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Tizenhét közszállítási útvonalcsomagot hirdetett meg a tanács

A 2022–2028-as időszakra

Időkapszula
– papírkonzerváló
bemutatóműhely

Január 13-án, csütörtökön a Maros
Megyei Múzeum Mărăşti utcai székhelyén a III. emeleti papírrestauráló laboratóriumban kerül sor az Időkapszula
– papírkonzerváló bemutatóműhely
című rendezvényre.

____________5.
Sikeres vállalkozás
Csittszentivánon

Folyamatban van a Maros Megyei Tanács hatáskörébe tartozó, menetrend szerinti tömegközlekedési járatok odaítélése. Amíg ez a procedúra le nem zárul, a megyei tanács a
régi szolgáltatókkal hosszabbított szerződést. A megyében
az összes buszjárat vonalát 17 csomagban hirdették meg,

Fotó: Nagy Tibor

a szolgáltatók csak a teljes csomagra pályázhatnak
– nyilatkozta lapunknak Molnár Imola tanácsadó, aki válaszolt
kérdéseinkre.

Mezey Sarolta

(Folytatás a 4. oldalon)

A Marosvásárhelyről Mezőbánd fele
vezető megyei út mentén, Náznánfalva és Csittszentiván határában egy
autóbontó, -szerviz és -kereskedés található. A telephely évek alatt nőtte ki
magát, először csak pár roncs volt ott,
aztán kezdtek szaporodni a bontott
autók, a fejlesztések, a terjeszkedés
során a telep egyre nagyobb területet
foglalt el. Ami azt jelenti, hogy van
igény a bontóra és a szerviz szolgáltatásaira.

____________6.

Farsangi feltámadás

Kaáli Nagy Botond

Lassan egy hete elkezdődött a farsangi időszak, de semmi sem utal
rá. Régebben ilyenkor lázas készülődésben élték meg a januárt-februárt a keresztény kultúrkörben élők itthon és külföldön egyaránt, igaz,
elsősorban vidéken. Erdélyben is számos népszokás, néphagyomány
kötődik eme vidám, mulatságokban, bálokban, népünnepélyekben gazdag időszakhoz, leginkább annak utolsó három, a farsangvasárnaptól
húshagyókeddig tartó napjához, a télbúcsúztató, tavaszköszöntő farsang farkához. Ekkor szervezik a leghíresebb karneválokat, például
Velencében vagy Rióban, Magyarországon pedig ekkor kerül sor a mohácsi busójárásra. A tavaszköszöntés az új remény ideje is – a farsangot követő nagyböjt, a bűnbánat, az áldozatvállalás, a megtisztulás
ideje húsvétig tart, ekkor már március-áprilisban járunk, véget ért a
tél, a nehézségek, a hideg, a dologtalanság évszaka, hamarosan kezdődik a jó idő, kizöldülnek a mezők, kezdődhet az őszig tartó munka
odakint a földeken, amely eltartja és megtartja a családot. Évszázadokon keresztül ez a gondolatmenet kísérte a vidéken élők mindennapjait, és ez a gondolatmenet állt a farsangi hagyományok mögött is,
hiszen ilyenkor nincsen egyházi ünnep, éppen ellenkezőleg, az ember
szórakozás utáni vágyának, humorérzékének az ünnepe van, ami előtt
a hiányos iskolázottság sem volt akadály, hiszen a humor nem tanulható – az idők homályos kezdetéig visszanyúló népszokások a bizonyítékai mindennek: a farsangi játékok, a fonók, a vidám lakodalmak,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 4 perckor,
lenyugszik
16 óra 58 perckor.
Az év 12. napja,
hátravan 353 nap.

Ma ERNŐ,
holnap VERONIKA napja.
VERONIKA: a görög (macedón) eredetű Bereniké név latin
alakváltozata, jelentése győzelmet hozó.

IDŐJÁRÁS

Gyergyószárhegy 2021 kiállítás

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. január 11.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. -1 0C
min. -5 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9452

4,3637
1,3838
253,2748

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Nő a koronavírussal fertőzöttek
száma

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság összesítése szerint a megyében regisztrált pozitív esetek száma
1,19 ezrelékre emelkedett. Dánoson az esetszám 4 ezrelékhez közelít, tíz településen az érték 2 és 3 ezrelék között
van. A szóban forgó települések: Gernyeszeg, Mezőcsávás,
Vámosgálfalva, Szentanna, Jedd, Maroskece, Marosoroszfalu, Mezőszengyel, Marosszentkirály, Mezőtóhát és Alsóköhér. Marosvásárhelyen az utóbbi 14 nap átlagát tekintve
251, Dicsőszentmártonban 44, Segesváron 26, Szovátán
11 pozitív eset volt.

Hétfőtől lehet adót fizetni
Marosvásárhelyen

Elkezdte begyűjteni a helyi adókat és illetékeket hétfőn a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adóügyi osztálya. A
hivatal épületében és a Tudor negyedi kasszáknál lehet fizetni, azonban az online kifizetéseket szorgalmazzák a
ghiseul.ro portálon vagy a polgármesteri hivatal honlapján
található Ghişeu online impozite şi taxe használatával, továbbá a Selfpay termináloknál, amelyekből Marosvásárhelyen 26 található, egy a polgármesteri hivatalban, egy a
lakosság-nyilvántartó hivatal épületében, a többi a nagy üzletekben. Az adóügyekkel kapcsolatos kérdéseket vagy tulajdonviszonyi módosulásokat az itl@tirgumures.ro, illetve
a szemétdíjhoz kötődő változásokat a declaratii.salubrizare@tirgumures.ro e-mail-címre lehet beküldeni.

Hagyományos ételrecepteket keresnek

Az RMGE-Maros olyan, Maros megyei településhez és jeles
napokhoz (húsvét, karácsony, egyéb ünnepek és alkalmak)
kötődő hagyományos ételrecepteket keres, amelyeket kiadványban jelentetne meg, népszerűsítve megyénk gasztronómiai kínálatát. Érdeklődni, jelentkezni az RMGE-Maros
0787-723-733 telefonszámán lehet. A recepteket juttassák
el 2022. január 25-ig – Wordban vagy beszkennelve PDF,
JPG formátumban – az egyesület office@rmgemaros.ro email-címére, megjelölve a helységet, ahonnan a recept
származik, és az adatközlő elérhetőségét (név, cím, telefonszám, e-mail-cím).

Több külföldi munkát kínálnak

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztató Ügynökség az
Eures hálózatban több külföldi állást hirdetett meg. Németországban több mint 225 húsfeldolgozói állást kínálnak. Keresnek üzletrendezőket, raktárosokat és asztalosokat is.
Norvégiában 30 buszsofőrt alkalmaznak, szükség van takarítószemélyzetre, villanyszerelőre, gépkocsivezetőre, az
építkezésben 20 állványozó munkásra. A munkahelyek listája és a követelmények megtekinthetők az ügynökség közösségi oldalán.

Márciusi próbafelvételi a MOGYTTE-n

A marosvásárhelyi diákliga szervezésében március 27-én
lesz az első próbafelvételi a George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen.
Idén először hibrid rendszerben, azaz nemcsak élőben,
hanem – azok számára, akik így nem vehetnek részt – online is zajlik majd a próbavizsga, amelyre március 21-ig
lehet feliratkozni. Az érdekelteknek a http://simulareadmitere.lstgm.ro/ internetes oldalra kell feltölteniük az adataikat,
ugyanitt választhatnak a három próbavizsgacsomag valamelyikéből. Az egyetlen tudásmérést tartalmazó csomag 80
lejbe kerül, két próbavizsgáért 150, háromért 220 lejt kell fizetni, a két utóbbi csomag a korábbi évek minitesztjeit és
próbavizsgáit is tartalmazza. Az idei próbafelvételi hivatalos
Facebook-oldala minden résztvevő számára elérhető.

Súlyos balesetek

Mezőbergenyében hétfőn délután egy gépkocsi kisodródott
az úttestről. Az ütközés következtében két személyt kellett
a rohammentősöknek elszállítaniuk. A mentés alatt forgalomkorlátozás volt. Egy másik súlyos baleset keddre virradó
éjszaka történt Segesváron, a Stadion utcában, ahol a
vonat alá szaladt egy gépkocsi. Senki sem sérült meg, a
vonat több mint fél órát állt – közölte a katasztrófavédelmi
felügyelőség.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Idén is folytatódik a Gyergyószárhegyi Kulturális és
Művészeti Központ és a marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány együttműködése. A
megszokottnál szűkebb körben és a járványügyi szabályok
betartásával a Bernády Ház első 2022-es kiállítását január

13-án, csütörtökön 18 órakor nyitják meg. A tárlat a kortárs
művészet jegyében 36 vizuális művész munkáit viszi közönség elé. Az anyag válogatás azokból az alkotásokból,
amelyek a Szárhegyi Művésztelep tavalyi alkotótáboraiban születtek.

Megújult a Helikon

Tőzsér Árpád költővel, irodalomtörténésszel Nemes Attila közöl interjút. A Pavilon 420-ban Farkas
Eszter versei olvashatók, rövidprózát Kelemen Borostyán közöl. Mina
Decu verseit Száva Csanád fordításában olvashatják. A Stelláriumban
Márton Evelin ír Dan Stanca Robbanás című regényéről, amely
Koszta Gabriella fordításában jelent
meg a Kalligram és a Bookart gondozásában.
A Kinematográfban Papp Attila Zsolt ír az Isten keze
című olasz–amerikai filmről. A Theátrumban Dimény Pat-

rícia színikritikája olvasható a Kolozsvári Állami Magyar Színház
Eugen Ionesco Macbett című előadásáról. Kritikát Batiz-Kis-Bandi
Réka és Patakfalvi Anita közölnek
Sztercey Szabolcs Plüssbolygó
című kötetéről. Fülszöveget Ádám
Szilamér jegyez Bakos Gyöngyi
Nyolcszáz utca gyalog című kötetéről, továbbá Tankó Andrea ír
Tomi Kontio A kutya, akit Macskának hívtak című könyvéről, amelyet Jankó Szép Yvette fordított
magyar nyelvre. Az Amplitúdóban
Jakabffy Tamás rövid esszéje olvasható, az Artefaktumban Dabóczi Géza ír a Monochrome
Stories címmel kiállított debreceni
Antal-Lusztig-gyűjteményről,
amelynek anyagával a jelenlegi
lapszámot illusztrálták.
A lapszám teljes tartalomjegyzéke
az alábbi hivatkozáson érhető el:
https://www.helikon.ro/wpcontent/uploads/2022/01/Helikon-2022-01-00tartalom.pdf

Az utóbbi napokban jelentősen lehűlt a levegő a
Kelemen- és a Görgényi-havasokban, ahol a hóréteg
vastagsága 1400 méter tengerszint feletti magasságon
eléri a 40-150 cm-t – tájékoztatott a Maros Megyei
Speciális Hegyi- és Barlangimentő-szolgálat, amely
felkéri azokat, akik a Maros völgyében lévő településekről vagy az üdülőtelepekről a hegyekbe készülnek
túrázni, hogy megfelelő erőnléti felkészültséggel, téli
túrafelszereléssel és a kiválasztott úttal kapcsolatos
előzetes tájékoztatás után induljanak neki. Maros
megye hegyvidéki útvonalainak leírása megtalálható

a www.salvamontms.ro (trasee turistice) elérhetőségen.
Azok a turisták, akik sível, hódeszkával vagy hójárművel közelítenék meg a hegygerincet, vegyék figyelembe,
hogy nagy a lavinaveszély, ne túrázzanak egyedül, és legyen nálunk a lavinamentő felszerelés (keresőberendezés,
lapát, lavinaszonda).
Hasznos telefonok, elérhetőségek: 112-es egységes hívószám vagy az országos hegyimentő-szolgálat hívószáma: 0salvamont, illetve 0725-826-668 – áll a
hegyimentők figyelmeztetésében. (v.gy.)

