nyugdíjasok és fogyatékkal 
élők jogosultak, akiknek a havi jövedelme 
2.000 lej alatti, valamint a szociális segély-
ben részesülő személyek és a családtámo-
gatásban részesülő családok. Az első 
részletet ebben a hónapban kapják meg a 
rászorulók, és június 30-ig fel kell használ-
ják, míg a másodikat szeptemberben vehe-
tik át, azt év végéig használhatják fel. Ezt 
az összeget a folyamatban lévő vagy még 
nem törlesztett számlák kifizetésére fogják 
felhasználni. A kártya több szolgáltató 
számláinak kifizetésére használható, amíg 
az összeg el nem fogy – áll az Európai Be-
ruházások és Projektek Minisztériumának 
honlapján. 

A kártyát a Román Posta kézbesíti min-
denkinek személyesen február 1. és 28. kö-
zött, automatikusan, ezt nem kell külön 
igényelni. Az átvételkor minden támogatott 
aláír egy nyilatkozatot, hogy megkapta a 
kártyát. Ezzel a támogatással minden olyan 
60 év fölötti nyugdíjast, rokkantnyugdíjast, 
súlyos vagy közepesen súlyos fogyatékkal 
élő személyt támogatnak, akinek a jöve-
delme 2.000 lej alatti. A családtámogatási 
és a szociális segélyben részesülő családok 
is jogosultak a kártyára. Azok, akik nem 
rendelkeznek romániai lakcímmel, nem 
kaphatnak kártyát. Ha egy háztartásban 
több jogosult lakik, a támogatás háztartá-
sonként csak egyszer jár. 

Fizetni február 20-tól már lehet a Román 

Postánál, illetve azoknak, akiknek nincs le-
hetőségük elmenni a postára, a helyi pos-
tásnál vagy online is befizethetnek. 
Online is lehet fizetni  
az energiakártyával 

Február 20-tól aktív a posta által működ-
tetett online felületen az a menüpont, ahová 
a szükséges iratokat (energiaszámla, sze-
mélyi igazolvány, energiakártya, esetenként 
adósságérvényesítő igazolás) fel lehet töl-
teni és elküldeni. Így nem kell a postára el-
menni az energiaszámlákat befizetni, azt 
megtehetik a posta-romana.ro felületen is. 

A támogatottak kapnak egy visszaiga-
zoló levelet az e-mail-címükre, ha irataikat 
elfogadták. A fizetési bizonylatot szintén e-
mailen keresztül fogják megkapni. 

Egy kártyával többször is lehet fizetni, 
maximum 8-szor, több energiaszolgáltató-
nak, egészen addig, amíg el nem fogy a kár-
tyáról a pénz. Az energiatámogatás nem 
számít jövedelemnek, ezért nem befolyá-
solja a támogatott személynek járó többi se-
gélyt.  

Ha valaki nem kapja meg a kártyát, de 
úgy érzi, jogosult lenne rá, hívja a 0319966 
postai call center számot, és kérjen felvilá-
gosítást. 

Azok, akik egynél több kategóriába tar-
toznak, csak egyszer kapják meg a támoga-
tást. A kártya szólhat a támogatott személy 
nevén kívül más nevére is. Viszont csak 
olyan személy nevére szólhat a kártya, aki 
a támogatott személlyel egy háztartásban 
lakik. 

Az energiakártyáról nem lehet készpénzt 
felvenni, és csak energiaköltségekre lehet 
használni. A kártyát nem lehet eladni, sem 
eladományozni. Ha a kártyával megpróbál-
nak mást fizetni, mint energiaköltség, azért 
4.500-6.000 lej közötti pénzbüntetés jár. 
(pálosy) Illusztrációnk a küküllőszéplaki óvodában készült   Fotó: Nagy Tibor 



Az évezred elején nagy divat volt a kocsik-
ban levő kazettás magnókat és CD-lejátszó-
kat ellopni. A legtöbb tulajdonos valamilyen 
módon megpróbálta elrejteni ezt a rendszert, 
hogy megelőzze az esetleges anyagi kárt. Vi-
szont az évek során elmaradt ez a jelenség. 
Míg 20 évvel ezelőtt ritkaságszámba ment 
egy-egy ilyen lejátszó, mára már az összes 
autóban sokkal fejlettebb rendszer van beé-
pítve gyárilag, így megszűnt a feketepiac sze-
repe, ezzel együtt pedig a lopások is 
eltünedeztek. Ha napjainkban körülnézünk az 
autókat érintő lopott alkatrészek között, 
akkor a katalizátor az, ami a legtöbb tolvaj 
érdeklődését felkelti, viszont erre nincs házi 
praktika, nincs biztos recept, hogy hogyan 
tudjuk megóvni az autónkat. De egy-egy mé-
diaegységért immáron nem igazán törik fel 
az autókat. Helyette mást tesznek: mindenes-
tül ellopják az autókat. 

