
Az A3-as erdélyi autópálya Marosvásárhely–Nyárádtő közötti
szakaszának, valamint a bekötőút építésének a munkálatait
határidő előtt befejezte a Strabag építőcég. Kevesebb mint
másfél év alatt sikerült kilenc kilométernyi gyorsforgalmi
szakaszt megépíteni, amit december 6-án, hétfőn délután
megnyitottak a közúti forgalom előtt. 

A csomópont és bekötőút révén Marosvásárhely bekerül az épülő
gyorsforgalmi úthálózat vérkeringésébe, ugyanakkor a tervek szerint a
nyárádtői körforgalomnál megszűnne a zsúfoltság. Remélhetőleg a ma-
rosvásárhelyi Metro áruház előtti körforgalomnál nem alakulnak ki vé-
geláthatatlan torlódások. Az A3-as autópálya része az a 4,5 km-es
szakasz, amely Nyárádtő és Marosvásárhely között épült, a négysávos
bekötőút pedig, amely a Metro áruház melletti felhajtó révén kapcsolja

Spekuláció 
A hírportálok, hírtévék központi témája ma sem egyéb, mint a vi-

lágjárvány – tiltakozó megmozdulásokkal, politikai botrányokkal,
tűzesetekkel fűszerezve –, amely hullámról hullámra terjedve tartja
rettegésben az emberiséget. 

Pedig a nyár elején a román államfő azzal kérkedett, hogy Ro-
mánia „gyakorlatilag” legyőzte a pandémiát, és a nyári szabadsá-
gok alatt engedményeket hozott az ezzel foglalkozó bizottság.
Csakhogy a fránya vírus nem vett tudomást az elnöki nyilatkozatról,
és újabb „hullámokat”, különböző mutánsait zúdította a világ nya-
kába.

Újabban az úgynevezett omikron variáns tartja sakkban a világot,
a szakemberek szerint sokkal fertőzőbb, és gyorsabban terjed min-
den eddigi változatnál. Ennek megfelelően az államok egyre-másra
hozzák a megszorító intézkedéseket. Amit nem fogadnak békés nyáj-
ként az emberek, és elégedetlenségüknek erőszakba torkolló utcai
tüntetéseken adnak hangot szerte Európában.

Mindenki emlékszik, hogy a múlt év elején, nem sokkal azután,
hogy a SARS-CoV-2 vírus megkezdte „világ körüli útját”, halált és
rettegést terjesztve, Bill Gates amerikai milliárdos, a Microsoft ala-
pítója kijelentette, hogy a Covid–19-pandémia, ha nem 2022 elején,
de jövő őszre véget ér. 

Mielőtt azonban megkönnyebbülten fellélegezhettünk volna, 

(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)
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A megye leg-
korszerűbb iskolái
Az utóbbi száz év legnagyobb okta-
tásfejlesztési beruházását valósítják
meg Kerelőszentpálon – mondta la-
punknak Kedei Előd iskolaigazgató. 
____________6.
A nagy akku 
a lényeg?
A strapabíróság és a hatalmas akku-
mulátor tartozik a telefon erősségei
közé. Nem ez lesz az az eszköz, ame-
lyik elfuttatja a legújabb játékokat,
vagy amelyik a legjobb fényképeket
fogja készíteni. A kijelző mérete 6,25
colos, ami manapság már közepesnek
nevezhető.
____________9.

Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska

Átadták a Marosvásárhely–Nyárádtő közötti autópálya-szakaszt 
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Karácsonyi és újévi népszokások Marosszéken

Érdekesnek ígérkező eseményre kerül sor ezen a héten
Marosvásárhelyen. Az Erdélyi Hagyományok Háza Ala-
pítvány szervezésében december 9-én, csütörtökön dr. Ba-
rabás László néprajzkutató tart előadást Karácsonyi és
újévi népszokások Marosszéken címmel.

A karácsonyi ünnepkör a dramatikus népszokások elő-
adásának egyik jelentős alkalma. A betlehemezés, Jézus
születésének színjátékszerű előadása az egyik legismertebb
közülük, s még manapság is sok helyen élő népszokás. Dr.
Barabás László néprajzkutató évtizedek óta gyűjti a dra-
matikus népszokásokra vonatkozó adatokat Erdély-szerte,
de leginkább Marosszék, Sóvidék falvaiban. Több kötete,
számos tanulmánya is megjelent ebben a témában, vala-
mint fénykép- és filmfelvételeken is megörökítette a gyűj-
tött anyagot. Marosszék karácsonyi és újévi népszokásairól
szóló előadása ízelítőt nyújt eredményes, szakszerű mun-
kásságából, és a résztvevők három néprajzi kisfilmet is

megtekinthetnek – az 1990-es években készült felvételeket
az illyésmezei betlehemes játékról, a nyárádselyei istváno-
zásról, valamint a szászcsávási óesztendei szokásról, a tü-
zeskerék-gurításról. Barabás László a filmeket Miholcsa
Gyulával, a Román Televízió magyar adásának munkatár-
sával közösen készítette – olvashatjuk az esemény beha-
rangozójában.

A december 9-én, csütörtökön 18 órakor kezdődő elő-
adásra az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székhá-
zában, a Sáros (Târgului) utca 1. szám alatt kerül sor. A
helyek száma korlátozott, a részvétel előzetes bejelentke-
zéshez kötött, és csak zöldigazolvánnyal rendelkező jelent-
kezők vehetnek részt az eseményen. A jelentkezési
határidő: december 8. (szerda), a jelentkezéseket a 
szentgyorgyi.andrea@ehh.ro e-mail-címre várják.

Az esemény plakátján szereplő fényképeket Bálint Zsig-
mond készítette: Barabás László előadás közben (Folkfó-
rum, 2021. szeptember 25.), valamint betlehemezés
Illyésmezőben (1992).

Beutazási nyomtatvány 
a Romániába utazóknak

Beutazási nyomtatványt kell
december 20-tól kitölteniük a
Romániába beutazó személyek-
nek – jelentette be vasárnap
Raed Arafat katasztrófavédelmi
államtitkár.

Az államtitkár és Alexandru Rafila
egészségügyi miniszter vasárnap saj-
tótájékoztatón tájékoztatta a közvéle-
ményt azokról az intézkedésekről,
amelyeket Románia karácsony előtt
kíván bevezetni a járvány terjedésének
a megfékezésére.

Arafat emlékeztetett arra, hogy a
beutazási formanyomtatványt (Pas-
senger Locator Form) sok ország be-

vezette már. Ez abban segíti a hatósá-
gokat, hogy szükség esetén felvehes-
sék a kapcsolatot a határátlépés után a
beutazó személyekkel.

„A nyomtatvány kitöltésére azért
van szükség, mert tudnunk kell, hogy
hol keressük azokat, akik esetleg fer-
tőzöttekkel érintkeztek. Megtudhatjuk
tőlük azt is, hogy kik ültek mellettük
a buszon vagy repülőn, amikor beutaz-
tak az országba. Tehát ez a nyomtat-
vány a járványügyi vizsgálat lefolyta-
tásában segít” – idézte Arafatot az
Agerpres hírügynökség.

Alexandru Rafila közölte: hamaro-
san kötelezővé teszik a 48 óránál fris-

sebb PCR-teszt bemutatását Románia
határain azok számára, akik az EU-n
kívülről érkeznek az országba. Hozzá-
tette: akik nincsenek beoltva, azoknak
kötelező tíz napra karanténba vonul-
niuk.

A miniszter kijelentette: az EU tag-
országaiból érkezőktől továbbra is az
EU-s digitális covid-igazolványt kérik
a határnál. Akik nincsenek beoltva,
vagy nem estek át az elmúlt hat hó-
napban a betegségen, és a vörös zó-
nába sorolt országból érkeznek, 72
óránál nem régebbi PCR-teszt felmu-
tatásával tíz napra, teszt nélkül 14
napra kerülnek karanténba.

Vokálszimfonikus hangverseny
December 9-én, csütörtökön 19 órától vokálszimfonikus
hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében.
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes karát és
szimfonikus zenekarát vezényli és orgonán játszik Ni-
colae Moldoveanu svájci művész. Szólisták: Roxana
Oprea – hegedű, Puja Barna – trombita, Sántha Éva –
fuvola, Major Zalán – oboa. Műsoron: Bach-, Händel-,
Stölzel-művek.

Előadások az Ariel színházban
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
december 8-án, szerdán 18 órakor a Fogadó a kíváncsi
hörcsöghöz című mesejátékot lehet megtekinteni
Sramó Gábor rendezésében. 10-én, pénteken 14 órától
a Viszlek magammal című interaktív diákelőadás van
műsoron. Az előadásokra a korlátozott helyek száma

miatt előzetesen helyet kell foglalni: a diákelőadásra a
rablopandur@yahoo.com e-mail-címen vagy a 0747-
942-181-es telefonszámon, a mesejátékra a 0740-566-
454-es telefonszámon naponta 9–13 óra között. A 12
évnél idősebb nézők a védettség bizonyításával vehet-
nek részt az előadásokon, a maszk viselése 6 év fölött
kötelező.

Love God – Ama Deus – Remem-
bering Mozart! kamarazeneest

Love God – Ama Deus – Remembering Mozart! (Sze-
resd Istent! – Ama Deus – Mozartra emlékezve) címmel
tartanak kamarazeneestet december 7-én, ma 19 órá-
tól a Kultúrpalota kistermében. A Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia és a Romániai Mozart Társaság közös
szervezésében zajló esten fellépnek a Romániai Mo-
zart Társaság énekversenyének győztesei: Florina Dan
(szoprán), Mihai Damian (bariton) és Fazakas Tamás
(bariton), zongorán kísér: Adelina Sabău és Ioana 
Voaideş. Műsoron: Mozart-művek.

IDŐJÁRÁS
Csapadékos idő
Hőmérséklet:
max.30C
min. 0 0C

Ma AMBRUS, holnap 
MÁRIA és EMŐKE napja.
MÁRIA: bibliai eredetű női név.
Jelentése megfejtetlen, vitatott.
EMŐKE: régi magyar személy-
névből származik, az emő szó 19.
századi felújítása -ke kicsinyítő
képzővel. Jelentése: szopó, cse-
csemő.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. december 6.

1 EUR 4,9483
1 USD 4,3786

100 HUF 1,3562
1 g ARANY 250,8945

Zöld zónában Marosvásárhely
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai sze-
rint Marosvásárhelyen jelenleg 1,58 ezrelék a koronavírus-
fertőzöttségi arány. Ezzel a megyeszékhely a sárga
zónából a zöldbe került. A megye 11 községe még a vörös
zónához, három város – Szováta, Dicsőszentmárton és
Nyárádszereda –, valamint 13 község a sárga zónához tar-
tozik.

Adománygyűjtés a Kultúrpalotában
A Marosszéki Közösségi Alapítvány csapata december 
8-án, szerdán 18 órától a Kultúrpalota kistermében meg-
szervezi a Marosvásárhelyi Adományozói Kör találkozóját.
Az eseményen három, támogatásra váró projektet mutat-
nak be: Lovasterápia – hatékony rehabilitációs módszer
fogyatékkal élő vagy krónikus betegségben szenvedő
gyermekek számára (Art Equest Therapy); A város segít
– oktatás a hátrányos helyzetű gyermekek számára 
(Divers Egyesület); Segíts felnevelni egy fát! 
(Pando Egyesület). A találkozó az interneten, élő közvetí-
tésben is követhető. Bővebb tájékoztatás: https://www.fa-
cebook.com/events/393305855588640 

Látó-nívódíjak, 2021
Idén harmincadik alkalommal osztja ki a Látó szépirodalmi
folyóirat szerkesztősége a lapban publikált szerzők közül
válogatva évzáró nívódíjait. A nívódíj 2019-től az ezer dol-
lárral járó Jackovics-díjjal bővült, amelyet a legjobb dráma
szerzőjének oszt ki a szerkesztőség. A nívódíjak átadására
december 9-én, csütörtökön 18 órától kerül sor a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban. 2021-ben Babiczky Tibor, Hor-
váth Péter, Imre Eszter és Nagy Zalán veheti át a
Látó-nívódíjjal járó pénzjutalmat. A Jackovics-díj idei nyer-
tese Ioana Hogman. Az est házigazdája: Vida Gábor. Ioana
Hogman Szeretem a szusit című drámáját Codău Annamá-
ria, Demény Péter, Láng Zsolt és Kovács András Ferenc ol-
vassa fel.

Karácsonyi vásár 
A Delikates Accessories és a Herbio idén is megszervezi
közös karácsonyi vásárát, a Craft Christmast a Kultúrpalo-
tában. A különleges, egyedi tervezésű dizájnertermékek vá-
sárát december 10-11-én, pénteken és szombaton
kereshetik fel az érdeklődők a Kultúrpalota előterében, ahol
a különleges hangulatot több mint 20 kiállító biztosítja. A
vásár december 10-én 15 órától 20 óráig, 11-én 10 órától
19 óráig tart nyitva, a járványügyi szabályok betartásával
látogatható.