Megújult laptervvel kezdi az
évet a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat. A lapszámot
Karácsonyi Zsolt Szerkesztett
téridő című vezércikke nyitja.
Verset közöl Boda Edit, Borsodi L. László, Fellinger Károly, Rusu Szidónia és Varga
Borbála,
prózát
Magyary
Ágnes, Tar Károly, Carmen
Elisabeth Puchianu prózája
Szenkovics Enikő fordításában
olvasható.

Továbbra is lavinaveszély a hegyekben

RENDEZVÉNYEK

Rendkívüli utószilveszteri
hangverseny

Január 13-án, csütörtökön 19 órakor rendkívüli utószilveszteri hangversennyel folytatódik a szórakoztató
zenei fesztivál a Kultúrpalota nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami Fiharmónia és a Marosvásárhelyi
TVR közös szervezésében sorra kerülő koncerten a filharmónia vegyes karát és szimfonikus zenekarát Vladimir Lungu vezényli, szólisták: Kocsár Katalin szoprán,
Tiberius Simu tenor, György Levente bariton. Műsoron:
híres nyitányok, táncok, áriák és kórusrészek F. Von

Suppé, Lehár Ferenc, George Grigoriu, J. Strauss, Kálmán Imre, Offenbach, Bizet, Csajkovszkij, Eduardo di
Capua és Giuseppe Verdi műveiből. A koncertet 14-én,
pénteken 19 órakor megismétlik.

A doni áldozatokra emlékeznek

Január 12-én, szerdán a Don-kanyari offenzívára emlékezik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
Maros megyei szervezete és a Marosvásárhelyi 23.
Határvadász Hagyományőrző Csoport a 79. évfordulón. A megemlékezésre és a gyertyagyújtásra 18 órakor kerül sor a marosvásárhelyi római katolikus
temetőben a Don-kanyari áldozatok emlékművénél, a
hatóságok által előírt járványügyi korlátozásokat betartva.
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Az omikron fokozott terjedésére figyelmeztetett
a közegészségügyi intézet

Az új év első hetében Romániában azonosított 203 omikRomániában országszerte fokozott ütemben, közösségi szinten terjed a koronavírus omikron variánsa ron-fertőzés 28 százalékában feltételezhető, hogy a fertőzés
– figyelmeztetett kedden közzétett heti elemzésé- külföldről származik, a legtöbben (32 esetben) Nagy-Britanniából hozták a vírust.
ben a közegészségügyi intézet (INSP).

A minden eddiginél ragályosabb mutációt már az ország
megyéinek több mint felében (74 százalékában), valamennyi
történelmi régióban kimutatták, és az esetek több mint felében
a fertőzést nem lehetett utazási előzményhez kötni.
2022 első hetében több mint háromszáz – a vírusmutáció
beazonosítására alkalmas – szekvenciális elemzést végeztek
a romániai laboratóriumokban, ezek csaknem kétharmada
pedig már az omikron variánst mutatta ki, míg a korábbi járványhullámban domináns delta mutáció aránya 40 százalék
alá csökkent.
A Dél-Afrikában felfedezett omikron romániai megjelenése
óta eltelt egy hónapban 295 páciensnél azonosították a vírusvariánst, csaknem kétharmaduk be volt oltva. Az INSP közleménye azonban arra figyelmeztetett: a beoltottakra
vonatkozó statisztikai megállapítást nem lehet kivetíteni a lakosság egészére, a szekvenciális elemzést ugyanis nem egy
reprezentatív mintán, hanem egészségügyi szempontok alapján kiválasztott esetekben végzik.

A román hatóságok eddig egyetlen halálesetet sem regisztráltak a bizonyítottan omikronnal fertőzött koronavírusos betegek körében.
A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése
szerint az utóbbi 24 órában 8861 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak Romániában, ami csaknem háromszorosa az
utóbbi két hét átlagának, és 75 százalékos növekedést jelez az
előző hét átlagához képest. Az országban továbbra is példátlan
ütemben terjed a járvány ötödik hulláma: az új év első hetében
csaknem négyszer annyi új koronavírusos megfertőződést
jegyeztek, mint az azt megelőző héten.
Az utóbbi 24 órában 43 új halálesetet jegyeztek fel: ez csaknem 40 százalékkal haladja meg a kéthetes mozgóátlagot.
Kedden ismét 3000 fölé emelkedett a kórházakban kezelt fertőzöttek száma, ami mintegy 20 százalékos növekedést jelent
az egy héttel korábbi helyzethez képest. Hasonló mértékben,
415-re emelkedett az intenzív terápián ápolt súlyos esetek
száma. (MTI)

Románia az Európai Unió közvetítésével a koronavírus ellen beszerzett vakcinák alig több mint felét
tudta csak felhasználni, a rendelkezésére álló oltóanyag jelentős részét értékesítette, illetve adományként adta tovább, csaknem egymillió dózisnak
pedig lejárt a szavatossága – közölte hétfőn a Hotnews.ro hírportál.

A szavatosság lejárása miatt használhatatlanná vált 912 ezer
adag oltás, illetve az adományként továbbadott vakcinák több
mint kétharmada AstraZeneca volt. Romániában nem sokkal
az oltóanyag engedélyezése után megingott a bizalom a britsvéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina iránt, miután több európai ország
felfüggesztette vagy korlátozta használatát az egyes beoltottaknál tapasztalt vérrögképződés miatt.
Az Adevărul hírportál korábban arról írt, hogy Romániának
lakosságarányosan 56 millió adag vakcina járt 2021-ben az
Európai Bizottság által leszerződött oltóanyagból, vagyis duplája annak a mennyiségnek, amit meg is vásárolt.
A 19,3 milliós Romániában eddig 7 millió 994 ezer ember,
a beoltható – 12 év feletti – lakosság 47,2 százaléka kapott
legalább egy adag koronavírus elleni oltást, 2 millió 152
ezren pedig az emlékeztető oltást is kérték. Bár az országban
meredeken emelkedik a járványgörbe, az immunizációs hajlandóság messze elmarad az előző év átlagától: jelenleg naponta mintegy 7000-rel emelkedik a beoltottak száma, a
harmadik oltásra jelentkezőké pedig ennek kétszeresére tehető. (MTI)

Románia a beszerzett oltóanyag alig több mint felét
használta fel

Az immunizációt koordináló országos bizottságtól
(CNCAV) származó adatok szerint az oltási kampány első
évében 28 millió 650 ezer adag vakcina érkezett Romániába,
ebből 16 milliót adtak be, 4 millió 700 ezer van még készleten.
A legtöbb (12 millió 150 ezer) a Pfizer oltóanyagából fogyott,
a Moderna vakcinájából 960 ezer, az AstraZenecáéból 852
ezer, a Johnson&Johnsonéból pedig – amely egydózisú – 1
millió 950 ezer.
A raktárakban felhalmozott vakcinafeleslegből Bukarestnek
3,5 millió adag Pfizert és Modernát sikerült eladnia Dániának,
Dél-Koreának és Németországnak, 2,2 millió adag vakcinát
pedig humanitárius segélyként adott tovább Moldovának,
Szerbiának, Tunéziának, Egyiptomnak, Vietnamnak, Argentínának és Dél-Koreának.

Elhunyt David Sassoli, az Európai Parlament elnöke

Súlyos betegség következtében, 65 éves korában
kedden elhunyt az Európai Parlament (EP) elnöke,
David Sassoli – adta hírül Roberto Cuillo, az EPelnök szóvivője.

Cuillo Twitteren arról tájékoztatott, hogy Sassoli kedden 1
óra 15 perckor hunyt el az olaszországi Friuli-Venezia Giulia
régióban található Aviano település kórházában.
Az Európai Parlament elnöki kabinetje hétfőn közölte, hogy
december 26-án súlyos egészségi állapotban kórházba szállították az Európai Parlament elnökét Olaszországban. Kezelésére az immunrendszerének elégtelen működése miatt
kialakult súlyos szövődmények miatt volt szükség – tájékoztattak. Ekkor minden hivatalos programját törölték.
Sassoli nem először került kórházba egyészségi problémák
miatt. Az EP elnökét szeptemberben egy strasbourgi kórházba
vitték súlyos tüdőgyulladás miatt. Akkor a politikus több mint
két hónapig nem tudta ellátni feladatait.
David Sassoli 1956. május 30-án született Firenzében. Több
mint 10 éven át tagja volt az Európai Parlamentnek, miután
az újságírásról a politikai pályára váltott. A szocialista politikus pályafutását újságíróként kezdte a római Il Tempo napilapnál, majd egyebek mellett a RAI olasz közszolgálati
televízió esti híradójának műsorvezetője volt, mielőtt 2009ben az olasz Demokrata Párt (PD) tagjaként az Európai Parlament képviselőjévé választották. 2019. július 3-tól volt az
Európai Parlament elnöke.
Az Európai Parlamentben az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) képviselőcsoportjának tagja volt, amely az Európai Néppárt (EPP) után a
második legnagyobb képviselőcsoport az uniós parlamentben.
Nős, két gyermeke született.
Információk szerint a Sassoli utódjának megválasztásáról
szóló szavazás első fordulóját várhatóan az Európai Parlament

jövő héten tervezett strasbourgi ülésének keddi munkanapján
tartják.
Von der Leyen: Sassoli halálával az EU meggyőződéses
Európa-pártit veszített el
Szomorú nap ez Európa számára, David Sassoli, az Európai
Parlament elnökének halálával az Európai Unió meggyőződéses Európa-pártit, őszinte demokratát és jó embert veszített
el – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke kedden.
Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetében kiemelte,
Sassoli mély hitű és erős meggyőződésű ember volt. Szavai
szerint mindenki szerette mosolyát és kedvességét, ugyanakkor tudta, hogyan kell küzdeni mindazért, amiben hitt. Az EP
elnöke olyan ember volt, aki az igazságért és a szolidaritásért
harcolt – mondta.
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében szomorúságát és megrendültségét fejezte ki az EP-elnök
halála miatt. Azt írta, Sassoli őszinte és szenvedélyes európai
volt, akinek emberiessége, nagylelkűsége, barátságossága és
mosolya hiányozni fog.
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár üzenetében azt közölte,
szomorúsággal fogadta David Sassoli halálhírét. Hangsúlyozta: az EP-elnök a demokrácia és a NATO-EU-együttműködés erős támogatója volt.
Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai
főképviselője a Twitteren közzétett üzenetében nagy fájdalomnak nevezte David Sassoli halálát.
„Egy értékes politikust, de mindenekelőtt egy barátot, egy
embert veszítettünk el, aki mások szolgálatának szentelte
életét előbb az újságírás területén, majd az Európai Parlament
elnökeként” – fogalmazott az uniós diplomácia vezetője.
(MTI)

