
Bő egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az East Grain Kft.
által működtetett kerelőszentpáli gabonatelep, amely mint-
egy 7,4 millió eurós beruházással jött létre. A korszerű szá-
rítóval ellátott telephely teljes kapacitása 40.000 tonna. A
gabonát tizenkét, egyenként 2600 tonnás silóban és két sík-
raktárban – amibe külön-külön 6000 tonna fér – tárolják. A
jó terméshozamnak köszönhetően az idei őszi betakarítást
követően is folyamatosan, teljes kapacitással üzemel. 

Az időjáráshoz képest elégedettek a terméssel
Vincze Tamás, az East Grain Kft. igazgatója elmondta: az idei betaka-

rítás után jó terméshozamok voltak az országban, így Maros megyében
is. Búzából hektáronként 6-7 tonnát sikerült learatni. Maros megyében
jóval kevesebb volt a bevetett felület, hiszen tavasszal a munkálat elvég-
zésekor esős idő volt, emiatt sokan nem vetették el a magvakat. Ennek
ellenére jóval több és minőségileg is jobb termést arattak. Az egyre nép-
szerűbb káposztarepcéből a környéken hektáronként 3,5-4 tonna termett,

Átnézünk az éj ablakán
Pár éves lehettem csak, de jól emlékszem arra a bakelitre, ame-

lyet talán a legtöbbször hallgattunk, amikor víkendenfürdőzős, ját-
szótér-látogatós, majd ottalvós nap volt a nagyszüleimnél. Egy
óriásinak tűnő hanglemez, a borítóján színes fotó, a hátoldalán na-
rancssárga felirat, amelyet körbeszegélyeztek a zenekar tagjainak
fekete-fehér fotói: Mihály Tamás, Molnár György, Benkő László,
Kóbor János, Laux József és Presser Gábor. A felirat a borítón és
hátlapon: Omega Redstar; alatta a lemez címe: Trombitás Frédi és
a rettenetes emberek. Olyan volt, akár egy meséskönyv: titkozatos,
színes, talán kinyitható is. Ki az a Trombitás Frédi, és hol laknak a
rettenetes emberek? Meséket szőttünk köréjük, holott a hanganyag
volt a lényeg, de ezt akkor még nem tudtuk. Gyerekként mulatsá-
gosnak tűnt a Trombitás Frédi, könnyen énekelhetőnek a Ha én szél
lehetnék, érthetetlennek a Kállai kettős és egyértelműnek a Kiska-
rácsony, nagykarácsony. Az akkor már kissé viharvert külsejű borító
arról tanúskodott, hogy mire mi a ’80-as évek elején e világra köl-
töztünk, elődeink már rongyosra hallgatták a hatalmas becsben tar-
tott 1968-as lemezt, az első olyan, magyar könnyűzenei (hogy
rühellem ezt a szót!) albumot, amely egyetlen előadó dalait tartal-
mazza. Akkor és pár évig még az Omega számomra a gyerekkori
emlékek kuckójának lakója volt, hiszen a zenekar kezdeti beatkor-
szakának útkereső, kísérletező dalai nem érintettek meg túlságosan. 

Vajda György 
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Marosvásárhelyen
felkészültek 
a hóeltakarításra
Marosvásárhelyen készen állnak a hó-
eltakarításra, hat multifunkcionális ha-
szonjármű áll bevetésre készen,
amennyiben havazik. A polgármesteri
hivatal ugyanakkor létrehozott egy
zöldszámot, amelyen be lehet jelen-
teni a havas, csúszós utak okozta ko-
molyabb fennakadásokat.

____________2.

Fotó: Vajda György

(Folytatás a 6. oldalon)

Teljes kapacitással üzemel a gabonatároló 

Jó az idei terméshozam 

Kaáli Nagy Botond

Kapható az újságárusoknál!



IDŐJÁRÁS
Változékony idő
Hőmérséklet:
max. 3 0C
min. -1 0C

Ma MÁRIA és EMŐKE, holnap
NATÁLIA napja.

NATÁLIA: latin eredetű női név,
a dies natalis Domini kifejezésből
származik, aminek a jelentése: az
Úr Jézus születésnapja. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. december 7.

1 EUR 4,9485
1 USD 4,3946

100 HUF 1,3527
1 g ARANY 251,5919

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 ad a szerkesztőség. A nívódíjak átadására de-
cember 9-én, csütörtökön 18 órától kerül sor a marosvásár-
helyi Bernády Házban. Idén Babiczky Tibor, Horváth Péter,
Imre Eszter és Nagy Zalán veheti át a Látó-nívódíjjal járó
pénzjutalmat. A Jackovics-díj nyertese Ioana Hogman. Az
est házigazdája Vida Gábor. Ioana Hogman Szeretem a
szusit című drámáját Codău Annamária, Demény Péter,
Láng Zsolt és Kovács András Ferenc olvassa fel.

Megújítják a fedett parkolókra 
vonatkozó szerződéseket

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felhívja a tulajdo-
nosi társulások elnökeinek figyelmét, hogy a 2022-es esz-
tendőre osszák el újra a fedett parkolóhelyeket, illetve
újítsák meg a szerződéseket. A fedett parkolók használatba
adása egy naptári évre szól, és a lakók tulajdonában levő
személygépkocsik parkolását teszi lehetővé a szabályzat
értelmében. A bérbeadásról szóló jegyzőkönyv három pél-
dányban készül, egy a lakótársulásé, egy a lakóé, a harma-
dik a közterület-kezelő közszolgálaté, közölte Gedő István
mérnök, a közterület-kezelő közszolgálat aligazgatója.

Kiskorúak kihallgatására kialakított
termet avatnak

A Maros Megyei Törvényszék ideiglenes székházában, Ma-
rosvásárhelyen, az 1918. December 1. út 250–254. szám
alatt, a Business szálló épületében december 9-én 12 óra-
kor egy új termet, a kiskorúak kihallgatására kialakított he-
lyiséget avatnak fel – közölte Veronica Szasz, a
törvényszék elnöke. 

100 gyerekkerékpár ajándékba
A marosvásárhelyi Neuzer Románia cég az idén 20 éves.
Ebből az alkalomból 100 db gyerekkerékpárt ajándékoznak
20 marosvásárhelyi óvodának. Az átadási ünnepség de-
cember 11-én 11 órakor lesz a várban. Az ajándékokat a
város polgármestere, az óvodák képviselői és 100 óvodás
veszi át. Képviselteti magát Magyarország főkonzulátusa is.

Adománygyűjtés 
A Marosszéki Közösségi Alapítvány szervezésében de-

cember 8-án, ma 18 órától a Kultúrpalota kistermében meg-
tartják a Marosvásárhelyi Adományozói Kör találkozóját. Az
eseményen három, támogatásra váró projektet mutatnak
be: Lovasterápia – hatékony rehabilitációs módszer fogya-
tékkal élő vagy krónikus betegségben szenvedő gyerme-
keknek (Art Equest Therapy); A város segít – oktatás hát-
rányos helyzetű gyermekek számára (Divers Egyesület);
Segíts felnevelni egy fát! (Pando Egyesület). A találkozó az
interneten, élő közvetítésben is követhető. Bővebb tájékoz-
tatás: https://www.facebook.com/events/393305855588640

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

8.,szerda
A Nap kel 

7 óra 53 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 342. napja, 
hátravan 23 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

Advent első vasárnapján avatták fel Backamada-
ras központjában a falu turisztikai információs táb-
láját. Az eseményen köszöntőbeszédet mondott
Antal-Váradi Judit üvegfestő és képzőművész, a
tábla megfestője, Szőcs Antal polgármester, Báthori
Zsuzsánna, a Backamadarasért Egyesület elnöke.
Azután a tábla leleplezésére került sor.

A turisztikai információs tábla a falu központjá-
ban van, a díszes csorgó mellett. Amikor elkezdték
a táblát tervezni, szembesültek vele, hogy milyen
sok jelentős épület, szép hangzású dűlőnév, földrajzi
elnevezés, mennyi történelmi és turisztikai objektum
van, milyen sok értékkel rendelkeznek. „A tábla
megvalósításával az a célunk, hogy ha valaki megáll
előtte, tudomást szerezzen ezekről, és ugyanakkor
gyerekeinkek vagy akár az idelátogatóknak felhív-
juk a figyelmét a közös értékekre, Backamadaras lát-
ványosságaira” – fejtette ki az egyesület vezetője,
köszönetét fejezve ki mindenkinek, aki hozzájárult
az elképzelés megvalósításához: Antal-Váradi Judit
üvegfestőnek és képzőművésznek, hogy megvalósí-
totta azt, amit megálmodtak, a polgármesternek és a
helyi tanácsnak, amiért pályázat útján biztosították
a költségeket, az egyesület tagjainak pedig azt, hogy
megszerkesztették a látnivalók listáját és a térképet,
amelynek alapján a képzőművész dolgozott.

Ezt követően átsétáltak a templom udvarára, ahol
a szépen feldíszített adventi koszorún fellobbant az
első láng, Nagy-Vajda Levente lelkipásztor adventi
áhítata után Makkai Dorottya szavalt az alkalomhoz
illő verset, Mészáros Boglárka és Mózes énekszóval
és gitárjátékkal fokozták a hangulatot. Az énekekbe
bekapcsolódott a közösség is – sokan ünnepeltek
együtt advent első vasárnapján. (GRL)

Információs táblát avattak Madarason

Marosvásárhelyen készen áll-
nak a hóeltakarításra, hat
multifunkcionális haszon-
jármű áll bevetésre készen,
amennyiben havazik. A pol-
gármesteri hivatal ugyanakkor
létrehozott egy zöldszámot,
amelyen be lehet jelenteni a
havas, csúszós utak okozta
komolyabb fennakadásokat,
hogy a hóeltekarítással meg-
bízott csapatokat mielőbb a
helyszínre tudják irányítani.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal sajtószóvivője, Rigmányi Esz-
ter lapunk érdeklődésére elmondta, a
város felkészült a téliesre forduló idő-
járásra, van szerződésük a hóeltekarí-
tásra, és a hatékonyabb beavatkozás
érdekében a várost két övezetre osz-
tották, a csapatok tizenhárom nyom-
vonalon takarítanak, betartva egy
meghatározott sorrendet. Elsőbbséget
élveznek a városból ki- és bevezető
utak, a főutak, a közszállítási jármű-
vek útvonalai és megállói, a lejtős
utcák, a körforgalmak, gyalogátjárók
környéke, a közintézmények, oktatási
intézmények, kórházak bejárata és
környéke, illetve a lakótelepeken a fő-
utcák. A hóeltakarítóknak először eze-
ket kell járhatóvá tenniük, utána
következnek a kisebb, kevésbé forgal-

mas utcák. A hat multifunkcionális
munkagép közül három az egyik öve-
zetben, három a másikban végzi majd
a hóeltakarítást. Amennyiben rendkí-
vül sok hó hull, kérésre növelhető a
munkagépek száma. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal egy zöldszámot is létrehozott,
a 0800800372-t, amelyen a havas,
csúszós utak okozta sürgős problémá-
kat, a közlekedésben tapasztalt fenn-
akadásokat jelezheti a lakosság.

A járdák kapcsán a sajtószóvivő el-
mondta, a lakók, a lakótársulások, in-

tézmények, jogi személyek kötelesek
a saját ingatlanuk vagy székhelyük
előtti járdáról eltakarítani a havat, a
többi járdarész tisztán tartása a polgár-
mesteri hivatal feladata. Azonban ha-
vazáskor az autós forgalom
biztonságossá tétele elsőbbséget
élvez, és figyelembe kell venni, hogy
a városban majdnem 540 ezer négy-
zetméter járda van, így előfordulhat,
hogy a lakók türelmét kell kérjék,
ugyanis ekkora felületet képtelenség
néhány óra alatt vagy akár egyik nap-
ról a másikra letisztítani.

Sürgősségi hívószámon jelezhető a komolyabb fennakadás
Marosvásárhelyen felkészültek a hóeltakarításra

Sokan gondoljuk azt, hogy bőven elég teljesíteni a szak-
mai és magánéleti szerepeinkkel járó feladatokat, arra már
nincs időnk, hogy sportoljunk, vagy hogy egy különlege-
sebb hobbinak hódoljunk, akár közösségi szerepet vállal-
junk. Éppen ezért kis irigységgel vegyített csodálattal
nézünk azokra, akiknek ez mégis sikerül. Ilyen Zsigmond

Zsolt is, aki mindamellett, hogy fogorvos, városi tanácsos,
még az is belefér az életébe, hogy a szászrégeni futballklub
és a helyi motorosklub elnöke legyen. Hogy hogyan csi-
nálja mindezt? Nos, erre próbál fényt deríteni az ETV. A
műsor szerda este 9 órától az Erdély TV képernyőjén és
YouTube-csatornáján látható. 

A sokszínű ember – az Erdély TV műsorában 
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Szép, kézzel festett információs tábla hirdeti a falu értékeit (Fotó: Backamadarasért
Egyesület)

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)



Nagy-Britanniában már a helyi közösségeken belül
is terjed a koronavírus nemrégiben azonosított
omikron variánsa, de nincs hír arról, hogy a fertő-
zöttek közül bárki is súlyosan megbetegedett volna
– mondta hétfőn a brit egészségügyi miniszter.

Sajid Javid a londoni alsóház képviselőinek tartott hétfő esti
tájékoztatóján elmondta: Nagy-Britanniában addig 336 pozitív
koronavírus-szűrési leletben mutatták ki az omikron változat
jelenlétét.

Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt kilencvennel nőtt a szű-
réssel igazolt omikron-fertőzések száma az országban.

Angliában hétfő estig 261, Skóciában 71, Walesben négy
esetben mutatták ki az omikron variánst; Észak-Írországból
még nem érkezett jelentés az új koronavírus-változat jelenlé-
téről.

Ezek a számok elenyésznek a teljes körű fertőződési ada-
tokon belül. 

Sajid Javid az alsóházban tartott hétfő esti tájékoztatóján
közölte mindazonáltal: a Nagy-Britanniában eddig kiszűrt
omikron-fertőződéses esetek között vannak olyanok is, ame-
lyek nem kötődnek a nemzetközi utasforgalomhoz, vagyis na-
gyon valószínű, hogy ez a koronavírus-variáns számos
országrészben a helyi közösségeken belül is terjed.

A brit egészségügyi miniszter elmondta azt is, hogy az
omikron variánst eddig 52 országban mutatták ki világszerte.

Javid kijelentette: még nincs teljes kép arról, hogy az omik-
ron milyen súlyosságú megbetegedéseket okozhat.

Hangsúlyozta ugyanakkor: a minisztériumhoz nem érkezett
jelentés arról, hogy az omikron vírusváltozattól Nagy-Britan-
niában megfertőződöttek közül bárkinél is kórházi kezelést
igénylő súlyos betegség alakult volna ki.

A brit kormány azonban időt szeretne nyerni a korábbi vál-
tozatokhoz képest jelentős mutációkat tartalmazó variáns ta-
nulmányozásához, és ennek jegyében rendelte el, hogy
keddtől a külföldről Angliába utazóknak kivétel nélkül koro-
navírustesztet kell végeztetniük indulásuk előtt – mondta hétfő
esti parlamenti felszólalásában a brit egészségügyi 
miniszter.

A brit idő szerint hajnali négy órakor, kelet-európai idő sze-
rint 6 órakor életbe lépő szabályozás alapján a teszt PCR tí-
pusú vagy gyorsteszt (lateral flow test) egyaránt lehet, de az
angliai beutazáshoz igazolni kell a szűrés negatív eredményét.

A szűrést az indulás időpontja előtt legfeljebb 48 órával
lehet elvégezni.

Javid hétfői alsóházi felszólalásában hangsúlyozta: átme-
neti intézkedésekről van szó, arra az időre, amíg teljesebb kép
ki nem alakul az omikron variánsról.