Nyilatkozat méhészek számára 
December 31-ig frissíthetik adataikat a Maros Megyei Ál-
lattenyésztési Hivatalnál (OJZ – Oficiul Judeţean de Zoo-
tehnie) bejelentett méhcsaláddal rendelkező méhészek az
illetékes hatósághoz leadott, illetve online formában elkül-
dött nyilatkozattal. A hivatalosan még be nem jegyeztetett
méhcsaládokat ajánlatos bejelenteni és a megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság által
engedélyeztetni – tájékoztatja az érintetteket közösségi ol-
dalán Balde Ernő, az Erdélyi Magyar Méhészegyesület el-
nöke. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

7.,kedd
A Nap kel 

7 óra 52 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 341. napja, 
hátravan 24 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Az EU bővítése jelenti 
Európa jövőjének kulcsát

Az Európai Unió (EU) bővítése jelenti Európa jövő-
jének kulcsát – hangoztatta a Konferencia Európa
jövőjéről – A bővítés a jövő kulcsa? című hétfői bu-
dapesti nemzetközi fórumon Varga Judit igazság-
ügyi miniszter.

Mint mondta, a magyar kormány számára kiemelt jelentő-
séggel bír az EU bővítése. Európának be kell látnia, hogy a
Nyugat-Balkán földrajzilag, történelmileg és gazdaságilag is
„az európai család” része – emelte ki.

Varga Judit az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc
Összehasonlító Jogi Intézet által szervezett konferencián úgy
vélekedett, hogy az EU-t több válság is sújtotta az elmúlt évek-
ben, és Brüsszel ezekre nem mindig tudott megfelelő választ
adni: túl gyakran döntöttek úgy, hogy a központosítás a válasz,
anélkül, hogy körültekintően és őszintén konzultáltak volna
az unió alapját képező tagállamokkal.

A magyaroknak azonban mindig világos volt, hogy Európa
igazi ereje a tagállamok sokszínűségekben rejlik, nem pedig
hamis utópiákban – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve: a kü-
lönböző nemzeti alkotmányos identitások nélkül nincs Euró-
pai Unió sem.

Európának ezért vissza kellene térnie a józan ész útjára, és
be kellene látnia, hogy az erős tagállamok nem a probléma,
hanem a megoldás részét képezik – jegyezte meg.

Varga Judit szavai szerint Brüsszelnek fel kell hagynia a
tagállamok elidegenítéséhez vezető gyakorlatával, emellett
„eljött végre az ideje, hogy új országokat is üdvözöljünk a kö-
zösségünkben, és erősebb nemzeteken álló, erősebb EU-t épít-
sünk fel”.

Mint felidézte, a közép-európai országok már megtapasz-
talták, hogy „a csatlakozás útja néha göröngyös”.

A „túlburjánzó” brüsszeli bürokrácia képes néha kiemelt fo-
lyamatokat lassítani, a Juncker-bizottság idején ráadásul a po-

litikai akarat is hiányzott az új tagok felvételére – jegyezte
meg a miniszter, hozzáfűzve azonban: örömteli fejlemény,
hogy a Nyugat-Balkán stabilitása a von der Leyen-bizottság
prioritásává vált.

Magyarország mindig elkötelezett támogatója volt az EU
bővítésének, ennek kiváló példája a Horvátország csatlakozá-
sáról szóló tárgyalás, amelynek lezárására éppen a 2011-es
magyar EU-elnökség alatt került sor. Magyarország emellett
a Nemzetközi Visegrádi Alapon keresztül számos projektet tá-
mogat a nyugat-balkáni térségben – emlékeztetett.

Varga Judit kiemelte azt is, hogy 2019-től Várhelyi Olivér
személyében magyar biztos felel az unió bővítéséért és szom-
szédságpolitikájáért, az ő elszántsága és szakértelme pedig ga-
rancia arra, hogy az EU valóban nyitott marad nyugat-balkáni
partnerei felé.

Hitelessége megőrzése érdekében az uniónak be kellene
végre tartania korábbi ígéreteit – közölte a miniszter.

Mint hozzátette, Magyarország számára nem kérdés, hogy
az EU-nak el kellene ismernie a tagjelölt országok erőfeszíté-
seit, és végre teljesítenie kellene a csatlakozási folyamat to-
vábbvitelével kapcsolatos kötelezettségeit.

Ebben Magyarország álláspontja egyértelmű; az Európa jö-
vőjéről szóló beszédében Orbán Viktor miniszterelnök 
is külön hangsúlyt fektetett a bővítéspolitikára – idézte 
fel.

A miniszter elmondása szerint Albániával és Észak-Mace-
dóniával haladéktalanul meg kell kezdeni a csatlakozási tár-
gyalásokat, és még az év végéig hasonló egyeztetésekre van
szükség Szerbiával és Montenegróval.

Ahogy azt a magyar kormány is kiemelte, az EU-nak na-
gyobb érdeke fűződik Szerbia tagságához, mint magának
Szerbiának, ezért az országot mihamarabb fel kell venni az
EU-ba – jelentette ki Varga Judit. (MTI)

Meghalt Kóbor János, az Omega énekese
Életének 79. évében meghalt Kóbor János Liszt Fe-
renc-díjas rockénekes, a Kossuth-díjas Omega
együttes alapító tagja – tudatta a zenekar a Face-
book-oldalán hétfőn.

A magyar könnyűzenei élet meghatározó alakját hétfőn érte
a halál – erősítette meg az MTI-nek Trunkos András, az
Omega menedzsere. 

Kóbor János 1943. május 17-én született Budapesten, a mű-
szaki egyetemen építészmérnöki diplomát szerzett. 

A Benkő László-féle Próféta gimnáziumi együttes egyesült
egy másik gimnáziumi zenekarral, amelyben Kóbor János éne-
kelt, így lettek a későbbi Omega alapító tagjai. Ezen a néven
először 1962. szeptember 23-án lépett fel az együttes a Mű-
egyetem várbeli kollégiumában, akkor már Benkő és Kóbor
is műegyetemista volt. 

Kezdetben angolszász slágereket játszottak, első kisleme-
zeiken is ezek jelentek meg 1966-ban, a dolog akkor fordult
komolyra, amikor már az Egyetemi Színpadon is felléphettek.
Kezdetben még Kóbor János mellett énekelt a tavaly novem-
berben elhunyt Benkő László is. A hatvanas évek második fe-
lében azonban az Omega saját slágereinek többségét már
Kóbor János, becenevén Mecky énekelte, az 1971 óta felvett
dalokban pedig ő az egyedüli szólóénekes. 

Az Omega első „aranycsapata” 1967–1968-ra alakult ki,
Kóbor János és Benkő László mellett a gitáros Molnár
György, a basszusgitáros Mihály Tamás és a dobos Laux Jó-
zsef mellé legkésőbb Presser Gábor billentyűs csatlakozott,
aki ötletes, találékony szerzőnek bizonyult, akkor születtek az
első nagy slágerek: a Trombitás Frédi, a Régi csibészek. 

Az együttest 1968-ban meghívták Angliába, ahol az Omega
Red Star (így hirdették őket) a koncertek mellett elkészítette
első albumát. Ezt követően a Hanglemezgyárban is felvehették
az első önálló magyar könnyűzenei nagylemezt.

Az Omega nemzetközi pályafutása a hazai hivatalok aka-
dékoskodásai miatt akkor nem indulhatott el, de otthon az Il-
léssel vetekedve már a legnépszerűbb beategyüttesnek
számítottak. E korszak csúcspontja az 1969-ben megjelent 
10.000 lépés című album, olyan slágerekkel, mint a Petróle-
umlámpa vagy a Gyöngyhajú lány. Utóbbi a tokiói Yamaha-
fesztiválon különdíjat kapott, és azóta számtalan külföldi
feldolgozása készült.

A harmadik, Éjszakai országút című nagylemez után, 1971
tavaszán Presser és Laux váratlanul kilépett, hogy létrehozza
az első magyar supergroupot, az LGT-t. A dobok mögé Deb-
reczeni Ferenc ült, az Omegának új alapokon, szívós munká-
val sikerült megújulnia, a veszteséget Hűtlen barátok címmel
énekelték meg. Benkő László Presser távozása óta kizárólag
billentyűs hangszereken játszott, beleértve a szintetizátort,
amelyet 1973-ban az Omega használt először Magyarorszá-
gon.

1973-ban lemezszerződést kötöttek a nyugatnémet 
Bellaphon céggel, albumaik (Időrabló, Csillagok útján, 
Gammapolis) és a koncertek révén egész Európában, főleg a
német nyelvterületen népszerűek lettek.

Kóbor János 2010-ben szólólemezt adott ki, egy 17 tételes
rapszódiát. 2013 májusában, amikor az Omega együttes fenn-
állásának 51 éve óta először koncertezett Oroszországban,
magas orosz ortodox egyházi kitüntetést, Nagykereszt Érdem-
rendet vehetett át, az együttes többi tagja pedig a Mihail Alek-
szandrovics Romanov Nagyherceg Emlékéremben 
részesült.

Kóbor János 1987-ben Liszt-díjat kapott, 1998-ban a Ma-
gyar Köztársaság tisztikeresztjével tüntették ki. 2013-ban az
Omega együttes tagjaként megosztva Kossuth-díjat kapott az
együttes magyar könnyűzenében játszott úttörő szerepéért, a
közönség szeretetétől övezett, folyamatosan megújuló, a ma-
gyar rocktörténetben egyedülálló nemzetközi sikereket elért,
legendássá vált fél évszázados művészi pályafutásuk elisme-
réseként. A Budapest díszpolgára címet 2013 júniusában ve-
hette át. 

2020 novemberében jelent meg tizennyolc dallal az Omega
Testamentum című lemeze, egy héttel Benkő László és Mihály
Tamás halála után. Kóbor János az MTI-nek akkor azt mondta,
hogy a rockzenét kevésbé művészeti vagy zenei műfajnak,
sokkal inkább hitnek tartják. „Ezt nagyon meredeken intézte
az élet. A lemez megjelenésének időpontját már jó ideje kitűz-
tük, de Laci és Misi halála mindannyiunkat sokkol és megfon-
tolásra késztet. A koronavírus szörnyű dolog, de most időt ad
nekünk gondolkodni, mi legyen az Omegával” – fogalmazott
Kóbor János.

A zenész 2021 novemberében került kórházba koronavírus-
fertőzéssel. (MTI)

tudósok egy csoportja cáfolta ezt a hipotézist. Vélemé-
nyük szerint a világjárvány még sok évig eltart. A Sci-
entific Advisory Group on Emergencys (SAGE) brit
tudósai újabb határidőt tűztek ki a koronavírus-járvány
lecsengésére. Véleményük szerint a Covid–19 legalább
öt évig, azaz 2026-ig fenyegetést fog jelenteni. Ugyan-
akkor kijelentik, hogy ez az időintervallum növekedhet,
ha a vakcinázás, a járványügyi ellenőrzés és a megelőző
intézkedések globális szinten nem bizonyulnak kellőkép-
pen hatékonynak. Sőt, a brit kutatók felhívják a figyel-
met, hogy a közjó érdekében célszerűbb lenne a
védőoltást rendszeres riasztószerekkel, teszteléssel, a
pozitívnak talált személyek otthoni karanténjával körí-
teni a következő öt (ha nem tíz) évben.

Másfelől a Queen Mary Egyetem tudósainak egy
másik csoportja egy felmérés nyomán arra a következ-
tetésre jutott, hogy az allergiás embereknél, beleértve a
szénanáthát, az asztmát és az ekcémát, akár 40%-kal
kisebb a kockázata a koronavírus-fertőzésnek. A felmé-
rést azonban azelőtt végezték, hogy a delta vagy az
omikron változatok elérhetővé váltak volna. Ezért az
sem biztos, hogy az allergiás reakciók védelmet nyújta-
nak az új törzsekkel szemben. A tanulmány társszerzője,
Adrian Martino professzor azt mondta, reméli, hogy a
tanulmány hasznos lesz a koronavírus megelőzésében.

Vagyis semmi konkrétum, minden csak spekuláció, ta-
lálgatás, esetleg remény. Talán mert az hal meg utol-
jára?