Ország – világ
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Fagyra figyelmeztetnek
a meteorológusok

Különösen hideg időre és fagyra figyelmeztető előrejelzést adtak ki kedden a meteorológusok az ország
egész területére. Ez kedd este 8 órától csütörtök este
6 óráig érvényes. A meteorológusok szerint a jelzett
időszakban rendkívül hideg lesz, előbb az északnyugati és a központi országrészben – ahol mínusz 15,
mínusz 10 Celsius-fokig csökken a hőmérséklet –,
majd csütörtökre virradóra az ország egész területén,
a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek mínusz 18 és
mínusz 8 fok között alakulnak. Keleten és délkeleten
megélénkül a légmozgás, 50-55 km/órás széllökésekre lehet számítani. (Agerpres)

Harmadával nőtt
a külkereskedelmi mérleg hiánya

Tavaly az első tizenegy hónapban 30 százalékkal,
21,369 milliárd euróra nőtt a külkereskedelmi mérleg
hiánya 2020 azonos időszakához mérten – közölte
hétfőn az országos statisztikai intézet. Abszolút értékben a külkereskedelmi mérleg hiánya 4,929 milliárd euróval volt nagyobb a vizsgált időszakban.
Tavaly január-novemberben a román kivitel 19,4 százalékkal, 68,166 milliárd euróra nőtt, ugyanakkor a
behozatal is 21,7 százalékkal, 89,536 milliárd euróra
emelkedett. Novemberben a kivitel 17,5 százalékkal,
7,087 milliárd euróra nőtt 2020 tizenegyedik hónapjához mérten, a behozatal 21,5 százalékkal, 9,246
milliárd euróra bővült. Így tavaly novemberben a külkereskedelmi mérleg hiánya 2,159 milliárd euró volt.
(MTI)

A jegybank 2 százalékra emelte
az alapkamatot

A Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsa hétfői monetáris politikai ülésén 25 bázisponttal 2 százalékra emelte az alapkamatot. Az alapkamat
november eleje óta volt 1,75 százalék. A jegybank
akkor is 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot,
ezt megelőzően októberben hajtott végre szintén 25
bázispontos emelést. Novemberben 7,8 százalék volt
az éves inflációs ráta, miután jelentősen megdrágult
a villamos energia, a gáz és az üzemanyag. A jegybank arra számít, hogy a következő hónapokban folytatódik az infláció gyorsulása. A statisztikai intézet
várhatóan pénteken közli az inflációra vonatkozó
decemberi adatokat. (MTI)

Farsangi feltámadás

(Folytatás az 1. oldalról)
a bálok, a maszkos alakoskodások, a farsangi színjátékok, a batykózás, a maszkurázás, majd e vidám, bohókás, gyakran nyers és erőteljes népi humorral
fűszerezett időszak lezárásaként a farsangtemetés,
amely az elmúlt években ismét hatalmas mulatsággá,
látványos ünneppé vált Maros megyében is.
Ugyanakkor sok, évszázadokig a farsangi ünnepkör
részeként létező szokás kikopott a hagyományból. Volt,
amelyik elvesztődött, volt, amelyiket már nem tolerálta
a megváltozott társadalom és annak rendje. Maga a farsangi szellem is már csak vidéken él tovább, a városokban megszervezett egy-két farsangi bálnak vajmi kevés
köze van a duhaj – és a dolgos nyári, majd csendes téli
hónapok után elemi erővel feltörő –, vidéken megélhető
farsangoláshoz. Nemrég még mi is folyamatosan adtunk
hírt a különböző falvakban, községekben sorra kerülő
farsangi bálokról, de ezek a híradások két éve mind
csökkennek. Az ok nyilvánvaló, mindannyian tudjuk. A
gond az, hogy a jelenlegi vírushelyzet sok egyéb néphagyományt is kiirtott. Több vidéki utunk alkalmával
szembesültünk azzal, hogy a helyi, közösségi népszokások a bezártság miatt elmaradtak, és amikor a helyzet
enyhülésével már újra meg lehetett volna őket tartani,
már nem volt irántuk érdeklődés. Az évszázados hagyományok több esetben is egyetlen elmaradt alkalom miatt
kettétörtek, megszűntek, többé már nem volt rájuk igény.
A ma embere mind városon, mind vidéken már inkább
ül a jó melegben, tévézik, fészbukozik, netflixezik, és
közben lassan kihal körülötte mindaz, ami a környéket,
települést jellemzi, ahol él, és ezáltal jellemzi őt magát
is.
Reméljük, hogy a farsang, a mulatságok és a hatalmas partik időszaka, a hamis prüdériát és erkölcsösséget elementális erővel szembeköpő ünnepkörünk nem
jut ilyen sorsra, a járvány lecsengése után pedig ismét
felélednek a fonók, lóhátra ülnek a maszkosok, és a falu
határában, a közelmúlt rossz emlékeivel egyetemben,
ismét eltemetik Illyést – e legbujább időszak újkori feltámadásának ünnepeként, előnapján a böjti csendességnek.
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Tizenhét közszállítási útvonalcsomagot
hirdetett meg a tanács

(Folytatás az 1. oldalról)
– A megyei tanács átalakította a feladatfüzetet, változtattunk a követelményeken és a feltételeken. Eddig
egy-egy cég nagyon könnyen lemondhatott a vonalról, ha nem volt jövedelmező, nem volt semmi következménye. Így települések maradtak közszállítás,
buszjárat nélkül. A 2022–2028-as időszakra a feladatfüzet 17 útvonalcsomagot tartalmaz. Ezt a múlt év
szeptemberében fogadták el a tanácsosok. A határozat
világosan leszögezi, hogy az útvonalcsomagok melyik útvonalakat foglalják magukban. A csomagokat
úgy állították össze, hogy a csomagban legyen nagyon nyereséges vonal, amelyeken sok az utas, az ingázó, és van olyan félreeső falvakba közlekedő járat
is, amely kevésbé nyereséges. Az útvonalcsomagoknak az a lényegük, hogy egyik útvonal kompenzálja
a másikat, ugyanannak a cégnek az autóbusza közlekedjen a jövedelmező és a kevésbé jövedelmező vonalon is. Az nem lesz megengedett, hogy valamely
cég azért, mert valamely járat nem jövedelmező, felbontja a szerződést, a megyei tanácsnak pedig arra a
vonalra külön közbeszerzést kell meghirdetnie.
Eddig 147 vonal volt, 29-et felszámoltak, a megmaradtakat csoportosították. Egy cég egy vagy több csomagra is pályázhat, ha úgy véli, hogy megfelel a
követelményeknek, van rá kapacitása, gépjárműparkja, személyzete.

Egy év kimaradás után újra itt

– Mikor hirdették meg, és mikor zárul a közbeszerzési eljárás?
– A folyamat közepén vagyunk. A közbeszerzési
pályázatot decemberben hirdette meg a megyei tanács, a kiírás felkerült a SICAP platformra, s január
17-ig várják a cégek jelentkezését. Ezt követően kezdődik az elbírálás, amit egy külön bizottság végez.
Aztán értesítik a cégeket. Ezután jön a fellebbezési
időszak, júniusban jár le, akkor lehet megkötni a szerződést.
– Mi történik addig?
– A most szolgáltató cégek szerződése december
végéig tartott. Tanácsi határozatot hoztak, hogy meghosszabbítják a szerződést, amíg az új közbeszerzési
eljárás le nem zárul. Az utasok kiszolgálásában nem
kellene fennakadás legyen a procedúra miatt.
– Hogy jön be a metropolisz övezetre vonatkozó
közszállítási stratégia a képbe?
– Az külön van. Ez a megyén belüli tömegközlekedési feladat folytatása. Az új feladatfüzettel az a cél,
hogy a megyén belüli közszállítás jobban működjön.
A szerződéskötést szigorúbb feltételekhez kötik, s
pontosabban megszabják, hogy milyen esetben lehet
felbontani a szerződést. Eddig a cégek csak arra hivatkoztak, hogy nem jövedelmező az útvonal. Úgy
volt a repülőtéri járattal is. Most, ha egy cég megnyer
egy csomagot, minden útvonalat köteles kiszolgálni
– tájékoztatott Molnár Imola, a megyei tanács
tanácsadója.

Visszatértek a jótevők

Szombaton ismét disznóvágás volt a
székelyabodi gyermekotthon udvarán. Ezúttal is a Szent László Rend (1861) és
Társaság jóvoltából kerül élelem a hűtőszekrénybe, kamrába.

Gligor Róbert László

A rend több mint két éve vásárolt és vágott disznót
az otthon lakói számára. A járványhelyzet miatt a tavaly ez elmaradt, de a pillanatnyi enyhülésnek köszönhetően most ismét visszatértek a jótevők: a
faluban vásároltak egy 184 kilogrammos sertést, és
levágták, feldolgozták. Jelen voltak helyi iskolások
is. A rend öt tagja mellett Makfalva község elöljárói
is ott voltak, n. l. Kálmán Márton helyi rendtagnak
és a segítőknek köszönhetően délre fel is dolgozták
az állatot.
Segíteni a rászorulókon

N. l. Nagy Miklós, a rend másik helyi lovagja lapunknak elmondta: a sertést egy helyi termelőtől vásárolták – biztosítva az otthon egyévi húskészletét. A
rend központi kincstárából 500 eurót szántak rá, v. n.

l. Imre László főkapitány 50 eurós magánadományt
tett a gyerekek karácsonyi csomagjára. Mivel a gyerekek megajándékozását Vass Imre polgármesternek
és rendtársnak köszönhetően már megoldották, az
összeget és a disznóvásárlásból maradt pénzt a
Szombatfalvi István alpolgármester 50 lejes adományával felpótolva a konyha számára tejet rendeltek
egész évre, és vásárolnak tojást, zöldséget is, n. l.
Nemes István krumplit ajánlott fel.
Nagy Miklós reményét fejezte ki, hogy a rendtagok ezután is segítenek, itt is és más, nehéz körülmények között élőknek is. Hozzátette: holland
barátaiknak köszönhetően a faluban működik egy
ilyen kezdeményezés, karácsony előtt élelmiszercsomagot kap a lakosság. Kezdetben egy holland közösség vásárolt be valamelyik szupermarketben, ők
állították össze és osztották szét a szeretetcsomagokat
a falu 60 évesnél idősebb, nyugdíjas lakói között.
Amikor a gyermekotthon létrejött, megismerték
annak holland vezetőjét, és azóta neki küldik a pénzt,
a csomagokat a helyi üzlet állítja össze, majd a helyiek szétosztják. Mivel a lakosságszám lecsökkent
a faluban, néhány éve mindenki részesül az adományból.