A miniszter hozzátette: a kormány már a jövő héten felül-
vizsgálja e rendelkezéseket, és tájékoztatja ennek eredményé-
ről a parlamentet. (MTI)

De aztán az Omega magára talált a hard rock, majd
a hozzá talán leginkább találó space rock műfajban, és
hosszú évek kihagyása után, amikor először meghallot-
tam az Időrablót, a zenekar azonnali, instant, felülmúl-
hatatlan kedvenccé vált, mondhatni beköltözött a szív
mélyére, és azóta is ott lakik. Akkor döbbentem rá, hogy
mekkora zene, mekkora üzenet, mekkora szöveg és mon-
danivaló mindaz, amit világszinten letettek az asztalra,
mert az Omega zenéje elsősorban az érzéseken, a pó-
rusokon keresztül, a rezgések és transzcendens kölcsön-
hatások dimenziójában érint meg mindenkit, akivel
kapcsolatba kerül. Letépi a burkokat, majd tónusokból
és dallamokból álló tapasszal gyógyítja a lelki sebeket.
És a rockzenében rajta kívül ezt talán csak a Pink Floyd
tudja. A Gyöngyhajú lány sejtelmesen tökéletes video-
klipjét több mint 14 millióan tekintették meg a YouTube-
on, majdnem 7000 hozzászólás áll alatta a világ minden
tájáról. „Semmit sem értek belőle, de imádom. A művé-
szet az érzelmekről szól, és ettől a daltól kiráz a hideg,
annyira gyönyörű.” „Ha egy olyan dalt, amelyből
szinte sehol sem értenek egy szót sem, ötven év után még
mindig imádnak világszerte, akkor az önmagáért be-
szél” – írja két hozzászóló. 

Ünnep volt, amikor az Omega koncertezett, ünnep
volt, amikor három vagy akár négy generáció is együtt
énekelte a Napot hoztam, csillagot. Ünnep volt a lézer-
fények és a szárazjég alatt átadni magunkat a Zenének,
és elindulni arra a pár órára a csillagok közé. Titkon
reméltem – bár tudtam, hogy az idő nem nekünk dolgo-
zik –, kitartanak addig, ameddig egyszer talán még el-
vihetem én is az utódaimat egy koncertjükre. De ez már
sohasem lesz lehetséges. Immár Kóbor János is átkelt
Gammapoliszba, nekünk pedig marad a tudat, hogy egy
legendával ismét kevesebbek lettünk, hogy egy korszak
véget ért, hogy ezt már nem hozhatjuk vissza. És marad
a boldogság, hogy hallhattuk, ismerhettük őket, ott le-
hettünk a koncertjeiken, hogy élőben érinthetett meg a
varázsuk, és hogy mi még megélhettük a kortárs zene-
művészet állócsillagainak legfényesebben tündöklő kor-
szakát. Talán egyszer még találkozhatunk – kéklő messzi
táj fölött, az égben lebegők csarnokában.

Havazás várható szerda estig
Az ország 24 megyéjében felerősödik a szél, és ha-
vazás várható szerda estig – közölte kedd reggel az
Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Az első-
fokú (sárga jelzésű) figyelmeztetés szerint Kovászna,
Hargita, Brassó, Szeben, Suceava, Botoşani, Iaşi,
Neamţ, Bákó, Vaslui megyében, valamint Fehér, Ko-
lozs, Maros, Hunyad, Beszterce-Naszód, Argeş,
Buzău, Krassó-Szörény, Dâmboviţa, Gorj, Mehedinţi,
Prahova, Vâlcea és Vrancea megye egyes részein
december 8-án, szerdán 18 óráig havazás várható,
főleg a hegy- és dombvidéken. A hegyekben és
Moldva egyes régióiban felerősödik a szél, a széllö-
kések elérik a 45-55 kilométeres óránkénti sebessé-
get, hófúvást idézve elő. (Agerpres)

Egy évvel kitolták a távhő-
fogyasztást mérő órák 
beszerelésének határidejét

A képviselőház kedden úgy döntött, hogy egy évvel,
2022. december 31-ig meghosszabbítja az egyéni fo-
gyasztásmérők felszerelésének határidejét. A képvi-
selők a 2014/121-es törvényt kiegészítő és módosító
2020/184-es sürgősségi kormányrendeletet jóváha-
gyó törvénytervezetet fogadták el 264 támogató, 25
ellenző szavazattal, 4 tartózkodás mellett. Az USR
képviselője, Cristina Prună elmondta, az általa be-
nyújtott módosító javaslatot az ipari szakbizottság
minden tagja támogatta. „Az emelkedő energiaárak
mellett fontos, hogy ne terheljük további költségekkel
az embereket, és a mérőórák beszerelése költséges.
További költségeket jelentene a beszerelés elmulasz-
tása is, mivel ez 500 és 1000 lej közötti bírságokat
vonna maga után” – szögezte le Prună. Az ügyben a
képviselőház a döntő fórum. (Agerpres)

India és Oroszország tízéves 
katonai megállapodást kötött

Tízéves katonai és haditechnikai együttműködési
megállapodást kötött India és Oroszország – közölte
hétfőn az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint
a megállapodás a fegyvernemek közötti együttműkö-
dést, valamint fegyverzetek és katonai felszerelések
szállítását és fejlesztését irányozza elő. A 2021 és
2030 közötti együttműködéséről szóló dokumentumok
aláírásánál Újdelhiben jelen volt Rádzs Nath Szingh
indiai és Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Az in-
diai tárcavezető a Twitteren megelégedettségét fe-
jezte ki „a kézifegyverekről és a katonai
együttműködésről” kötött megállapodásokkal kapcso-
latban. Sojgut fogadva Szingh azt hangoztatta, hogy
a védelmi együttműködés az egyik legfontosabb terü-
lete az Oroszország és India közötti kapcsolatoknak,
és méltatta a Moszkva és Újdelhi közötti „különleges,
kiváltságos stratégiai partnerséget”. (MTI)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Átnézünk az éj ablakán

Terjed Nagy-Britanniában az omikron, 
de senki nem betegedett meg súlyosan

A romániai bérek továbbra is je-
lentősen elmaradnak az európai
uniós átlagkeresetektől, de a le-
maradás mértéke számottevően
csökkent az elmúlt tizenhárom
évben – közölte kedden az Er-
délystat.ro portál.

Rámutattak, hogy a vizsgált időszak-
ban a nettó átlagbér nominális értéken
146 százalékkal, reálértéken számolva
73 százalékkal emelkedett. 2020-ban
egy háztartás tagjainak a jövedelmei az
uniós átlag mintegy 34-35 százalékát
érték el euróban kifejezve, vásárlóerő-
paritáson számolva ez kétharmad körüli
arányt jelent.

Tavaly a nettó átlagkereset 3217 lej
volt. A nagyrégiók közül a nettó átlagke-
reset Bukarest-Ilfov régióban a legma-
gasabb (4263 lej), ezt követi Erdély
(3004 lej), Havasalföld (2842 lej) és
Moldva (2841 lej).

A magyarországi nettó átlagbérhez
képest nagymértékben apadt a lemara-
dás, euróban kifejezve a magyar átlagbér
90 százalékát, vásárlóerő-paritáson a
102 százalékát keresték meg tavaly a ro-
mániai gyerektelen, egyedülálló alkal-
mazottak.

A kétkeresős és kétgyerekes háztartá-
sok esetében nagyobb az átlagbér elma-
radása, mint az egyedülálló, gyerektelen
háztartásoknál, ehhez hozzájárulnak az
adózási rendszerek eltérései (például a
családi adókedvezmény). A kétkeresős
és kétgyerekes háztartások esetében a
romániai családok euróban kifejezve a
magyarországi átlag 83 százalékát keres-
ték meg tavaly, míg vásárlóerő-paritáson
a 95 százalékát.

Az átlagbér-növekedés Erdély minden
régiójában magasabb volt az országos
átlagnál. Gazdasági ágazatok szerint is

hasonló tendencia érvényesült, az erdé-
lyi átlagbér szinte minden területen
gyorsabban nőtt, kivételt képez a szállí-
tás és a közigazgatás. A közszférában
több mint 1000 lejjel nagyobb az átlag-
kereset, mint a versenyszférában.

Az alkalmazottak 31 százaléka mini-
málbérrel volt alkalmazva, Erdélyben ez
az arány 32 százalék. Erdély régiói közül
a minimálbérrel alkalmazottak aránya
Észak-Erdélyben és Székelyföldön a
legmagasabb.

2020-ban a járvány hatására Románia
és Erdély minden régiójában visszaesett
az alkalmazottak átlagos létszáma. Ta-
valy országosan a szálloda és vendéglá-
tás ágazatában, Erdélyben a
könnyűiparban csökkent a legnagyobb
mértékben az alkalmazottak átlagos lét-
száma az előző évhez viszonyítva. 
(MTI)

A romániai bérek jelentősen elmaradnak az uniós
keresetektől, de a lemaradás mértéke csökkent

Hivatalosan aláírták a következő
német szövetségi kormány mun-
káját megalapozó koalíciós szer-
ződést a szociáldemokraták
(SPD), a Zöldek és a liberálisok
(FDP) vezetői kedden Berlinben.

A Vállalkozzunk több haladásra
(Mehr Fortschritt wagen) című megálla-
podást jelképes helyszínen, a jövőről
szóló társadalmi párbeszéd fórumaként
működő Futuriumban írták alá.

A ceremónia utáni sajtótájékoztatón
Olaf Scholz kancellárjelölt, az SPD po-
litikusa elmondta, hogy három olyan
párt lép koalícióra, amelyek elkötelezet-
tek a haladás mellett.

Robert Habeck leendő alkancellár,
gazdasági és klímavédelmi miniszter, a
Zöldek társelnöke kiemelte: a következő
évek legnagyobb kihívása a szociális pi-
acgazdaság átalakítása „ökoszociális pi-
acgazdasággá”. Ez azt jelenti, hogy
egyszerre kell megőrizni a jólétet és el-
érni a klímasemlegességet, vagyis átál-
lítani az országot az éghajlatot nem
befolyásoló működési módra – mondta.

Christian Lindner leendő pénzügymi-
niszter, az FDP alelnöke aláhúzta, hogy a
koalíciós szerződés aláírásával elkezdődik
a cselekvés ideje. „Ettől a héttől kezdve a
haladásért dolgozunk” – fogalmazott.

A következő német kormány három
meghatározó tagjának közös nemzetközi
sajtótájékoztatóján kiemelkedően sok
kérdés szólt külpolitikai ügyekről. Olaf
Scholz hangsúlyozta, hogy a német kül-

politikát kormányzása alatt is a folyama-
tosság jellemzi majd, vagyis a transzat-
lanti partnerség és az Európai Unió lesz
a középpontban.

A Kínához fűződő viszonnyal össze-
függésben az újságírók többszöri vissza-
kérdezésére sem csatlakozott a leendő
külügyminiszterhez, Annalena Baer-
bockhoz – a Zöldek másik társelnökéhez
–, aki a napokban egy interjúban jelezte,
hogy nem tartja kizártnak a pekingi téli
olimpia bojkottját. Olaf Scholz a német
diplomácia következő vezetőjével ellen-
tétben azt hangsúlyozta, hogy az együtt-
működésre kell törekedni.

Németország következő kancellárja a
kelet-ukrajnai válsággal kapcsolatban
aláhúzta, hogy Németország európai
partnereivel és az Egyesült Államokkal
együtt „nagy aggodalommal” szemléli
az ukrán–orosz határ orosz oldalán zajló
csapatmozgásokat. Közös meggyőző-
dés, hogy elfogadhatatlan volna, ha Uk-
rajnát „fenyegetés” érné, és nem
érvényesülne a határok sérthetetlenségé-
nek elve. Joe Biden amerikai elnök ezt
„nagyon világosan” kifejti majd Vlagyi-
mir Putyin orosz elnöknek keddi megbe-
szélésükön – mondta Olaf Scholz.

A Németország EU-s szerepével és a
jogállamiság lengyelországi és magyar-
országi helyzetével kapcsolatos kérdé-
sekre Olaf Scholz kifejtette, hogy
Németország a kontinens közepén fekvő
országként „nem arra hivatott, hogy a
pálya szélén álldogálva megjegyzéseket

tegyen”, hanem felelősséget visel, még-
hozzá Európa összetartásáért, haladásá-
ért és sikeréért.

A legfontosabb feladat annak biztosí-
tása, hogy ne legyen észak–déli vagy
kelet–nyugati irányú megosztottság a
közösségben. Ugyanakkor a jogállami-
ság kérdéseit „nagyon pontosan” kell
vizsgálni, mert az Európai Unió legfon-
tosabb ismertetőjegye éppen a jogálla-
miság és a szabadságon alapuló
demokrácia tisztelete, és ezeknek az el-
veknek a közösségben mindenütt egy-
formán kell érvényesülniük.

Robert Habeck kiemelte, hogy Né-
metországnak viselnie kell a fekvéséből
és méretéből adódó felelősséget, de nem
az ellentmondást nem tűrő, felfuvalko-
dott, hanem a „szolgálva vezető” tag
szerepét kell betöltenie, és tudomásul
kell vennie, hogy az EU nem „a Nyugat
Európája”, hanem mindenkié, az alapja
pedig a „megbékélés”. Ugyanakkor Né-
metországnak támogatnia kell az Euró-
pai Bizottságot a jogállami elvek
érvényesülését szolgáló munkában –
mondta a leendő német alkancellár.

A kormányalakítás szerdán ér véget,
amikor a szövetségi parlament (Bundes-
tag) megválasztja kancellárnak Olaf
Scholzot, Frank-Walter Steinmeier szö-
vetségi elnök pedig kinevezi a Scholz-
kormány minisztereit. Az új német
kormány így a szeptemberi Bundestag-
választást követő 73. napon alakul meg.
(MTI)

Aláírták a következő német kormány munkáját 
megalapozó koalíciós szerződést
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A marosvásárhelyi Bolyai téren
Meggyújtották a remény gyertyáját

Megyénkben kilenc diáknak lett pozitív 
a tesztje 

A szülők becsületére bízták 
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Sok minden ver éket közénk, széthúzza
a közösséget, megkeseríti a hétköznap-
jainkat, de ha sérelem ér bennünket,
meggyalázzák, szó szerint lábbal tipor-
ják értékeinket és szimbólumainkat,
akkor az összefogás és az együvé tarto-
zás érzését erősítik bennünk. Ez történt
a marosvásárhelyi Bolyai téren felállított
adventi koszorú megrongálása után is,
hiszen a vandalizmust követő vasárnap
még többen jelentek meg a második
gyertyagyújtásra, hogy a koszorú körül
közösen éljék át a karácsonyvárás han-
gulatát.

– Meglepően sokan voltak a rendezvényen,
többen, mint advent első vasárnapján. A tér meg-
telt emberekkel, köztük sok fiatal és gyermek
volt kíváncsi a Megváltó eljövetelét hirdető ün-
nepi eseményre – mondta Szente Katalin, a szer-
vező Marosvásárhelyért Egyesület elnöke, aki,
hangsúlyozva, hogy az elszomorító rongálás
nem tántorította el az embereket, sőt ellenkező-
leg, úgy érezték, újra méltósággal kell állniuk a
koszorú körül.

A hitet jelképező első gyertya után a remény
gyertyáját Nagy László, a Bolyai téri unitárius
egyházközség lelkésze gyújtotta meg az adventi
koszorún. – Milyen kevés kell ahhoz, hogy az
emberek boldognak érezzék magukat, elég egy
jó szó, elég felidézni a gyermekkori hangulatot,
a régi karácsonyok varázsát, elég együtt éne-
kelni, megtapasztalni az ünnepváró keresztény
közösséget – mondta. 

A lelkész a Bolyai téri unitárius templom, a
nagy múltú református kollégium, a Teleki Téka,
a Domokos szálló, a történelmi épületek által kö-
rülhatárolt téren, amely központjában a két Bo-
lyai szobra áll, emlékeztetett arra, hogy jó
felidézni az egykori karácsonyokat, amelyek be-
levésődtek a lelkünkbe és emlékezetünkbe, de
mindannyiunk felelőssége, hogy a következő
nemzedékeknek ugyanazt jelentse a karácsony,
mint nekünk és a felmenőinknek, hogy száz-két-
száz év múlva is ugyanolyan lelkülettel, magya-
rul hallgassák az igét, és ugyanúgy énekeljék a
karácsonyi dalokat, mint mi. 

A gyertyagyújtást követően Kilyén Ilka és
Ritziu Ilka Krisztina színművészek népi kará-

csonyi dalokat és verseket adtak elő.
Az ünnepvárás meghitt hangulatát a közösen

énekelt Mennyből az angyal tette teljessé.

December 6-tól a Covid–19 anti-
génnyálteszttel ellenőrzik a diákok fer-
tőzöttségi helyzetét a romániai
tanintézetekben. Hosszas vita után ez a
feladat végül is a szülőkre hárult.