Talán hajmeresztő az a tény, hogy egy 

profi autótolvajnak mindössze 16 másod-
percre van szüksége ahhoz, hogy elkössön 
egy gyengébb biztonsági rendszerrel felsze-
relt autót. A gépjármű pedig – átlagosan 
nézve – a második legértékesebb vagyontár-
gyunk, így kiemelten fontos, hogy az meny-
nyire van védve a lopás elől. Van, akinek az 
autó egy munkaeszköz, ami nélkül valóban 
nem lenne képes boldogulni a mindennapok-
ban. Éppen ezért érdemes az extrák helyett 
nagyobb hangsúlyt fektetni a biztonságra. Hi-
szen hiába szép az autónk, és fel van szerelve 
a legmodernebb kényelmi és multimédiás 
extrákkal, ha könnyűszerrel el lehet kötni. Az 
Egyesült Államokból származó statisztikai 
adatok alapján három tényezőt vesznek fi-
gyelembe a tolvajok lopáskor: az egyik az, 
hogy mennyire gyors az autó, a második, 
hogy mennyire értékes és a harmadik, hogy 
mennyire nehéz elkötni. Tehát ha egy autó 
mondjuk nem drága, nem gyors, de könnyen 

ellopható, akkor nagy valószínűséggel célke-
resztbe kerül. Lényegében a tolvajok is úgy 
gondolnak rá, mint egy könnyű pénzszerzési 
lehetőségre. 

Az utóbbi, vagyis a könnyen ellopható ka-
tegóriába tartozik a Hyundai és a Kia. Ebből 
kifolyólag az Egyesült Államokban két jelen-
tős, autóbiztosításokkal foglalkozó pénzügyi 
szolgáltató, a State Farm és a Progressive is 
bejelentette, hogy a jövőben nem köt lopás-
kárra vonatkozó szerződést a 2015 és 2019 
között gyártott Hyundaiokra és Kiákra. A be-
jelentésről a Yahoo Finance számolt be a múlt 
héten. A két biztosító azzal indokolta a dön-
tését, hogy ezek a modellek nem rendelkez-
nek olyan lopás elleni elektronikus 
védelemmel, amely megtalálható más gyár-
tók azonos időszakban készült típusaival. Va-
gyis, ha röviden akarunk fogalmazni, akkor 
a dél-koreai gyártók autóira biztosítást kötni 
kockázatosabb, ezt a plusz rizikófaktort pedig 
az említett két társaság nem hajlandó bevál-
lalni. 

Az egyesült államokbeli Institute for High-
way Safety (IHHS) és a Highway Loss Data 
Insitute (HLDI) 2022 szeptemberi jelentése 
szerint a 2015 és 2019 között gyártott Hyun-
dai és Kia modellekből kétszer annyit loptak 
el, mint például Dodge Charger SRT Hellcat-
ből. Igaz, arról már nem szól a fáma, hogy 
hány Hellcatet és hány Kiát, illetve Hyundait 
értékesítettek. (Aki nem lenne tisztában vele, 
a Dodge Charger SRT Hellcat egy kimondot-
tan drága sportautó legerősebb változata. 
Ettől függetlenül az Egyesült Államokban 
sokat értékesítenek a típusból, de szinte biz-
tosan nem annyit, mint ahány Kiát és Hyun-
dait összesen.) Ugyanakkor a felmérésben 
megjelennek olyan számok is, amelyek már 
teljesen más megvilágításba helyezik a törté-
netet, és igazolják azt, hogy nem kimondott 
rosszindulatról van szó. 

A hatóságok tanulmánya szerint a 2015-ös 
Hyundai és Kia típusok mindössze 26%-ában 
volt elektronikus indításgátló, miközben más 
gyártóknál ez az arány már 96% környékén 
járt. A két szám közötti különbség magáért 
beszél. Ahogyan az is, hogy az elmúlt két 
évben négyszeresére nőtt az ellopott Hyun-
daiok és Kiák száma az Egyesült Államok-