Az otthonban élő gyerekek számára ritka esemény a disznóvágás
Fotó: Gligor Róbert László

Elfogadták, befogadták az otthont

Az abodi gyermekotthont vezető, Marosvásárhelyen élő Kovács Sandra lapunknak elmondta: nagy segítség számukra a
disznó, legalább három hónapig nem kell
húst vásárolniuk. A gyerekek nagyon szeretik a zsírt és a tepertőt is, az üzleti termék
távolról sem ilyen finom.
Az otthonban jelenleg tíz gyerek van,
mindannyian Küküllő menti családokból
származnak. Hamarosan még érkezik két
gyerek, és ezzel meg is telik az otthon. A
támogatók révén minden szükséges biztosítva van, még a padlófűtés is, az épület
belül teljesen fel van újítva, ígéret szerint
hamarosan a külső javítást is elvégzi az önkormányzat, az itt élő gyerekek itt és Makfalván járhatnak óvodába és iskolába. A
helyi közösség elfogadta a hét éve működő
otthont, a falubeliek már ismerik a bentlakókat, néha egy-egy néni visz nekik egyegy üveg lekvárt, befőttet, vagy csak
egyszerűen maguk mellé ültetnek a templomban egy-egy gyereket. Nemrég háromgyermekes fiatal lelkész került a faluba,
így játszótársak is vannak a nagyobb gyerekeik számára.

Erről jut eszembe

Hiába kínlódik az emberiség,
hogy régi, jól beütemezett életvitelét visszaállítsa, sehogy sem sikerül. A kudarc mindenütt a
világjárványra fogható, az általános bizonytalanságot kiváltó húzd
meg, ereszd meg gyakorlatot is
ezzel magyarázzák, de a válság,
ami az élet mondhatni minden területén megnyilvánul, a pandémiánál
sokkal összetettebb okokra vezethető vissza. Mindenki hosszasan
tudná sorolni, hogy mire, kire hivatkozhatunk, legtöbben valószínűleg a politikára, politikusokra
mutogatnának, és aligha tévednének, önmagunkban viszont ritkán
keressük a hibát. Pedig mindannyiunkon múlik valami. Csakhogy
amin egyénileg is változtatni tudnánk, változtatnunk kellene, azt
hamar elfeledjük, akkor is, ha
netán ott volt a változtatandó dolgok, rossz szokások és beidegződések szilveszter táján összeállított
képzeletbeli listáján. Az idő telik, a
gyarlóság nem múlik. De tudata
mégiscsak ott mocorog bennünk
valahol elrejtőzve, és növeli zaklatottságunkat, a mindig ugrásra kész
nyugtalanságot. Ez is fokozza a világra rátelepedett depressziót, közönyt vagy annak ellenkezőjét, a
kirobbanó indulatokat, a gyűlöletkeltést s az ezekből fakadó rengeteg
bajt, bánatot.
Na, ez a jegyzet is jól kezdődik!
Ahelyett, hogy derűsen viccelődnék, ahogy illenék ilyenkor, év kezdetén. Úgy látszik, évváltáskor már
kiadtam magamból a bennem rejlő
humoradagot, tartalék nincs, s
ahogy e földi, honi valóság kinéz,
nem is pótolható egyhamar. Pedig
a farsang is elkezdődött már észrevétlenül. Igaz, nem is nagyon vehettük észre, az időjárás inkább az
áprilisi bolondkodást juttatja
eszünkbe, az alakoskodás évek óta
folyamatosan zajlik, és a maszk is
mindennapos kellékünkké vált. Ne
csodálkozzunk hát, hogy a farsangi
mulatságoknak annyi! Meg sok
más egyébnek is. Talán, ha kínaiak

lennénk, optimistábban tekinthetnénk a jövőbe. A kínai horoszkóp
szerint csak ezután, február elsején
kezdődik 2022. Minket akkorra már
végleg letaglóznak a villany- és
gázszámlák, a csúcsosodó benzinárak, a megállíthatatlan infláció és
még ki tudja, miféle drágulások. A
hatalmas Kínában a Tigris
jegyében zajlik majd az élet, az
pedig, mint jósolják, gazdagságot
és szerencsét hoz. Nem mint nálunk, ahol más állatok a meghatározók. Tudjuk mi, hogy melyek, ne
töltsük most ezzel a drága újságpapírt! Tény, hogy érdekes, izgalmas
lehetőségek adódnak a félelmetes
ragadozó csillagképe alatt ott, a sikeres Távol-Keleten, mondja a
fáma, de csakis azoknak, akik pozitívan gondolkodnak. Persze nem
lehet könnyű rálátni a csillagokra,
hiszen egy ideje a bojkott sötét viharfelhői tornyosulnak a rövidesen
kezdődő kínai téli olimpia egén. De
találnak megoldást, nem kétlem.
Akkor is, ha a Tigris évében még
impulzívabbak lesznek a népek, és
könnyebben tör utat magának az
agresszió, túlzottan felizzhat a
szenvedély. Ezt nem én mondom,
nem vagyok asztrológus, a csillagjósokat idézem. Ők kémlelik az
eget, és vonnak le a látottakból
messzemenő következtetéseket. Mi,
közemberek csak igyekszünk azokhoz igazodni. Ne nézz fel! – vélem
közben hallani az aktuális filmcímből harsogó figyelmeztetést. Ne
nézz a magasba, nem kell látnod a
veszélyt! Ne gondolkozz, a vezetőid
nem tévedhetnek! Mégsem ez a világvégét és a jelenkori emberi balgaságot, befolyásolhatóságot és
nyájszellemet kíméletlenül leleplező Netflix-produkció nyerte el a
legjobb filmnek járó Aranyglóbuszt. Erről is fognak még eleget
cikkezni. Ahogy az egész Golden
Globe-díj odaítélése és kiosztása,
illetve annak elmaradása körüli
hollywoodi botrányról is. De ez
már egy másik történet. Botrányokból ki nem fogy a kamra. (N.M.K.)

Szombaton vesznek végső búcsút
Benkő Samu művelődéstörténésztől

Szombaton vesznek végső búcsút az életének 94. évében
elhunyt Benkő Samu Széchenyi-díjas erdélyi művelődéstörténésztől a kolozsvári Házsongárdi temetőben – közölte a Magyar Művészeti
Akadémia hétfőn az MTI-vel.

Benkő Samu művelődéstörténész, esszéíró, a Magyar Művészeti
Akadémia rendes tagja, a Magyar
Tudományos Akadémia külső
tagja, a Bolyai-kutatás kiemelkedő
alakja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület egykori elnöke december 21én hunyt el.
Benkő Samut a kolozsvári Házsongárdi temetőben a református
egyház szertartása szerint helyezik
örök nyugalomra. Az elhunytat a
Magyar Művészeti Akadémia saját
halottjának tekinti.
Benkő Samu a Román Akadémia Kolozsvári Történeti Intézetének nyugalmazott főkutatója, majd
az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke volt. A magyar művelődéstörténet tanulságait példaként
felmutató munkásságát 1997-ben
Széchenyi-díjjal ismerték el.
Benkő Samu az erdélyi művelődéstörténet 18-19. századának kutatója volt, fontos szerepet játszott
Bolyai János kéziratos hagyatéká-

nak feldolgozásában. Több tanulmánya kapcsolódik Kemény Zsigmondhoz, közreadta naplóját,
amelyet Árvay József fedezett fel a
sepsiszentgyörgyi levéltárban.
Munkatársa volt az 1964-ben
megjelent Istoria României (Románia történelme) III. kötetének
(1964), egyik szerkesztője volt a
Revoluţia de la 1848-1849 din
Transilvania című sorozatnak,
2008-ban Documenta neglecta
címmel kiadta a fenti forrásközlésből politikai okokból kihagyott iratokat. Sajtó alá rendezte Szenczi
Molnár Albert naplóját, II. Rákóczi
Ferenc és Bolyai János vallomásait.
Egyik szerkesztője volt a Kriterion
Könyvkiadó Téka sorozatának.
A rendszerváltás után 1990-ben
újraindult Erdélyi Múzeum-Egyesületben alelnöki, majd elnöki
tisztséget viselt, 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia
külső tagjának választották. Emellett a Kossuth Lajos Tudományegyetem és a Károli Gáspár
Református Egyetem díszdoktora
volt. Tagja volt a Valóság című folyóirat szerkesztőbizottságának és
a Magyar Örökség díj bírálóbizottságának, 2011-től a Magyar
Művészeti Akadémia rendes tagja
volt. (MTI)
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Csütörtök a múzeumban

Időkapszula – papírkonzerváló bemutatóműhely

Január 13-án, csütörtökön a Maros
Megyei Múzeum Mărăşti utcai székhelyén a III. emeleti papírrestauráló
laboratóriumban kerül sor az Időkapszula – papírkonzerváló bemutatóműhely című rendezvényre.

Ez alkalommal a marosvásárhelyi Református Kollégium alapkövébe helyezett időkapszulában talált dokumentumokat mutatják
be, az időkapszulát 2021. november 22-én a
Maros Megyei Múzeum várbeli épületében
nyitották fel. A bemutatót magyar nyelven
Oniga Erika, a művészeti osztály muzeológusa és művészettörténésze, román nyelven
pedig Călin Ovidiu Pop, a konzerváló- és restaurálólaboratórium papírra és bőrre szakosodott restaurátora tartja, mindketten tagjai
voltak az időkapszula felnyitását végző csapatnak.
A rézhengerbe helyezett üveghengerben
teljes épségben megmaradtak a tárgyi emlékek. Ezek közül a legfontosabb az alapkőletétel pergamenre (kutyabőrre) írt okmánya,
melynek szövegét Lakatos Samu tanár írta, a
rajta lévő rajzot a kollégium új épületéről Gulyás Károly rajztanár készítette. A dokumentumot aláírták az egyházkerület vezetői, a
kollégium elöljáróságának tagjai, a kollégium
minden munkása, a művezető mérnökök és a
vállalkozó. Ezt körülcsavarták az aznap megjelent helyi és budapesti újságokkal. Szám
szerint 11 hírlap került bele: Marosvásárhelyről az Ellenőr, Székely Lapok és Székely Ellenzék aznap megjelent példányait és egy
augusztusi Vasárnap című egyháztársadalmi
családi lapot választották, valamint Budapestről a Budapest, Budapesti Hirlap, Egyetértés, Pesti Hirlap, Az Ujság, Pesti Napló,
Magyarország című lapok 1908. szeptember
9-én megjelent számait tették el az utókornak. A „forgalomban lévő arany, réz, nikkel
és ezüstpénzekből” is van egy-egy teljesen új,
összesen 9 darab érme, korona és fillér. Jegy-