Az első pozitív nyálteszteredmény
Az egyik bukaresti iskolából jelentették az első olyan
lehetséges koronavírusos megbetegedést, amelyre
a hétfőn elkezdett nyáltesztes szűréssel derül fény –
közölte az oktatási miniszter. Sorin Cîmpeanu a par-
lament épületében nyilatkozva rámutatott, „a várt hi-
ányosságokon túlmenően” sokan használták a nyál
alapú antigénteszteket, és a bukaresti egészségügyi
igazgatóság jelentette az első pozitív tesztered-
ményt. A tárcavezető hangsúlyozta, törvény hiányá-
ban a nyáltesztes szűrést nem lehet kötelezővé tenni,
de bíznak a szülők, tanárok és tanulók felelősségtu-
datában. A miniszter rámutatott, mindössze 216 is-
kola vállalta, hogy az iskolában végzi el a szűrést,
467 úgy határozott, hogy tanulóinak egy részét ott-
hon, másik részét az iskolában tesztelik, a többi tan-
intézet pedig a szülőkre bízta az eljárást. (Agerpres)

Sárga jelzésű riasztás
Sárga jelzésű riasztást adott ki hétfőn az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) 24 megyére a várható
havazás és megerősödő szél miatt. Az előrejelzések
szerint kedden 6 órától szerdán 18 óráig Erdély déli
és keleti részén, Moldva északi és központi régió-
iban, valamint a hegyekben havazni fog, helyenként
jelentős hóréteg rakódik le. A magashegyekben és
Moldvában megerősödik a szél, 45-55 km/órás lég-
mozásokra lehet számítani. Ugyanakkor hétfő estétől
szerda estig mérsékelt mennyiségű csapadékra,
megerősödő szélre és jegesedésre figyelmeztető elő-
rejelzés érvényes az ország egész területére. A
domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az or-
szág központi, északi és északkeleti régióiban inkább
havazás, havas eső, délen és délkeleten eső vár-
ható. (Agerpres)

A gyermekek felét fizikailag 
bántalmazzák a szüleik

Két romániai gyermekből egyet vernek a szüleik, 18
százalékuk éhesen fekszik le, 5 százalékukat fizika-
ilag bántalmazzák az iskolában, és gyakoribbá vál-
nak az ellenük elkövetett szexuális visszaélések –
derül ki a „Mentsük meg a gyermekeket” romániai
szervezetének hétfőn ismertetett elemzéséből. Az
1115 kiskorú és 880 felnőtt megkérdezésével készült
felmérés szerint a gyermekek 46 százaléka állítja azt,
hogy verik őket a családban, miközben a szülőknek
csak a 28 százaléka ismeri el a testi fenyítés alkal-
mazását. (Agerpres)

Fenntartható nyugdíjrendszert 
A nyugdíjrendszer reformjának a fenntarthatóság és
a hozzájárulás elvére kell alapoznia a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) elnöke szerint. A PNL székházában
tartott hétfői sajtónyilatkozatában Florin Cîţu emlé-
keztetett arra, hogy az országos helyreállítási terv
szerint Románia a GDP legtöbb 9,4 százalékát for-
díthatja a nyugdíjak kifizetésére, és ehhez az arány-
hoz már „aggasztóan” közel állnak a jelenlegi
kiadások. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a jövő
évi nyugdíjemelés növeli a nyugdíjalap deficitjét.
„Saját magunkkal tolunk ki, ha nő ez a hiány. (…)
Fenntartható módon kell növelni a nyugdíjakat, hogy
a következő években is legyen miből kifizetni a jutta-
tásokat” – jelentette ki. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Spekuláció 
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Kóbor János utolsó fellépése Marosvásárhelyen 2019 májusában 
Fotó: Nagy Tibor (archív)



össze a gyorsforgalmit, 4,7 km. A két megyei úti fe-
lüljárót, a lőrincfalvit és csergedit már azelőtt átadták
a járműforgalomnak. 

A szakértők szerint az útépítés példaképének is te-
kinthető a Strabag cég az általa felvállalt és eddig tel-
jesített feladatok, az útburkolatok, felüljárók
minősége miatt, valamint az autópályát és a bekötő-
utat környező övezet rendezése, a növényzet vissza-
állítása, gyepszőnyeg kialakítása és csemeteültetés
révén.

Hosszas huzavona előzte meg azt a közbeszerzési
versenytárgyalást, amelyre 12 ajánlat érkezett, ezek
közül választotta ki az országos útügyi igazgatóság
az osztrák építőcéget. A kivitelezési szerződést tavaly
május végén írta alá az osztrák útépítő cég, a Strabag

Kft. vezérigazgatója és az Országos Autópálya- és
Közútkezelő Társaság (CNAIR) vezérigazgatója. A
munkálatok megkezdését 2020. július 22-én írták alá,
a kivitelezés időtartamát 18 hónapban jelölték meg,
a szerződés értelmében az átadás határideje 2022 lett
volna. Összesen 9,2 km-t kellett megépíteni ahhoz,
hogy már a megyeszékhelyről, a vegyi kombináttal
szemben kialakított körforgalomból feljuthassanak a
járművek az autópályára, illetve leszállhassanak és a
városi forgalomban folytassák útjukat. Az építési
munkálatok összköltsége 192 millió lej, a kivitelezési
határidő 18 hónap volt, a jótállási idő kilenc év.
Ennek a szakasznak a megépítése során három hidat
és felüljárót kellett építeni a bekötőút és hat hidat az
autópálya számára. A meglévő országúthálózathoz
való csatlakozást pedig két körforgalom kialakításá-
val valósította meg a vállalkozó.

(Folytatás az 1. oldalról)

Kilenc kilométernyi gyorsforgalmi 

Idén sem feledkezett meg a
jóságos, ajándékokat oszto-
gató Mikulás a sok-sok, őt kí-
váncsian váró gyerekről, és
aki megérdemelte, annak ki is
járt az ajándékcsomag.

Az öregapó többnyire már vasár-
nap felkereste az apróságokat csa-
ládjuk körében, de a közösségekben
is felbukkant itt-ott, bekopogtatott
iskolákba, óvodákba is, hogy min-
denkit elérjen, és ilyenkor a gyere-
kek megpróbálták dalokkal,
szavalatokkal is megörvendeztetni,
ő pedig ezt igyekezett meghálálni.
Mivel egymaga már nem tud min-
denkihez minden ajándékot elszál-
lítani, néhány helyen az
önkormányzatok is besegítettek,
hogy zsákja mindenhová eljuthas-
son. Nyárádremete községben már
múlt pénteken ellátogatott az isko-
lákba, óvodákba, ahol 499 édesség-
csomagot osztogatott szét, míg ezen
a héten további 380 személyhez fog
bekopogni, a 70 fölötti időseknek
ad át 35 lej értékű ajándékokat.
Ákosfalva község településein
ugyancsak pénteken kereste fel a
tanintézményeket, ott segítőivel
összesen 562 gyereknek osztott ki
ajándékot. Csíkfalva községben
hétfőn kelt útra a piros ruhás apó,
nagy zöld zsákja meg is rongyoló-
dott, mire bevégezte dolgát, de ez
nem csoda, hiszen több mint 300
gyerekhez kellett itt is eljuttassa az
egyenként 17 lejes ajándékot.
Mindhárom esetben az önkormány-
zat minden téren hatékony segítsé-
get nyújtott az örömosztogatónak.
Ezzel szemben Nyárádszeredában a

Surtec áruház hatezer lejjel járult
hozzá a kiadásokhoz, így itt is 600
édességcsomag jutott el a gyerekek-
hez hétfőn, a teher cipelésében és
osztogatásában az önkéntes tűzol-
tók voltak segítségére.

Mezőfelében vasárnap este a kul-
túrotthon előtt gyűltek össze a gye-
rekek és szüleik az ünnepi fények
felkapcsolására. Eközben egy vil-
logó tűzoltóautón megérkezett a
Mikulás is: kiderült, hogy elakadt a
sárban, ezért a helyi önkéntes tűzol-
tók a segítségére siettek. A gyerekek
énekekkel és szavalatokkal köszön-
tötték, ő pedig jutalmul sok-sok
csomagot osztott szét közöttük.

Nemcsak itt akadt el a Mikulás
vasárnap, hanem Nyárádselyében
is, ahová a nap folyamán érkezett
meg, de mivel a Bekecsen elolvadt
a minap hullott hó, itt három helyi
család ugrott a segítségére, hamar
csilingelő lovas fogatot kerítettek,
hogy a megfáradt apó végigjárhassa
a falu utcáit. Ezúttal vele tartottak
krampuszai is, akik jelenlétükkel,
mókáikkal még több mosolyt, derűt
csaltak a gyerekek arcára, a szülők
pedig több helyen is megkínálták az
utcákat járó ajándékosztogatókat.
Selyében közel 80 ajándékot osztot-
tak ki: itt cipősdobozokba csoma-
golt ajándékot kaptak a 18 év alatti
fiatalok és a gyerekek, mindenikben
játékok, tanszerek, tisztálkodási
szerek, a hideg időszakra sapka,
kesztyű volt. Ebben az esetben a
marosvásárhelyi Szent Fülöp Ala-
pítvány ajánlotta fel Mikulásnak,
hogy megtölti a zsákját – tudtuk
meg Kis Lídiától.

Más településeken is meglepetést
szerzett az ősz öregapó, a Mikulás
házhoz megy akció keretében: Nyá-

rádremete községben 22 helyre ko-
pogott be a családok meghívására –
tudtuk meg Szász Levente alpolgár-
mestertől, és Szovátán is felbukkant.
Itt a Szovátai Ifjúsági Szervezet se-
gített a Mikulás útvonalának meg-
szervezésében: hat körzetben
összesen 53 család ajtaján kopogta-
tott be ő és két krampusza, a gyere-
kek hatalmas örömmel fogadták,
szüleik pedig a látogatást 30 lejes

díjjal jutalmazták. Az ebből befolyó
összeget évek óta jótékonysági célra
fordítják: idén egy leukémiás helyi
gyereknek ajánlják fel, tavaly egy
beteg családapa kapta meg, míg ta-
valyelőtt a Kicsi Gomba étterem
által kezdeményezett jótékonysági
akcióhoz járultak hozzá – mondta el
a Népújságnak az egyesület elnöke,
Moldovan Kriszta.

Hétfőn délután Balavásárra is

megérkezett a Mikulás, a Balavásá-
rért Egyesület meghívására a Fóti
parkban találkozott a gyerekekkel:
zsákjából nyolcvannál több csomag
került elő, de még ez is kevésnek bi-
zonyult, annyi érdeklődő vette
körül, így Székely Ella és Menyhárt
Csegzi Botond önkormányzati
képviselők is osztogattak a gyere-

keknek Mikulás-édességet. 
(GRL)

Ismét örömet szerzett a gyerekeknek a Mikulás

Hó hiányában gyakran elakadt a Mikulás, Selyében lovas szekérre pattanva járta a be falut

Fotó: Nagy Tibor
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Gligor Róbert László

Leáll a marosvásárhelyi Azomureş
kombinát 

Nem tudják tartani a lépést 
a magas földgázárakkal 

Sajtóközleményben értesítette a nyilvánosságot a marosvá-
sárhelyi vegyi kombinát sajtóosztálya, hogy a földgáz és más
energiahordozók magas ára miatt megkezdték az előkészüle-
teket az ország legnagyobb műtrágya-előállító gyárának idő-
szakos leállításához. 

Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazgatója kifejtette, hogy a műtrágya
előállításához szükséges alapnyersanyagot, a földgázt leszállítók által
megszabott árak miatt nem tudják fenntarthatóan működtetni a gyárat.
Emiatt Európa-szerte a műtrágya-előállítók jelentősen csökkentették a ter-
melést, vagy már leállították gyártelepeiket. A termelés újraindítása a föld-
gáz árától és a megfelelő mennyiség biztosításától függ. Az Azomureş
menedzsmentjének döntését elfogadta a cég igazgatótanácsa is, és ez kihat
az alkalmazottakra is, akik a megszokott munkaprogram szerint ez idő
alatt a hidegben is elvégezhető karbantartási munkálatokat végeznek majd.
Továbbra is működtetik a gyártáshoz szükséges fontosabb berendezéseket.
A cég folytatja a korábban nyilvánosságra hozott tervek kivitelezését. Arra
számítanak, hogy január és február kritikus időszak lesz, amit át kell vé-
szelni, abban a tudatban, hogy 2022 első negyedévében rugalmasan kell
kezelni a helyzetet, a földgáz világpiaci árának bizonytalansága miatt. 

A kialakult energiaválság mind az európai, mind a világ műtrágyagyár-
tását érinti. A nagytermelő országok, mint Oroszország, Kína, Törökor-
szág és Egyiptom, megszigorította a műtrágyaexportot. A hazai termelés
csökkentésével Európában mezőgazdasági és élelmiszeripari válság ala-
kult ki. Az Európai Bizottság elismerte, hogy jelentős szerepe van a műtrá-
gyaiparnak a kontinens élelmiszer-biztonságának fenntartásában, de az
óvintézkedések meghozását a tagállamokra bízta. 

Az Azomureş az ország egyik legnagyobb földgázfogyasztója. A hazai
gázfogyasztás 10%-át a műtrágyagyártásra fordítják, az előállított termék
50%-át a hazai mezőgazdaságban használják fel, ugyanakkor több más
nagyipari egységet látnak el alapanyaggal, fő pillére a romániai élelmi-
szer-biztonságnak és a mezőgazdasági terméklánc fontos eleme. 

A kialakult válság nemcsak az Azomureşt, hanem más, földgáznyers-
anyag-nagyfogyasztó ipari egységet is érint. A nemzetközi válság áldo-
zataként a kombinát megtesz mindent annak érdekében, hogy a helyzetet
normalizálja. Követeljük, hogy Románia kormánya és a parlament, az eu-
rópai jogszabályokkal összhangban, belátható időn belül tegyen meg min-
dent a gázárak miatt kialakult helyzet orvoslásáért, hogy 2022-ben ne
alakuljon ki Romániában élelmiszeripari válság – áll az Azomureş sajtó-
osztálya által szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. (v.gy.) 
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Mint ismeretes, a napokban juttatják
el a romániai oktatási intézmények-
hez azokat a teszteket, amelyekkel az
iskolákban ellenőrizhetik a diákokat a
koronavírus-járvány megelőzéséért.
Az egészségügyi és az oktatási mi-
nisztériumok által kidolgozott mód-
szer azonban vitát váltott ki több
iskolában. Nemrég Kerelőszentpálon
jártunk, ahol Kedei Előd iskolaigazga-
tót kérdeztük, miként szervezik meg
a kötelező vizsgálatot. 