A hosszú hétvége után hétfőtől or-
szágos szinten 17.915-ből 17.677 jogi
személyiséggel rendelkező és csatolt
tanintézetben kezdték meg a tantermi
oktatást, ami a diákok 99 százalékának
teszi lehetővé a tanórákon, foglalkozá-
sokon való részvételt. Összesen 238
egységben kezdtek távoktatással 52
Bihar, 36 Arad és 20 Hunyad megyei
tanintézetben. 

2.697 iskolában, óvodában minden
pedagógus felvette a védőoltást,
13.728 egységben 60 százalék feletti a
teljes személyzet átoltottsága. Az ol-
tásra jogosult diákoknak a 35 százaléka
kapta meg a védőoltást, összesen
437.800-an (130.000-en a 12-15 éve-
sek és 307.600-an a 16 év fölötti kor-
osztályban). 

December 3-án 1.831 óvodás és is-
kolás gyermek, valamint 499 tanügyi
alkalmazott volt fertőzött, ami 0,6, il-
letve 1,8 ezreléket tesz ki. 

A gyorsteszt elvégzését országos
szinten 216 tanintézetben vállalták,
467-ben vegyesen, 16.956 iskolában,
óvodában a szülőkre bízták. A nap
során 86 pozitív esetet szűrtek ki. 

Megyénkben kilenc diáknak lett po-
zitív a tesztje. A jelenléti oktatásban
63.614-en vettek részt, 7.134-en a táv-
oktatásban. 63.350 diáknak otthon vé-
gezték el a nyálmintából vett tesztet,
2.839-nek a tanegységben, 1.253 eset-
ben vegyesen otthon és az iskolában. 

A teszteléssel kapcsolatosan dr. Imre
Mihályt, a MOGYTTE belgyógyászat-
és kutatásmódszertan-tanárának véle-
ményét kérdeztük.

– Ennek a tesztnek az elvégzése ere-
detileg a tanintézetekben volt elkép-
zelve, az ott dolgozó asszisztensek,
orvosok révén. Be kell azonban ismer-
jük, hogy ez gyakorlatilag több okból
is lehetetlen. Egyrészt nincs annyi

egészségügyi személyzet, aki például
több mint ezer diákot le tudna tesztelni.
Másrészt nagyon fontos szabályok
vannak, amelyeket be kellene tartani,
és erre egészségügyi képzettséggel ren-
delkező személyek képesek, azonkívül
kell a szülők beleegyező nyilatkozata
is. A nyálmintából vett tesztek elvég-
zése iskolai szinten nagy mennyiségű
biológiai hulladékot eredményez, ami-
nek a kezelését nagyon pontos előírá-
sok szabják meg, amelyeket nehéz
lenne teljesíteni. 

Ugyanakkor azt sem tartom nagyon
jó ötletnek, hogy mindenkinek haza-
küldték a teszteket, mert ebben az eset-
ben semmiféle ellenőrzés nem
működik. Az iskolák lemondtak a lehe-
tőségről, a szülő, ha akarja, bejelenti,
hogy pozitív az eredmény, ha akarja,
nem. Ezt mindenki maga dönti el. A
szülők egy része nagyon megbízható,
a másik része nem törődik ezzel. A ví-
rustagadó szülő, ha egyáltalán elvégzi
a tesztet, és pozitív lesz az eredmény,
akkor is elküldi a gyermekét az isko-
lába. Ilyen szempontból az ellenőrzést
nem kellett volna teljesen kivenni az is-
kolák kezéből. Én a gyermekeim isko-
lájában azt javasoltam, hogy mivel
lehetetlen minden diákot tesztelni,
küldjék haza a teszteket, de szúrópró-
baszerűen minden osztályban hetente
egy-két gyermeket az iskolában jelen
lévő egészségügyi alkalmazott tesztel-
jen, amivel fenn lehetett volna tartani
egy részleges ellenőrzést az iskolák
szintjén. Ha felüti a fejét a vírus egy
osztályban, akkor minden gyermek el-
kapja, még akkor is, ha tünetmentesen
esik át rajta. Ezt a szúrópróbaszerű szű-
réssel meg lehetett volna előzni. A je-
lenlegi formában a tesztelés teljes
mértékben a szülők becsületére van
bízva. Lesznek iskolák és osztályok,
ahol nagyon lelkiismeretesen elvégzik,
de lesznek iskolák és osztályok, ahol
marad a „nem tesztelünk, nem tudjuk”,
és terjedhet a vírus – nyilatkozta dr.
Imre Mihály. (bodolai)

Szakkönyvtár pedagógusoknak és fejlesztésben dolgozó szakembereknek
A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatásával a maros-
vásárhelyi Ludodom Egyesü-
let szakkönyvtárat hozott
létre, ahol mintegy 350 szak-
kiadvány, illetve gyógypeda-
gógiai mérőeszközök, a
szociális készséget, a beszéd,
az értelmi, az érzelmi és a
mozgásérettséget mérő
szempontrendszerek állnak
az érdeklődő szakemberek,
óvónők, tanítók, gyógypeda-
gógusok, logopédusok, vala-
mint a szülők rendelkezé-
sére.

A szakma szempontjából mond-
hatni hiánypótló kezdeményezéssel
rukkolt elő a marosvásárhelyi Lu-
dodom Egyesület, egy nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően, a Bethlen
Gábor Alap támogatásával közel
egymillió forintot fordíthattak egy
szakkönyvtár létrehozására, amire a
pedagógusok, fejlesztő szakembe-
rek részéről óriási igény mutatko-
zik.

Rencsik Réka gyógypedagógus,
mozgásfejlesztő, a Ludodom Egye-
sület elnöke lapunknak elmondta: a
céljuk az, hogy a jelenlegi nehéz
körülmények közepette – rohanó
életmód, technikai eszközök túlzott
használata, járványhelyzet – támo-
gassák a kompetenciáik fejlesztésé-

ben elsősorban a pedagógusokat, il-
letve a fejlesztés terén dolgozó
szakembereket.

– Rengeteg gyűjtemény, munka-
füzet jelenik meg, és mégis kevés.
Azzal a problémával szembesülünk,
hogy állandóan a számítógép előtt
kell ülni, és keresgélni a szakirodal-
mat, azt nyomtatgatni, beköttetni,
és az is gyakori, hogy adott témá-
ban mindössze töredékeket talá-
lunk. Ugyanakkor az utóbbi
időszakban nem igazán volt lehető-
ség arra, hogy összegyűljünk, és
szakmai szempontból megbeszél-
jünk a különböző eseteket, ame-
lyekkel szembesülünk a munkánk
során, és egymástól tanulhassunk,
így arra gondoltunk, hogy ha a
Bethlen Gábor Alap lehetőséget
biztosított, hogy szakkönyvtár lét-
rehozására pályázzunk, akkor élünk
vele. Az igény már évekkel ezelőtt
az óvónők részéről is megfogalma-
zódott, hiszen a Ludodom Egyesü-
lethez nagyon sok óvodás jár
fejlesztésre, és ilyenkor igyekszünk
mindig a gyereket tanító pedagó-
gussal is felvenni a kapcsolatot,
mert így sokkal hatékonyabb a fej-
lesztés. Az elmúlt években nagyon
sok nyitott óvónőre, tanítónőre ta-
láltunk, akik kértek, hogy ajánljunk
számukra forrásanyagot, szakiro-
dalmat, ahonnan tájékozódni tud-
nak egy-egy konkrét eset kapcsán.
Azok az óvónők, akik igazán érdek-
lődnek, bár bizonytalannak tűnnek,

már tudnak valamit az adott problé-
máról. Csodásan lehet velük együtt
dolgozni, mert valóban érdekli őket,
hogy elmélyüljenek az adott témá-
ban, és segíteni tudjanak az érintett
gyerekeknek. Ezért hálásak is va-
gyunk nekik. Ugyanakkor kompe-
tensebbé szeretnénk tenni a
szülőket is, a szakkönyvtár kínála-
tából az ő kezükbe is tudunk anya-
got adni azzal kapcsolatosan, hogy
egy adott részképesség miként fej-
leszthető otthon – mutatott rá a
szakember.
Pedagógiai mérőeszközök is 
szerepelnek a kínálatban

Rencsik Réka hozzátette: logopé-
dus kolleganőjével már korábbi pá-
lyázatok révén is vásároltak
szakkönyveket, elsősorban a moz-
gásfejlesztés, illetve a logopédia te-
matikában, viszont a problémák
széles skálája miatt, amivel a min-
dennapokban szembesülnek ők
maguk, illetve kollégáik, szüksé-
gesnek érezték, hogy bővítsék a
könyvtárat, ugyanis a szakma részé-
ről nagy az igény erre. Az egyesület
elnöke nemrég járt Budapesten, és
egy ottani szakboltban szerezte be a
kiadványokat, a különböző segéd-
eszközöket. A támogatásnak kö-
szönhetően 915 ezer forint állt ren-
delkezésre, amiből nemcsak
szakkönyveket, hanem pedagógiai
és gyógypedagógiai mérőeszközö-
ket is beszereztek, tulajdonképpen

olyan játékokat, amelyek mérőesz-
köz funkciót töltenek be, és a fej-
lesztésben rendkívül hasznosak,
hiszen segítenek abban, hogy minél
előbb hatékonyan megállapítsák
egy-egy gyereknél, hogy melyik az
a részképesség, az a terület, amit
fejleszteni kell.
Két hétre kikölcsönözhetők 
a kiadványok

A szakkönyvtár a Ludodom
Egyesület marosvásárhelyi, Forra-
dalom utcai munkapontján talál-
ható, innen az előző, illetve a
jelenlegi pályázatoknak köszönhe-
tően összesen 350 szakkiadvány
kölcsönözhető ki. Akárcsak más
könyvtárakban, a Ludodomnál is az
az elképzelés, hogy kéthetes idő-
szakra lesznek kikölcsönözhetők a
könyvek, ugyanis nagyjából min-
denik kiadványból egy példány van
készleten. A kínálatban többek kö-
zött megtalálható a diszlexiások
számára kialakított teljes könyvcsa-
lád, a diszkalkuliás gyerekek fej-
lesztését szolgáló gyakor-
lófüzet-csomag, a logopédiai ellátás
terén majdnem minden kiadvány el-
érhető, ami megjelent magyar nyel-
ven, logopédiai mérőeszközök is
vannak, illetve az autizmus téma-
körben  23 könyvet sikerült megvá-
sárolni. Egy másik fontos
kiadványcsomag az óvodás gyere-
kek részképességeinek a fejleszté-
sére vonatkozik, mindenik

részképesség fejlesztéséhez vásá-
roltak gyakorlati jellegű munkafü-
zeteket is, amelyeket a gyerekek
tudnak használni. Emellett a külön-
böző hangok képzését segítő gya-
korlóanyagok, logopédiai játékok,
külön hangcsoportokra kialakított
gyakorlófüzetek, illetve auditív ész-
lelést mérő készülék is rendelke-
zésre áll az újonnan létrehozott
szakkönyvtárban.

A részképességek fejlesztését tá-
mogató kiadványok elsősorban az
óvónőknek, tanítónőknek szólnak,
ha ezeket rendszeresen és tudatosan
használnák, az nagy segítség volna
a gyerekek fejlesztése terén. A moz-
gásfejlesztéssel kapcsolatos kiadvá-
nyokat szintén az óvónők,
gyógypedagógusok vehetik
igénybe, ugyanakkor a diszlexiával,
diszkalkuliával, diszgráfiával küsz-
ködő gyerekek fejlesztésére alkal-
mas gazdag anyagot is ajánlanak a
tanítónőknek, logopédusoknak. A
szakkönyvtárban elérhetők olyan
kiadványok is, amelyek a tanulási
zavarok megjelenésének a preven-
cióját segítik, ami azt jelenti, hogy
olyan gyakorlatsorokat, mozgásos,
hallás- és képi, vizuális differenci-
áló feladatokat, játékokat írnak le,
amelyek például a diszlexia preven-
cióját szolgálják. Emellett kártyajá-
tékok, hívóképek is vannak,
amelyek a tanítónők számára igen
hasznosak lehetnek a betűk tanítása
során.

Menyhárt Borbála

Mezey Sarolta
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A műsor címét az egyik legrégebbi
karácsonyi ének adja, amely csak az
archaikus zenei réteget őrző tájakon
maradt fenn. Előadásunkban karácso-
nyi szokásokat elevenítünk fel, ame-
lyeket táncjelenetekbe ágyazunk,
ügyelve arra, hogy eredetiségük ne sé-
rüljön. A többségében székelyföldi
hagyományokat, énekeket megjele-
nítő műsorban helyet kapnak régi, ma
már nem élő szokások, melyeket ar-
chív filmek, néprajzi adattárak őriz-
nek. Ilyenek az egész magyar
nyelvterületen leírt pásztorjátékok és
ezek egy speciális változata, a rendkí-
vül régies vonásokat őrző bukovinai
székely betlehemezés vagy „csobáno-
lás” is. Helyet kapott a közeli évtize-
dekben még élő székely mezőségi
kántálások közül Vajdaszentiványról
való magyar és Szászcsávásról való

cigány kántálás. A betlehem a régi
betlehemesek világából az ún. bábtán-
coltató betlehemeseket idézi, ame-
lyekről marosvásárhelyi leírásokat is
jegyez a néprajztudomány. A műsor-
ban törekedtünk még élő szokásokat
is bemutatni. Egyik ilyen az udvar-
helyszéki kis falu, Kénos karácsony
napi regölési szokása, amely az ősi
Kárpát-medencei regöléshagyomány
egyetlen élő regölése, amelyben fiatal
házasokat felkeresve termékenységet,
gyermekáldást és karácsonyi boldog-
ságot kívánnak. A másik élő karácso-
nyi hagyomány Nyárádselye falu
István-napi köszöntő szokása, amely-
ben gyönyörű énekekkel keresik fel
az Istvánokat, valamint az „istványo-
zók” szívéhez közel álló lányos háza-
kat. A rendkívül gazdag hagyományt
a mai napig őrzik, művelik a selyei fi-
atalok. Műsorunkban igyekeztünk a
keresztény Európa karácsonyi szokás-
rendszeréből azokat a gyöngyszeme-
ket felvonultatni, amelyek a
környezetünkben formálódtak ki, és

sok évszázadon át segítettek abban,
hogy szépen, boldogan élhessük meg
a keresztények legnagyobb ünnepét, a
karácsonyt. Boldog ünnepeket kívá-
nunk!

Rendező-koreográfus: Varga János. 
Énekel Kásler Magda, a Maros

Művészegyüttes zenekarának kísére-
tében. Zenekarvezető Moldován Hor-
váth István. 

Tánckarvezetők: Farkas Sándor
Csaba és Kásler Magda. 

Igazgató: Barabási Attila Csaba. 
A belépéshez a járványügyi korlá-

tozásoknak megfelelően oltásigazolás
felmutatása, illetve SARS-CoV-2-fer-
tőzésen való átesésről szóló igazolás
(amely a megfertőződéstől számított
15. és 180. nap közötti periódusban
érvényes) szükséges. Jegyek a hely-
színen kaphatók, előzetes helyfogla-
lás a 0757-059-594-es tele-
fonszámon. Helyfoglalás az érkezés
sorrendjében, a helyek száma a köte-
lező távolságtartás miatt korlátozott.
(közlemény)

Foltos évtizedek óta egy öreg, zöld
ládában lakott pár nyolcvanas
évekbeli társasjáték és egy magyar-

kártya-csomag szomszédságában. A szűk tér
és a sötét nem használt egykori szépségének,
valamikor selymes tapintású bundája egé-
szen száraz lett, mint a nagyon sokat megélt
emberek arca, keze, gombszeméből jó ideje
eltűnt a csillogás. Csak Rita látta ugyan-
olyannak, mint negyven évvel ezelőtt, amikor
a főtéri áruház kirakatából rákacagott.