L

inda nehezen szokta meg új nevét,
idővel mégis egészen hozzáidomult,
mint árva gyermek a formátlan kabáthoz. Lakat a szádra – mondta Oszkár naponta
többször
együttlétük
utolsó
hónapjaiban, és a harmincas évei második
felében járó nő engedelmesen válaszolt a
megszemélyesített utasításra. A legintimebb
pillanatok után is „elböffent” az egymásba
torkolló három szó, ha elnevette magát vagy
valamiről hirtelen véleményt szeretett volna
nyilvánítani. A barna bőrű, köpcös férfi félreérthetetlenül adta tudtára, hogy mindez
terhére van. Miközben ingerült mozdulattal
cigarettára gyújtott, az alárendelt szerepét
önként magára öltő társ megértette, hogy a
csend a legjobb szövetségese. Némán ült a
hamutálcával és üres dobozokkal ellepett,
parányi asztal mellett, a váratlanul megmegreccsenő, öreg széken. Csak tekintetével
és néhány bátortalan fejmozdulattal igazolta, hogy a munkaügyi gondok és bravúrok, a bevásárlóközpont izgalmas, zűrös,
konfliktusokkal teli világa, amelyről „kicsi
főnök” beosztásban „díszelgő” párja a
legenyhébb időérzék nélkül, éjszakába nyúlóan beszélt, az ő számára is a legérdekfeszítőbb tematika. Elismerően mosolygott,
amikor egy-egy beosztott jogosnak látszó
megrekcumozása, a lemondás megíratására
utaló „fehér papír” került az eszmefuttatás
középpontjába, és némán együttérzett,
ha a felettesek szapulásán volt a sor. Tökéletesen simult bele a férfi gondolatvilágába,
hangtalanul visszhangozva annak minden
szavát.
– Még a középiskolában ismertük meg
egymást – kezdte történetét Linda egy havas-

zőkönyvben 10 db van: egy-egy darab 20, 10,
5, 2 és 1 koronás, továbbá 20, 10, 5, 2 és 1
filléres, teljesen új pénzzel együtt. Ezek mellett az 1907/1908-as tanévre vonatkozó Kollégiumi Értesítő is helyet kapott, melyre a
jegyzőkönyvekben nem volt utalás.
A restaurálás lényege a tárgyak eredeti rendeltetésének visszaállítása patinájuk megőrzése mellett. A tárgy eredeti állapotát és az
idő hatását úgy kell egyensúlyba hoznunk,
hogy nem avatkozunk bele szubjektíven a
tárgy világába. A konzerváló és restaurálólaboratórium munkatársai változatos „hordozó-

kat” állítanak helyre: színes fát, olajat vásznon, papírt, kerámiát, követ, fémet. Ez a fáradságos munka előzi meg a műtárgyak
kiállítását, hiszen állaguk optimális megőrzése nemcsak bemutatásuk alapfeltétele,
hanem megőrzésüké és tárolásuké is.
Látogatási feltételek
A belépés díjtalan, a vírushelyzetre való tekintettel az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot a
pr@muzeulmures.ro e-mail-címen vagy a
0749-912-992 telefonszámon lehet jelezni. A
helyek száma korlátozott, a résztvevők maxi-

Lakatcsere

nak indult, kora délutánra latyakossá váló
januári napon. – Egy sulibuliban találkoztunk. Felkért táncolni, és magabiztos mozdulataival, sötétbarna tekintetével a második
zeneszámra már egészen megbabonázott.
Pedig egy évvel fiatalabb volt nálam, és a
baráti körömben ez akkoriban egyáltalán nem
számított
menőnek.
Egy-két hétig együtt töltöttük a nagyszüneteket, tanórák után kéz a kézben indultunk
haza. Már akkor feltűnt, hogy az iskolához
közel eső házuknál mindig elköszön, onnan
baktathatok tovább egyedül. De voltak ennél
kisfiúsabb megnyilvánulásai is, amikre már
nem is emlékszem pontosan. Pár hét múlva
mindenesetre kinyögtem, hogy nincs sok közünk egymáshoz, próbálkozzon mással. Nem
tudta titkolni a csalódottságát, de ez akkor
engem nem igazán foglalkoztatott. Két évtizednél több is eltelt, amíg újra egymás mellé
sodródtunk valahogy. Pontosabban egy virtuális közösségi térben kerestem meg,
magam sem tudom, miért. Talán csak kíváncsi voltam és magányos azon az estén, pedig
épp akkor kezdett kibontakozni egy új párkapcsolatom. Őszintén szólva nem számítottam arra, hogy válaszol, de azonnal rám
köszönt, és megkérdezte, hogy vagyok.
Mintha alig egy órája váltunk volna el, mint
annyiszor az iskolai szünetek végén. Feldobott az érdeklődése, és viccelődni kezdtem
vele. Ettől kezdve mindegyre megszólítottuk
egymást az interneten, sokszor csak pár

percre, egy-egy teljesen semlegesnek látszó
szóváltásra.
– A másik kapcsolatod akkor még megvolt? – törtem meg a lassan ránk telepedő,
nehéz csendet.
– Még majdnem egy
évig. Aztán egy téli
napon – tavaly ilyenkor – személyesen is
találkoztam a tinédzserkori barátommal. A párom éppen egy
nehezebb időszakon ment át, olyan gondok
nyomasztották, amiket képtelen voltam levenni róla. Így persze az én pörgős, dinamikus létformámhoz sem volt energiája, hideg
lett és zárkózott. Egyedül éreztem magam
mellette, ezért mondtam igent a másik meghívására. Egy kinti teraszon söröztünk, beszélgettünk, közben jól meg is fáztunk, mégis
könnyűnek, gondtalannak éreztem abban a
pár órában az életet. Legközelebb nála találkoztunk, abban a házban, aminek a kapujáig
huszonvalahány évvel azelőtt többször
hagyta magát elkísérni. Táncoltunk, nosztalgiáztunk, és bennem észrevétlenül egyetlen
színes virággá fonódott össze a múlt és a
jövő. Arra persze nem gondoltam, hogy ez a
pompás növény akár húsevő is lehet. Gondolkozás nélkül, egy tizenéves lelkesedésével
léptem ki a korábbi kapcsolatomból, és vetettem bele magam az újba. A volt párom értetlenül állt az új helyzet előtt, szinte
összeroskadt, de engem akkor ez sem érdekelt. Szerelmes voltam, és ez az érzés erősebbnek bizonyult minden belső sugallatnál.

5

mális létszáma minden zárt helyiségben 20 fő
(a terem kapacitásának csak 30%-a használható). A rendezvényeken csak a SARS-CoV2 vírus ellen beoltott személyek vehetnek
részt a második dózis felvétele után számított
10 nap után, valamint a koronavírus-fertőzésen átesett személyek az átesést bizonyító
(legkevesebb 15, legtöbb 180 napja kiadott)
igazolvánnyal. A rendezvények teljes időtartama alatt kötelező a maszk viselése. Kérjük,
tartsák be a távolságtartás szabályát és viselkedjenek felelősen, saját és a mások egészsége védelmében! (közlemény)

Fotó: Nagy Tibor

A régi-új barátom eleinte elhalmozott a figyelmével, kedvességével, olyan biztonságban éreztem magam a közelében, mint talán
csak gyerekként édesapámmal. Egy időben
mindegyre mondogatta, hogy kellene már
adjon nekem egy lakáskulcsot, de én ezt
egyáltalán nem erőltettem, ő pedig lassan
megfeledkezett róla. Pár hónap múlva aztán
egyre elfoglaltabb lett, a munkahelyén egyik
leltár váltotta a másikat – nekem legalábbis
erről panaszkodott –, és amikor nála voltam,
csak a maga örömét kereste. Lassan olyan
lettem, mint egy utcasarki „szolgáltató”, sőt,
lassan már arra sem kellettem. Egyszer aztán
szólt, hogy egész héten „ki lesz dőlve” a rengeteg „meló” miatt. Ez volt az utolsó üzenet,
amit nekem írt. Nem tudtam mire vélni a helyzetet, szenvedtem, mint a kutya. Pár hét múlva
egy közös barátunk világosított fel, hogy „lecseréltek”, mi több, az új választott már be is
költözött a házba, ahova én csak látogatóba
jártam. Hónapok teltek el azóta, lassan újra
magamra találtam. A korábbi párom, akivel
a különlétünk idején is sikerült megőrizni egyfajta furcsa barátságot, visszafogadott, jelenleg is együtt vagyunk. Most látom a
különbséget a megbecsült és szeretett, illetve
a testileg, lelkileg kihasznált nő állapota, mindennapjai között, mégis időnként hiányzik
annak a tavalyi sörözésnek a hangulata és az
azt követő több hónapos szárnyalás. Mintha
abban az időszakban lettem volna igazán önmagam. Pedig pontosan átlátom már a helyzetet, az ok és okozat közötti összefüggéseket,
mégis így érzem. Te érted ezt? Mert én már
nem is keresem rá a magyarázatot, pedig
tudom, hogy ott van, mélyen bennem, egy léleksarokban lelakatolva.
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Sikeres vállalkozás Csittszentivánon

Autóbontó és -szerviz

Szerkesztette: Benedek István

Az OTP Consulting és az OTP
Bank Románia támogatja az Erdély
Pitch innovatív ötletversenyt

Az OTP Consulting és az OTP
Bank Románia Alapítvány támogatja az Erdély Pitch ötletverseny
második
kiadását, amelynek nyertes
csapata 30.000 euró támogatást kap ötlete megvalósítására.

A számos egyéb nyereményt kínáló versenyre 2022. február 28-ig
lehet jelentkezni olyan innovatív
ötletekkel, amelyek közvetve vagy
közvetlenül kapcsolódnak a környezettudatossághoz és a fenntarthatósághoz, illetve társadalmi
hozadékuk lehet. A győztes csapat
egy kétéves mentorprogramon is
részt vesz, amelynek keretében
akár az ötlet megvalósításához
szükséges szakemberekkel is konzultálhatnak.
A Pénzcsinálók szervezésében
megrendezett Erdély Pitch 2022
versenyre jelentkező csapatokat
kizárólag egyetemi hallgatók alkothatják, lehetnek akár alapképzésben vagy mesterképzésben
részesülők, vagy doktoranduszok
is. A csapat létszáma nincs meghatározva, de fontos, hogy az ötletgazda mellett legyenek olyan
tagok is, akik marketing- és gazdasági ismeretekkel, valamint a
projekt kivitelezéséhez szükséges
kompetenciákkal is rendelkeznek.
„Az Erdély Pitch egy optimista
és előremutató projekt, amelyet
nemcsak egyetemi és mesteris
hallgatóknak, valamint doktoranduszoknak ajánlok, akik a közvetlen haszonélvezői lehetnek a
versenynek, hanem úgy gondolom, hogy a szakmai közönség figyelmére
is
érdemes
kezdeményezés. Az ötletverseny
tömören fejezi ki azt, amire mi is

törekszünk az OTP Banknál: az innovációt, a fenntarthatóságban
való gondolkodást és a kreatív
megközelítést” – nyilatkozta Fatér
Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója.
A nevezéskor a csapatoknak
egy 3-5 perces videót kell elküldeniük, amelyben bemutatják az innovációs ötletet. Ezek a felvételek
felkerülnek majd a verseny honlapjára, így csak annyi információt
szükséges megosztani bennük,
amely kiemeli az ötlet hasznosságát és innovatív jellegét, de nem
teszi könnyen lemásolhatóvá. A
videó mellett az ötletet részletesebben kifejtő, legfeljebb 10 oldalas bemutatót, valamint egy két
évre szóló költségvetési tervet is
mellékelni kell, amelyhez csak a
zsűri fér majd hozzá. Mindezeket
2022. február 28-ig kell eljuttatni
az erdelypitch2022@gmail.com email-címre. A beküldött ötletek
közül az előzsűrizés során kiválasztják a döntősöket. A továbbjutó csapatok az általuk szabadon
választott formában bemutatják a
projektet a zsűrinek Bukarestben,
az OTP Bank Románia Alapítvány
székhelyén.
A három legjobb ötletet bemutató csapat egyenként 5000 eurós
díjban részesül, a legjobb ötlet további 30.000 euró támogatást kap
a bemutatott elképzelés megvalósítására. Emellett az első helyezett
3000 eurós reklámcsomagban, a
második és harmadik díjazott csapat egy-egy 1000 eurós reklámcsomagban
is
részesül
a
Pénzcsinálók felajánlásában. További részletek hamarosan a Penzcsinalok.ro gazdasági portálon és
a verseny honlapján.