Az igazgató elmondta, számukra elég kö-
dösek a rendelkezések. A diáklétszámnak
megfelelően kértek teszteket. A községben
összesen 616 gyerek jár az oktatási intézmé-
nyekbe, közülük 177 óvodás, 270 elemi isko-
lás, a többi az általános iskola felső
tagozatára jár. 74 alkalmazottjuk van, ebből
63 tanár, a többi az adminisztratív személy-
zet. A legnagyobb gond, hogy nincs iskolaor-
vos és asszisztens. Ha lenne iskolaorvos,

akkor is lehetetlen 616 gyereket négy helyi-
ségben tesztelni egy óra alatt. A tanárokat
nem kötelezhetik erre, mert a tesztelés nem
szerepel a munkaköri leírásban, így jogilag
nem lehet követelni, hogy elvégezzék ezt a
feladatot. Vannak olyan tanárok, akik egysze-
rűen kijelentették, hogy nekik nincs „gusztu-
suk” elvégezni a nyáltesztet, már a látványtól
rosszul vannak. Ugyanakkor mások a fertő-
zésveszély miatt is óvakodnak ettől. Ameny-
nyiben mégis bevállalnák a tanárok, akkor a
tesztelési idő az oktatás rovására történne,
gyakorlatilag értékes perceket venne el az
órákból, ezért a tananyag leadásának idő-
szaka is eltolódik. Egy másik gond, ami fel-
merült, hogy az eljárás szerint a diákok a
tesztelés előtt egy órával nem szabad egyenek
és igyanak, mert ez is befolyásolhatja a min-
tavételt. Ki biztosítja azt, hogy ezt a követel-
ményt betartják a gyerekek, főleg a kisebbek. 

Így, amennyiben evés előtt kell tesztelni,
logikusabb lenne, ha ezzel otthon a szülők
foglalkoznának. Kérdés az, hogy ebben a fel-
gyorsuló időben, amikor a szülők nagy része
reggel elrohan a munkába, lesz-e erre idő, tü-

relem és kedv, hogy elvégezzék? Ha igen,
akkor a következő lépés az, hogy a szülőnek
hivatalosan is jelentenie kell az eredményt.
Ilyen bonyolult körülmények között nem biz-
tos, hogy egyáltalán elvégzik a tesztet. Mi
több, az emberek hajlamosak ferdíteni, hiszen
könnyű jelenteni azt, hogy elvégezték a tesz-
tet, és ennek eredménye negatív. Talán még
akkor is, ha nem így van. És akkor nagy a ve-
szélye annak, hogy fertőzött gyereket enged-
nek el az iskolába. Ebben az esetben ki a
felelős? 

Ha az iskolában történik a tesztelés, akkor
az eredményeket összesíteni kell, számító-
gépbe írni, majd elküldeni a közegészségügyi
igazgatósághoz. Az sem világos, hogy kinek
a hatásköre a nyilvántartást végezni, továbbí-
tani. Az adminisztrációs munka, amennyiben
ezzel is a tanárok, osztályfőnökök kell fog-
lalkozzanak, újabb időveszteség az oktatás
kárára – mondta az igazgató, majd hozzátette:
a kerelőszentpáli iskola diákjainak 60 száza-
léka szociálisan hátrányos helyzetű (roma)
környezetből származik, ami újabb kérdése-
ket vet fel az otthoni teszteléssel kapcsolatosan. 

Kedei Előd szerint logisztikai szempontból
az lenne a megfelelő, ha szúrópróbaszerűen
tesztelnék időnként az osztályokat, az iskola
döntése alapján, hiszen lehet követni azt,
hogy adott esetben melyik osztályba járnak
„influenza” miatt kevesebben. Talán az első
kézzelfogható lépés lenne a zöldigazolvány
alkalmazása a diákok körében is, illetve 
az oktatásban dolgozók 100%-os oltott-
sága. 

Sajnos a hatóságokra nem lehet számítani
– tette hozzá az igazgató, majd elmondta: azt
ígérték az oktatási minisztériumban, hogy in-
gyenes védőmaszkokat juttatnak el az isko-
lákba, de ezek a lassan két éve tartó járvány
ideje alatt még nem érkeztek meg a kerelő-
szentpáli iskolába. Ez mindent elmond a ha-
tósági intézkedések és gyakorlati kivitelezés
közötti kapcsolatról. Úgy tűnik, hogy most is
„átdobták a döglött macskát a kerítésen…” –
mondta az igazgató, majd hozzátette: min-
denképpen megtesznek mindent azért, hogy
fizikai jelenléttel tartsák meg az órákat, mert
az online oktatás vidéki iskolában majdhogy-
nem az oktatás csődje. 

Covid-tesztelés az iskolákban 
Ködös rendelkezés, átruházott felelősség 

Vajda György 

Fülei Balázs tanár úr

Valamikor a század- (ezred-) forduló táján történt, hogy
egyik növendékemet elvittem Szőnyi Zoltán barátomhoz, aki a
marosvásárhelyi Művészeti Líceum legjobb zongoratanárának
számított. A növendék abban különbözött a többitől, hogy ő az
internet segítségével tanult meg zongorázni. Zoltán kedvesen
és kíváncsian figyelte a fiatalember bemutatkozását a zongora-
játék tudományában, majd leült a zongorához, és én ámulattal
figyeltem a világ legegyszerűbb és legelragadóbb előadását a
hangról. Ugyanazt a hangot szólaltatta meg minden ujjával, kü-
lönböző magasságokból, a kéz minden mozdulatszépségét ki-
használva, a koordináció számtalan lehetőségét felhasználva, a
zenei mondat elkezdésének és szótagjainak jelentőségét ma-
gyarázva.

Színházi tapasztalatból tudom, hogy milyen jelentősége van
egy-egy szó, mondat súlyának. A Bánk bán előadásra készülve
Visky Árpád órákig próbálta, hogy egyik kulcsmondatát a Ti-
borc-panasznak – de adhatsz-é hát mindenik szűkölködőnek?
– hogyan mondja, vagy Balázs Éva Melindája – Ez a magyar
királyné? – hogyan hangozzék el.

Fülei Balázs zongorajátéka a maga zsenialitásával Liszt szel-
lemét idézte. Nagyon mély emberiességgel rendkívül érdekes
és vonzó képet rajzolt fel a minden képzeletet túlszárnyaló in-
terpretáció. Ezért volt déjà vu érzésem, és kellett elmondanom,
hogyan éli és alkotja meg a művész muzsikában vagy szóban,
hogy a hangok élete világosan és tisztán kirajzolódjon. 

A Harmonies poétiques et religieuses zongoraciklus 3. Isten
áldása a magányban c. része a kezdő mű a hangversenyen.
„Ezeket… csak olykor-olykor, Liszt zenéjének előadását hiva-
tásuknak érző, kivételes művészek előadásában lehet hallani”
– olvasom. A programzene születésénél vagyunk Liszt jóvoltá-
ból, itt éppen egy francia költő, Alphonse de Lamartin (1790–
1869) egyik verse adja az indító strófát. Férfias ez a magány,
bensőséges líra, cicomátlan, előkelő a zongorajáték.

Sayn Wittgenstein Carolyne-nak írja Liszt Pestről, 1874. ja-
nuár 1-jén: „Legutóbbi levelében az én Karácsonyfámról beszél
újra. Remélem, jövő karácsonykor kiadhatom, s a másik kis
művet is, amelyre régóta gondolok, a Via Crucist. Csak hat hét
külső nyugalomra volna szükségem, hogy befejezzem mind a
kettőt. Egyáltalán nem lesznek a tudás vagy a nagyképűség al-
kotásai, hanem gyermekkori emócióim egyszerű visszhangjai
–, ezek az emóciók kitörölhetlenül élnek az esztendők minden
megpróbáltatásán át!”. Nem árt tudni, hogy ez a két mű tényleg
majdnem egyszerre készült el.

Tizenkét zongoradarab, tele meglepetéssel a virtuozitástól a
tipikusan impresszionista-kolorista zongorajáték színeiig. Ez a
Karácsonyfa-ciklus.

Bartók azt írja Liszttel kapcsolatban, hogy „bizonyos fajta
muzsikához hozzá kell szokni. És íme – közönségünk mind e
mai napig sem szokta meg Liszt muzsikáját”. 

Fülei Balázsnak már más a véleménye. A zongorajátékán
érzem. Átszellemültsége, stílusművészete a figyelmet a lélekre
irányítja.

Köszönjük, tanár úr, a karácsonyi ajándék zongoraórát a
római harangokkal együtt, melyek zúgták az Ave Mariát. 

A Maros Művészegyüttes őszi tevékenysége
Születésnap és vendégszereplés 

Ahogy megérkezett az ősz, és szí-
nes ruháját felöltötte, a Maros Mű-
vészegyüttes is színfoltot vitt a
marosvásárhelyiek és az erdélyiek
életébe.

Szeptember elején Sóváradon jele-
nítette meg első színfoltját az Erdély-
ország szép vizei műsorral. Ezt
követően szeptember végén egy je-
lentős fesztiválon volt társszervező, a
Folkfórumon, ahol régi mesterembe-
rek mutathatták be mesterségüket,
adatközlők érkeztek, és különböző vi-
dékek táncait, énekeit, történelmét
mutatták be kiállítás és mese formá-
jában. Mindez a marosvásárhelyi vár-
ban került megrendezésre, ahol a
Maros Művészegyüttes mellett gyer-
mektánccsoportok is felléptek. Az
együttes tánckara szász táncokat adott
elő, néptáncot és népzenét oktatott,
közös gálaműsorral készült a Zala

néptáncegyüttessel, valamint a Közös
kincs című egyedi furulyás előadást
mutatták be.

Október a Maros Művészegyüttes
számára turnéval kezdődött Budapes-
ten, a Hagyományok Házában, ahol a
határon túli hivatásos néptáncegyüt-
tesek fesztiválján az együttes a Valaki
jár a fák hegyén című Kányádi Sán-
dor-emlékműsort adta elő. Ezt köve-
tően Székelyföldön, Szentegyházán a
Mátyás király álruhái című közked-
velt, főként gyerekeknek szóló, tán-
cos-zenés színdarabot tekinthette meg
a nagyérdemű.

Október nagyon eseménydús és
fontos időszak a Maros Művész-
együttes életében, mert a 65. szüle-
tésnapját ünnepelve egy többnapos
programsorozatot állított össze, be-
vonva a gyerekutánpótlás néptánc-
csoportokat is. Maros megyei
székely népviseleti kiállítás és élő
bemutató volt megtekinthető a Kul-
túrpalotában, végezetül a Maros

Művészegyüttes ünnepi műsorával
koronázta meg ezt a programsoroza-
tot. Október végén Aranyosgyéresen
a Mezőség mosolyával örvendeztette
meg a közönséget, és a hónapot egy
nívós felkéréssel zárhatta a brassói
Dráma Színházban, ahol a 
Spectrum Színházzal közösen a
Tündöklő Jeromos színdarabot mu-
tatta be.

Novemberben a tolerancia napja
alkalmából egy kétnapos rendezvény-
sorozat társszervezésében vett részt,
ahol különböző etnikumú szólisták
léptek fel, zenekar és a Maros Mű-
vészegyüttes román és magyar tago-
zatának tánckara. 

Jelenleg az együttes teljes erőbedo-
bással egy új premierrel készül.

Advent idején a művészegyüttes
tagjai is várakoznak, készülődnek, re-
ménykednek, hogy karácsony szá-
mukra is megújulást hoz, és kedves
közönségükkel korlátok nélkül újra
találkozhatnak.

Fotó: Maros Művészegyüttes 

Csíky Csaba
Imre Bernadette



Jó hírrel fogadott a magyar-
dellői parókián Csorbai Loránd
református lelkipásztor. El-
mondta, hogy a gyülekezete
elnyerte a BGA Zrt. temp-
lomfelújítási pályázatát,
aminek köszönhetően 14,5
millió forintos támogatással
felújíthatják a templom te-
tőzetét és a mennyezetet is. 

A presbitérium három cég által
benyújtott árajánlat közül már ki-
választotta a legjobbat, így nem-
sokára megkötik a szerződést a
kivitelezővel. Az idén megrendel-
nék az építőanyagokat. A pályázat
szerint jövő szeptemberig kell be-
fejezni a munkálatokat. A kivá-
lasztott vállalkozó azt ígérte, hogy
emberei tavasszal munkához lát-
nak, és azt mintegy két hónap alatt
be is fejezik. Nincs benne a pályá-
zati támogatásban, de az egyház-
község már megvásárolta a
termopán ablakokat is, ame-
lyekkel a tető- és plafonfel-
újítás után kicseréli a
régieket. 

A magyardellői gyüleke-
zet mintegy 100 lelket szám-
lál, közülük 30-an járnak
rendszeresen istentiszteletre,
vannak közöttük marosvá-
sárhelyiek is, akik házat, tel-
ket vásároltak a faluban, és
hétvégente ott vannak. Az
építkezés szervezésével pár-
huzamosan az ifjúsági és
gyerekcsoportokkal készül-
nek a közelgő karácsonyi ün-
nepségre. Az ünnepi
istentiszteleten egy kis zenés
összeállítással elevenítik fel
a bibliai karácsonyi történe-
tet, majd a gyerekeket meg-
ajándékozzák. 