– Hatéves volt a lányom, első osztályos, jó
tanuló. Egy december eleji délután a Luxor
Junior ablakában láttuk meg a fehér-barna
foltos játékmackót. Mindkettőnket megál-
lásra késztetett – futott át egy röpke mosoly
az idősödő asszony arcán beszélgetésünk
elején. – Több mint egy hét volt még fizeté-
sig, tudtam, hogy addig semmiképpen nem
engedhetjük meg magunknak az ajándékvá-
sárlást. A lányom, persze, megpróbált rá-
venni, hogy ne menjünk tovább a maci
nélkül, de végül elfogadta, ha karácsonyig
türelmesen várakozik, az angyal elhozza
neki. Mindig úgy beszéltem vele, mintha
jóval idősebb lenne a koránál, nálunk nem
volt divat a kisbabás gügyögés. Hamar rá-
jöttem, hogy nem rajzolhatok köréje egy sza-
loncukor-világot, hiszen mi ketten
harcostársak vagyunk, közös erővel kell le-
küzdenünk minden akadályt. Amit viszont
megígértem, azt mindig igyekeztem betar-

tani. Ezzel a játékmackóval azonban majd-
nem kudarcot vallottam. Amikor ugyanis a
hónap közepén, fizetésnapkor „elügettem”
az áruházba, hogy megvegyem, már nem volt
a helyén. Két nappal azelőtt vásárolta meg
valaki, ez volt az egyetlen példány, az ünne-
pig már nem is kapnak újat – keserített el
egyre jobban elárusítónő ismerősöm. Egyre
csak az járt a fejemben, hogyan lehettem
ilyen élhetetlen, miért nem tétettem félre idő-
ben azt a mackót. Fo-
galmam sem volt, mit
mondok majd a lá-
nyomnak, amikor a
szentesti gyertyagyúj-
tásnál a vágyott ajándék nem lesz a kará-
csonyfa alatt. Napokig vívódtam, amíg egy
váratlan történés egészen más irányba nem
terelte a gondolataimat. Édesapám szom-
szédasszonya hívott fel egy este, hogy apa
rosszul van. Borzasztóan megijedtem, mert
addig sohasem betegeskedett. Egyedül nevelt
fel engem hatalmas odaadással, szeretettel,
anyukám ugyanis kétéves koromban lelépett
otthonról egy másik férfi miatt. A sikertelen
házasságom után felnőttkoromra is ő maradt
az egyetlen támaszom. Hívtam egy taxit, és
lélekszakadva rohantam fel a harmadik eme-
leti garzonba. A mentősök már ott voltak,

mondták, hogy apukámnak agyvérzése van.
Próbálták újraéleszteni, de nem jártak siker-
rel. Éreztem, hogy kisiklik a lábam alól a
talaj, szó szerint megbénított a fájdalom. Az
akkori lelkiállapotomat most is tisztán fel
tudom idézni, de az, hogy konkrétan mit tet-
tem, hogyan viselkedtem azokban a percek-
ben, törlődött az emlékezetemből. Valahogy
sikerült mégis mindent elintézni a temetésre,
minden bizonnyal felülről kaptam ehhez az

erőt. Édesapám szín-
házba járó öltönyét ke-
resgéltem másnap a
szekrényében, az volt a
kedvence, abban akar-

tam útjára engedni. Ahogy a vállfák közt ku-
tattam, a felső polcra tekintve egy furcsa
csomagon akadt meg a szemem. Leemeltem,
és a következő pillanatban forogni kezdett
velem a világ. Az elveszettnek hitt játék-
mackó mosolygott rám az átlátszó ajándék-
dobozból. Azonnal összeállt a kép: apukám
volt az ismeretlen vásárló, akire én titokban
napokig haragudtam. Neki köszönhetően
mégis meglett a kislányom karácsonyi
öröme, ami az én gyászomon is enyhített.

– Ő hogyan fogadta a nagytata elveszté-
sét? – kérdeztem.

– A tragédia utáni napokban sokat sírdo-

gált, én pedig nem próbáltam tolakodó sze-
retetbe bugyolálni a veszteség fájdalmát,
amit életében először tapasztalt meg. Meg-
adtam neki az érzés feldolgozásához szük-
séges magányt, csak akkor öleltem
magamhoz, amikor kérte. Egy jó hét múlva
aztán egyre többet kezdtünk beszélgetni
arról, hogy a tatája most odafent van, a
csillagok között. Talán nehéz elhinni, de
azon a karácsonyestén, amit először töltöt-
tünk édesapám nélkül, a lányom magához
ölelte a játékmackót, nagy komolyan rám né-
zett, és azt kérdezte: – Foltost tata kérte el az
angyaltól nekünk, ugye? Hosszú ideig ez a
játékmackó volt a kedvenc játéka, még a ti-
nédzserkori lázadások idején is, amikor la-
zulni látszott köztünk a lelki kapocs, vele
vigasztalódott. Csak akkor vált meg tőle,
amikor budapesti egyetemista lett. Később
aztán családot alapított, két kisfiúnak adott
életet, és boldog házasságban él Pest mellett,
egy szép kicsi faluban. Foltos azóta rám ma-
radt, de elhatároztam, hogy amikor most ha-
zajönnek a lányomék az ünnepre, újra
megajándékozom vele. Ez lesz az én szentesti
meglepetésem, de nemcsak az örömszerzés a
cél, más oka is van a gesztusnak. Érzem,
hogy fogy az erőm, a betegség, amivel évek
óta küzdök, egyre erősebb nálam, és szeret-
ném, ha az életem legnehezebb pillanatában
érkezett „családtagunk” biztonságban
lenne, amikor én már máshol leszek.

A titkos vevő

Paradicsom kőkertjében – 
karácsonyi folklórműsor 
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Erről jut eszembe
Kicsi, de hm, próbáltam győzködni távoli ismerőseimet, akik

kinevettek, amikor büszkén újságoltam nekik, átadták az észak-
erdélyi autópálya Nyárádtő–Marosvásárhely szakaszát. Igaz,
hogy csak 4,5 kilométer hosszú, a meglevő összes romániai au-
tósztráda fél százaléka, de rekordidő alatt készült el, vagyis
egyedülálló a maga nemében. És kiegészülve a városba vezető
négysávos gyorsforgalmi úttal, már majdnem egy egész száza-
lék! A minősége sem indokolja, hogy gunyorosan fogadjuk. Azt,
hogy mennyire jó, saját tapasztalatból még nem állíthatom,
nem utaztam rajta, de rövidesen igyekszem kipróbálni. Akár-
hogy is, örülhetünk neki. Lehet, hogy a Dózsa György út majd
gyakrabban bezsúfolódik miatta, nem légből kapott ez a felté-
telezés. De távlatosan egyértelműen nyereség. A maroskereszt-
úri, nyárádtői lakosok biztos már most észlelhetik a forgalom-
változás jótékony hatását. Persze a Strabag gyors és tisztessé-
ges munkája még bosszantóbban veti fel azt a rengeteg
tehetetlenséget, melléfogást, felelőtlenséget, amatörizmust, pa-
namát, csalást, lopást, hadd ne fokozzam, ami az A3 fel-, ki- és
leépítését övezte. Jó lenne nyilván, ha az igehasználatban a
múlt időnél maradhatnánk, de kötve hiszem, hogy ez így alakul.
Nyugaton, vagyis Maroskece és Aranyosgyéres között a helyzet
változatlan. És ez csupán egy a csiga módra araszoló pálya
számos kritikus pontja közül. Lehet, hogy túlzottan pesszimista
vagyok, s inkább visszafelé tekintek, nem előre, de mi, sokat ta-
pasztaltak, inkább a sikertelenségekből indulunk ki. Lehetnék
derűlátóbb? Talán. Állítólag pénz most már volna elég ilyes-
mire is. Az EU szorgalmazta helyreállítási terv eurómilliárdo-
kat ömleszt hazánkba is. A horribilis összeg első részlete talán
meg is érkezett. Ebből infrastruktúrára is bőven jut. Csak győz-
zék vállalkozókkal, munkaerővel, gépekkel, miegyébbel. Ez nem
olyan egyszerű. A pénz felhasználásához 45 konkrét célkitűzés
is társul. Egyelőre sajnos még a hozzá való jogi alap megte-
remtésével is adós az ország. De ezért ne a mi fejünk fájjon.
Arra való a nagykoalíció, a kormány meg minden más hatalmi
tényező, hogy mindezt megoldja. Könnyen megeshet azonban,
hogy emiatt is a mi fejünk fájdul meg. A bajok mindig csőstül
telepednek ránk. A téllel együtt hatványozottan. Világjárvány,
klímaváltozás, környezetszennyezés, villanyáram- és gázárrob-
banás, üzemanyag-drágulás, infláció, társadalmi megmozdu-
lások, tiltakozások… Hogy lehet az, hogy mindig minket
sorolhatnak a „sírjon az ő anyukájuk” kategóriába?! De néz-
zük olykor azt is, ami jó a rosszban. Az új autópálya-szakaszról
készült fotók közt olyat is láttam, amelyen közelről feltűnik a
vegyipari kombinát. Füst, gőz, szennyezőanyag száll látványo-
san és fenyegetőn a tornyokból, csövekből az ég felé. Nem
szennyez már a kigőzölgés? Azt olvasom, hogy a rendkívüli
mértékű gázáremelés miatt a cég kénytelen szüneteltetni a ter-
melést. Meddig teheti a csőd veszélye nélkül? Nem tudhatom,
de arra következtetek, hogy ebből kifolyólag csökken a környé-
ken a légszennyeződés. Ennek örülhetünk. Akinek műtrágyára
lesz szüksége a későbbiekben, aligha repes majd az örömtől. A
kombinát érthetően előrelátó, ezért döntött így. Vannak tarta-
lékai, hozhatott ilyen racionális döntést. És a kisember, a sze-
génység mit tehet, amikor a téli fogyasztási számlái érkeznek
a szolgáltatóktól? Mit állít le? Milyen tartalékhoz fordul?
Ugye, hogy milyen semmi, kis butaságok jutnak az eszembe?!
Csak teszem fel a kérdéseim, és semmire sem tudom a választ.
Vajon ők ott a magasabb szinteken, akik eddig a székekért har-
coltak olyan nagy vehemenciával, találnak minderre megol-
dást? Advent idején általában a szokásosnál bizakodóbbak
vagyunk. Most is reménykedjünk, hogy legalább néhány alap-
vető gondunkat igyekeznek érzékelhető mértékben könnyíteni.
(N.M.K.)



Szerkeszti: Benedek István
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ami az átlaghoz képest jó arány. A késői vetés miatt
a napraforgó betakarításával is megkéstek, de ez az
eltolódás nem érintette a hozamot, hiszen hektáron-
ként 2,5–3 tonna termett, és a magvak olajtartalma
is jobb volt a tavalyinál. A gabonatárolóba a befoga-
dóképesség 70%-ában kukoricát vesznek át. Ebből
is, nemcsak Maros, hanem a környékbeli megyékben
is tavaly rekordtermések voltak. Az idén ehhez ké-
pest 10-15%-kal kevesebb termett, ugyanis az esős
időjárás miatt későn vetettek. A terepről származó in-
formációk szerint sok helyen a mag nagyon későn
vagy egyáltalan nem ért be az aratásig, ugyanakkor
gondot jelentett a nagy a nedvességtartalom. Sokan
ugyanis arra vártak, hogy a száron száradjon meg a
kukorica, de az őszi ködös, csapadékos időjárás sem
kedvezett, így helyenként még folyamatban van a be-
gyűjtés, és lesz, ahol februárban takarítják be a ter-
mést. Tavaly még májusban is vittek kukoricát a
tárolóegységhez. 

A tároló 2020. október elsejétől működik, és 2021.
szeptember 30-ig összesen 90.000 tonna gabonát si-
került szárítani, tárolni és leszállítani a mezőgazda-
sági egységekhez, feldolgozókhoz, így a
tárolókapacitást maximálisan kihasználták. A kuko-
rica mellett repcét, napraforgót, árpát, búzát és szó-
jababot is tárolnak. 

Újdonság, hogy a cégcsoport megvásárolta a rad-
nóti gabonatelepet is, amelyet november elsejétől az
East csoport működtet. A radnóti silóban közel
25.000 tonnát tárolhatnak. A szárító mellett előnye,
hogy iparvágánya is van, így közvetlenül vagonba
rakhatják az elszállítandó gabonát. A jövőben korsze-
rűsítik, bővítik a radnóti siló szárítókapacitását is. Jó
hír, hogy mindkét silónál folyamatosan biztosíthatták
az üzemeltetést. Volt, amikor torlódás alakult ki, hi-
szen egyszerre több kamion is érkezett, de sikerült
úgy beosztani a szárító adagolását, hogy az folyama-
tosan működhetett. 
Emelkedő árak 

A gabona világpiaci árának drágulása miatt az idei
bő termés a tavalyihoz képest magasabb áron kelhet
el. A búza ára kilogrammonként 1,3 lej, ez előző
évben 0,90 lej volt, a kukoricáért az idén 1 lejt, tavaly
0,70-0,80 lejt fizettek. A repcemag kilogrammja ta-
valy betakarításkor 1,8 lej volt, míg az idén az ára 2,9
lej. A napraforgónál is 40-80 százalékkal többet fizet-
nek, mint tavaly, így a gazdák az idén hektáronként
nagyobb bevételre tehettek szert, azonban ennek az
árnyoldala, hogy felment az inputok ára, főként a
műtrágyáé. Míg a vetőmagok, a növényvédő szerek
a tavalyhoz képest mintegy 10 százalékkal drágultak,
addig a műtrágya a háromszorosára nőtt a gázár
miatt. Ez utóbbi a szárítót is érintette, hiszen gázzal
működik. A tavalyhoz viszonyítva a fűtőanyag az öt-
szörösére drágult, míg egy évvel ezelőtt egy me-
gawatt 100 lejbe került, addig az idén 500 lejt fizet-
nek érte. Ezért, annak ellenére, hogy a gázár ötszörö-
sére nőtt, „csak” a duplájára drágították a szárítást. A
piaci helyzet alakulását figyelembe véve úgy igazí-
tották a költséget, hogy ne legyen veszteséges az üze-
meltetés. A nagy forgalomnak köszönhetően sikerült
megtalálni az egyensúlyt. Ez fontos, mert elméletileg
a gazda fizeti a szárítást, gyakorlatilag azonban ez az
érték a fogyasztói árban köszön vissza. Ezért érde-
kelt, hogy jó minőségű, alacsony nedvességtartalmú
gabonát juttasson el a tárolóba. 

Vincze Tamás azt is elárulta, hogy emiatt is emel-
kedhetnek a húsárak, mert a gabona-előkészítés, il-
letve a takarmánygyártás költségei közvetlenül
nincsenek összefüggésben a késztermék, vagyis a hús
árának az alakulásával, ugyanis a húsfeldolgozó ipar-

ban a kereslet-kínálat viszonya alakítja a piaci értéket.
Ameddig ugyanis más országokból (Kína, Lengyel-
ország) olcsóbb termék (szárnyashús) érkezik az or-
szágba, addig a hazai előállítók nem adhatják
drágábban termékeiket, mert a polcon maradhatnak,
és ezek a termékek hosszú távon nem tárolhatók. A
magas takarmányárak, illetve a gázár növekedésére
– szaktanácsadóik visszajelzéséből ítélve – úgy rea-
gálnak az állattartók, hogy kevesebb állatot telepíte-
nek egy-egy farmra, és van, ahol istállót is feladnak,
abban a reményben, hogy tavasszal némiképpen hely-
reáll a piac, és akkor kevesebb lesz a húskínálat, és
az árak is elindulnak felfelé. 

Minőségi inputok és szakmaiság, 
kiszámíthatóság 

Vincze Tamás szerint a hozzájuk forduló növény-
termesztők megértették, hogy aki jól gazdálkodott,
esetenként kevesebb területen ugyan, de jó hozamot
ért el. Az a fontos, hogy a megtermelt hozzáadott
érték ne vesszen el, hanem ennek jelentős részét be-
ruházzák az új technológiákba: mezőgazdasági gépe-
ket vásároljanak, minőségi vetőmagvakat
szerezzenek be, hogy ennek megfelelően tudják ala-
kítani a gabonapiaci árakat is. Az idei profitot is jövő
évi befektetésként kezeljék, ne kótyavetyéljék el. A
cégcsoport vetőmagok, növényvédő szerek, műtrágya
értékesítésével is foglalkozik, de ami mindezeknél
fontosabb, az, hogy az agrármérnökökből álló érté-
kesítők biztosítják a folyamatos szaktanácsadást is,
végigkövetik az egész folyamatot a vetéstől az aratá-
sig. Betegségek megjelenésekor azonnal reagálnak.
És az sem mellékes, hogy a termés átvétele után öt
napon belül kifizetik a gazdákat, így a bevételből
származó jövedelem kiszámítható, a beruházást ide-
jében tervezhetik a termesztők, így beigazolódott a
gabonatároló létesítése előtti szándék: a kerelőszent-
páli egység Közép-Erdély egyik legnagyobb mező-
gazdasági integrátora lett. Eddig nagyrészt Maros,
Kolozs és Szeben megyéből hoztak ide termést, de
már Brassóból is jött ide gabona. A termesztési ké-
pességet tekintve azonban még Maros megye sincs
teljes mértékben lefedve, így bőven akad dolguk az
elkövetkezendő időszakban, és a radnóti beruházás is
igazolja, hogy tájainkon is fellendülőben van a minő-
ségi, üzletszerű, nagyüzemi mezőgazdálkodás. 