A Marosvásárhelyről Mezőbánd fele vezető
megyei út mentén, Náznánfalva és Csittszentiván határában egy autóbontó, -szerviz és
-kereskedés található. A telephely évek alatt
nőtte ki magát, először csak pár roncs volt ott,
aztán kezdtek szaporodni a bontott autók, a
fejlesztések, a terjeszkedés során a telep
egyre nagyobb területet foglalt el. Ami azt jelenti, hogy van igény a bontóra és a szerviz
szolgáltatásaira. A telephelyet működtető cégeket Kenyeres Sándor csittszentiváni vállalkozó vezeti. Őt kérdeztük, hogyan sikerült így
felfejleszteni a vállalkozást.

Mezey Sarolta

Fejlesztés startup támogatással
– 2005-ben a bontóval kezdtük, elég apró léptekkel
indultunk, lassan, de biztosan, ahogy mondani szokás.
Fokozatosan fejlesztettünk, saját erőforrásokból a
bontó mellett megépítettük az első szervizt is. Aztán
tíz év után elkezdtük építeni az újabb autószervizünket,
ami a régivel szemben, a szentiváni út túloldalán van.
Ezt a beruházást azért kezdeményeztük, mert igény
mutatkozott az autószervizre, egyre több kliens kérte
ezt a szolgáltatást. A kettő – az autóbontó és a -szerviz
– összefonódik. Amikor felmerült az új autószerviz
gondolata, képbe került Besenyei Sarolta, aki javasolta,
hogy az üzleti tervünkhöz vegyük igénybe a startup támogatóprogram által kínált lehetőséget. Ő világosított
fel, hogy érdemes próbálkozni, s ő segített a pályázat
összeállításában is, amivel 44 ezer euró támogatást
nyertünk el. Az új szerviz egy új cég létrehozását feltételezte, amelynek legkevesebb három évig működnie
kell. Fontos kitétel volt, hogy legalább három évig hat
alkalmazottat kell foglalkoztatni. A beruházást két éve

Idén húszéves az euró

Húsz éve, 2002. január 1-jén
vezették be a készpénzforgalomba az Európai Unió közös
valutáját, az eurót. Az MTVA
Sajtóarchívumának anyaga:

Az Európai Közösség akkori hat
tagállama (Belgium, Franciaország,
Hollandia, Luxemburg, az NSZK és
Olaszország) már a Bretton Woodsi pénzrendszer 1971-es összeomlása
után egymáshoz kötötte valutáinak
árfolyamát, 1979-ben pedig a már
kibővült Közösség megegyezett az
európai átváltási mechanizmus
(ERM) létrehozásáról. A közös elszámolási egységként létrehozott
ECU, amelyet a tagállami valuták
súlyozott átlagaként határoztak
meg, sikeres volt, de nem jelent
meg készpénzként.
A közös pénz bevezetéséről szóló
első rendelkezések az 1992-es maastrichti szerződésbe kerültek be,
ezután kidolgozták a közös valuta
stabilitását célzó konvergenciafeltételeket (az árstabilitás, a kamatlábak
konvergenciája, a költségvetési fegyelem és a valutastabilitás). Ezeket
az 1997-ben elfogadott Stabilitási
és Növekedési Paktum rögzítette:
alapvető elemei, hogy a tagországok és a tagságra jelentkező orszá-

gok államháztartási hiánya nem haladhatja meg a hazai össztermékük
(GDP) 3 százalékát, illetve a bruttó
kormányzati adósságuk a GDP 60
százalékát (vagy ha átmenetileg
meg is haladja, csökkenő tendenciát
kell mutasson).
A közös pénz az EU 1995-ös
madridi értekezletén kapta az euró
nevet, amely mellé szimbólum is
került: a jel alapja a görög epszilon,
amely utal az európai civilizáció
gyökereire és Európa kezdőbetűjére. A jelben látható két párhuzamos vonal az egyenlőség jele, és azt
a reményt fejezi ki, hogy az euró értékálló pénznem lesz.
Az euró bevezetésének „előszobája” (és a konvergenciakritériumok egyike) az ERM II rendszer:
ennek célja, hogy az eurót bevezetni kívánó ország meggyőződhessen róla, képes-e feszültség nélkül
stabilan tartani nemzeti valutáját az
euróval szemben, azaz megfelelő
mértékű-e a gazdasági konvergencia. Az ERM II-ben legalább két
évet kell eltölteni a közös fizetőeszköz bevezetése előtt, ezalatt a tagdeviza a belépéskor meghatározott
központi árfolyamhoz képest pozitív és negatív irányban is csak 15

százalékos sávban mozoghat. Bár a
konvergenciafeltételeknek maradéktalanul csak Luxemburg felelt
meg, 1999. január elsején az akkor
15 EU-tag közül 11 ország – Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország,
Hollandia,
Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország –
a megszűnő ECU helyett számlapénzként bevezette az eurót. A nemzeti valuták még megmaradtak a
készpénzforgalomban, azonban
örökre rögzített árfolyamon az euróhoz képest – ezeket az árfolyamokat 1998. december 31-én
határozták meg. Így megszűnt a devizapiac az euróövezeti tagországok
nemzeti valutáiban, azok a gyakorlatban már csak az euró „nem decimális” váltópénzeként működtek.
A virtuális valutaként bevezetett
euró a 2002. január elsején forgalomba hozott bankjegyek és érmék
formájában öltött testet. Az euró- és
eurócent érmék közös hátlapját a
Belga Királyi Pénzverde művésze,
Luc Luycx tervezte. Az egyes országokban előállított érmék fejoldali vésetét minden tagállam saját
maga alakíthatja ki, az egyik osztrák pénzérmén például Mozart, az

Fotó: Nagy Tibor

fejeztük be, és megnyitottuk a szervizt, amit a pályázat
által előírt hat alkalmazottal működtetünk. Reméljük,
hogy az alkalmazottakat a továbbiakban is meg fogjuk
tartani, mert van igény az autószervizre – fogalmazott
Kenyeres Sándor.
Minden, ami mechanika
Az új, korszerű multimárkaként működő szerviz a
legnagyobb a környéken. Bent patikatisztaság fogadott. Sehol egy olajfolt, eldobott szerszám vagy rendetlenség. A gépkocsik sorjában álltak, a szerelők
tették a dolgukat.
– Többféle márkára szakosodtunk, mindent elvégzünk, ami mechanika. Bádogolást, festést viszont nem.
Villamosságot is csak minimálist, ugyanis az autóvillamosságot az elektronika váltotta fel. Ma már nem autóvillanyos, hanem elektronikus kell az autók
szereléséhez. Bedolgozó szakemberünk van, de nem
vállalnak nagyon időigényes munkát. Az új szervizbe
előjegyzés szükséges, mert nagyon sok a kliens. Műszaki ellenőrzést egyelőre nem végzünk. Tervben van,
de nem tudjuk, mikor fog bekövetkezni. Szándékunkban áll egy bádogos- és festőműhely létesítése is –
mondta a vállalkozó.
Az alkalmazottak – egy kivételével – Mezőpanit
községbeliek, a vállalkozó a helyi szakembereknek ad
munkát.
Elszállítják a roncsautókat
Ami a bontót illeti, ott továbbra is beveszik a roncsautókat, akár a roncsprogram keretében is. Ezeket ingyen szállítják el, s az autó állapotától függően fizetnek,
ha használható alkatrészek vannak rajta, akkor többet,
ha nincs, az ócskavasárat mindenképpen kifizetik.
A szervizen és bontón kívül használtautó-kereskedéssel is foglalkoznak.

íren egy hárfa, a németen egy sas, a
spanyolon Cervantes, az olaszon
Dante, a francián pedig egy fát
övező szabadság, egyenlőség, testvériség felirat látható. Az egyforma
papírpénzek közül a legkisebb címlet az 5 eurós, a legnagyobb az 500
eurós bankjegy, pénzérméből 1, 2,
5, 10, 20 és 50 eurócentes, 1 és 2
eurós van forgalomban. Az 1 és 2
eurós érmék – a magyar 100 forintoshoz hasonlóan – belső „arany” és
külső „ezüst” részből állnak, az 1
eurós külső része „arany”, a belső
„ezüst”, a 2 eurósnál a külső rész
„ezüst” és a belső „arany”. Az
„arany” rész háromrétegű vörösréznikkel, nikkel, vörösréz-nikkel, az
„ezüst” vörösréz-nikkel ötvözet. A
10, a 20 és az 50 eurócentes érmék
89 százalék réz, 5 százalék alumínium, 5 százalék cink és 1 százalék
ón ötvözetéből, az 1, a 2 és az 5
centes érmék rézzel futtatott acélból
készülnek. Az euróövezet bármely
pontján bármelyik euróérmével
lehet fizetni.
Az euróövezethez a pénzjegyek
bevezetése előtti évben, 2001. január elsején csatlakozott Görögország,
Dánia
népszavazáson
utasította el az euró bevezetését,
távol maradt Svédország, valamint
az azóta már az EU-ból is kilépett
Nagy-Britannia, jóllehet a szabály

minden EU-tagország számára célként jelöli meg az euró bevezetését,
s az új EU-tagországoknak is ígéretet kell tenniük erre. Az euróövezet
2007-ben Szlovéniával, 2008-ban
Ciprussal és Máltával, 2009-ben
Szlovákiával, 2011-ben Észtországgal és 2014-ben Lettországgal 19
tagúra bővült. Horvátország és Bulgária 2020. július 10-én belépett az
„euróövezet előszobájának” tartott
ERM-II árfolyam-mechanizmusba.
Az eurót az eurózónában jelenleg
körülbelül 342 millió ember használja, s további hat eurózónán kívüli
európai ország – Andorra, Koszovó,
Monaco, Montenegró, San Marino
és a Vatikán – fizetőeszköze. Ezenfelül világszerte több mint 150 millióan használnak az euróhoz kötött
pénznemeket, az euró ma már a második legjelentősebb tartalékvaluta
és a második legnagyobb forgalmat
lebonyolító pénznem az amerikai
dollár mögött. A bankjegyekből
majdnem 28 milliárd darab kering a
világban, összesen mintegy 1500
milliárd euró értékben.
Az Európai Központi Bank a közelmúltban úgy döntött, hogy új
bankjegyeket és érméket hoznak fogalomba, az új fizetési eszközök bevezetése előtt a közös pénzt
használó országok lakosságának véleményét is kikérik az új dizájnról.
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És itt is van a Mercedes EQXX

Mercedes Vision EQXX 2022

A közelmúltban beszámoltunk róla, hogy a Mercedes
egy olyan elektromos autóval
készül, amely képes megtenni
a Sanghaj–Peking távolságot,
azaz 1200 kilométert egy feltöltéssel. Mindezt nem az óriási akkumulátorának, hanem
a nagyon alacsony fogyasztásának köszönhetően. A kis fogyasztás – a Mercedes egy
számjegyű fogyasztási adatról beszélt, ami már csak
azért is hihetetlen, mert a
mostani piacrekorderek is 1415 kWh körül fogyasztanak –
együtt jár az alacsony légellenállással. Ahogy az új autót
nézegetjük, kijelenthetjük,
hogy az áramvonalas forma
megvan. Persze, egyelőre a
valós fogyasztásról még semmit nem tudni.