ban. Ha ez még mindig nem lenne elég, a kö-
zösségi médiában megjelentek olyan videók, 
amelyek azt mutatják be, hogy egy teljesen 
hétköznapi USB-kábel vagy egy telefontöltő 
segítségével hogyan kötöttek el autókat. Ter-
mészetesen hasznos a tájékoztatás és a figye-
lemfelkeltés, de az a szomorú, hogy ezek a 
videók lényegében kézikönyvek is lehetnek 
a tolvajoknak arra vonatkozóan, hogy miként 
kell ellopni egy autót. Ilyen tekintetben pedig 
sokkal inkább negatív a kiváltott hatás. Az 
Egyesült Államokban ezzel kapcsolatban is 
vannak statisztikák. Főként a fiatal korosztály 
nézte meg ezeket a videókat – ami önmagá-
ban nem meglepetés, hiszen a tengerentúlon 
is inkább a fiatalok körében elterjedtek a vi-
deómegosztó felületek –, és ezt követően töb-
büknek is kedve támadt egy kis 
kocsikázáshoz, csakhogy nem a saját gépjár-
művükkel. Természetesen nem mindenki tol-
vaj, azonban ezekben a tartalmakban nem 
kínálnak arra megoldást, hogy hogyan lehet 
kivédeni egy-egy ilyen lopást, mindössze azt 
mutatják, hogy miként lehet megvalósítani. 

Ezzel egy időben Matt Moora, a Highway 
Loss Data Insitute elnökhelyettese arról szá-
molt be, hogy a koronavírus-járvány idején 
jóval több autót loptak el, mint korábban. A 
szervezet vezetőségi tagja azt is kiemelte a 
Yahoo Finance-nek tett nyilatkozatában, 
hogy a Hyundaiokat és Kiákat azért lopják el, 
mert kimondottan könnyű megkerülni a gyári 
gyújtási rendszerüket. 

A gyártók bejelentették: keresik a megol-
dást a lopások megakadályozására. A Hyun-
dai például kormányzár beépítését javasolja, 
egyes vállalatok pedig utólagosan beépíthető 
bluetooth által vezérelt indításgátló beszere-
lését vállalják. 

Hozzá kell tenni, hogy az Európában mű-
ködő biztosítók még nem reagáltak, azonban 
ez nem mindenki számára garancia. Minden 
bizonnyal megegyezik az európai és egyesült 
államokbeli Hyundaiok és Kiák gyújtási 
elektronikája. Így annak, akinek ezen két 
gyártótól származó autója van, amely 2015 
és 2019 között készült, érdemes megfontolnia 
egy extrabiztonsági rendszert. Már egy kor-
mányzár is sokat segíthet, valamint elveheti 
a tolvajok kedvét a lopási kísérlettől is. 

2023. február 22., szerda ______________________________________________  TECHNIKA  ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9 

Ha egy beszélgetés során felmerül a kabrió kifeje-
zés, a legtöbb ember lelki szeme előtt megjelenik a 
kultikusnak számító Mazda MX-5. Ez nem is meg-
lepő, hiszen minden generációja töretlen sikernek ör-
vend mind a mai napig. Egy cicomázásmentes, jól 
vezethető sportautóról van szó, amit a hátsókerékhaj-
tása, a remek futóműve és az egyszerűsége miatt nem 
lehet nem szeretni. 

Az egyre szigorodó környezetvédelmi normák fé-
nyében azonban felmerül a kérdés: lesz helye ennek 
a remek autónak a jövőben is? A típus szerelmesei 
számára van egy jó hírünk, a kérdésre az igen a helyes 
válasz. Martijn ten Brink a brit Autocarnak adott in-
terjújában arról számolt be, hogy soha nem fogják el-
engedni az MX-5-öt. Vagyis a típus velünk marad, 
csak nem kizárt, hogy kénytelen lesz elszenvedni bi-
zonyos változtatásokat, estleg nem fogja örökké ben-
zinmotor hajtani. De ezzel együtt is a gyártó arra fog 
törekedni, hogy minden tulajdonságát, amiért szeret-
jük az MX-5-öt, megőrizze. 

Természetesen ez nem lesz könnyű feladat, hiszen 
a típus egyik nagy előnye éppen a súlya, mert egy ki-
mondottan könnyű autóról van szó. Egy túl nehéz 
elektromos vagy akár hibrid hajtás könnyen elveheti 
a kocsi megszokott és szerethető jellegét. Martijn ten 
Brink az említett interjúban azt is bevallotta, hogy 
nem tudja, hogy milyen lesz a következő MX-5, de 
mindenképpen arra fognak törekedni, hogy hűek ma-
radjanak az eredeti koncepcióhoz, és megtartsák 
annak előnyeit. 

Ha a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor nagyon úgy 
fest, hogy a jelenlegi, negyedik generáció, az ND 
még egy darabig a kínálatban fog maradni, viszont 
elképzelhető, hogy készül belőle hibrid változat is. 
Ez pedig már egy jó próba lesz arra vonatkozóan, 
hogy mennyire sikerül megtartani a típus jellegzetes-
ségeit.