A kerelőszentpáli refor-
mátusokkal együtt az egy-

házközséghez 250-en tartoznak. A
fiatalok közül húszan látogatják a
vallásórákat, és az ifjúsági tevé-
kenységekre is járnak, néhány
helybéli katolikus fiatallal együtt
– mondja a lelkipásztor. Hozzá-
tette, hogy az idősebbekről sem
feledkeztek meg. A polgármesteri
hivatal a kultúrotthon mellett fel-
újított egy épületet, ahova orvosi
rendelőt rendeznének be, és várják
azt a támogatási lehetőséget,
amellyel az egykori református is-
kolát átalakítanák idősek számára
nappali foglalkoztatási központtá,
amelyet az egyházközség működ-
tetne. Csorbai Loránd református
lelkész kiemelte: ha rendbe teszik
a dellői templomot, akkor – akár-
csak a kerelőszentpáliban, ame-
lyet öt évvel ezelőtt avattak fel –,
megfelelő körülmények között
hirdetheti majd az igét a kicsiny,
de lelkes közösségnek. 

Megújul a magyardellői 
református templom 

Az utóbbi száz év legnagyobb
oktatásfejlesztési beruházá-
sát valósítják meg Kerelő-
szentpálon – mondta
lapunknak Kedei Előd iskola-
igazgató. A polgármesteri hi-
vatal, mintegy 1,8 millió
eurós uniós támogatással, va-
lamint eddig közel 2 millió
lejes önrésszel felújítja a köz-
ség területén levő összes is-
kolát – az óvodaépületek nem
tartoztak a megpályázandó
kategóriába –, továbbá új bú-
torokkal és korszerű digitális
tanfelszereléssel, okostáblák-
kal látják el. 

A községközpontban levő új és a
régi iskola épületét teljesen felújít-
ják, az utóbbi mellett egy sportte-
rem és egy műgyepes pálya is
elkészült, ebben az épületben kap
helyet majd az informatika- és az
idegennyelv-laboratórium is. Kere-
lőn is lesz informatika- és nyelvla-
bor. Mezőszentmargitán is
befejezték az iskolaépület felújítá-
sát, itt várják a bútorokat és az ok-
tatási eszközöket, amelyeket
megvásárlásuk után azonnal felsze-
relnek. Búzásbesenyőben is befeje-
zéshez közeledik az iskola felső
szintjének rendbetétele, majd a
munkások a földszinten folytatják a
munkálatokat. 

Az utóbbi időben mind a jár-
ványhelyzet, mind az építkezés aka-
dályozta az oktatási folyamatot, de
a tanárok és a szülők hozzáállásá-

nak és az önkormányzat, valamint
az egyházak támogatásának kö-
szönhetően sikerült átvészelni ezt
az időszakot. Igaz, még a járvány
nem járt le, és az építkezések sem
fejeződtek be, de a türelem és a
megfelelő hozzáállás meghozza a
gyümölcsét, hiszen a megye legkor-
szerűbb vidéki oktatási rendszerét
alakították ki a községben – hang-
súlyozta az igazgató. Az építkezé-
sek idején sikerült megfelelő
helyiségeket biztosítani a diákok-
nak. Búzásbesenyőben a kultúrott-
honban, a református egyház
gyülekezeti termében, Kerelőn és
Szentmargitán a kultúrotthonban
folyik az oktatás a renoválás 
alatt. 

A pályázat szerint a munkálato-
kat jövő októberben kell befejezni,
de a kivitelező igen jól haladt, így
valószínű, hogy már júniusban kész

lesznek az iskolák, és így szeptem-
bertől a diákok már a felújított kör-
nyezetben kezdhetik meg a tanévet,
remélhetőleg fizikai jelenléttel. A
napokban befejeződött a közbeszer-
zési eljárás a felszerelésekre, ezek
hamarosan megérkeznek a bútorok-
kal együtt, amelyeket fokozatosan
szerelnek fel a tantermekbe. A kész
helyiségekbe pedig azonnal beköl-
tözhetnek a diákok. 

Szükség van a beruházásra, hi-
szen a község oktatási intézménye-
iben összesen 616 gyereket
oktatnak, közülük 177-en óvodá-
sok. Magyar tagozat van Kerelő-
szentpálon, ahol egy óvodás csoport
van és egy összevont elemi osztály,
a többiek Búzásbesenyőbe járnak.
Sajnos a létszám igen változó, van,
ahol 17-en is vannak egy osztály-
ban, de a nyolcadik osztályba csu-
pán nyolcan járnak. Az iskola

diákjainak több mint 60%-a szoci-
álisan hátrányos helyzetű környe-
zetből származik. Magyardellőről,
Margitáról, Szentpálról, Kerelőről
és Ugráról ötödik osztálytól a gye-
rekek Búzásbesenyőbe járnak isko-
lába, ide iskolabusszal szállítják a
diákokat. A környékbeli községek-
ből a román gyerekek Kerelőszent-
pálra járnak. Jelenleg 39 osztályt 74
alkalmazott lát el, közülük 63 peda-
gógus. 

Az igazgató szerint a legnagyobb
gond az, hogy évek óta a Maros
megyei tanfelügyelőség elodázza a
személyzetbővítési kérésüket.
Szükség lenne takarítókra, könyv-
tárosra, továbbá, amennyiben elké-
szülnek az informatikai
laboratóriumok, kell legalább egy

informatikus-rendszergazda is.
Ugyanakkor nincs iskolaorvos, és
asszisztens sincs. 

Mindezek ellenére egyedüli
Maros megyei iskolaként elnyertek
egy erasmusos programot, így a
2021–2027 közötti uniós költségve-
tési ciklusban öt oktatói mobilitási
és egy diákcsereprogramot valósít-
hatnak meg. Erre összesen 150.000
eurót költhetnek. A pályázat alapján
lesz egy projektmenedzseri tanfo-
lyam, de az iskolára irányuló prog-
ramokban az ún. cyber-bulling
(számítógépes zaklatás), illetve a
szociálisan hátrányos helyzetűek
felzárkóztatására irányuló foglalko-
zásokat szerveznek majd, nyilván e
két főtéma kapcsán szervezik meg
majd a diákok tapasztalatcseréjét is. 

Az évszázad legnagyobb beruházása 
A megye legkorszerűbb iskolái

Átadásra kész a kerelőszentpáli kultúrotthon
Az Országos Beruházási Alap
(CNI) támogatásával újítják
fel a kerelőszentpáli kultúr-
otthont. Tavaly fogtak hozzá
az építkezéshez; úgy tervez-
ték, hogy az idén november-
ben befejezik a munkálatot,
amely a járványhelyzet és az
építőiparban előállt válság
miatt elhúzódott ugyan, de ez
a késés mindössze egy hónap
lett, hiszen december végén,
január elején az építőcég át-
adja a létesítményt az önkor-
mányzatnak. 

Azt tervezik, hogy egy román és
magyar néptáncegyüttes előadásá-
val avatják majd fel. A rendezvény
szervezése azonban a járványügyi
helyzettől függ. Ha ez nem lehetsé-
ges, az épület akkor is megnyílik
majd. A héten a kultúrotthont bekö-
tik a gázhálózatba, és várhatóan
megérkeznek a bútorok is. A hango-
sító és fénytechnikai berendezése-

ket már felszerelték, és amint befe-
jezik a belső munkálatokat, beköl-
tözhet a községi könyvtár is. A
beruházás értéke 2,7 millió lej, a be-
rendezést is ebből finanszírozzák.

Az önkormányzat hozzájárulása
415.000 lej, ebből az összegből va-
lósítják meg az épület közművesí-
tését és manzárdosítását. Az új
művelődési otthonban a könyvtár
mellett ifjúsági klub lesz, valószínű,
hogy a LEADER csoport irodáját is
ide költöztetik. A nagy előadóterem
260 férőhelyes lesz. 

Ottjártunkkor az épület előtti
teret alakították ki. Simon István
polgármester elmondta, hogy amint
a szomszédban levő iskolaépület
felújítási munkálatait is befejezik,
valószínű, hogy jövő tavasszal hoz-
záfognak a középületek közötti tér
elrendezéséhez, ahol parkot alakíta-
nak ki sétányokkal, és lesz egy na-
gyobb játszótér is. Hozzátette:
nemcsak a községközpontban,
hanem minden falu központjában
lesznek játszóterek, kisebb 
parkok. 

Szerkeszti:VajdaGyörgy

Simon István polgármester

Térkövezik a kultúrotthon előtti területet Fotó: Vajda György

Kedei Előd iskolaigazgató

A kerelőszentpáli régi iskola
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A papírformának megfelel en könnyedén legy zte Kazahsztánt a 
román n i kézilabda-válogatott a Spanyolországban zajló világbajnokság 
második csoportfordulójában, vasárnap. 

A várakozáson aluli els  félid t követ en szünet után jelent sen javult 
a román csapat játéka, így az együttes több mint 20 góllal múlta felül el-
lenfelét. 

A siker egyben a középdönt s szereplés lehet ségét is jelenti az alakulat 
számára, amely a csoportels ségért Norvégiával kell megmérk zzön ma 
este (21.30 óra, TV: DigiSport 2, Telekom Sport 3) 

Középdönt s a román csapat  
a n i kézi-vb-n 

Mindhárom pontot begy jtötte a 
Sepsi OSK a CS Mioveni otthoná-
ban, a labdarúgó 1. liga 18. fordu-
lójában vasárnap rendezett mérk - 
zésen. 

Ha a két csapat sepsiszentgyör-
gyi mérk zésén a székelyföldi ala-
kulat játszott jobban, de vereséget 
szenvedett, Mioveni-ben a három-
széki együttes szerezte meg a 
három pontot, noha a teljesítménye 
alapján a házigazdák többet érde-
meltek volna. 

A mérk zés kezdetén a Sepsi 
OSK birtokolta a labdát, jobbra és 
balra, de f ként hátrafelé sétáltatta, 
miközben Mioveni els sorban a 
védekezéssel volt elfoglalva. Az 
els  lehet séget a 21. percben 
mégis a házigazdák hagyták ki: 
Bl naru kíséret nélkül kapta a ti-
zenhatos vonalán a labdát, azonban 
kapáslövése kissé lecsúszott, így 
Niczuly megfogta az amúgy is 
mellé tartó játékszert. A Sepsi OSK 
gyakorlatilag helyzetek nélkül 
szerzett vezetést: Aganovi  bal ol-
dali szögletét követ en az ötösön 
belülr l Garutti lábáról a kapuba 
pattant a pettyes (0-1). Szünetig 

még Mitrea szabadrúgása említ-
het  (40.), aki a fels  lécet találta 
el. 

Szünet után teljesen átvette az 
irányítást a CS Mioveni, a két cse-
rének is köszönhet en. Sanoh 30 
méteres szabadrúgását Niczuly a 
leveg ben úszva ütötte ki a fels  
sarokból (50.), öt perccel kés bb 
Balaur öt méterr l a rövid sarok 
mellé l tt, az 58. percben pedig 
büntet höz jutottak a házigazdák 
Dimitrov belép je után. A tizen-
egyest azonban Buziuc csúnyán 
föléküldte. A házigazdák továbbra 

is veszélyesek maradtak, és Toma 
két jó lehet séget is kihagyott a 64. 
és 66. percben. Igaz, az els nél 
el tte Niczuly ellen szabálytalan-
kodtak, Fe nic játékvezet  azon-
ban nem adott semmit, csak sárga 
lapot az OSK kapusának, reklamá-
lásért. A háromszékiek játéka 
ekkor volt mélyponton, többen 
állva várták a labdákat, kés n rea-
gáltak, folyamatosan lemaradtak az 
ellenfélr l. Bergodi cseréi némileg 
változtattak a helyzeten: P un, 

tef nescu és Achahbar révén 
ismét kezdett jobb lenni a Sepsi 
OSK a középpályán, és elkezdett 
ismét támadásokat vezetni. A 88. 
percben pedig Achahbar lövését 
Scarlatache kézzel állította meg, 
így most már a vendégcsapat jutott 
tizenegyeshez, amelyet Mitrea kö-
nyörtelenül értékesített (0-2). 

A Sepsi OSK vasárnap a Farult 
fogadja. 

Szerény teljesítménnyel lett meg a három pont 

Bajnokok Ligája: három csapat  
pályázik egyetlen helyre 

A Mercedes brit versenyz je, 
Lewis Hamilton nyerte vasárnap az 
els  Forma–1-es Szaúdi Nagydíjat, 
ezzel holtversenyben az összetett 
élén áll a Dzsiddában második Max 
Verstappennel. 

A rajtnál nem történt változás az 
élen, els ként Hamilton, Bottas, 
majd Verstappen fordult el. A 10. 
körben Mick Schumacher a gumi-
falnak csapta a Haast, a baleset 
miatt a versenybíróság pályára 
küldte a biztonsági autót, a Merce-

des pedig mindkét versenyz jét ki-
hívta a bokszba kerékcserére, Vers-
tappen viszont nem állt ki új 
gumikért, így ideiglenesen átvette a 
vezetést. A döntés jónak bizonyult, 
különösen úgy, hogy piros zászló-
val félbeszakították a futamot a bal-
esetben megrongálódott fal 
javításának idejére, így Verstappen 
versenyautóján a megszakítás ideje 
alatt szabadon cserélhettek kereket 
a Red Bull szerel i. 