Jó az idei terméshozam 

Az OTP Bank elemzői szerint
az év harmadik negyedében
érezhetően lelassult a gaz-
dasági fellendülés, az utolsó
negyedévben pedig enyhe
recesszióra is van esély.
Ugyan a gazdaság teljesít-
ménye meghaladta a jár-
vány előtti szintet, a
járványhelyzet tovább rom-
lik, és az infláció emelkedé-
sének már érezhető hatása
van a lakosság jövedelmére
is.

Az első fél évben a GDP járvány
előtti szintjének elérését elsősorban
a szolgáltatási szektor és az ipar fi-
gyelemre méltó fellendülése tette
lehetővé. Azonban a gazdaság nem
tud elszigetelődni a növekvő inflá-
ció, az ellátási láncok akadozásai és
a pandémia által okozott problé-
máktól.

„Az alacsony országos szintű át-
oltottsági ráta és a szigorú intézke-
dések elhalasztása miatt idén ősszel
Románia intenzív 4. járványhullá-
mon ment keresztül, ami negatívan
befolyásolja az utolsó negyedév nö-
vekedési ütemét. Ennek ellenére, ha
figyelembe vesszük a bázishatáso-
kat, idén a bruttó hazai termék
7,2%-os növekedésére számítunk.
Az év vége felé mérsékelt recesszi-
óra is van esély, míg az energiaárak
gyors emelkedése miatt jövőre
3,6%-ra lassul a GDP növekedése.
Az előrejelzés alapja a 2021 máso-
dik felében tapasztalható gyengébb
gazdasági teljesítmény, a nemzet-
közi és helyi ellátási láncok akado-
zásai, illetve a monetáris politika
szigorítása” – nyilatkozták az OTP
Bank elemzői.

A képet kiegészíti az infláció
szeptember óta tartó felfelé ívelő
pályája, a globális infláció alaku-
lása, illetve a monetáris szigorítások
lassú üteme, amelyek miatt decem-
berben akár a 8%-os küszöb túllé-
pése is várható. A helyzet
legkorábban jövő év őszére norma-
lizálódhat, mivel az Európai Köz-
ponti Bank továbbra is átmeneti

inflációra számít, ezért nem siet az
alapkamat emelésével.

„Hasonló megközelítést tapaszta-
lunk országos szinten is, ahol úgy
tűnik, a Román Nemzeti Bank nem
veti be az intervenciós eszközeit,
hogy támogassa az év végi gazda-
sági növekedést, és egyelőre nem
cél az infláció elleni küzdelem. Az
infláció szintjét nehéz felbecsülni,
de egyértelműnek tűnik, hogy jö-
vőre ez a mutató a jegybanki céltar-
tományon kívül marad; ennek
kezelésére a BNR 2022-ben több
lépcsőben emelheti a referenciaka-
matot, amely várhatóan 12 hónapon
belül eléri a 2,75%-ot.” A monetáris
politika hatással lesz a lakossági hi-
telezésre, amely csökkenő tenden-
ciát mutat, miközben az ingatlan-
vagy vállalati hitelezések továbbra
is jól teljesítenek.

A november végén lezárult poli-
tikai válsághelyzet, de különösen az
árak általános emelkedése és a
gyors infláció, valamint az állam-
adósság növekedési üteme jelentős
kockázatokat rejt magában a költ-
ségvetési konszolidáció és az euró-
pai források felhasználása
szempontjából.

Ha az 50%-os GDP-arányos el-
adósodottság ma már alacsony is az
európai átlaghoz képest, ezt a fejle-
ményt fiskális konszolidációval kell
megfékezni, különösen a költségve-
tési és kereskedelmi hiányok eseté-
ben, amelyeket 2019 óta már nem
egyensúlyoz a közvetlen külföldi
befektetések hozzájárulása.

„A költségvetési konszolidáció
előrehaladtával az ikerdeficit-prob-
léma enyhülni kezdhet, azonban a
külső egyenleget idén és jövőre is
kedvezőtlenül befolyásolja az ener-
giaárak emelkedése.” Az OTP Bank
elemzői szerint az idén elfogadott
konvergenciaprogramnak megfele-
lően fokozatos költségvetési kon-
szolidáció következik, és ha az
államadósság 2024-re el is éri a
GDP 55%-át, akkor is mérsékelt
szinten marad a régiós piacokhoz
képest.” (közlemény)

Az OTP Bank elemzői szerint
akár recesszió is jöhet 

Vincze Tamás Fotó: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)



Az emberiség egyik része azt
vallja, hogy az elektromos autók
révén lehet csökkenteni a közleke-
désből származó kibocsátást, míg a
másik része ennek az ellenkezőjét
vallja: az elektromos autók sokkal
többet szennyeznek, mint a belső
égésű motorral szerelt – akár régi –
gépjárművek. Túlságosan is általá-
nosító lenne, ha kijelentenénk, hogy
az igazság ebben az esetben is fél-
úton van. Azonban az elektromos
gépjárművekről tudni kell, hogy bár
menet közben nem eregetnek a le-
vegőbe káros anyagot, ilyen szem-
pontból nem szennyezik a
környezetet, de az áram előállítása
környezetszennyező, amennyiben
szénerőműből érkezik, de ha meg-
újuló energia segítségével – például

napelemmel termelt árammal – tölt-
jük az autónkat, akkor más a hely-
zet. Viszont akkor is ott van az
akkumulátor kérdése. Sokan éppen
ezt tartják a legrosszabbnak, hiszen
az előállítási folyamata is szeny-
nyező, és nem tudni, mi lesz velük,
miután tönkremennek, amortizálód-
nak. Egyes források szerint az ak-
kumulátorok több mint 90%-át újra
lehet hasznosítani, más források
arról szólnak, hogy a régi akkumu-
látorokat nap- vagy szélerőműpar-
kok mellé lehetne telepíteni, hogy
tárolják az áramot. Viszont jogosan
merül fel a kérdés: ha jó erre a fel-
adatra, miért ne maradhatna még az
autóban?

Az mindenesetre tagadhatatlan,
hogy az akkumulátorok előállítása
környezetszennyező. Viszont idővel
– körülbelül 70.000 kilométerre
saccolják – megtérül ez a szennye-
zés, és amennyiben zöldáramról
töltjük, még kevesebbre van szük-
ség. De akkor is szennyez az akku-
mulátor, és a piaci trend ezzel
szemben az, hogy minél nagyobb
kapacitásúak legyenek, és minél ha-
marabb fel lehessen őket tölteni – a
sok gyorstöltés pedig csak rövidíti
az élettartamukat. Az elektromos
autók között eközben egyre gyak-
rabban találkozunk olyan típusok-
kal, amelyeknek a nettó kapacitása
meghaladja a 100 kWh-t, ez pedig
óriási akkucsomagot feltételez. Erre

a szennyezésre a szilárdtestes akku-
mulátor megjelenése lehet a megol-
dás, de nem tudni, mikortól
jelenthet alternatívát. Azonban
addig is van megoldás. Ez pedig
nem más, mint a légellenállás, azaz
pontosabban ennek csökkentése.
Erre készül a Mercedes az új –
egyelőre csak koncepcióautójánál,
az EQXX-nél. A tervek szerint az
autó egy töltéssel képes lesz meg-
tenni a Peking–Sanghaj távolságot,
ami 1200 kilométer. Ez már önma-
gában is rekord, hiszen a jelenleg
forgalomban levő elektromos autók
közül a legjobbak körülbelül 700-
800 kilométerre képesek papíron, és
óriási akkumulátor van bennük.
Természetesen az EQXX esetében
is az 1200 kilométer csak elméleti

szám. Azonban a Mercedesnek nem
az a technikája, hogy akkumulátor-
ral tölti meg az autót, hanem csök-
kenti a légellenállást. Már az új
elektromos Mercedes, az EQS ese-
tében is 0,2-es a legellenállási té-
nyező, ami jelenleg rekordnak
számít. Elméletileg az EQXX ese-
tében ennél még alacsonyabb lesz.
Ezáltal pedig a fogyasztása lesz na-
gyon kicsi, ami lehetővé teszi az
1200 kilométer megtételét. Egy
számjegyű fogyasztási adatot tip-
pelnek neki, ami szinte csodának
számítana, hiszen egyrészt nem kis
méretű az autó, másrészt jelenleg a
legtakarékosabb autók is 14 kWh
körül fogyasztanak.

Konkrét akkumulátorméretet
nem közölt a Mercedes, viszont a
tanulmány leleplezésének az idő-
pontját igen: január 3-án, nagy va-
lószínűséggel a 2022-es CES-en
fogják bemutatni a típus koncepci-
óját. Érdekesség, hogy az EQXX
tervezéséből a Mercedes minden
osztálya kivette a részét, a hajtást
például az AMG fejlesztette, a hírek
szerint. Már csak egy kérdés ma-
radt: mikor lesz valóság az EQXX-
ből? Egy biztos: a következő 1-2
évben biztosan nem.
SUV készült a Toyota Corollából

Tagadhatatlan, hogy a terepjárók
vették át az uralmat az autópiac fö-
lött, eltüntetve az egyterűeket és

szép lassan a kombikat is. Ennek az
okát boncolgatni fölösleges, min-
denki mást lát a hobbiterepjárók-
ban. Ez az SUV-láz pedig azt
eredményezte, hogy a világ legna-
gyobb példányszámban eladott mo-
delljéből, a Toyota Corollából is
készítettek egy Cross változatot, öt-
vözve a népszerű típust a még nép-
szerűbb kialakítási formával.

A Toyota Corolla Crosst már ko-
rábban bemutatták Thaiföldön,
most az európai közönség számára
is megérkezett. A típus tengelytávja
2,64 méter, hossza 4,46 méter.
Ezekkel a méretekkel a C-HR és a
RAV4 közé tehető. Ezzel a típussal
a japán márkáé lett a legszélesebb
SUV-kínálat Európában.

A Toyota Corolla Cross elérhető

lesz első- és összkerékhajtással is.
Továbbá a Toyotától megszokott
módon ez a típus is hibrid lesz,
méghozzá 5. generációs hibrid
rendszerrel lesz szerelve, ami azt je-
lenti, hogy teljesen újratervezték az
akkumulátorokat, ezek tömege
40%-kal kevesebb, mint az előző
generáció esetében, valamint a ha-
tékonyságuk nagyobb. Összességé-
ben 8%-kal nőtt a rendszer
összteljesítménye. A gyártó szerint

az ötödik generációs hibrid rendszer
lineárisabb és kiszámíthatóbb gyor-
sítás közben, vagyis pontosabban
fogja tudni, érezni a vezető, hogy
mikor jön meg az erő. Erre az a ma-
gyarázat, hogy újrakalibrálták a
gázpedál és a hajtás közötti kapcso-
latot, az autó sebessége szorosab-
ban követi a motor fordulatszámát.
A belső égésű motor kétliteres, és az
első kerekes változat 197 lóerő, ami
8,1 másodperces 0–100-at tesz le-
hetővé. Az összkerékhajtású válto-
zatban 40 lóerős villanymotor hajtja
a hátsó tengelyt, a gyorsulási adat
megegyezik az első kerekes válto-
zatéval.

A típus ezzel együtt nem véletle-
nül érkezett meg később Európába.
Az itteni előírások sokkal szigorúb-
bak, így sokat kellett csiszolgatni a
részleteken, hogy erre a piacra is
megfelelő legyen. Sok gyártó éppen
ezért (vagy a szintén szigorú szén-
dioxid-kibocsátási kvóták miatt)
nem hozza el bizonyos típusait Eu-
rópába. Mindazonáltal a Toyota Co-
rolla Crosst teljesen Európára
szabták, és nem csak a biztonsági
tényezők tekintetében, hanem a
szórakoztató rendszerek terén is. A
sofőr előtti digitális műszerfal
ebben a kategóriában a legnagyobb,
12,3 colos, a megjelenített tartalom
pedig természetesen személyre
szabható. A központi kijelző mérete
10,5 col, rendelkezik Android Auto
és Apple CarPlay támogatással,
igaz, csak utóbbi működik kábel
nélkül, viszont a központi médiás
rendszer gyorsabb processzort ka-
pott. Nem tudni, hogy mennyivel
lett gyorsabb, bár a Toyota eddigi
multimédiás egységei sem nevezhe-
tők lassúnak.

A digitális megoldások sem hiá-
nyoznak az autóból, van benne min-
den, amit csak akarunk: felhőalapú
navigáció, MyT alkalmazás a lepar-
kolt autó pontos helyének megálla-
pítása érdekében, távolról is
elérhető klímavezérlés, és távolról,
telefon segítségével nyitható/zár-
ható ajtók. Továbbá a Toyota Co-
rolla Cross az összes biztonsági
rendszerrel el van látva, ilyen pél-
dául a holttérfigyelő, sávtartó- és a
vészfékező-asszisztens.

Az első példányokat 2022 őszén
vehetik át – országtól függően –

azok, akik előrendelték a típust. A
szegmens népszerűségét alapul
véve nem lenne meglepetés, ha a
Toyota elérné a kitűzött 400 ezres
értékesítési példányszámot.
2025-ig nem érkezik újabb 
Jaguar

Egyes gyártók sorra hozzák ki az
új modelleket, ezzel szemben a Ja-
guar a napokban jelentette be, hogy
2025-ig ne számítsunk semmi újra
tőlük. Ez már csak azért is érdekes,
mert amennyire éles most a verseny
a gyártók között, hibának tűnik ki-
hagyni majdnem négy évet, hiszen
ez nagy lemaradáshoz vezethet.
Ezzel ellentétben a Jaguarnak már
megvan a terve, hogy mihez fog
kezdeni a megspórolt pénzzel: az
elektromos átállásra tesznek fel
mindent. 2025-től a tervek szerint
csak villanymeghajtású Jaguárok
fognak érkezni. Emellett pedig stra-
tégiát is vált a Jaguar, ez az év ele-
jén már ismertetett Reimagine
stratégia. Azaz 2025-től már nem az
Audival és a BMW-vel vagy éppen
a Mercedesszel szeretne verse-
nyezni a vállalat, hanem megcé-
lozná az igazi luxust képviselő ligát,
amihez többek között a Bentley is
tartozik.

Jelenleg nincs könnyű helyzet-
ben a márka, hiszen a Jaguar–Land
Rover új ügyvezetője, Thierry Bol-
lore már eddig is számos komoly lé-
pést tett: leállította a crossoverek
fejlesztését, a majdnem gyártásra
kész XJ projektet is lefújta, emellett
több mint 2000 munkahelyet meg-
szüntetett. A most kezdődő szünet-
ben ugyan nem állnak le a gyárak,
de elképzelhető, hogy további mun-
kahelyek fognak megszűnni.

Az elektromos kínálat feltehe-
tően két crossoverrel és két kétajtós
kupéval indulna, körülbelül 125
ezer eurós árnál kezdődne a legol-
csóbb, ami, figyelembe véve a
Bentley árszintjét, nem is olyan
drága. Viszont nem szabad elfelej-
teni a vetélytársakat, hiszen a követ-
kező négy évben ők is előállhatnak
valami hasonlóval (például a Bent-
ley Bentayga elektromos változatá-
val), és az nagymértékben
csökkenthetné az új Jaguárok piac-
képességét.