Az MX-5 halhatatlan

Túl könnyű Hyundait és Kiát lopni
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

 Hyndai-Kia logó  Forrás: FIFA

Mazda MX-5 koncepció hátulról  Forrás: Mazda

Mazda MX-5 koncepció  Forrás: Mazda 



Csapatban a Maros Sportklub és a BSG végzett az első helyen a Balló 
Ferenc-kupáért kiírt nemzetközi birkózóversenyen, amelyet a marosvá-
sárhelyi sportcsarnokban tartottak vasárnap. 

Tizenkét alakulat képviseltette magát a rendezvényen, közülük tíz 
volt romániai, egy szlovákiai, egy másik pedig Moldáviából érkezett, 
tájékoztatta lapunkat Molnár Andrea edző. Hozzátette: különböző kor-
osztályokban és súlycsoportokokban versenyeztek a 2003 és 2017 kö-
zött született gyerekek, fiatalok, akik benépesítették a ligeti épületet. A 

színvonalra sem lehetett panasz, így az elképzelést (kollégája, Márton 
József javaslatát), hogy az Európa-bajnok és kétszeres világbajnoki 
ezüstérmes, illetve többszörös országos bajnok Balló Ferencre irányít-
sák a figyelmet, a ma már idős sportember pályájához méltó módon si-
került megvalósítani. 

A csapatversenyben az egyéni eredményeiket összesítő Maros Sport-
klub, valamint a BSG közösen foglalta el az első helyet Székelyudvar-
hely képviselői, valamint a Moldáviából érkezett sportolók előtt. 
Marosvásárhelyről még egy sportszervezet, az Iskolás Sportklub mérette 
meg magát az erőpróbán, közölte Molnár Andrea. (F.A.) 

Elhunyt  
Lendvai Miklós 

 
Negyvenhét esztendősen elhunyt 

Lendvai Miklós 23-szoros váloga-
tott labdarúgó. 

Az egykori futballista 1991-ben 
Zalaegerszegen kezdte pályafutá-
sát, majd Franciaországban a Gi-
rondins Bordeaux, Svájcban pedig 
a Lugano csapatában szerepelt. Ké-
sőbb, Magyarországra visszatérve 
1998-ban a Ferencváros játékosa 
lett, ezt követően pedig újabb légiós 
évek következtek Belgiumban és 
Cipruson. 

Külföldi csapatai után Győrben, 
majd az élvonalban utoljára ismét 
Zalaegerszegen játszott. Edzőként 
két időszakban is irányította szülő-
városa csapatát. 

A rendkívül harcos és kemény 
stílusáról ismert középpályás 1996-
ban Csank János kapitánykodása 
idején mutatkozott be a magyar vá-
logatottban, amelyben 23 alkalom-
mal kapott lehetőséget. 
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Együttes marosvásárhelyi csapatsiker a Balló Ferenc-kupán 

Fotó: Nagy Tibor

Továbbra is győzelem nélkül 2023-ban a Sepsi OSK
 
Pontot szerzett a Botosáni FC ott-

honában a Sepsi OSK a labdarúgó 
Szuperliga 26. fordulójában, a mér-
kőzés után mégis nagyobb volt a hi-
ányérzet, mint az elégtétel. Egyrészt 
a zöldasztalnál megszerzett három 
ponttól eltekintve pályán még nem 
tud ilyen hozományt felmutatni 
idén az OSK, másrészt a bajnoki 
szünet előtti formának a nyomait is 
alig találjuk a csapatnál. Továbbá ez 
a meccs így is simán megnyerhető 
lett volna, ha... A végén azonban 
csak az eredmény számít. 

Meglepetésre a hírek szerint sé-
rült Niczuly nélkül lépett pályára a 
Sepsi OSK, és noha a kezdő kapus-
tól is láttunk már nagy hibákat, 
Began teljesítményén jól érezhető 
volt a meccsek hiánya. Szintén ki-
hagyta Bergodi a csapatból Dimit-
rovot, ez viszont jó döntésnek 
bizonyult, Bălașa balhátvédként 
jobban teljesített, középen Tamás 
Márk pedig nagyobb biztonságot 
adott. A középpályáról azonban na-
gyon hiányzik a sérült Rodriguez, a 
helyére beküldött Francisco Junior 

nagyon sokat hibázik, és amikor 
megkapja a labdát, az esetek 90%-
ában azonnal a saját kapuja felé for-
dulva hátrapasszol. A csatársorban 
Ștefănescu hiányát pedig eddig 
senki nem tudta pótolni. 