A kényszerszünet utáni állórajtot 

Hamilton kapta el jobban, de az 
els  kanyarban Verstappen – a pá-
lyát elhagyva – visszael zte, s t 
Ocon is elment mellette. Közben a 
másik Red Bull-lal Sergio Pérez a 
falnak csapódott, aminek következ-
tében még ketten ütköztek a me-
z ny hátsó részében, így újabb 
piros zászlós megszakítás követke-
zett. 

Michael Masi versenyigazgató a 
Mercedes és a Red Bull csapataival 
„megegyezett“ az új rajtsorrendr l, 
miután az el z  újraindításnál Vers-
tappen a pályát elhagyva el zte 
vissza Hamiltont. A sorrend így 
Ocon, Hamilton, Verstappen volt az 
els  három rajtkockában. A startnál 
Verstappen fantasztikus man verrel 
már az els  kanyarban megel zte 
Hamiltont, majd rögtön Ocont is, 
akit aztán a kör végén a brit cím-
véd  is lehagyott a célegyenesben. 

A folytatásban Hamilton körr l 
körre gyorsabb volt, mint Verstap-
pen, majd a hajrához közeledve 
megtámadta riválisát, aki védeni 

próbálta a pozíciót, a két verseny-
autó majdnem összeért, a holland 
viszont, bár elhagyta a pályát, az 
élen maradt. Egy körrel kés bb 
Verstappen az utolsó kanyar el tt 
jelent sen lelassított, mintha el 
akarta volna engedni az ellenfelét, 
Hamilton viszont nem akarta meg-
el zni, ennek nyomán hátulról  
nekiütközött a Red Bullnak.  
Valamivel kés bb a holland ver-
senyz  5 másodperces id büntetést 
kapott a versenybíróságtól, majd 

maga elé engedte brit riválisát, aki 
így simán nyerte a futamot. 

A világbajnokság a hétvégén az 
Abu-dzabi Nagydíjjal zárul.

Hamilton nyert a Szaúdi Nagydíjon, holtverseny az összetett élén

Bálint Zsombor

Az 1. liga állása 
1. CFR 1907                    18       16      0          2            28-8           48 
2. FCSB                           18       12      4          2            34-16         40 
3. Voluntari                      18       10      2          6            22-18         32 
4. Farul                             18       8        5          5            21-10         29 
5. CSU Craiova               17       9        1          7            32-19         28 
6. Rapid 1923                  18       7        7          4            22-17         28 
7. Botosán                        17       7        7          3            16-15         28 
8. CFC Arge                   17       8        3          6            17-12         27 
9. UTA                             18       6        7          5            16-13         25 
10. Sepsi OSK                 18       4        9          5            19-17         21 
11. Târgovi te                  18       4        7          7            12-13         19 
12. Mioveni                     18       4        5          9            11-25         17 
13. Medgyes                    17       4        4          9            13-20         16 
14. Universitatea 1948     18       3        6          9            11-19         15 
15. Dinamo 1948             18       2        3          13          13-39         9 
16. Clinceni                     18       1        4          13          13-39         7 
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Eredményjelz  
Forma-1-es Szaúdi Nagydíj, Dzsidda (50 kör, 308,45 km): 
* pontszerz k 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 2:06:15.118 óra, 2. 
Max Verstappen (holland, Red Bull) 11.825 másodperc hátrány, 3. Valt-
teri Bottas (finn, Mercedes) 27.531 mp h., 4. Esteban Ocon (francia, 
Alpine) 27.633 mp h., 5. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 40.121 
mp h., 6. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 41.613 mp h., 7. Charles 
Leclerc (monacói, Ferrari) 44.475 mp h., 8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, 
Ferrari) 46.606 mp h., 9. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 
58.505 mp h., 10. Lando Norris (brit, McLaren) 1:01.358 perc h. 
* leggyorsabb kör: 1:30.734 perc, Hamilton (47. kör) 
* pole-pozíció: Hamilton 

A vb-pontversenyek vezet i 
* pilóták: 1. Verstappen 369,5 
pont, 2. Hamilton 369,5, 3. Bot-
tas 218 
* csapatok: 1. Mercedes 587,5 
pont, 2. Red Bull 559,5, 3. Fer-
rari 307,5

Fej-fej mellett: az utolsó futamon d l el a világbajnoki cím sorsa  
Fotó: az F1 közösségi oldala

N i kézilabda-vb, C csoport, 2. 
forduló: Románia – Kazahsztán 
38-17 (14-9) 
Castello, vezették: Heidy Elsaied, 
Yasmina Elsaied (egyiptomiak). 
Lövések/gólok: 56/38, illetve 
45/17. 
Hétméteresek: 4/4, illetve 2/2. 
Kiállítások: 3, illetve 1. 
Románia: Dumanska, Hosu – 

Mois  6 gól, Dinc , Bazaliu, Pin-
tea 5-5, Laslo 4, Ilie 3, Zamfi-
rescu, T n sie, Ostase, Dindiligan 
2-2, Rotaru, Harabagiu 1-1, Sub i-
ric -Iov nescu, Poloco er. 
Kazahsztán: Poilova, Davydova –  
Alexandrova 8 gól, Abilda 7, Zvi-
aghina, Serikbaeva 1-1, Seit-
kassym, Stepanova, Jumadilova, 
M. Pupchenkova. 

Az A, a B, a C és a D csoport zárófordulóját rendezik ma a labdarúgó 
Bajnokok Ligájában: a nyolc 16 közé jutást ér  helyb l hét már elkelt, 
csupán egy kiadó, a B jel  kvartettben erre három csapat pályázik. 

A százszázalékos Liverpool biztos csoportels , mögötte az FC Porto 
van a legjobb helyzetben, amely ha legy zi otthon az Atlético Madridot, 
akkor a Milan – Liverpool mérk zés végkimenetelét l függetlenül to-
vábbjut. 

Amennyiben a portugálok csak döntetlent játszanak, akkor az olasz baj-
noki listavezet  ugyancsak pontokat kellene veszítsen, hogy a Porto jus-
son tovább. 

Az Atlético Madrid csak abban az esetben játszhat nyolcaddönt t, ha 
nyer a Porto otthonában, a Milan pedig nem gy zi le a Liverpoolt. 

Az A csoportban a Gulácsit, Szoboszlait és Willi Orbánt foglalkoztató 
RB Lipcse a már biztos csoportels  Manchester City ellen harcolhatja ki 
az Európa-ligás folytatást ér  harmadik helyet: ehhez ugyanannyi pontot 
kell szereznie, mint a Brugge. 

A lipcsei együttes már Jesse Marsch nélkül lép pályára, az amerikai ve-
zet edz t ugyanis vasárnap menesztették posztjáról.

A mai m sor 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, cso-
portkör, 6. (utolsó) forduló: 
* 19.45 óra: A csoport: Paris 
Saint-Germain (francia) – Club 
Brugge (belga) (TV: DigiSport 1, 
Telekom Sport 2, Look Sport), RB 
Lipcse (német) – Manchester City 
(angol) (DigiSport 3, Telekom 
Sport 4, Look Sport +). Az állás: 
1. (és továbbjutott) Manchester 
City 12 pont, 2. (és továbbjutott) 
Paris Saint-Germain 8, 3. RB Le-
ipzig 4 (13-13), 4. Club Brugge 4 
(5-16). 
* 22.00 óra: B csoport: AC Milan 
(olasz) – Liverpool FC (angol) 
(DigiSport 3, Telekom Sport 1, 
Look Sport), FC Porto (portugál) 
– Atlético Madrid (spanyol) (Di-
giSport 4, Telekom Sport 4). Az 

állás: 1. (és továbbjutott) Liver-
pool 15 pont, 2. FC Porto 5, 3. AC 
Milan 4 (5-7), 4. Atlético Madrid 
4 (4-7). 
C csoport: Borussia Dortmund 
(német) – Besiktas (török), Ajax 
Amsterdam (holland) – Sporting 
Lisszabon (portugál). Az állás: 1. 
(és továbbjutott) Ajax 15 pont, 2. 
(és továbbjutott) Sporting CP 9,  
3. Borussia Dortmund 6, 4. Besik-
tas 0. 
D csoport: Real Madrid (spanyol) 
– Internazionale (olasz) (Di-
giSport 1, Telekom Sport 2, Look 
Sport +), Sahtar Donyeck (ukrán) 
– Sheriff Tiraspol (moldovai). Az 
állás: 1. (és továbbjutott) Real 
Madrid 12 pont, 2. (és továbbju-
tott) Internazionale 10, 3. Sheriff 
Tiraspol 6, 4. Sahtar Donyeck 1. 

Jegyz könyv  
Labdarúgó 1. liga, 18. forduló: 
CS Mioveni – Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 0-2 (0-1) 
Mioveni, városi stadion. Ve-
zette: Hora iu Fe nic (Kolozs-
vár) – Valentin Avram 
(Bukarest), Alexandru Cerei 
(Kolozsvár). Tartalék: George 
G man (Craiova). Ellen r: Liviu 
Ciubotariu (Galac). 
Gólszerz k: Garutti (33. – 
öngól), Mitrea (88. – büntet -
b l). 
Sárga lap: Dumitriu (26.), Bu-
ziuc (43.), Balaur (66.), Oancea 
(70.), Burnea (82.), Scarlatache 
(88.), illetve Mitrea (30.), Dimit-
rov (49.), Niczuly (64.), Achah-
bar (90+2.). 
CS Mioveni: Ducan – Balaur, 
Scarlatache, Garutti, Oancea 
(73. R descu), Panait (80. 
Veres), Dumitriu (46. Toma), 
Burnea, Bl naru (46. Sanoh), 
Rusu, Buziuc (73. Co ereanu). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, 

inaj, Mitrea, Ispas, Aganovi  
(74. Achahbar), Fofana (69. 
P un), Eder, B rbu  (69. 

tef nescu), Golofca (86. Du-
mitrescu), Luckassen (87. Csun-
csukov).

Eredményjelz  
1. liga, 18. forduló: CS Mio- 
veni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK 0-2, Universitatea 1948 
Craiova – FC Voluntari 0-2,  
Bukaresti FCSB – Aradi UTA  
2-1.

Fotó: a CS Mioveni közösségi oldala



A techiparágban is számtalanszor
elhangzik az a mondás, hogy régeb-
ben minden jobb volt. Tartósabbak
voltak az eszközök, és mindegyik,

az olcsótól a drágáig, kielégítette az
igényeket. Azonban – közhelyesen
hangzik, de valóban így van –,
ahogy változott a világ, úgy változ-
tak az igények is. Vannak olyan esz-
közök, amelyek továbbra is hosszú
ideig bírják, és egyáltalán nem
szükséges a cseréjük. Még akár
évekig is tökéletesen működnének,
mindössze a tulajdonosok gondol-
ják úgy, hogy ideje váltani valami
újabbra, amely jobban ki tudja szol-
gálni az igényeiket.

A személyes preferenciák pedig
emberenként változnak, van, akinek
az a fontos egy okostelefon eseté-
ben, hogy bírja a strapát, van, aki-
nek a fotók minősége az első számú
szempont, van, aki játszani szeretne
az okostelefonján, illetve van az a
kategória is, amelynek az az elsőd-
leges, hogy minél hosszabb üzemi-
deje legyen a telefonnak, hogy
minél ritkábban kelljen feltenni a
töltőre. Ez utóbbi esetben kijelent-
hetjük, hogy a legjobb választás az
Ulefon Armor 14, ami több szem-
pontot is képes egyszerre kielégí-
teni.

A márka elsősorban strapabíró
telefonjairól ismert, és a kínaiaktól
megszokott módon folyamatosan
állnak elő újabb és újabb eszközök-
kel. Legutóbb éppen a Ulefon
Armor 14-et mutatták be, amelynek
funkcióira annyira büszke a gyártó,
hogy egy videót is készített ezek
működéséről. A gyártó külön kie-
melte az NFC-t, amely segítségével
ez a készülék immár alkalmas arra,
hogy mobilpénztárcának használ-
juk, azaz vele fizessünk az üzletek-
ben. Továbbá por- és vízálló
kamerát kapott, amellyel a víz alatt
is nyugodtan készíthetünk fényké-
peket vagy videófelvételeket. De
ezeken felül is sok érdekes apróság
lapul a telefon belsejében. Ilyen pél-
dául az iránytű, a zseblámpa, a fej-
hallgató nélküli FM rádió – ami ma
már ritkaságszámba megy –, a

hangerősségszint-mérő vagy éppen
a lépésszámláló. Jó, legyünk őszin-
ték: ezek a funkciók már évek óta
benne vannak minden okostelefon-
ban, annyi különbséggel, hogy azok
esetleg nem strapabírók. Nem ezek

teszik különlegessé az Ulefon Armor
14-et, hanem az akkumulátor.

A telefonban egy 10.000 mAh-es
akku foglal helyet, ami egyedülál-

lónak nevezhető a piacon. Összeha-
sonlításképpen a legújabb Samsung
vagy Apple telefonok akkumulátor-
kapacitása nem haladja meg az
5000 mAh-t. Ez azt jelenti, hogy
üzemidőben abszolút bajnok lehet
az Ulefon új készüléke. Ezzel ellen-
tétben töltési sebességben még van,
amit fejlődnie, hiszen mindössze
18W-os vezetékes és 15W-os veze-
ték nélküli töltésre van lehetőség,
ami egyáltalán nem nevezhető
gyorsnak, főleg annak ismeretében,
hogy egyes eszközök már 65W-ra is
képesek.