Nagy-Bodó Szilárd

A Mercedes az idei CES-en mutatta be a Vision EQXX-et. Bár feltehetően olyan bemutatót terveztek,
ahol a közönség jelen van, ez nem
történhetett meg, hiszen a CES
2022-es kiadását is online tartották
meg a koronavírus-járvány újabb
hulláma miatt. Ez talán csalódásra
adott okot, de az autó képes ezt kárpótolni, a típus egyértelműen jelzi,
hogy milyen irányban fejlődhet tovább a Mercedes villanyautó-flottája.

Az Opel új terepjárója

Ha megnézzük a képeket, egy letisztult, sima, elegáns autót látunk,
a légellenállási együtthatója pedig
minden képzeletet felülmúl. Már a
Mercedes előző elektromos típusa
esetében is óriási az eredmény, az
EQXX esetében ezt is sikerült 10%kal felülmúlni. A most bemutatott
koncepcióautó légellenállási együtthatója 0,18. Ezzel abszolút piacvezető. Hozzá kell tenni, hogy
koncepcióautóról és nem sorozatgyártásra kész autóról van szó, tehát
ebben az esetben nem kellett kompromisszumot kötni, mindent feláldozhattak a légellenállás oltárán,
nem kellett figyelembe venni a belső
tér méretét és kialakítását sem. Könynyen lehet, hogy amikor majd gyártásba kerül az autó, nem fogják tudni
hozni ezt az értéket. Érződik, a tanulmány elsődleges célja az, hogy javítsák
az
energiafelhasználási
hatékonyságot. A Mercedes a CESen is elmondta, a céljuk az, hogy 10
kWh alá vigyék a fogyasztást. Elmondásuk szerint a kis fogyasztás az
elektromos autóknál is cél kell legyen, mint a belső égésű motorral
szerelt autóknál, hiszen csak így
lehet környezetbarát egy típus.
Továbbá, mint kiderült, a hatékonyságot nemcsak az alacsony
légellenállás, hanem a CATL által
szállított új akkumulátorcsomag
révén is sikerült javítani. A tanulmányautóba egy közel 100 kWh-s
csomagot szereltek, ami nagyjából
feleakkora térfogatú, és mintegy
30%-kal könnyebb, mint az EQS

Forrás: autoexpress.co.uk

Forrás: Mercedes

107 kWh akkupakkja. A Mercedes
Vision EQXX akkumulátorcsomagja 495 kilogrammot nyom, az
autó összsúlya pedig 1750 kilogramm, ami nem nevezhető könynyűnek. Érdekesség, hogy az
autóba mindössze egy villanymotor
került, amelynek a teljesítménye
204 lóerő, ami nem sok. Valószínűsíthető, hogy az EQXX esetében
tényleg minden a hatékonyságról
szól. Nem a sebesség, a száguldás,
a gyorsulás a fő tényező, hanem a
minél kisebb fogyasztás és az ebből
adódó minél nagyobb hatótáv.
Viszont Mercedesről van szó, így
a belső térre is nagy hangsúlyt fektettek. Minden benne van, ami egy
modern luxusautóban, és minden
kiemelkedő minőségben. Lebegő
szellőzőrostélyok, amelyek kéken is
tudnak világítani, a mai Mercedesekben megszokott hatküllős kormánykerék és egy faltól falig tartó
56 hüvelykes képátlójú képernyő,
ami a műszerfal szerepét tölti be. Az
óriási képernyő további funkcióiról
nem esett szó, feltehetően még
nincs minden letisztázva a szoftveres rész tekintetében.
Az EQXX persze még elég távol
áll a szériagyártástól. A CES-en
megtartott leleplezés nem volt több
egyszerű show-nál. Sok részletről
nem esett szó, de még így is látszik,
hogy a koncepcióautó számos olyan

Tesla-önvezetés, illusztráció

részletet tartalmaz, ami elképesztően
drágává tenné, még luxusautós mércével mérve is. A bemutatott példány
abban a formában valószínűleg nem
mehet gyártásba, viszont az egyes
részleteket az évtized közepére – ami
már egyáltalán nincs messze – viszontláthatjuk a sorozatgyártású
Mercedesekben is.
Nagy hobbiterepjáró „ölheti meg”
az Opel Insigniát
A terepjárók térhódításáról már
fölösleges beszélni. Minden téren
ebbe az irányba halad a piac, a vásárlók ezt igénylik. Így szép lassan
el fog tűnni minden más. Az egyterűek nagy része már eltűnt, de az
SUV-lázként emlegetett jelenség
olyan sikeres modelleket is eltüntetett a piacról, mint például a Ford
Mondeo, de még a Volkswagen
Passat is veszélyben van, jelen állás
szerint ez a típus is utód nélkül
marad. A Peugeot 2018 még kitartott az 508-as mellett, azonban az
azóta létrejött Stellantis már más
sorsot szán az Opel Insigniának.
Annak, aki most szeretne új Insigniát vásárolni, nem kell megijednie és egyből a kereskedésbe futnia.
Még van körülbelül két év a típus
életéből, legalábbis a brit Autoexpress értesülései szerint az Insignia
helyébe lépő csúcsmodell csak
2024 körül érkezik, és teljesen más
lesz, mint az elődje. A jelenlegi információk szerint a Peugeot 3008as, és 5008-as utódjai számára
fejlesztett eVMP platformra építik
majd. A két francia hobbiterepjáróhoz hasonlóan az Opel újdonsága is
magas építésű lesz, terepjárós stíluselemekkel. Az eVMP platform
pedig azt mutatja, hogy a típusból
fog készülni hibrid és elektromos is.
Ez mondjuk nem is meglepetés, hiszen az európai piacon mással már
nem is igazán lehet érvényesülni, a
kibocsátási értékekről nem is beszélve. Továbbá 2024 körül már
közel lesz vagy már be is lesz vezetve az Euro7 kibocsátási norma,
ami elektromos hajtáselemek nélkül
nem érhető el. Így az lenne a meglepő, ha az Opel új terepjárójából
olyan kiadás készülne, amelyben
nem kapna helyet hibrid hajtás.
Ha körbenézünk a Stellantis háza
táján, joggal feltételezhetjük, hogy
az új Opel terepjáró hasonlítani fog
a nemrég bemutatott Citroen C5Xhez, amely érdekes egyveleg. Lényegében kombináltak mindent
mindennel. Egy kombinak túl ferde
hátú, személyautónak túl magas, viszont terepjárónak túl polgári, túl
minimalista kivitelű. Van benne
mindenből, a felsorolt kategóriák
metszéspontjában helyezkedik el.
Várhatóan ilyen lesz az új Opel is.
Az Opel részéről logikus lépés
lenne leváltani az Insigniát, hiszen az
egykori sikermodell eladása csökken, és a gyártók egymás után mondanak le a nem SUV modellekről.
Ígéretek és visszahívás a Teslánál
Kezdjük a rossz hírrel, ahogy a
mondás is tartja. Több mint 475

7

ezer autót hív vissza a Tesla az
Egyesült Államokban, köztük
Model 3-asokat és Model S-eket.
Az amerikai közlekedésügyi hatóság, az NHTSA észrevétele szerint
a járművek csomagtartóajtajának
nyitása és csukása következtében
károsulhat az egyik kamera kábelezése, ami idővel kiiktathatja a tolatókamerát.
A sok nyitás és zárás miatt kidörzsölődik az egyik kábelköteg,
amely a tolatókamera jelét továbbítja a központi kijelzőre. A felhasználók először csak annyit
érzékelnek, hogy a kamera nem
mindig működik, vagy nem tiszta a
képe. Aztán egy idő után a kábel
feladja a küzdelmet. Ez a jelenség
nem egyedi vagy Tesla-specifikus,
hiszen a sok használat során ez minden autónál megtörténhet, ahogyan
az is, hogy idővel a kábelek kiöregednek, és elkezdenek szétfoszlani.
Némely autónál ez akár a központi
zár halálával is együtt járhat.
A Tesla szerint február közepétől
folyamatosan fogják majd értesíteni
a tulajdonosokat a visszahívás menetrendjéről.
Van egy jó hír is, vagy inkább
Elon Musk egy újabb kósza ígérete.
Mégpedig, hogy idén, 2022-ben a
Teslák képesek lesznek a teljes önvezetésre. A Tesla vezérétől év
végén egy interjúban kérdezték
meg, hogy mikorra várhatók a teljesen önvezető Teslák. Erre a tőle
megszokott szerénytelenséggel csak
annyit válaszolt, hogy nagy valószínűséggel 2022-re.
Hozzá kell tenni, hogy nem a teljes önvezetésről, azaz a Level 5-ről
van szó, hanem a Level 4-ről, ami
magas szintű automatizáltságot jelent. Ennek révén az autó rossz útviszonyok között is képes
beavatkozás nélkül közlekedni.
Tud reagálni a váratlan helyzetekre
és a megkülönböztető jelzést használó járművekre. Sofőrre lényegében nincs is szükség, mégsem
nevezhetjük teljes önvezetésnek,
mivel csak előre beprogramozott,
jól fel térképezett úton tud közlekedni.
Musk kijelentése több szempontból is nagyon merész. Egyrészt
nemrég beigazolódott, hogy 2016ban csaltak egy videóban, amikor
azt mutatták be, hogy hogyan képes
teljes önvezetésre egy Tesla. Másrészt fél évvel korábban az NHTSA
kezdett el egy vizsgálatot a Tesla
autopilotja kapcsán, amelyet többször is összezavart az erős, villogó
fény.
Mindenesetre szép teljesítmény
lenne, ha sikerülne elérni a Level 4es önvezetést, azonban Elon Musk
kijelentéseit érdemes fenntartással
fogadni. Halottunk tőle már sok
mindent, elég csak a Roadsterre, a
Cybertruckra és a Semire gondolni.
Továbbá, ha sikerül is elérni a Level
4-et, az valószínűleg csak az Egyesült Államokban fog működni, hiszen ott vannak kellőképpen
feltérképezve az utak.