Nehezen találta a ritmust az OSK, 
az első helyzeteket a házigazdák 
hagyták ki 7. percben. Matei rossz 
passzal indította az ellenfelet, s Ta-
másnak az ötösön kellett blokkolnia 
a fiatalabbik Mihai Romant. A szög-
letlabdát Sadiku sarkazta, s a rövid 
kapufát találta el. A válasz a 13. 
percben érkezett, Rondón 10 méte-
res lövését Mutombo blokkolta. 
Hosszú ideig állóháború zajlott a 
középpályán, de a 30. percben egy 
szépen vezetett bal oldali akció 
során Aganović az érkező Matei elé 
tálalt, akinek 13 méteres lövésébe 
Pap csak beleérni tudott, ám a gólt 
nem tudta megakadályozni (0-1). 
Ezt követően a botosániak erőtelje-
sen kitámadtak, és a 41. percben 
Dragu távoli lövését Began nagyon 
bizonytalanul hárította. Szünet előtt 
két perccel Matei kihagyhatatlan 
gólpasszt adott Šafrankónak, aki 
bűnös könnyelműséggel 10 méterről 
belelőtte a teljesen kiszolgáltatott 

Papba, és ez azonnal megbosszulta 
magát: Patache 30 méterről jobb ol-
dalról lövésre szánta el magát, a lab-
dát egy valamirevaló kapusnak 
hárítania illett volna, Began azonban 
későn és határozatlanul mozdult rá, 
így zörrent a háló (1-1). 

A második félidő nagyon gyor-
san rémálommá változott az OSK 
számára, hiszen az 57. percben tíz 
emberrel maradt, miután Păun meg-
kapta a második sárga lapját (te-
gyük hozzá: mindkettőt könnyű 
kézzel ítélte Popa játékvezető). 
Ezek után többnyire védekezni 
kényszerültek a szentgyörgyiek, a 
63. percben Roman II 8 méterről, 
szögből fölélőtte, a 71. percben 
pedig Dican fejesét a jobb alsóból 
szedte össze Began. Néhányszor 
azonban az OSK is próbálkozott, 
bár a szó szoros értelmében vett 
helyzetig nem jutott el, Tudorie a 
75. percben csúfot űzött egy poten-
ciálisan ígéretes akcióból, a 75. 
percben pedig Aganović lőtte csú-
nyán fölé 16 méterről. A vége felé 
az emberhátrányban játszó OSK 
egyre ízléstelenebbül kezdte húzni 
az időt, ám így is, ahogy szinte már 
megszokhattuk, a hosszabbítás per-
ceiben nagyon közel állt a vereség-
hez. A 90+2. percben Pinson a 

kapufát találta el közelről, a 90+5. 
percben pedig ugyanő hat méterről 
lőtte rá, ám ezúttal Began hárított. 

Négy fordulóval az alapszakasz 
befejezése előtt a Sepsi OSK-nak öt 
pont előnye van a felsőház utolsó 
helyén a követőivel szemben, és 
ismét felvetődik a kérdés, hogy a 
teljesen kilátástalan 6. hely helyett 

nem sokkal jobban járna-e a hete-
dikkel? Hiszen előbbi sehová sem 
vezet, utóbbiról osztályozót vív-
hatna az európai kupaszereplés jo-
gáért... 

A 27. fordulóban a Sepsi OSK 
szombaton délután fél háromtól fo-
gadja a Nagyszebeni FC Hermann- 
stadt együttesét.

Fotó: a Botosáni FC közösségi oldala 

Érmesek a Balló Ferenc-kupáért kiírt tornán 
Maros Sportklub: 
* arany: Böjthe Benjámin, Vodă Leon, Pop Ibolya, Révész Erik, 

Maxim Bence, Révész Alexander, Catrinoiu Denisa; 
* ezüst: Boca Miklós, Pop Izabela, Márton Balázs, Katona Márk, 

Iacob David, Márton Tamás, Nagy Mihaela, Catrinoiu Benone; 
* bronz: Mureșan Denisa, Boca George, Csont István, Soós Kevin, 

Nagy Botond, Hubman József, Duță Flavius. 
BSG: 
* arany: Barabás Rianna, Flocea Valeria, Butyurka Ákos, Barabás 

Árpád, Budău Ștefan, Kurta Sándor, Galambodi Sebastian; 
* ezüst: Flocea Andrei; 
* bronz: Kádár David. 
Iskolás Sportklub: 
* arany: Barabás Anna, Man Yanis, Nagy István, Kelemen Márk, 

Oprica David; 
* ezüst: Dragoș Cezar, Szilágyi Róbert, Nedesian Eduard, Man 

David, Baciu Luca; 
* bronz: Peterlaceanu, Duma Anemona, Peres Kristóf, Semco 

Alex, Man Andrei, Blaga Darius, Negura Andrei, Mihaiu David, 
Sămărghițan Denis. 