Összefoglalva: a strapabíróság és
a hatalmas akkumulátor tartozik a
telefon erősségei közé. Nem ez lesz
az az eszköz, amelyik elfuttatja a 
legújabb játékokat, vagy amelyik a
legjobb fényképeket fogja készí-
teni. A kijelző mérete 6,25 colos,
ami manapság már közepesnek ne-
vezhető, de a felbontása csak
FullHD+, amivel vizet sem vihet
még a középkategóriás telefonok-

nak sem. RAM-ból mindössze né-
gyet kapott, a belső tárhely 64 GB,
de ez bővíthető SD-kártyával, il-
letve egy nyolcmagos processzor
dolgozik benne. Átlagfelhaszná-
lásra jó, de nem ez lesz a leggyor-

sabb telefon, igaz, nem is annak
szánták. A hátlapi kamera 20 mega-
pixeles, és a telefonon található egy
makrolencse és egy mélységérzé-

kelő is. Ez nagy valószínűséggel el-
fogadható képeket tud
eredményezni, de a makro módtól,
illetve a mélységérzékelőtől ne vár-
junk csodákat.

Kinek való ez az eszköz? Azok-
nak, akik nem szeretik töltögetni a
telefonjukat, és olyan helyen dol-
goznak, ahol fontos, hogy az eszköz
vízálló és strapabíró legyen. Maga
az eszköz – a mai telefonárakat fi-
gyelembe véve – nem drága, körül-
belül 1000 lejbe kerül. 

Mi lesz veled, Windows 10?
Amikor jön az új, akkor általában

a réginek menni kell. Szerencsére
nem minden esetben, élő példa erre
a Windows 10 és 11. A Microsoft az
új operációs rendszer piacra kerülé-
sével nem nyugdíjazza teljesen a
10-es változatot. Egy ideig még arra
is fognak érkezni frissítések. Immá-
ron azt is lehet tudni, hogy milyen
ütemben és meddig.

A Windows 10-hez ezentúl
évente fognak nagyobb frissítések
érkezni – ez mellesleg megegyezik
a Windows 11 frissítési ciklusával –
egészen 2025-ig. Azt még nem
lehet tudni, hogy milyen újításokat
fognak tartalmazni ezek az éves
frissítések, de a The Verge szerint
nem érdemes nagy dolgokra várni,
például a 2021 novemberében kia-
dott csomag is csak hibajavításokat
tartalmaz. A következő frissítésre
pedig 2022 második felében lehet
számítani.

Ettől függetlenül nem kell meg-
ijedni, kisebb frissítésekre gyakrab-
ban lehet számítani, és 2025 után is
használható marad a Windows 10,
mindössze annyi változás lesz,
hogy nem lesznek frissítések, de
attól a rendszer tovább fog mű-
ködni. Példának okáért a Windows
XP-t 2007 óta nem frissíti a Micro-
soft, de számos számítógépen a mai
napig az fut, és ebből nem szárma-
zik hátránya a felhasználóknak.
Nem elérhetők az újabb program-
változatok, de akinek megfelel egy
régebbi változat is, az nem kell
fogja a fejét, még hosszú ideig
használhatja a Windows 10-et 2025
után is.

Változik az Instagram
Ismerős az a jelenség, hogy be-

nézünk a Facebookra vagy bárme-
lyik közösségi oldalra, és folyik

velünk szembe a teljesen fölösleges
és számunkra nem releváns tarta-
lom? Ennek szeretne véget vetni az
Instagram.

Mikor belépünk egy közösségi
oldalra, a rokonaink vagy baráta-
ink bejegyzésére vagyunk kíván-
csiak, és nem olyan tartalomra,
ami tőlünk nagyon távol áll. Még
egy-két reklámot is el lehet fo-
gadni, ha nem azt látjuk heteken át,
miközben már vagy rég megvettük
a terméket, vagy soha meg sem
fordult a fejünkben, hogy olyasmit
vásároljunk.

Hogyan generálják nekünk a kö-
zösségi oldalak a bejegyzéseket?
Tudják, hogy mi az érdeklődési kö-
rünk, mert vagy beállítottuk, vagy
beállította az egyik ismerősünk,
akivel gyakrabban beszélgetünk,
és az oldal algoritmusa azt feltéte-
lezi, hogy azonos az érdeklődési
körünk. Természetesen van olyan
helyzet, amikor igaza van. Mivel a
közösségi médiás felületeken sokat
kommunikálunk sok más emberrel,
összegyűlnek az adatok, és így cél-
zottan érkeznek a bejegyzések,
azonban a mennyiség itt is a minő-
ség rovására megy, és olyan tarta-
lommal fogunk találkozni, amelyik
számunkra egyáltalán nem rele-
váns. Ha pedig egyszer rákattin-
tunk, akkor jaj nekünk, nagyon
hosszú ideig fognak ahhoz hasonló
posztok megjelenni.

A sors fintora, hogy egy Twitter-
bejegyzésben olvashattunk arról,
hogy az Instagram lehetőséget kí-
nálna a felhasználóknak arra, hogy
ők döntsék el azt, hogy milyen tar-
talmat szeretnének látni a hírfolya-
mukban. Ezt egy előre megadott
szűrővel, avagy kapcsolóval lehet
majd beállítani, amelyik az alábbi
három opciót tartalmazza: Otthon,
Követés és Kedvencek.

Az Otthon valószínűleg a már
eddig is megszokott hírfolyamot
varázsolná a felhasználó elé. Ezzel
ellentétben a Kedvencek azon fel-
használók bejegyzéseit gyűjtené
össze, amelyeket mi kijelöltünk,
például ha csak három személytől
szeretnénk bejegyzéseket látni,
akkor berakjuk őket a Kedvencek
kategóriába, és onnantól kezdve
csak az ő bejegyzéseik fognak
megjelenni a falunkon. A Követők
kategória egy kicsit homályos, el-
méletileg jelenthetné azt is, hogy
azon személyek tartalmai jelennek
meg, akiket követünk, és ők is kö-
vetnek minket, ebben az esetben
azonban nincs nagy különbség az
Otthon és a Követők kategóriák
között.

Az egyértelmű, hogy a felhasz-
nálók túlnyomó többsége örven-
dene egy ilyen opciónak, csak azt
nem tudni, hogy az Instagram
mikor tervezi bevezetni. Csak re-
mélni tudjuk, hogy minél hama-
rabb!

A nagy akku a lényeg?
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Nagy-Bodó Szilárd

Windows 11 Forrás: Microsoft

Az új Instagram, illusztráció Forrás: Instagram

Ulefon Armor 14 Forrás: Ulefon



Nincs jobboldali meg baloldali klímaváltozás
vagy vízválság, mert nemcsak a jobboldali,
hanem a baloldali szavazókat is fenyegeti az,
ha belefulladunk a műanyagba – mondta
Áder János köztársasági elnök a Kék bolygó
podcast hétfői adásában.

A rendhagyó adásban Áder János nem kérdezett,
hanem válaszolt a Planet Budapest 2021 Fenntartha-
tósági Expó és Világtalálkozóval kapcsolatos kérdé-
sekre.

A beszélgetésben az államfő kifejtette: „nincs jobb-
oldali meg baloldali klímaváltozás, nincs jobboldali
meg baloldali vízválság, nemcsak jobboldali szava-
zókat, hanem baloldali szavazókat is fenyeget az,
hogy belefulladunk a műanyagba”.

Hozzátette: ez egy olyan problémahalmaz, ami
mindenkit egyformán érint. „Ha jó döntéseket talá-
lunk, mindegy, hogy kinek mi a politikai preferenci-
ája, mindenképpen haszonélvezője lesz a jó
döntéseknek, és ez a cél” – jelentette ki, hozzáfűzve,
hogy ezért a célért érdemes minél több embernek „el-
vinni a jó hírt, hogy nemcsak probléma van, hanem
megoldás is van, mi erre törekedtünk”.

Áder János felidézte: a Planet 2021-gyel az volt a
cél, hogy hat téma – a mezőgazdaság és élelmiszer-
biztonság, a víz és szennyvízkezelés, a hulladékgaz-
dálkodás, az energiahatékonyság, a közlekedés és az
okosvárosok – köré csoportosítva bemutassák 183 ki-
állító (egyetemek, nagyobb cégek és startupok) tu-
dását, termékeit, innovációit.

Mint mondta, azt szerették volna elérni, hogy az
eseményre ellátogatók megismerkedjenek a magyar,
cseh, lengyel és szlovák innovációkkal, és a kiállítók
bemutathassák, milyen javaslataik vannak a problé-
mákra. Az államfő közölte: túlszárnyalta várakozásait
az, amit az expón látott.

Az államfő szólt arról is, nagyon fontos a fiatalok
megismertetése a problémakörrel, ezért készítették az
őket megszólító kiállításokat is, ezek egyszerű formá-
ban, interaktívan, a tudásukat gyarapítva, érdeklődé-
süket felkeltve mutatták be, hogyan befolyásolja
személyes jövőjüket a kérdés.

Áder János kifejtette: a háztartásokra, az iparra és
szolgáltatószektorra jellemző túlfogyasztás, a „dobd
el!” kultúra miatt elfogyasztjuk az erőforrásainkat, és
50 év múlva a gyermekeink számára már nem lesz
folytatható a jelenlegi életmód.

„Okos ember a tőkét nem éli fel. Most mi a termé-
szeti tőkét éljük fel, miközben a gyermekeink szem-
pontjából csak (...) a kamatok felélésére lenne
jogunk” – fogalmazott.

Az államfő emlékeztetett arra is, hogy a Kék
Bolygó Alapítvány készített egy Zöld Föld című tan-
könyvet a fenntarthatóságról a középiskola 1-2. osz-
tályos diákjainak, megteremtve a lehetőségét annak,
hogy a fenntarthatóság választható tantárgy legyen,
és a céljuk, hogy érettségizni is lehessen belőle.

A találkozó megtérüléséről szólva elmondta: az
eddig szervezett három Víz világtalálkozó összesen
1,5 milliárd forint költségvetési forrásban részesült,
de a legkonzervatívabb becslés szerint is ennek a há-
romszorosát hozta vissza azzal, hogy a magyar cége-
ket „helyzetbe hozták”, terjeszkedni tudtak, új
munkahelyeket hoztak létre, miközben az általuk kí-
nált szolgáltatások jobb, fenntarthatóbb világot ered-
ményeznek, csökkentik a környezeti lábnyomot.

Mint mondta, elégedett lenne, ha a költségvetéstől
kapott pénzt egy-két éven belül visszafizetnék a költ-
ségvetésnek a kiállítók, akik a Planet 2021-en bemu-
tatkozási, üzleti lehetőséghez jutottak, és emellett ott
van a „járulékos haszon”, az edukáció, a gyermekek
szemléletváltása, ami pénzben kifejezhetetlen. (MTI)
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A flensburgi székhelyű Kisebb-
ségi Ügyek Európai Központja
(ECMI) alapításának 25. évfordu-
lója ismét felhívja a figyelmet arra,
hogy a különböző európai államok
mennyire másképp viszonyulnak a
kisebbségi kérdéshez. Az ECMI
egy olyan nemzetközi tudásköz-
pont, amelyet Németország, Dánia
és Schleswig-Holstein tartomány
közösen hozott létre a kisebbségvé-
delemmel kapcsolatos interdiszcip-
lináris tudás felhalmozására és
továbbadására. 

Pénteken délután a kerek évfor-
duló alkalmából szervezett flens-
burgi kerekasztal-beszélgetésen
Vincze Loránt EP-képviselő, a
FUEN elnöke rámutatott: a fenti
példával ellentétben más uniós tag-
államok még mindig a 19. századi
nemzetállami szemléletet vallják, és
hangosan tiltakoznak a kisebbségi
jogok uniós szintre emelése ellen.
Hozzátette: Románia is ezek közé
tartozik, mivel nem hajlandó elis-
merni a kollektív jogokat, és tart
attól, hogy uniós nyomás nehezedik
rá annak érdekében, hogy a magyar
közösségnek önálló döntési jogot
biztosítson a kisebbségi oktatás és
kultúra megszervezésében. 

A Minority SafePack kezdemé-
nyezés elutasítása arra enged követ-
keztetni, hogy az Európai Bizottság
ezen tagállamok elavult szemléletét
tette magáévá, annak ellenére, hogy
az Európai Unió a közös értékek
fontosságát hangsúlyozza, mondta
el az EP-képviselő. Rámutatott:
ennek ellenére sikerült a kisebbség-
védelmet az unió napirendjére
emelni, és ezt a munkát folytatni
kell. Erre meglátása szerint az Eu-
rópa jövője konferencia újra lehető-

séget ad, amelynek keretében
Flensburgban és Erdélyben szervez
a FUEN kisebbségi konferenciákat
a jövő év első felében.