Mercedes EQXX koncepció Forrás: Mercedes

Toyota Corolla Cross Forrás: Toyota

Jaguar I-pace flotta Fotó: Nick Dimbleby

Nem az akkumulátor a legfontosabb
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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A jó gazda időben elvégzi a mezőgazdasági
munkálatokat, illetve a szükséges gépek be-
szerzéséről is gondoskodik, amint a szólás-
mondás tartja, nyáron készíti a szánt és
télen a szekeret. Erre figyelmeztet a mező-
gazdasági gépek, alkatrészek és felszerelé-
sek értékesítésével, szervizelésével és
tanácsadással foglalkozó, német alaptőkével
és szőkefalvi székhellyel rendelkező cég kép-
viselője is. Mint hangsúlyozta, a járványhely-
zet miatt megnőtt a gyártási és leszállítási
idő, ezért aki a tavaszi munkálatokat kor-
szerű mezőgazdasági gépekkel szeretné vé-
gezni, már most el kellene döntse, ki kellene
válassza és meg kellene rendelje az eszközö-
ket a képviseleti üzletben a következő évre. 

A németországi farmerekből álló szövetkezet egyik
ágazata, a szőkefalvi székhelyű ZG Raiffeisen Tech-
nik Kft. alkatrészek, használt és új
mezőgazdasági gépek értékesítésé-
vel, szervizelésével és a gazdáknak
nyújtott tanácsadással foglalkozik. A
Maros megyei területi képviselőt,
Czirmai Leventét arra kértük, ismer-
tesse a szőkefalvi udvarházzal szem-
ben, a főúton működő cég
tevékenységi körét. Mint megtudtuk,
anyavállalatuk egy olyan szövetke-
zet, mely 4.400 német farmert tömö-
rít, és a gabonafelvásárlástól a
műtrágya- és építőanyag-kereskedé-
sen át igencsak sokrétű tevékenysé-
get folytat. Az 1911-ben alakult
szövetkezet mára 200 németországi
telephelyen mintegy 2.000 alkalma-
zottat foglalkoztat, az éves forgal-
muk hatmilliárd euró. Annak
érdekében, hogy a román piacot is
kiszolgálhassák, 2017-ben létesítet-
ték a ZG Raiffeisen Technik Kft.-t,
amely az anyacég által forgalmazott
– de nem csak – alkatrészek, használt
és új mezőgazdasági gépek értékesítésével, szervize-
lésével és a gazdáknak nyújtott tanácsadással foglal-
kozik. Köztük olyan traktorok is vannak, amelyek
csupán 50, 100 vagy 300 órát működtek, mivel több-
nyire mezőgazdasági bemutatókon, továbbképzése-
ken használták őket. Ugyanakkor rendelésre
vadonatújakat is leszállítanak. Mint kifejtette, a cég
honlapján megtekinthető választékból lehet rendelni.
Saját lerakatukban azért nincs nagyobb felhozatal,
mert amennyiben a törvény által megszabott határ-
időn belül nem sikerül eladni a külföldről behozott
gépeket, ki kell fizetni utánuk a héát (TVA), amire
azonban sok gazdálkodó nem hajlandó. 
Híres gyártók képviselete

A Kis-Küküllő menti település képviseleti üzleté-
ben jó minőségű traktorokat és gépeket forgalmaznak,
és olyan híres gyártók képviselete, mint a Massey Fer-

guson traktorok, a Lemken, Amazone, Köckerling,
Monosem, Maschio Gaspardo, Güttler, Hatzenbichler,
Oros, Farmtech, Tehnos, Ino stb. mezőgépek. Egy na-
gyobb értékű traktor, mezőgazdasági gép, kombájn
vásárlásánál azonban már érdemes elutazni, és Né-
metországban élőben megtekinteni, kipróbálni a meg-
vásárolni kívánt eszközt, főleg ha használtról van szó.
A cég ottani, románul/magyarul is beszélő ügynökei
mindenben segítenek – mondta beszélgetőpartnerünk.
A járványhelyzet miatt megnőttek a beszállítási ha-
táridők, ezért arra kérik és intik a gazdákat, hogy idő-
ben ütemezzék be, milyen mezőgazdasági gépet
szeretnének vásárolni. Ha időben rendel a gazda, a
képviselet is időben tud rendelni, az árak sokkal job-
bak, a gépek a gazda/megrendelő kívánságai szerint
vannak összeállítva és felszerelve, idejében érkezik a
rendelés, nincs kapkodás. Mint hangsúlyozta, amikor
lehetőségük van, a gyártóktól kapott katalógusok sze-
rint állítják össze – a gazda igényei szerint – a trakto-
rokat, gépeket, legyen szó ekéről, trágyaszóróról vagy
más felszerelésről. A német gyártókkal és a romániai

képviseletekkel is közvetlen kapcsolatuk van, akár-
csak a Pro Economica Alapítvánnyal és a Romániai
Magyar Gazdák Marosi Egyesületével, amelyeknek
eseményein részt vesznek, és elméleti, illetve gyakor-
lati gépbemutatókat tartanak. 
Környezetbarát legelőtakarító

Arra a kérdésre, hogy melyik az a mezőgazdasági
gép, amely újdonságnak számít mifelénk ebben az
évben, a mezőgazdasági gépészmérnök a legelőtaka-
rító gépet említette, amely levágja és megőrli a bok-
rokat, cserjéket, majd szétszórja a maradványt a
letakarított területen. Ennek a gépnek a tavasszal Ná-
dason tartott bemutatójára meghívták a Mezőgazda-
sági, Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA)
képviselőit is, mivel köztudott, hogy a területalapú tá-
mogatásokat megvonhatják azoktól, akik nem gon-
dozzák a legelőként bejegyzett területeiket. Egy ilyen

speciális legelőtakarító gép ára
akár 17 ezer euróba is kerülhet.
Az elhanyagolt legelőket kisebb
befektetéssel szakszerűen és
gyorsan meg lehet tisztítani a
cserjéktől, akár úgy is, hogy több
gazda társul, és közösen vásárol
egy ilyen gépet – mondta a szak-
ember. A német farmerek szövet-
kezésének a jelmondata is a
szövetségek megalakításának je-
lentőségét hangsúlyozza, mint ál-
lítják, több gazdának egyetlen
ernyő alá tömörülve sokkal gaz-
daságosabb és egyszerűbb jó
eredményeket elérni. Ugyanak-
kor, ha a gazda tagja egy ilyen
szövetkezetnek, az EU-s pénzek
megpályázásánál több pontszá-
mot tud összegyűjteni, ami növeli
a sikeres pályázás esélyét. 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Újabb szabályok lépnek ér-
vénybe december 10-étől a
Románia területére érkezők
számára az új koronavírus-
variáns, az omikron terjedé-
sének megakadályozására. Az
intézkedés 2022. január 8-áig
hatályos.

Az országba való belépéskor
zöldigazolványt vagy negatív PCR-
tesztet kell felmutatni, aki egyikkel
sem rendelkezik, és nem is esett át
a betegségen, továbbá az EU-n kí-
vülről érkezik, 10 napra automati-
kusan karanténba kerül.

Az országos járványügyi testület
(CNSU) hétfő este elfogadott hatá-
rozata értelmében december 10-étől
a következő esetekben kell 14
napos karanténba vonulnia annak,
aki az Európai Unió tagállamaiból,
az Európai Gazdasági Térségből
vagy Svájcból utazik be Románi-
ába:

– ha zöld vagy sárga zónából ér-
kezett, és nem tudja bizonyítani ol-
tottságát, a betegségből való
kigyógyultságát, illetve nincs 72
órásnál nem régebbi negatív PCR-
tesztje;

– ha piros zónából érkezett, és
nem tudja bizonyítani oltottságát,
vagy azt, hogy átesett a betegségen.

Hetvenkét órásnál nem régebbi
negatív teszt felmutatása mellett is
10 napos karanténba kell vonulnia
annak a beutazónak, aki az Európai
Unió, az Európai Gazdasági Térség
vagy a Svájci Államszövetség vala-
mely piros zónás régiójából jön Ro-
mániába, és nem tudja bizonyítani
sem oltottságát, sem a betegségből
való kigyógyultságát.

Kivételt képeznek:
– a 12 évnél fiatalabb gyerekek,

illetve azok a 12-16 év közötti kis-
korúak, akiknek negatív PCR-teszt-
jük van, függetlenül attól, hogy
milyen besorolású országból érkez-
tek;

– azok a piros zónából érkező, ol-
tatlan, betegségen nem átesett em-
berek, akik kevesebb mint 3 napra
jönnek Romániába (72 óránál nem
maradnak többet), és negatív PCR-
tesztet tudnak felmutatni. Ha még-
sem távoznak 3 nap után az
országból, a negyedik naptól 14
napra karanténba kell vonulniuk;

– az átutazóban levő személyek,
ha nem tartózkodnak 24 óránál töb-
bet Románia területén;

– a Magyarországról vagy Bul-
gáriából Romániába érkező határ
menti munkavállalók, valamint a
két országban dolgozó román ál-
lampolgárok, akik az országba való
belépéskor igazolják a munkaviszo-
nyukat;

– tanulás, vizsgázás, tanulmá-
nyok elkezdése vagy lezárása céljá-
ból határon átkelő tanulók vagy
egyetemi hallgatók, illetve kísérőik
(ha kiskorúról van szó);

– sportversenyek résztvevői vagy
kulturális rendezvények, előadások
szereplői és a hozzájuk tartozó
munkacsoport;

– a 2,4 tonnás vagy annál na-
gyobb megengedett össztömegű
áruszállító járművek vezetői, vala-
mint a maximum 9 ülőhellyel ren-
delkező, utasokat szállító
gépjárművek vezetői;

– a Romániának gyorsított eljá-
rással kiadott vagy visszatoloncolt
személyek;

– diplomaták, külképviseletek
tagjai.

Az Európai Unión, az Európai
Gazdasági Térségen vagy a Svájci
Államszövetségen kívül eső orszá-
gokból érkező személyeknek 14
napos karantént ír elő a határozat,
ha nem tudnak egy 48 órásnál nem
régebbi negatív PCR-tesztet fel-
mutatni – áll az Agerpres tájékoz-
tatójában. Az Európai Unión, az
Európai Gazdasági Térségen vagy
a Svájci Államszövetségen kívül
eső országokból érkező szemé-
lyeknek, ha nincsenek beoltva és
nem tudják igazolni, hogy átestek
a betegségen, az ország besorolá-
sától függetlenül 48 órásnál nem
régebbi negatív tesztet kell felmu-
tatniuk, majd 10 napra karanténba
kell vonulniuk. A felsorolt kivéte-
lek ebben az esetben is érvénye-
sek.
Beutazási formanyomtatvány
– december 20-tól

December 20-tól a Romániába
beutazó személyeknek a határátlé-
pés előtt ki kell tölteniük egy beuta-
zási formanyomtatványt. A
katasztrófavédelmi államtitkár em-
lékeztetett, hogy a formanyomtat-
ványt (Passenger Locator Form)
több ország már bevezette. Ez segít-
séget nyújt a hatóságoknak abban,
hogy szükség esetén felvehessék a
kapcsolatot a határátlépés után a be-
utazókkal. A nyomtatvány kitölté-
sére azért van szükség, hogy
azonosítani tudják azokat, akik
esetleg fertőzöttekkel érintkezhet-
tek akkor, amikor az országba ér-
keztek. A kormány közleménye
szerint a beutazási formanyomtat-
vány bevezetésére azért lesz szük-
ség, mert a decemberi ünnepek
idején várhatóan sok román állam-
polgár tér vissza az országba, és
időközben terjedni kezdett a vilá-
gon a koronavírus omikron vari-
ánsa. (szer)

Újabb beutazási szabályok december
10-étől
A Romániába érkezők számára
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Mezőgazdasági gépek, alkatrészek értékesítése 
és szervizelése Szőkefalván

Idejében kellene megrendelni a gépeket, 
alkatrészeket 

Fotó: Szer Pálosy Piroska (archív)

Fotó: Czirmai Levente

Szer Pálosy Piroska



Bajnokok Ligája: a mai m sor 

Magyar taekwondo-bajnoki címek 
Szovátán 

Egygólos magyar vereség a németek ellen a vb-n 

A vártnál talán nehezebben nyert a Marosvásárhelyi CSM ko-
sárlabda-csapata a Nagyszebeni CSU fiatalokból álló második 
csapata ellen, noha az els  perct l nyilvánvaló volt, hogy klasz-
szissal jobb, mint az ellenfele. Miután azonban a házigazdák 
úgy kezdték 9-0-val a meccset, hogy az ellenfél közben kosárra 
sem dobott, úgy érezhették, ezt a meccset csuklóból is megold-
ják. Ezt sugallja, hogy az els  negyed második felére George 
Trif edz  nagyon könnyen lemondott a húzóemberekr l, hogy 
nagyszünetig 12 próbálkozásból egyetlen triplát sem értékesített 
a marosvásárhelyi csapat (ez az összpontosítás hiányának a leg-
jobb fokmér je), no meg hogy a nagyszebeniek a szünetig több 
lepattanót gy jtöttek be egy olyan csapat ellen, amelyben elvileg 
egyikük sem tudja felvenni a palánk alatt a küzdelmet Sántával 
és Bor ával. 

A második negyedt l azonban nyilvánvalóvá vált, hogy sok-
kal komolyabban kell venni a mérk zést, Sántának és Martini -
nak is végig pályán kell lennie, hogy az ellenfél nehogy 
„megtréfáljon”, és a húzóembereknek meg kellett kicsit rázniuk 
magukat, jobban összpontosítaniuk, hogy érvényesüljön a na-
gyobb játékerejük. Martini  gyakorlatilag a második félid ben 
jegyezte 30 pontját, Sánta a 27 pontjához 19 lepattanót is be-
gy jtött, kettejük mutatói azonban azt is jelzik, hogy nélkülük 
igen nagy bajban lett volna az együttes egy igen gyors, jó érte-
lemben vett agresszív, és az utolsó percig küzd  ellenféllel 
szemben. 

Ez a meccs egyben azt is jelzi, hogy nem lesz sétagalopp a 
feljutás kivívása, hiszen eddig a szerényebb alakulatok ellen ját-
szott a CSM, a nehezebb mérk zések még hátravannak. Igaz, a 

következ  két hétben még ki kell pipálni két gyengébb ellenfe-
let. Vasárnap a CSU Craiova otthonába utazik az együttes, majd 
az évet hazai pályán, a Brassói Ralph ellen fejezi be.

Nem volt egyszer  a csikócsapat ellen 
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Ma az E, az F, a G és a H jel  né-
gyes hatodik fordulós találkozóival 
zárulnak a labdarúgó Bajnokok Li-
gája csoportküzdelmei. 

A m sor: 
* 19.45 óra:  
H csoport: Juventus (olasz) – 

Malmö (svéd) (TV: DigiSport 2, Te-
lekom Sport 3, Look Sport), Zenit 
(orosz) – Chelsea (angol) (Digi- 
Sport 1, Telekom Sport 2, Look 
Sport +).  

Az állás: 1. (és továbbjutott) Chel-
sea 12 pont, 2. (és továbbjutott) Ju-
ventus 12, 3. Zenit 4, 4. Malmö 1. 

* 22.00 óra: 
E csoport: Benfica (portugál) – 

Dinamo Kijev (ukrán) (DigiSport 2, 
Telekom Sport 3, Look Sport 3), 
Bayern München (német) – FC Bar-

celona (spanyol) (DigiSport 1, Tele-
kom Sport 1, Look Sport +).  

Az állás: 1. (és továbbjutott) 
Bayern München 15 pont, 2. FC Bar-
celona 7, 3. Benfica 5, 4. Dinamo 
Kijev 1. 

F csoport: Manchester United 
(angol) – Young Boys (svájci) (Di-
giSport 4, Telekom Sport 4, Look 
Sport), Atalanta (olasz) – Villarreal 
(spanyol) (DigiSport 3, Telekom 
Sport 2, Look Sport 2). Az állás: 1. 
(és továbbjutott) Manchester United 
10 pont, 2. Villarreal 7, 3. Atalanta 6, 
4. Young Boys 4. 

G csoport: Salzburg (osztrák) – 
Sevilla (spanyol), VfL Wolfsburg 
(német) – Lille (francia). Az állás: 1. 
Lille 8 pont, 2. Salzburg 7, 3. Sevilla 
6, 4. VfL Wolfsburg 5.    

Szovátára került három magyar országos taekwondo-bajnoki cím, vala-
mint két-két ezüst- és bronzérem. Mindez azután, hogy a fürd városi Sport-
klub Egyesület szakágának formagyakorlatosai, Sz cs Anasztázia és Dósa 
Benedek, valamint Máté Miklós vezet edz  szeptembert l a budapesti 
Sárga-tenger TKD Klub leigazolt versenyz i lettek, így részt vehettek a ma-
gyar sportági szövetség rangos rendezvényén. A szovátai sportolók több ka-
tegóriában is bemutatkoztak. 