Legyőzte az éllovas Diósgyőr a vendég Pécset 
A listavezető Diósgyőri VTK hazai pályán 3-2-re legyőzte a tabella 

harmadik helyén álló Pécset a magyar labdarúgó NB II 24. fordulójának 
hétfői zárómérkőzésén. 

Az első félidő végén a miskolci együttes szerzett vezetést tizenegyes-
ből, de a vendégek még a szünet előtt egyenlítettek. Fordulás után aztán 
felőrölte ellenfelét a Diósgyőr, amely a hajrához közeledve öt perc alatt 
két gólt szerzett, s bár emberhátrányban játszotta végig az utolsó 10 
percet, a három pontot így is sikeresen otthon tartotta. 

Ezzel a DVTK 55-re növelte pontjai számát, míg a második helyen 
álló MTK Budapestnek 50, a harmadik Pécsi MFC-nek 43 pontja van. 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Szuperliga, 26. forduló: Botosáni FC – Sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK 1-1 (1-1). 
Botosán, városi stadion, veezette: Cătălin Popa (Pitești) – Mircea 

Grigoriu (Bukarest), Marius Marchidanu (Brăila). Tartalék: Andrei An-
tonie (Bukarest). Ellenőr: Liviu Ciubotariu (Galac). Videóbíró: Horia 
Mladinovici (Bukarest). Segéd-videóbíró: Ionel Dumitru (Gherghița). 

Gólszerzők: Patache (45.), illetve Matei (30.). 
Sárga lap: Dragu (57.), Sadiku (57.), Mailat (82.), illetve Păun (9.), 

Began (90+7.). 
Kiállítva: Păun (54.) 
Botosán: Pap – Patache, Mutombo, Șeroni (31. Zabou), Țigănașu, 

Dican, Sadiku, Ivanov, Dragu (61. Golofca), Roman II (83. Pinson), 
Mailat (83. Roman I). 

Sepsi OSK: Began – Bălașa, Ciobotariu, Tamás, Ispas (46. Dumit-
rescu), Aganović, Fr. Junior (90+6. Ňinaj), Păun, Rondón (60. Papa), 
Matei (74. Tudorie), Šafranko.A tabella 

1. FCV Farul              26          16      7        3            49-25          55 
2. CFR 1907               26          17      2        7            41-23          53 
3. FCSB                      26          14      6        6            43-30          48 
4. Rapid 1923             26          13      7        6            35-22          46 
5. CSU Craiova          26          13      6        7            33-25          45 
6. Sepsi OSK              26          10      8        8            42-24          38 
7. U 1948 Craiova      26          9        6        11          31-30          33 
8. Petrolul 52              26          10      3        13          24-34          33 
9. Botosán                  26          7        10      9            27-38          31 
10. Chindia                 26          7        9        10          31-37          30 
11. Hermannstadt*     26          9        8        9            27-26          26 
12. Voluntari               26          6        8        12          23-31          26 
13. CFC Argeș            26          6        8        12          20-37          26 
14. Kolozsvári FCU   26          5        10      11          20-33          25 
15. UTA                     26          5        9        12          24-35          24 
16. Mioveni                26          3        9        14          19-39          18 
* 9 büntetőpont levonva 

Eredményjelző 
Szuperliga, 26. forduló: Botosáni FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 

1-1, FCU 1948 Craiova – FC Voluntari 2-1.

Bálint Zsombor 



ADÁSVÉTEL 

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (18667-I) 

TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán, 
házhoz szállítva. Tel. 0757-626-019. 
(18831) 

LAKÁS 

KIADÓ egyszobás lakás a Liviu Reb-
reanu utca 1. szám alatt, a főtérhez 
közel. Tel. 0740-054-001. (18675-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 
bármilyen javítást, benti munkát, fes-
tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 
bármiben rendelkezésükre állunk! 
Tel. 0767-837-782. (18810) 

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cse-
répből vagy lemezből, hidroizolációt, 
meszelést és bármilyen javítást. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. 
Tel. 0745-680-818, Csaba. (18807-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18781-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Szomorú szívvel emlékezünk 
február 22-én ifj. VAJDA 
LAJOSRA halálának 5. év- 
fordulóján. Nyugodj békében! 
Emlékét örökre megőrzi 
családja. (18798) 
 