A közönség kérdéseire vála-
szolva kifejtette: egyetért az ENSZ
kisebbségügyi különmegbízottjá-
val, Fernand de Varennes-nel
abban, hogy a kisebbségi jogok
emberi jogok. E tekintetben a nem-
zetközi kapcsolatokban is alap-
elvvé kellene váljon, hogy a
megszerzett jogokat nem lehet el-
venni. Ez szerinte az ukrajnai
problémákat is megoldaná, hiszen
az ottani magyar, román, lengyel
közösségek évszázadok óta rendel-
keztek kisebbségi oktatással, ez a
jog tehát továbbra is megilleti őket.
Kifejtette: Ukrajna problémája az,
hogy sok állampolgára oroszul be-
szél, és nem az, hogy a magyarok
vagy a románok használják a saját
nyelvüket. Hozzátette: általános-
ságban sem tartja jó iránynak,
hogy az országok megköveteljék
az államnyelv ismeretét polgáraik-
tól: bár annak ismerete az egyén
érdekét szolgálja, az egyén dönté-
sének kell maradnia, hogy akar-e
élni az ezáltal biztosított lehetősé-
gekkel.

Vincze Loránt arról is beszélt,
hogy a kilencvenes évek fontos ki-
sebbségvédelmi fejleményeit há-
ború és véres konfliktusok előzték
meg. Sajnos ez a döntéshozatal mű-
ködési mechanizmusa, és ezen kell
változtatnunk, hiszen senkinek nem
érdeke az újabb konfliktusok kirob-
banása, nem szabad ezt megvárni,
hanem arra kell törekedni, hogy
párbeszéddel találjunk jó megoldá-
sokat – fejtette ki. (Vincze Loránt
EP-képviselő sajtóirodája)

Vincze Loránt: A megszerzett
jogokat ne lehessen elvenni!

Székely személyi kártya bevezetését tervezi a Szé-
kely Nemzeti Tanács (SZNT). A tanács állandó bizott-
sága hétfőn közvitára bocsátotta az erről szóló
határozattervezetet. 

A tervezet szerint a székely vagy székelyföldi sze-
mélyi kártyát bármely, tizennyolcadik életévét betöl-
tött személy megkaphatja, aki székelyföldi állandó
lakhellyel rendelkezik, vagy Székelyföldön kívül él,
de székelynek vallja magát, és egyetért Székelyföld
területi autonómiájával úgy, ahogy az a Székely Nem-
zeti Tanács autonómiastatútumában áll.

A székely vagy székelyföldi személyi kártyát for-
manyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, amelyen
fel kell tüntetni az igénylő családnevét és keresztne-
vét, születési idejét és helyét, állandó lakcímét, nemét.
A formanyomtatvány kötelező módon tartalmazza
előnyomtatott formában az igénylő kötelezettség-vál-
lalását Székelyföld területi autonómiája iránt.

A székely okirat olvasható módon csak a nevet és
a rendszer által generált azonosító számsort tartal-
mazza, a többi személyi adat QR-kódban jelenik meg.
A kártya adatbázisát az SZNT állandó bizottsága által
kijelölt szervezet vagy intézmény kezeli. 

A tervezet szerint a személyi kártya visszavonható

azoktól, akik nyilvánosan szembefordulnak az igény-
lésben meghatározott értékekkel. A kártyát kötelezően
vissza kell vonni mindazon személyektől, akik le-
mondanak erről, és kérik adataik törlését.

A határozattervezet preambulumában az SZNT em-
lékeztetett arra, hogy a Székelyföld területi autonó-
miájára készülve eddig megalkotta a Székelyföld
autonómiastatútumát, megrajzolta Székelyföld külső
és belső közigazgatási határait, létrehozta Székelyföld
jelképeit: a zászlót, címert és a rövidített régiójelzést.
Emellett kimondta, hogy a régió nyelve a magyar
nyelv, kijelölte Székelyföld hivatalos ünnepeit: a szé-
kely szabadság napját március 10-én, és Székelyföld
autonómiájának napját október utolsó vasárnapján,
továbbá javaslatára a székely önkormányzati nagy-
gyűlés a székely himnuszt Székelyföld himnuszává
nyilvánította. 

A székelyföldi vagy székely személyi kártya beve-
zetését az SZNT állandó bizottsága arra hivatkozva
kezdeményezte, hogy „bármely országnak vagy bár-
mely ország területén lévő autonóm régiónak legfon-
tosabb alkotóeleme az ott élő népesség, amelynek
tagjai az ország alkotmányát, illetve az autonóm régió
alaptörvényét elfogadják”. (MTI)

Székely személyi kártyát vezetne be 
az SZNT 

Áder János köztársasági elnök  a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó Your Planet című kiállítás Létezik-e meg-
fizethető és tiszta energia elnevezésű standjánál a Hungexpón 2021. december 3-án Fotó: MTI

Felmérés a digitális eszközök
használatáról 

Az uniós állampolgárok 80 százaléka szerint a digitális eszközök hasz-
nálata ugyanannyi előnnyel jár, mint hátránnyal – olvasható az Euroba-
rométer hétfőn közzétett felméréséből.

Az Európai Unió közvélemény-kutató intézete szeptemberben és ok-
tóberben 26 530 fő bevonásával készített felmérést mind a 27 tagállam-
ban. Az eredményből kiderül, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége
– 82 százaléka – hasznosnak tartja, hogy az EU közös európai szabályo-
zást határozzon meg és terjesszen elő a digitális jogokról és elvekről. 

A felmérésben szereplők több mint fele – 56 százaléka – aggodalmát fe-
jezte ki a kibertámadások és a kiberbűnözés, egyebek között a személyes
adatok ellopása vagy az azokkal történő visszaélés, a rosszindulatú szoft-
verek, illetve az adathalászat veszélye miatt. Emellett 53 százalékuk fon-
tosnak találja a gyermekek biztonságának garantálását az internethasználat
során, és a válaszadók 46 százaléka aggódik amiatt, hogy személyes adatait
beleegyezése nélkül vállalatok vagy közigazgatási szervek használják fel. 

A kutatásból az is kiderül, hogy minden ötödik uniós állampolgár – a
megkérdezettek 23 százaléka – tart a digitális környezetszennyezéstől. 

Az adatok azt mutatják továbbá, hogy az állampolgárok jelentős része
– 40 százaléka – nincs tisztában azzal, hogy az olyan alapjogokat, mint a
véleménynyilvánítás szabadsága, a jog a magánélethez vagy a megkülön-
böztetésmentesség, tiszteletben kell tartani az interneten is. 

A felmérés eredményei támasztékul szolgálnak az Európai Parlament-
nek, az uniós tagállamok szakminisztereit tömörítő Tanácsnak és az Eu-
rópai Bizottságnak a digitális jogokról és elvekről szóló európai
nyilatkozatra vonatkozó javaslatuk kidolgozásához. (MTI)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ egy 120-130 kg-os disznó,
10 lej/kg. Tel. 0365/410-075, 0754-
895-544. (14094-I)

MINDENFÉLE 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok
háznál. Tel. 0740-527-205. (14065-I)

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14050)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-
javítást, festést, bármilyen javítást.
Tel. 0759-467-356. (14050)

VÁLLALUNK: benti munkát, csator-
najavítást, tetőjavítást, bármilyen ja-
vítást. Tel. 0755-654-115. (14050)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: házte-
tőket készítünk cserépből, Lindab le-
mezből, kisebb javításokat,
szigetelést, festést stb. Tel. 0741-
480-558. (14038-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
december 7-én a drága édes-
anyára, feleségre, testvérre,
JANKA IBOLYÁRA, aki két éve
hirtelen, búcsú nélkül hagyott itt
bennünket. Szerető családja.
(14042)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága
halottunkat, LOKODI IMRÉT
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek, és a nehéz
perceinkben mellettünk álltak.
Mindig velünk leszel, drága férj,
édesapa, nagytata! A gyászoló
család. (p.-I)

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága
édesanyánk, a sóspataki
születésű, nyárádszentbenedeki
özv. MÓRÉH KÁROLYNÉ szül.
SOCOL MÁRIA temetésén részt
vettek, virággal, üzenettel
vigasztaltak, lélekben velünk
voltak, fájdalmunkban osztoztak. 
Külön köszönetet mondunk
mindazoknak, akik segítséget
nyújtottak számunkra e nehéz
napokban. A gyászoló család.
(14101-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy a drága édesanya,
nagymama, dédnagymama, rokon,
jó szomszéd és ismerős, 

APA ROZÁLIA
szül. Keresztesi

életének 87. évében, türelemmel vi-
selt, hosszas betegség után csende-
sen megpihent, visszaadta fáradt,
szenvedő lelkét Teremtőjének.
Temetése 2021. december 7-én, ked-
den 13 órakor lesz a koronkai teme-
tőben, református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (14104-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű el-
látást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (65326-I)
ÁLLATGONDOZÓTalkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-
809. (22904-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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Közlemény
AzAquaservRT.ezútonértesítiazérdekelteket,hogy

A Maros megyei ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesz-
tésének regionális terve a 2014–2020 közötti időszakban, I.
szakasz – Nyárádmente térség címűprojektrekérvényezte
a környezetvédelmi engedélyt.A terv aMarosmegyei
Ákosfalva,Nyárádkarácson,SzékelybereésNyárádma-
gyarósközségekbenvalósulmeg.
A tervre vonatkozó részletes információk a

http//apmms.apm.rohonlapontanulmányozhatók,vala-
mintavállalatmarosvásárhelyiszékhelyén,aKósKároly
utca1.számalatt,hétfőtőlcsütörtökig9–15óraközött,
péntekenpedig9–13között.
AlakosságészrevételeitaKörnyezetvédelmiÜgynökség

– Marosvásárhely, Hídvég/Podeni utca 10. szám –
postán fogadja, vagy elektronikus postán az
office@apmms.anpm.rocímen,faxona0265-314-985számon.

Műanyagélőhellyé változott 
a Csendes-óceánon úszó szemétsziget

Műanyagélőhellyé változott a Csendes-óceá-
non úszó szemétsziget: tudósok felfedezték,
hogy tengeri állatok élnek a hulladékhalmon.
Egy részük partvidéki fajokhoz tartozik, me-
lyek megszokott élőhelyüktől mérföldekre
élnek, Kalifornia és Hawaii között félúton.

Növényeket és állatokat, köztük tengeri rózsákat,
apró rovarokat, puhatestűeket és rákokat találtak a Ka-
lifornia partjaitól mintegy 2000 kilométerre úszó Nagy
Csendes-óceáni Szemétfolt (GPGP) 90 százalékán –
írja a BBC hírportálja.

A tudósok attól tartanak, hogy az úszó műanyag hul-
ladékon invazív fajok utazhatnak új területekre. 

Vizsgálatuk során a kutatók 5 centiméteresnél na-
gyobb átmérőjű műanyagdarabokat vizsgáltak meg,
melyeket a Csendes-óceán áramlásrendszereiből gyűj-
töttek. 

„A műanyag sokkal tartósabb, mint a korábban a
nyílt óceánban előfordult természetes hulladék. Jóval
állandóbb élőhelyet jelentenek ebben a régióban” –

mondta Linsey Haram, a Smithsonian Kutatóközpont
munkatársa. Az intézet az Ocean Voyages Institute el-
nevezésű környezetvédő szervezettel és a Hawaii
Egyetem óceánkutatóival közreműködésben végezte a
vizsgálatot. 

A világon legalább öt nagy, hulladékkal szennyezett
óceáni örvény létezik. A tudósok által vizsgáltban
(GPGP) van valószínűleg a legtöbb lebegő műanyag:
becslések szerint 79 ezer tonna egy több mint 1,6 négy-
zetkilométeres területen. Nagy része mikroműanyag,
de vannak nagyobb darabok is, például halászhálók,
bóják, sőt, a 2011-es japán cunami óta az áramlásrend-
szerben lebegő hajók. 

Az eredményeikről a Nature Communications című
tudományos lapban beszámoló kutatók eredetileg a
pusztító szökőár utáni kutatásokhoz csatlakoztak. A
természeti csapás nyomán többtonnányi szemét került
a Csendes-óceánba, japán tengeri állatok fajainak szá-
zait találták élve az Észak-Amerika és a Hawaii-szige-
tek partjainál. (MTI)

Koronavírusos az antwerpeni
állatkert két vízilova. Az ál-
latok jól vannak, csak az
orruk folyik, jelenleg karan-
ténban vannak – írja a BBC
hírportálja. 

Nem tudni, hogyan kapta el a 14
éves Imani és a 41 éves Hermien a
betegséget. A vízilovak orra általá-
ban nedves, de a gondozóknak fel-
tűnt a váladékürülés, ezért
tesztelték az állatokat.

Az állatkertben érvényes korlá-
tozásokat megszigorították addig,
amíg Imani és Hermien tesztje ne-
gatív nem lesz. A vízilovak terüle-
tét lezárták, gondozóik – akiknek
tesztje negatív lett – maszkot, kesz-
tyűt viselnek és fertőtlenítik a cipő-
iket, mielőtt bármilyen kapcsolatba
kerülnének az állatokkal. 

„Úgy tudom, ez az első feljegy-
zett fertőzés ennél a fajnál. A vírus
világszerte többnyire csak nagy-

majmoknál és macskaféléknél je-
lentkezett” – mondta Francis Ver-
cammen, az antwerpeni intézmény
állatorvosa. 

Nemrég Kanadában fedeztek fel
három coviddal fertőzött vad szar-
vast, ez az első ilyen eset az ország
vadvilágában. A korlátozott meny-
nyiségű tesztelés miatt azonban
nem lehet tudni, valójában meny-
nyire terjedt el a koronavírus a
vadon élő állatoknál. (MTI)

Koronavírussal fertőződtek meg 
az antwerpeni állatkert vízilovai 



FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

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

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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