Az eredményeik: 
* feln tt egyéni (40+): Máté Miklós (5 DAN) – 2. hely 
* serdül  B egyéni: Dósa Benedek – 2. hely 
* feln tt egyéni (18+ A): Sz cs Anasztázia – 3. hely 
* serdül  A páros: Dósa Benedek/Chirte  Lorena Teodora – 1. hely 
* feln tt páros A: Sz cs Anasztázia/Máté Miklós (5 DAN) – 3. hely 
* feln ttcsapat (31+): Sz cs Anasztázia/Neller Ábel/Németh Attila  

(4 DAN) – 1. hely 
* freestyle páros A: Dósa Benedek/Chirte  Lorena Teodora – 1. hely 

A magyar n i kézilabda-válogatott 
25-24-re kikapott Németországtól a 
spanyolországi világbajnokság cso-
portkörének harmadik, utolsó fordu-
lójában, hétf n Llíriában, így két 
pontot visz magával a középdönt be, 
ahol ma Dánia, pénteken Kongó, va-
sárnap pedig a Koreai Köztársaság 
lesz az ellenfele. A negyeddönt be 
az els  két helyezett kerül. 

A kemény német védekezés és a 
kihagyott helyzetek miatt több mint 
hat és fél percet kellett várni az els  
magyar gólra. Az el z  mérk zéshez 
képest ismét javult a védekezés, de 
az ellenfél több szerencsés gólt is 
szerzett. A támadójáték továbbra is 
döcögött, ezért Golovin Vlagyimir szövetségi kapi-
tány cserékkel, valamint id kéréssel próbálkozott  
(6-3), és sikerrel járt, mert csapata három perc alatt 
fordított 8-7-re. Mint kés bb kiderült, ez volt az 
egyetlen alkalom, amikor el nyben volt. 

A rövid jó periódus után megint hullámvölgy kö-
vetkezett támadásban, az els  félid  utolsó tíz percé-
ben egyetlen magyar gól sem született. Németország 
ismét el nybe került, majd Bíró Blanka bravúros vé-
déseinek köszönhet en egy ideig nem n tt tovább a 
különbség, de a szünetben már 14-9 volt az állás. 

A második felvonást lendületesebb támadásokkal 
és sorozatban három góllal nyitották a magyarok, 
majd néhány perccel kés bb újabb hárommal foly-
tatták, így 16-16-nál az ellenfél id t kért. Ekkor már 
a széls ket is foglalkoztatták a magyarok, ezért a 
német védelemnek nehezebb dolga volt. Többször 

volt döntetlen az állás, de az utolsó b  tíz percben 
újra tanácstalanság látszott a támadásokon, ezt ki-
használva Németország ismét ellépett, és izgalmas 
végjátékban megnyerte a meccset, így a maximális 
négy pontot viszi magával a középdönt be. A ma-
gyarok 21 labdaeladással nehezítették meg saját dol-
gukat.

Háfra Noémi (b), valamint a német Emily Bölk (j2) és Xenia Smits (j)   
Fotó: MTI/Illyés Tibor 

Jegyz könyv 
N i kézilabda-világbajnokság, E csoport, 3. for-
duló: Németország – Magyarország 25-24 (14-9) 
Llíria, vezették: Álvarez, Bustamante (spanyolok). 
Lövések/gólok: 47/25, illetve 37/24. 
Gólok hétméteresb l: 3/3, illetve 5/3. 
Kiállítások: 6, illetve 6 perc. 
Magyarország: Bíró – Márton 4 gól, Vámos 4, 
Háfra 3, Bordás 1, Planéta 1, Lukács 5, cserék: 
Klujber 2, Albek, Szöll si-Zácsik 4, Kovács A., 
Szabó L., Tóth E., Szikora, Fodor. 
Németország: Eckerle – Berger 2 gól, Maidhof 5, 
Grijseels 4, Schmelzer 5, Bölk 3, Lauenroth 2, 
cserék: Filter, Smits 1, Zschocke, Schulze 2, 
Stolle 1, Kalf, Stockschläder, Petersen. 

Jegyz könyv 
Kosárlabda 1. liga, 4. forduló: Marosvásárhelyi CSM 
– Nagyszebeni CSU II 87:62 (20-13, 23-17, 26-16, 
18-16) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néz . Ve-
zette: Molnár Csongor (Marosvásárhely), Vlad Mih-
nea (Jászvásár), Adrian H p u (Jászvásár). Ellen r: 
Marian Oprea (Brassó). 
Marosvásárhelyi CSM: Martini  30 pont (3), Sánta 
27, Bor a 13, Bölöni 5, Kiss 5 (1), Engi-Rosenfeld 4, 
Szilveszter 3 (1), Nistor, Mure an, Steff, Blaga. 
Nagyszebeni CSU II: Victor Georgescu 23 pont (3), 
Vlad Georgescu 17 (1), Costeiu 10 (2), Apostol 6, Ar-
delean 5 (1), B di a cu 1, Ivan, Rotar, Botezatu. 

Eredményjelz  
Kosárlabda 1. liga, 4. forduló: Bukaresti Agronomia 
– Jászvásári Politehnica Stomart 97:63, Kolozsvári 
Universitatea – Brassói Ralph 73:54, Marosvásárhe-
lyi CSM – Nagyszebeni CSU II 87:62, Nagyváradi 
CSM CSU II – Bukaresti NN Ulisse 84:50, Bukaresti 
Stiin a – CSU Craiova 149:46, Bukaresti Laguna – 
Bukaresti Eagles 92:54.  
Elmaradt mérk zésen: CSU Craiova – Bukaresti La-
guna 48:71. 
Az 5. fordulóból el re hozott mérk zésen: Bukaresti 
Eagles – Jászvásári Politehnica Stomart 78:73. 
A 6. fordulóból el re hozott mérk zésen: Jászvásári 
Politehnica Stomart – Bukaresti NN Ulisse 85:73. 

Négy nap után módosítottak  
egy végeredményt 

Négy nap után módosították a Dánia – Tunézia 
mérk zés végeredményét. A nemzetközi szövet-
ség hétf i közleménye szerint a csoportkör els  
fordulójában, csütörtökön lejátszott találkozó 34-
16 helyett 35-16-ra végz dött. Indoklásként csu-
pán annyit közöltek, hogy a meccs második 
félidejében egy dán gólt véletlenül nem számítot-
tak be a végeredménybe, amit a videóelemzés is 
meger sített. Megjegyezték, hogy bels  vizsgála-
tot indítottak, és következményei lesznek a tör-
ténteknek, hogy hasonló eset többé ne 
fordulhasson el . 

Szünet után Martini nak is végig pályán kellett lennie, a marosvásárhelyiek irá-
nyítója gyakorlatilag ekkor jegyezte 30 pontját   

Fotó: a városi sportklub közösségi oldala 

Eredményjelz  
N i kézilabda-világbajnokság, csoportkör: 
* A csoport, 2. forduló: Montenegró – Angola 30-
20, Franciaország – Szlovénia 29-18. Az állás: 1. 
(és már továbbjutott) Franciaország 4 pont, 2. 
Montenegró 2 (48-48), 3. Szlovénia 2 (46-47), 4. 
Angola 0. 
* B csoport, 2. forduló: Szerbia – Kamerun 43-
18, Orosz csapat – Lengyelország 26-23. Az állás: 
1. (és továbbjutott) Szerbia 4 (68-39), 2. (és to-
vábbjutott) Orosz csapat 4 (66-41), 3. Lengyelor-
szág 0 (44-51), 4. Kamerun 0 (36-83). 
* C csoport, 2. forduló: Norvégia – Irán 41-9, Ro-
mánia – Kazahsztán 38-17. Az állás: 1. (és to-
vábbjutott) Norvégia 4 pont (87-27), 2. (és 
továbbjutott) Románia 4 (77-28), 3. Kazahsztán 
0 (35-84), 4. Irán 0 (20-80). 
* D csoport, 2. forduló: Hollandia – Üzbegisztán 
58-17, Svédország – Puerto Rico 48-10. Az állás: 
1. Hollandia 4 pont (113-32), 2. Svédország 4 (94-
25), 3. Üzbegisztán 0 (32-104), 4. Puerto Rico 
(25-103) 
* E csoport, 3. forduló: Németország – Magyar-
ország 25-24, Csehország – Szlovákia 24-23. A 
végeredmény: 1. Németország 6 pont, 2. Magyar-
ország 4, 3. Csehország 2, 4. Szlovákia 0. 
* F csoport, 3. forduló: Dánia – Koreai Köztársa-
ság 35-23, Kongó – Tunézia 33-24. A végered-
mény: 1. Dánia 6 pont, 2. Koreai Köztársaság 4, 
3. Kongó 2, 4. Tunézia 0. 
* G csoport, 3. forduló: Japán – Horvátország 28-
26, Brazília – Paraguay 33-19. A végeredmény: 1. 
Brazília 6 pont, 2. Japán 4, 3. Horvátország 2, 4. 
Paraguay 0. 
* H csoport, 3. forduló: Spanyolország – Ausztria 
31-19, Argentína – Kína 36-24. A végeredmény: 
1. Spanyolország 6 pont, 2. Argentína 4, 3. Auszt-
ria 2, 4. Kína 0. 

A csoportok els  három helyezettje a közép-
dönt be jutott, a negyedikek az alsóházi rájátszás-
ban az Elnök Kupáért játszanak tovább.

Bálint Zsombor 
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1941. december 7-én reggel 7
óra 49 perckor 183 japán re-
pülőgép intézett bombatáma-
dást a csendes-óceáni
amerikai flotta Pearl Harbor-i
támaszpontja ellen. Az elsőt
nem sokkal később egy máso-
dik hullám követte, alig két
órával később 21 amerikai
hajó, köztük  a bázison hor-
gonyzó mind a nyolc csata-
hajó megrongálódott vagy
elsüllyedt, az amerikai hadi-
tengerészet hosszabb időre
akcióképtelenné vált. A „gya-
lázat napja” után Franklin D.
Roosevelt elnök hadat üzent
Japánnak, az Egyesült Álla-
mok belépése után megnyílt a
második világháború új
frontja a Csendes-óceánon.
Az MTVA Sajtóarchívumának
anyaga:

A támadás ugyan meglepetéssze-
rű volt, de a két nagyhatalom egyre
romló viszonya miatt a háborút ne-
hezen lehetett volna elkerülni. A
nyersanyagokban szűkölködő, de
dinamikusan fejlődő Japán vezetése
a gazdasági és népesedési gondok
megoldásának egyetlen eszközét a
terjeszkedésben, új piacok akár erő-
szakos meghódításában látta. 1931-
ben lerohanták Mandzsúriát,
1937-ben Kínát, majd Délkelet-
Ázsia felé fordultak. Tokió 1940-
ben a náci Berlinnel és a fasiszta
Rómával háromhatalmi szövetségre
lépett, 1941-ben a Szovjetunióval
kötött semlegességi megállapodást.
Az Egyesült Államokat módfelett
aggasztotta az erőegyensúly felbo-
rulása a térségben, ezért 1941 elején
elrettentő célzattal Hawaiira he-
lyezte át a csendes-óceáni flotta fő
bázisát, majd a japán ipar és hadi-
tengerészet működését alapjában
fenyegető olajembargót léptetett
életbe.

A diplomáciai tárgyalások kilá-
tástalan huzakodásba torkollása
miatt Tokió választási lehetősége a
megegyezésre vagy támadásra egy-
szerűsödött, s december elején az
utóbbi mellett döntött. Az amerika-
iak számoltak is ezzel, de hírszer-

zőik úgy gondolták, hogy a japán
szigetekhez közelebbi európai gyar-
matok (Szingapúr, Indonézia vagy
Indokína) vannak veszélyben, és
nem a csaknem hatezer kilométerre
fekvő Hawaii. A viszonylag védte-
len Pearl Harborban összevont ame-
rikai hadihajók és repülőgépek
azonban túlságosan csábító célpont-
nak számítottak a japán stratégák
szemében. Tokióban azzal számol-
tak, hogy az amerikai flotta kiikta-
tásával időt nyerhetnek pozícióik
megerősítésére, s egyben súlyosan
gyengíthetik az amerikai morált.

A támadást végrehajtó, Nagumo
tengernagy parancsnoksága alatt
álló hat repülőgép-anyahajó, 17
csatahajó és 23 tengeralattjáró hó-
napokig tartó tervezés és gyakorla-
tozás után futott ki a
Kuril-szigeteken található bázisról.
Annak érdekében, hogy ne fedez-
zék fel őket, az egyes egységek kü-
lönböző útvonalakon, rádiócsend
mellett tették meg az utat a találko-
zási pontig. A hadműveletet a 
legapróbb részletekig kidolgozták,
figyelembe véve az amerikai riasz-
tórendszer működését, az amerikai
hajók elhelyezkedését is, s azért
időzítették hétvégére, mert ilyenkor
lazul a fegyelem, ráadásul minden
hajó visszatér a bázisra.

Az amerikai hadvezetés az egyre
sokasodó figyelmeztető jelek elle-
nére sem rendelt el készültséget a
támaszponton. A flotta főparancs-
noka a támadás idején éppen golfo-
zott, a radarképernyőn a bázis felé
tartó azonosítatlan jeleket észlelő
tiszt nem hitte el, hogy azok japán
repülők lehetnek. Az elbizakodott-
ságért nagy árat kellett fizetni, a
merész és kockázatos tokiói terv si-
kerrel járt.

A Pearl Harbor fölötti égen 7 óra
49 perckor japán repülők tömege je-
lent meg, amelyek bombákat szór-
tak az öbölben horgonyzó hajókra,
nem sokkal később megérkezett a
támadók második hulláma is. Nyolc
óra tíz perckor egy bomba az Ari-
zona csatahajó lőszerraktárában
robbant fel, a hajó ezer tengerésszel
a fedélzetén süllyedt el. Nem sokkal

később egy torpedó az Oklahoma
csatahajót találta telibe, amely
négyszáz emberrel merült el percek
alatt.

Mire a füstfelhők eloszlottak,
2400 amerikai halottat és 1300 se-
besültet számoltak össze, minden
csatahajót találat ért, kettő el is
süllyedt, és elpusztult 300 repülő-
gép. Az amerikaiak a zűrzavarban
öt saját repülőgépüket is lelőtték, a
támadók csak 29 repülőgépet, négy
tengeralattjárót és 64 embert vesz-
tettek. Nagumo nem aknázta ki a si-
kert, nem indította el a támadás
harmadik hullámát, így a kikötő inf-
rastruktúrája és üzemanyag-tárolói
épen maradtak. Döntése japán
szempontból később végzetesnek
bizonyult, amiként az is, hogy az
amerikai flotta kulcsfontosságú

egységei, a repülőgép-hordozók
éppen nem horgonyoztak a kikötő-
ben, s sértetlenül vészelték át a vég-
zetes napot. Az amerikaiak azonnal
hozzáláttak a megrongálódott hajók
kijavításához, de ez hónapokba tel-
lett. A japán hadműveletek hosz-
szabb ideig zavartalanul folyhattak
a térségben, az amerikaiak csak
1942 nyarán, a Midway-szigeteknél
tudták megfordítani a háború mene-
tét.

Franklin D. Roosevelt elnök a tá-
madás másnapján a sokkolt ameri-
kai nemzethez intézett beszédében
„a gyalázat napjának” nevezte de-
cember 7-ét, az Egyesült Államok
hadat üzent Japánnak.

Újabban előkerült iratok szerint
Hirohito japán császár tudott a tá-
madásról, és jóvá is hagyta azt 

Todzso Hideki miniszterelnökkel
órákkal a légi csapás előtt tartott ta-
lálkozóján. A császárt így akár há-
borús bűnösnek is minősíthették
volna a háború után, de mivel a
japán nép élő istennek tekintette, a
megszálló amerikai hatóságoktól
mentességet kapott, és az új, de-
mokratikus Japán jelképének tették
meg. Todzsót viszont háborús bű-
nösként halálra ítélték és kivégez-
ték. A mai napig folyik a vita arról,
hogy Roosevelt elnök tudott-e a raj-
taütés tervéről, sokan vélik úgy,
hogy igen, de nem tett semmit,
hogy egységes országot vihessen a
háborúba. Az igazság vélhetően
soha nem fog kiderülni.