Szomorú szívvel emlékezünk 
február 22-én a drága 
édesanyára, anyósra, nagy- 
mamára, dédmamára, test- 
vérre, a marosszentkirályi 
HORVÁTH ROZÁLIÁRA, aki 
egy éve távozott, 101. évében, 
szerettei köréből. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Szerető családja. (18800) 
 
 
Fájó szívvel emlékezünk és 
emlékeztetünk id. ASZALÓS 
FERENCZRE halálának hetedik 
évfordulóján. Isten nyugtassa 
békében! 
Szerettei. (mp.-I) 
 
 
„Köszönjük neked, Uram, 
hogy ő a miénk volt, és az is 
marad, mert aki szerettei 
szívében él, az nem hal meg, 
csak távol van.” (Szent 
Ágoston) 
Kegyelettel és soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk a 
gernyeszegi PAPP IBOLYÁRA 
elhunytának ötödik évfor- 
dulóján. 
„A szeretet soha el nem 
múlik.” (1 Kor. 13,5) 
Szerettei. (-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett édesanyánk, nagy-
mama, dédmama, anyós, 

HENNING AGNETA 
szül. SOMAI ÁGNES 

életének 83. évében megpihent. 
Drága halottunk temetése feb-
ruár 24-én, pénteken 13 órakor 
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. 
Búcsúznak tőle leányai: Hanne-
lore és Ursula családjukkal. 
(18805-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a hőn szeretett édesapa, testvér, 
bátya, rokon, jó barát és szom-
széd,  

NAGY ALBERT  
nyárádszeredai lakos,  

az árvagyerekotthon volt gond-
noka, türelemmel viselt betegség 
után, életének 93. évében, 2023. 
február 17-én elhunyt. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (p.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot 
hirdet KAPUSI állás betöltésére. Bővebb információ az 
ms.sapientia.ro honlapon. (sz.) 
EGYESÜLETEK ALAPÍTÁSA, ÜGYINTÉZÉSE. Tel. 0729-567-
876. (18745-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács részvétét fejezi ki  
az elhunyt NAGY GYŐZŐ családjának. 

 
Polgármesteri megbízatása 
alatt (1992-1996) 
felelősséggel végezte a 
munkáját, hozzájárulva a 
város fejlődéséhez. 
 
NAGY GYŐZŐT  
megbecsülték és tisztelték, 
akikkel együtt dolgozott, 
elkötelezettsége és felelős 
magatartása példa marad 
mindenki számára. 
 
Őszinte részvétünk a 
gyászoló családnak! 
 
Emléke legyen áldott! (sz.-I)

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.  
Ingyenes 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)

EGYEDI AJÁNLAT: 
Eladó 33 ár telek Kisszederjesen. Belterület. 
Építkezésre és gazdálkodásra is kitűnő. Személyes használatra is 
megfelel, és bérbe adható turistaházak építésére is ideális,  
egyenes terep. 
Villanyáram- és gázvezetékhez való csatlakozó van a telek út 
menti sarkánál, kút a telken. 
A 3304 m2-es telken gyönyörű gyümölcsös is létesíthető, vagy 
áfonya, szeder, málna és folytontermő eper is jól termeszthető.  
A föld megműveléséből származó kereskedelmi haszon sokkal 
nagyobb, mint az eladási ára. 
Irányár: 3,25 euró/m2. Az eladási ár, a jó ízlés határain belül, 
enyhén alkudható. 
Részletes információk elérhetők a 0749-521-125-ös 
telefonszámon. (67094)

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal 
közleményei 

 
Szászrégen  önkormányzata közli az érdekeltekkel, hogy 
kérvényezte az Önkéntes gyűjtőközpont létrehozása 
Szászrégenben, Maros megyében című projektre a 
környezetvédelmi engedélyt. A projektet Szászrégenben, a  
Gurghiului  – Görgényi utcában, szám nélkül, Maros megyében 
tervezi az önkormányzat kivitelezni.   
A tervezett projektről a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Felügyelőség  Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti 
székhelyén, hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra 
között, valamint a projektgazda irodájában, Szászrégenben, a 
Petru Maior tér 41. szám alatt, hétfőtől péntekig 9-13 óra között 
lehet felvilágosítást  kérni. A lakossági észrevételek postai úton 
is benyújthatók: Marosvásárhely, Hídvég utca 10., e-mail: 
office@apmms.anpm.ro vagy fax: 0265/314-985. 
 

** 
 
Szászrégen önkormányzata közli az érdekeltekkel, hogy 
kérvényezte A víz- és csatornahálózat bővítése Szászrégenben, 
Maros megyében című projektre a környezetvédelmi engedélyt. 
A projektet a  Codrului, Grigorescu, Molidului, Bartók Béla, Mihai 
Viteazu, Arenei, Autobuzului, Argeșului, Iernuțeni, Cerbului, 
Mihai Eminescu, Vânătorilor, Gării, Kemény János utcákban 
tervezi az önkormányzat kivitelezni.   
A tervezett projektről a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Felügyelőség  Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti 
székhelyén, hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra 
között, valamint a projektgazda irodájában, Szászrégenben, a 
Petru Maior tér 41. szám alatt, hétfőtől péntekig 9-13 óra között 
lehet felvilágosítást  kérni. A lakossági észrevételek postai úton 
is benyújthatók: Marosvásárhely, Hídvég utca 10., e-mail: 
office@apmms.anpm.ro vagy fax: 0265/314-985. 



Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezettként aláírta 
a 2022. december 22-én kelt 146076. sz. Támogatási szerződést, amely A társasházak közepes 
mértékű energetikai felújítása Marosvásárhely Megyei Jogú Városban (II. Tétel) elnevezésű, és a 
C5-A3.1-321 kóddal azonosított projekt megvalósítását célozza a Nemzeti Helyreállítási és  
Rezilianciaépítési Terv (Planul Naţional de Redresare si Rezilienţă ‒ PNRR/NHRT) Felújítási hullám 
elnevezésű 5. Komponense keretében. A projekt közelebbről A társasházak energiahatékonyságának 
és rezilienciájának a növelését célzó támogatási terv elnevezésű 1. Komponenstengely egyik  
Műveletének a része, amelynek jele A3, elnevezése pedig A társasházak közepes vagy nagymértékű 
energetikai felújítása. 

 
A projekt célkitűzése: A társasházak közepes mértékű energetikai felújítása Marosvásárhely 

Megyei Jogú Városban (II. Tétel) elnevezésű projekt az alábbi címeken található tömbházakra 
vonatkozik, amelyeknek bruttó alapterülete összesen 12 000,77 m2: 

Liviu Rebreanu utca 33A szám, Nicolae Bălcescu utca 29. szám, Győzelem tér 24. és  
25. szám, Vasile Lucaciu utca 9-11. szám, Reșița utca 6AB szám. 

 
Az épületeken az energiahatékonyság növelése érdekében javasolt munkálatokat fogunk 
elvégeztetni. 
 
A projekt összértéke: 14 060 133,34 lej. 
 
A projekt megvalósításának az időtartama: 24 hónap, 2022. december 22-től 2024.  

december 31-ig.
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 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, 

a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi labo-
ratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári 
alapból származó összeggel februárra ártámogatott (ingyenes) or-
vosi analízisek elvégzésére. Ehhez szükséges küldőpapír a család-
orvostól/szakorvostól.  

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

Március 3-án, 4-én és 5-én este 7 órától lesz még lehetőség 
megtekinteni az előadást.

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezettként aláírta 
a 2022. december 22-én kelt 14146. sz. Támogatási szerződést, amely A társasházak közepes mértékű 
energetikai felújítása Marosvásárhely Megyei Jogú Városban (I. Tétel) elnevezésű, és a C5-A3.1- 
196 kóddal azonosított projekt megvalósítását célozza a Nemzeti Helyreállítási és Rezilianciaépítési 
Terv (Planul Naţional de Redresare si Rezilienţă ‒ PNRR/NHRT) Felújítási hullám elnevezésű 5. 
Komponense keretében. A projekt közelebbről A társasházak energiahatékonyságának és  
rezilienciájának a növelését célzó támogatási terv elnevezésű 1. Komponenstengely egyik  
Műveletének a része, amelynek jele A3, elnevezése pedig A társasházak közepes vagy nagymértékű 
energetikai felújítása. 

 
A projekt célkitűzése: A társasházak közepes mértékű energetikai felújítása Marosvásárhely 

Megyei Jogú Városban (I. Tétel) elnevezésű projekt az alábbi címeken található tömbházakra  
vonatkozik, amelyeknek bruttó alapterülete összesen 17 880,26 m2: 

Nicolae Bălcescu utca 50.-54. szám, Hadsereg tér 38 AB szám, Szabadság utca 103  
AB szám, Ialomiței utca 8 AB szám, Nicolae Bălcescu utca 48. szám. 

 
Az épületeken az energiahatékonyság növelése érdekében javasolt munkálatokat fogunk  
elvégeztetni. 
 

A projekt összértéke: 20 948 559 lej. 
 
A projekt megvalósításának az időtartama: 24 hónap, 2022. december 22-től 2024.  
december 31-ig.