A Pearl Harbor-i támadást túlélő
legidősebb amerikai veterán 2018
novemberében, 106 évesen halt meg.

A Pearl Harbor elleni japán támadás

1941. december 5-én indult
meg a szovjet Vörös Hadsereg
ellentámadása, amely felsza-
badította a német csapatok
által tíz hete ostromolt
Moszkvát, az addig legyőzhe-
tetlennek hitt Wehrmacht
első kudarcát szenvedte el a
második világháborúban. Az
MTVA Sajtóarchívumának
anyaga:

A háború 1939. szeptember 1-jei
kitörését követően a náci Harmadik
Birodalom sikert sikerre halmozott.
Lengyelország lerohanása után vil-
lámháborús taktikájával néhány hét
alatt térdre kényszerítette Francia-
országot, megszállta Norvégiát, Ju-

goszláviát és Görögországot. 1941
nyarán szinte egész Európa német
uralom alatt állt vagy Hitler szövet-
ségese volt, egyedül a szigetország
Nagy-Britannia tartott ki. A Führer
1941. június 22-én hadüzenet nél-
kül lerohanta a Szovjetuniót,
amellyel 1939 augusztusában még
megnemtámadási szerződést kötött
– azonban, mint később kiderült,
ezzel végzetes hibát követett el.

A támadás felkészületlenül érte a
szovjet katonai és politikai veze-
tést, az 1937. évi koncepciós perek-
ben megtizedelt, legtehetségesebb
vezetőit elvesztett Vörös Hadsereg
nem tudott érdemi ellenállást tanú-
sítani. A négymillió német katona,

50 ezer tüzérségi löveg és akna-
vető, három és fél ezer harckocsi,
négyezer repülő szinte akadálytala-
nul robogott előre a Barents-tenger-
től a Fekete-tengerig elterülő óriási
térségben. Alig több mint egy
hónap alatt 300-600 kilométer mé-
lyen hatoltak be szovjet területre,
elfoglalták a Baltikumot, Belorusz-
sziát, Ukrajnát, 28 szovjet hadosz-
tály megsemmisült, 78 elvesztette
személyi állománya és haditechni-
kája több mint felét: nyitva állt az
út Moszkva felé.

Hitler a feladattal a Fedor von
Bock tábornagy vezette Közép had-
seregcsoportot bízta meg. A Tájfun
hadműveletben két erős páncélos
csoport északról és délről indított
átkaroló támadást, míg a harmadik
frontálisan rohamozott. A Vörös
Hadsereg Georgij Zsukov irányítása
alatt három lépcsőből álló védelmet
épített ki, a munkálatokra a lakos-
ságot is kivezényelték. A frontvá-
rossá vált Moszkvában
szükségállapotot vezettek be, meg-
indult az evakuálás és a menekültá-
radat kelet felé.

Az offenzíva azonban későn, ok-
tóber 2-án kezdődött, s a németek-
nek hamarosan az időjárással is
meg kellett küzdeniük. A csapatok
az esőzések miatt a hónap közepén
szinte beleragadtak a sárba, a
Moszkvát övező óriási erdőségek
néhány járható útját a szovjetek vi-
szonylag kis erőkkel is védeni tud-

ták. A szemben álló felek nemso-
kára két megrokkant bokszolóra ha-
sonlítottak, akik rohamosan
veszítettek erejükből, s bár álltak
még a talpukon, nem tudtak komoly
kárt tenni egymásban. Sztálin 1941.
november 7-én megrendeztette a
Vörös téren a hagyományos dísz-
szemlét, ahonnan a csapatok egye-
nesen a frontra vonultak (képen),
döntése hatalmas mértékben emelte
a korábban mélyre süllyedt harci
morált a fronton és a hátországban
is.

November közepén a fagyok be-
köszönte után a német hadigépezet
ismét mozgásba lendült, de újabb
gondokkal szembesült. A megfelelő
öltözet hiányában – a gyors győze-
lemre számítva a Wehrmacht nem
készült fel a téli hadviselésre – ka-
tonák tízezrei fagytak meg, a tan-
kok és a repülőgépek sorra
hibásodtak meg a fogcsikorgató hi-
degben. Mindeközben – miután biz-
tossá vált, hogy Japán nem indít
támadást Mandzsúriában –, a távol-
keleti hadszíntérről folyamatosan
érkeztek a friss, jól felszerelt szov-
jet csapatok Moszkva térségébe. A
német Közép hadseregcsoport óri-
ási áldozatok árán nyomult előre,
december 2-án egy kisebb egység
elérte a Moszkvától nyolc kilomé-
terre fekvő Himkit, ahonnan távcső-
vel már látni lehetett a Kreml
tornyait, de ennél közelebb nem ju-
tottak. December 5-én, amikor a hő-

mérő már mínusz 36 fokot mutatott,
a hadművelet a szó szoros értelmé-
ben befagyott.

A szovjetek még aznap ellentá-
madást indítottak, ami teljesen vá-
ratlanul érte a németeket:
hírszerzésük úgy becsülte, hogy a
kivérzett Vörös Hadsereg legfeljebb
állásainak tartására képes. Bár a
szemben álló erők nagysága szinte
egyenlő volt (több mint egymillió
katona mindkét oldalon), a Szibéri-
ából és a Távol-Keletről érkezett
friss szovjet hadosztályok a kritikus
pontokon kétszeres létszámfölény-
ben voltak. Hiába tiltotta meg Hitler
a visszavonulást, a sokszor nyári
egyenruhában harcoló német csapa-
toknak újabb és újabb területeket
kellett feladniuk, sokszor hátra-
hagyva a felszerelést és a haditech-
nikát. Mire egy hónappal később
sikerült megállítani a szovjet offen-
zívát, a Wehrmacht vonalai 100-200
kilométerrel hátrébb húzódtak. A
dühöngő Hitler 35 tábornokát vál-
totta le, de Moszkva elfoglalásának
esélye végleg tovatűnt.

A hadtörténet egyik legnagyobb
erőkkel vívott ütközetében a néme-
tek vesztesége a becslések szerint
mintegy 250-400 ezer, a szovjeteké
mintegy 600 ezer ember volt. A
moszkvai csata fordulópontot jelen-
tett a második világháború történe-
tében, s szétfoszlatta a náci
Wehrmacht legyőzhetetlenségébe
vetett hitet.

A moszkvai csatában foszlott szét a Wehrmacht legyőzhetetlenségének nimbusza

Fotó: history.com

Forrás: Wikipédia



ADÁSVÉTEL

TELKET vásárolnék, 40 árnál na-
gyobbat, Marosvásárhelytől 15 km-
es körzetben. Tel. 0723-524-737.
(14107-I)

LAKÁS

EGYSZOBÁS tömbházlakást vásá-
rolnék Marosszentgyörgyön. Tel.
0728-167-282. (14097-I)

HÁZAT vagy telket vásárolnék Ma-
rosszentgyörgyön. Tel. 0728-167-
282. (14097-I)

MINDENFÉLE

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást, festést. Tel.
0774-574-527. (13932)

KERTTAKARÍTÁS, favágás, bontás
stb. Tel. 0770-621-920. (13932)

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 8-án NAGY 
ZOLTÁNRA halálának 10. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szívünkben
örökké élni fogsz, és „Aki él sze-
rettei szívében, az nem hal meg,
csak távol van.”
Felesége, fiai: Zoltán és Csaba,
menyei és hat unokája. (14100)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
após és apatárs, 

NAGY DÉNES 
életének 80. évében megpihent. 
Temetésére folyó hó 8-án, szer-
dán 13 órakor kerül sor a 
marosszentkirályi református 
temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (14109)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, testvér, nagybácsi,
szeretett rokon, a tancsi szüle-
tésű

ERCSE BÁLINT
életének 92. évében régeni ottho-
nában csendesen megpihent.
Drága halottunkat 2021. decem-
ber 8-án, szerdán 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a
régeni református temetőben. 
Nyugodjon békében! 

Gyászoló szerettei. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Egy mosolygó szemű
osztálytársunkkal megint
kevesebb van. FARKAS GÉZA-
ZSOLT halála a XI. B közös
fájdalma is. Nyugodjon
békében! Együttérző rész-
vétünk a gyászoló családnak.
Volt osztálytársai. (p.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik APA ROZÁLIA
szül. Keresztesi temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak,
a temetés körüli teendőkben
segítséget nyújtottak, vi-
gasztaltak, és mindazoknak, akik
gondolatban velünk voltak
ezekben a nehéz napokban. 
A gyászoló család. (14104-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. 
(66105-I)
DR.INCZESÁNDORbelgyógyász főorvos betegeket fogad Maros-
vásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (13891-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-
809. (22904)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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Eladási közlemény 
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített 2015. évi 207-es törvény
250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében 2021. december 22-én 11 órakor a Marosludasi Adó- és Pénz-
ügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – nyilvános árverésen értékesítik az
alábbi adós tulajdonát képező ingóságot:

SM&MM COM KFT., Marosludas, N. Grigorescu utca 2B szám, Maros megye, adószám: 24751501, adós-
sága: 520.927 lej. Eladandó ingóság: 
– Ford Coudar személygépkocsi, rendszáma MS-01-HLI, azonosítószáma WFOHT60T7X5217014, 1999-
es évjáratú, kikiáltási ár: 1.010 lej (50%-kal csökkentett ár). Az ár tartalmazza a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés előtt mutassák be a következő
iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi garancia a kikiáltási ár 10%-a, és
a Marosvásárhelyi Kincstárban nyitott RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell befizetni; címzett a
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal (adószám: 4322637) 
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása 
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem az adós cég közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti gépkocsira, hogy értesítse erről a végrehajtót
legalább egy nappal a licit időpontja előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a közzétételtől vagy a tu-
domásulvételtől számított 15 napon belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai
alapján. A közlemény megjelenésének időpontja: 2021. december 8. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám
alatt, vagy a 0265-411-321, 0265-413-222, 0265-413-224-es telefonszámon. 

Közlemény
aSzászrégenvárostulajdonábatartozóelemi,általánosiskolaiéslíceumioktatásiegysé-

gekudvaraiba,sportpályáiravalószabadbejárásravonatkozó
határozattervezetkidolgozásáról

A közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz., utólagosan módosított
és kiegészített törvény f. cikkelyének 1. bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelően Szász-
régen municípium polgármestere értesíti az érdekelteket a Szászrégen város (Maros megye) tu-
lajdonába tartozó elemi, általános iskolai és líceumi oktatási egységek udvaraiba, sportpályáira
való szabad bejárásra vonatkozó határozattervezet kidolgozásáról. 

A nyilvános konzultáció tárgyát képező határozattervezettel kapcsolatos észrevételeket, javas-
latokat vagy ajánlás értékű véleményeket a szászrégeni városházán található közönségszolgálati
irodába lehet benyújtani, el lehet küldeni az office@primariareghin.ro e-mail-címre vagy faxon a
0265-512-542 számra december 21-ig.

Az elküldött anyagoknak tartalmazniuk kell a következő megjegyzést: Hozzászólás a Szászré-
gen municípium (Maros megye) tulajdonába tartozó elemi, általános iskolai és líceumi oktatási
egységek udvaraiba, sportpályáira való szabad bejárásra vonatkozó határozattervezethez.

Azok az érdekelt személyek vagy szervezetek, akik/amelyek a fenti nyilvános konzultáció tár-
gyát képező határozattervezettel kapcsolatban írásbeli megjegyzést, javaslatot vagy véleményt
nyújtanak be, a feladás dátumának és a feladó elérhetőségeinek megjelölése mellett megjelölik a
tervezetben szereplő cikkelyeket is, amelyekhez a megjegyzést fűzik. 

A tájékoztató anyagok a szászrégeni városháza hirdetőtábláján és a www.primariareghin.ro
honlapon, a „Döntési átláthatóság” rovatban tekinthetők meg.

Adventi könyvvásár 
a Kultúrpalotában

December 10–12. között a Kobak könyvesbolt ad-
venti könyvvásárt szervez a Kultúrpalotában. De-
cember 10-én, pénteken 18 órától mesemondás
lesz, a vásár alatt folyamatos kézműves-foglalko-
zásra kerül sor. December 11-én 11 órától Harry
Potter évfordulós előadásra, 12 órától Csihi-puhi
bábelőadásra, 17 órától élő mesemondásra kerül
sor a Világló Egyesület jóvoltából. 18 órától mese-
foglalkozás Bota Melindával. Vasárnap fél 11 óra-
kor betlehemes bábjáték látható a
Waldorf-pedagógusok előadásában, 11 órától
Hangszermesék – a Világló Egyesület műsora –,
majd 12 órától mesefoglalkozás, 13 órától pedig
Szabó Enikő és Karda Zenkő Hétszépség hét tu-
dománya című könyvének bemutatójára várják az
érdeklődőket. Dr. Kádár Annamária fordításában
Ahol a hóangyalok laknak, illetve a Valódi példa-
képek című könyvek bemutatója 17, illetve 18 óra-
kor kezdődik. 

Vokálszimfonikus hangverseny 
December 9-én, csütörtökön 19 órától vokálszim-
fonikus hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia vegyes karát és szimfonikus zenekarát ve-
zényli és orgonán játszik Nicolae Moldoveanu
svájci művész. Szólisták: Roxana Oprea – he-

gedű, Puja Barna – trombita, Sántha Éva – fuvola,
Major Zalán – oboa. Műsoron: Bach-, Händel-,
Stölzel-művek.

Orgonahangverseny
December 10-én, pénteken 19 órakor orgona-

hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit
a Kultúrpalota nagytermébe. Nicolae Moldoveanu
svájci művész Bach-, Mozart-, Rheinberger-,
Widor-műveket játszik. Jegyek a filharmónia jegy-
pénztáránál, online az Eventbook honlapján kap-
hatók. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
koncertjein a 12 év fölöttiek kizárólag QR-kóddal
ellátott oltásigazolással, illetve a fertőzésen való
átesésről szóló igazolással vehetnek részt.

Jótékonysági előadás
A Kamaszok ifjúsági színtársulat és az Olympikus
mozgássérületek sportegyesülete Öleld át a szí-
vünket, és segíts, ha tudsz! címmel december 23-
án 17 órától a marosvásárhelyi szabadtéri nyári
színpadon a kórházban leukémiával küzdő 5 éves
Szakács Richard és az egyesület mozgássérültje-
inek megsegítésére szervez jótékonysági elő-
adást. Fellépnek többek között Koszika, Buta
Árpád, a Kamaszok színtársulat egykori és jelen-
legi tagjai, valamint az Olympikus egyesület tagjai.
Szervező Kozsik József színművész, a Kamaszok
színtársulat vezetője. A belépés díjtalan, az ado-
mányokat az Olympikus egyesület tagjai fogadják,
illetve az OTP RO06OTPV320000173449RO01
bankszámlára lehet átutalni. Kapcsolat: Kiss Zol-
tán, telefon: 0742-201-516. 

RENDEZVÉNYEK



Decemberben is 
vásárolhatók kincstárjegyek, 

a 2021. évi legnagyobb 
kamattal!

A Közpénzügyi Minisztérium december 6-ától újabb kincstárjegyeket
bocsát ki a lakosság számára, 1, 3 és 5 éves lejárattal, évi 4,25%,
4,75% és 5,10-os kamattal. A kincstárjegy dematerializált értékpapír,
egy darab nominális értéke 1 lej. 
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a
Román Posta Rt. postahivatalaiban lehet megvásárolni:
– 2021. december 6–20. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2021. december 6– 17. között a Román Posta városi postahivata-

laiban, december 6–16. között pedig a vidéki postahivataloknál. 
A kamatot évente, az útmutatóban közölt határidőre fizetik ki.
A kincstárjegy átruházható, és idő előtt is kiváltható. Egy befektető a
jegyzés időtartama alatt többször is vásárolhat kincstárjegyet. A kincs-
tárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a
jegyzés időpontjában betöltötték 18. életévüket. Az ezekből származó
jövedelem adómentes. 
Csak a jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett
összeg semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény benyúj-
tásával.
A Pénzügyminisztérium az állampapírok eladásából befolyó összeget
a költségvetési hiány és az államadósság refinanszírozására használja
fel.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a 
www.mfinante.gov.ro, a Datorie publică címszó alatt és a 
www.posta-romana.ro honlapon teszik közzé.

A közönségszolgálati és sajtóosztály
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