Forrás: totalcar.hu
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Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelemre

Egységes adóbevallás

A hiányzó dokumentumok két hétig
postázhatók

Szülőföldön program
– hiánypótlás

Összesen 890 hiánypótló felszólítást küldtek ki, a hiányzó dokumentumokat január 26-ig várják.
Felkérik az érintetteket, hogy a hiánypótlásra felszólító levelet figyelmesen olvassák el, és csak a
kért dokumentumokat postázzák. A

borítékra írják rá: Hiánypótlás.
Amennyiben nem érthető valami,
vagy nem egyértelmű az igénylő
számára, hogy mit szükséges beküldenie, arra kérik, levélben a szulofoldonmagyarul.ro
honlapon
vagy az info@szulofoldonmagyarul.ro címen, illetve a 0266-244450 telefonszámon érdeklődjenek
– tájékoztatott Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a Szülőföldön magyarul
programkoordinátora.
(szer)

Azok a marosvásárhelyi személyek, illetve családok, akik gyereket/gyerekeket fogadnak örökbe,
egyszeri alkalommal 2.000 lejes
támogatásban részesülhetnek. Marosvásárhely önkormányzata a
szociális igazgatóság révén a
2019. november 28-i, 333-as
számú helyi tanácsi határozatra hivatkozva tájékoztatja az érintetteket. A támogatás odaítélésének
egyik feltétele, hogy kérelmezni
kell, ugyanakkor az örökbefogadó
személyek, illetve családok marosvásárhelyi lakhellyel kell rendelkezzenek. Szükséges iratok:
típuskérelem és beleegyezés; a
szülők személyazonosító iratai
(eredeti+másolat); a gyerek születési anyakönyvi kivonata (ere-

deti+másolat); az örökbefogadásra
vonatkozó bírósági határozat;
bankszámlakivonat.
A gyereket örökbe fogadó személyeknek, illetve családoknak
járó anyagi támogatásra vonatkozó
kérelmet, a kísérő iratokkal együtt,
a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság iktatójában – Dózsa
György utca 9. szám, 8-as iroda –
lehet benyújtani. Ugyanakkor
elektronikus formátumban is elküldhető a registratura.das@tirgumures.ro e-mail-címre. Bővebb
tájékoztatás a 0365-430-859-es telefonszámon. 2020-ban két, 2021ben három örökbefogadó család
részült az egyszeri támogatásban –
tájékoztatott a Marosvásárhelyi
Szociális Igazgatóság. (szer)

A
Szülőföldön
magyarul
programon belül megkezdődött a hiánypótlás időszaka.
A hiányzó dokumentumokat
január 26-ig lehet kézbesíteni.

Egyszeri támogatás
örökbefogadóknak

Azok a magánszemélyek, akik ingatlan-bérbeadásból jövedelmet valósítanak meg, tízszázalékos jövedelemadót kell fizessenek. Az
országos adóhatóság (ANAF) honlapján közzétették az adóbevallásokkal kapcsolatos
fontosabb tudnivalókat.

Pálosy Piroska

A jövedelemadó kiszámításánál az illetéket nem a
bérleti szerződésben szereplő összeg alapján számolják ki, ugyanis az évi bruttó összegből le kell vonni a
40 százalékos átalányösszeget, és a nettó érték tíz százalékát adózzák.
Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet az
egységes adóbevallásban kell feltüntetni, és május 25éig kell benyújtani. Az adóbevallásban azoknak kell
feltüntetniük a bevételt, akik 2021 eleje óta adták
bérbe lakásukat. Azoknak, akik a májusi határidő után
adják bérbe ingatlanjukat, azt követően kell benyújtaniuk az erről szóló adóbevallást, de a bérleti szerződés aláírásától számítva nem több mint 30 napon
belül. A dokumentumot online a www.anaf.ro virtuális térben, az e-guvernare.ro weboldalon és személyesen, az adóhatóság területi irodáiban is be lehet
nyújtani. Példaként: ha egy 2022. január 1. – 2022.
december 31. között érvényes bérleti szerződésben le-

Fotó: Nagy Tibor

szögezett ingatlan-bérbeadás értéke havonta 2.500 lej,
ez évente bruttó 30.000 lejes jövedelmet jelent. Ebből
az összegből ki kell vonni a 40 százalékos átalányértéket, amely 12.000 lej. Az éves bruttó összegből levonva a 12.000 lejes átalánydíjat, az eredmény 18.000
lej, és ennek a 10 százalékát, vagyis 1.800 lejt kell jövedelemadóként fizetnie a bérbeadónak. Az ingatlanok bérbeadásából származó jövedelem után nem kell
nyugdíj-hozzájárulást fizetni, és a társadalombiztosítási hozzájárulás is csak bizonyos értékek fölött kötelező, vagyis abban az esetben, ha az említett nettó
bevétel meghaladja a 12 havi bruttó minimálbér értékét. A társadalombiztosítási hozzájárulás ugyancsak
10 százalék. Amennyiben az egységes adóbevallásban
szereplő jövedelmek összértéke meghaladja az említett határértéket, az érintettnek akkor is be kell fizetnie
a társadalombiztosítási hozzájárulást, ha munkaszerződéses alkalmazott, és a munkaadója is fizeti a – kötelező – egészségügyi hozzájárulást. Az egységes
adóbevallásban fel kell tüntetni egyebek közt a szerzői jogdíjból, különböző javak bérbeadásából, illetve
különféle beruházásokból származó, valamint a külföldön megvalósított jövedelmet – kivételt képeznek
azok a bevételek, amelyekre az adót és a hozzájárulást
már a kifizetésnél visszatartották. Az adóbevallást
március 15-éig, a tavalyi adók és hozzájárulások befizetéséig bármikor ki lehet igazítani.

Középiskolások pénzügyi vetélkedője

Pénzmágnes – kulcs a gyarapodáshoz

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság
(RMKT) 9. alkalommal szervez pénzügyi vetélkedőt magyar középiskolás diákok számára Pénzmágnes – kulcs a gyarapodáshoz
címmel. A szervezők négyfős csapatok jelentkezését várják 2022. január 17-ig.

Ez a verseny nem csak a szakosztály diákjainak
szól, hanem minden diákot megcéloz, függetlenül a
szakosodásától. A pénzügyi vetélkedő nem igényel
különösebb szakmai képzést, bármilyen osztályban
tanuló középiskolás diákok jelentkezhetnek, az ismertető tananyag mindenki számára elérhető a
www.penzmagnes.ro honlapon. A háromfordulós versenyen a diákoknak tesztkérdésekre kell válaszolniuk,
majd esettanulmányokat kell megoldaniuk, idéntől a
csapatversenyre helyezik a hangsúlyt, így négyfős
csapatok jelentkezését várják.
Az első szint online zajlik, majd a legügyesebb versenyzők továbbjutnak a regionális döntőkbe, amelyeket öt különböző erdélyi városban szerveznek
meg. Az öt regionális döntőt követően egy-egy csa-

pat jut a szuperdöntőbe. A második és harmadik
fordulóban legjobban teljesítő csapatok pénzjutalomban részesülnek: a második forduló fődíja
2.000 lej, a harmadik fordulóé 4.000 lej. A második
és harmadik helyen végző csapatok is jutalmat kapnak.
A csapatok jelentkezési határideje 2022. január 17.,
regisztrálni a https://www.penzmagnes.ro/regisztracio
oldalon lehet.
A Pénzmágnes – kulcs a gyarapodáshoz című verseny célja terjeszteni azt a pénzügyi kultúrát, ami hozzásegíti az egyéneket a helyes pénzügyi döntésekhez
és a tudatos pénzügyi magatartáshoz. Ez magába foglalja többek között a célok kitűzését, a pénzszerzést,
a megtakarítást, a befektetést, a lakásvásárlást.
Ugyanakkor a tananyag arra is ösztönzi a versenyzőket, hogy a pénzügyi számításokat maguk végezzék
el, és logikusan, érvekkel alátámasztva tudjanak dönteni.
A
versenyről
bővebben
a
https://www.rmkt.ro/penzmagnes/ weboldalon lehet
olvasni. (pálosy)

A MOL Románia hátrányos helyzetű
fiatalokat támogat

A gépjárművezetői engedély
megszerzésében

A Közösségért Alapítvány a
MOL Románia anyagi támogatásával hetedik alkalommal segít nehéz anyagi
körülmények között élő fiatalokat a gépjárművezetői engedély
megszerzésében
azáltal, hogy állják a sofőriskola költségeit. A pályázatokat postán vagy online lehet
benyújtani 2022. január 21ig.

A Jogosítvány a jövőhöz programban a gépjárművezetői engedély megszerzésének költségeire
pályázhatnak hátrányos anyagi körülmények között élő fiatalok. A
programot hetedik alkalommal hirdette meg A Közösségért Alapítvány a MOL Románia anyagi
támogatásával. A pályázatokat
2022. január 21-ig nyújthatják be.
A Jogosítvány a jövőhöz program
anyagi támogatást biztosít 18-25
éves, hátrányos helyzetű fiatalok
részére B, C, D kategóriájú – beleértve traktor, trolibusz és villamos
– gépjárművezetői engedély költségeinek fedezéséhez, akik számára a
hajtási engedély feltétel vagy előny
a munkavállalásnál, vagy hasznos
eszköz a munkaköri teendők ellátá-

sában azok számára, akik már dolgoznak. A program eddigi kiírásaiban összesen 117 fiatal vizsgázott
sikeresen B, C kategóriára, valamint átalakított személygépkocsira
és mezőgazdasági vontatóra, további 32 fiatal pedig tanulmányait
folytatja vagy vizsgára készül.
Maros megyéből 12 fiatal nyert
támogatást, közülük hét sikeresen
vizsgázott, három pedig tanul. Az
egyszerű jelentkezési űrlaphoz öt
iratot kell mellékelni: motivációs
levél; szociális helyzetfelmérés;
mentor támogató nyilatkozata; árajánlat sofőriskolától; iskolai/tanulmányi igazolás. További két
irat előnyt jelent: munkáltatói igazolás; egy civil szervezet vagy állami
intézmény
támogató
nyilatkozata.
Részletek és jelentkezési űrlap:
https://pentrucomunitate.ro/hu/jogositvany. A programmal és a pályázattal kapcsolatos bővebb
tájékoztató a www.kozossegert.ro
és a www.molromania.ro honlapokon található – tájékoztatott András
Imre, A Közösségért Alapítvány
ügyvezetője és Felméri Erzsébet, a
MOL Románia PR-koordinátora.
(Pálosy P.)

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Újra nyert a Ferencváros a Buducnost ellen
A Ferencváros házigazdaként 26-22-re
Szlovákiában is lehetnek néz#k
legyFzte a Buducnost Podgorica csapatát
a nFi kézilabda Bajnokok Ligája csoportaz Európa-bajnokságon
körének kilencedik fordulójában szomA csütörtökön kezdFdF, részben magyar rendezés férbaton Érden.
fikézilabda-Európa-bajnokság szlovákiai helyszínein is
Eleinte felváltva estek a gólok, mert lehetnek nézFk. A szlovák kormány döntésérFl Ivan Husár
egyik csapat sem védekezett hatékonyan, sportért felelFs államtitkár számolt be közösségi oldalán.
majd 8-7-es állást követFen Bíró Blanka „Pénzt és energiát nem kímélve két éve készülünk Szloegyre jobban védett, erre alapozva Emily vákia legfontosabb 2022-es sporteseményére, ezért naBölk vezérletével fokozatosan növelte gyon boldog vagyok, hogy lehetnek nézFk a
elFnyét a Ferencváros. Az elsF félidF haj- mérkFzéseken Pozsonyban és Kassán is, az arénák maxirájában remekelt a magyar bajnoki cím- mális befogadóképességének 25 százalékáig” – írta az álvédF, Szucsánszki Zita irányításával lamtitkár. Hozzátette, a buszmegállókban, boltokban és a
4-0-s sorozatot produkált, így a szünet- sífelvonóknál több ember találkozik nap mint nap, mint a
ben már 18-11-re vezetett.
mérkFzéseken fog, így örül annak, hogy az észérvek
A második felvonást a Buducnost gyFztek a döntéshozatalnál, és az Eb különleges kedvezkezdte jobban, de ez csak arra volt elég, ményt kapott.
hogy 20-16-ra felzárkózzon. Elek Gábor
Szlovákiában két hónapja nézFk nélkül rendezik a
vezetFedzF idFt kért, a folytatásban csa- sporteseményeket.
pata ismét eredményesebben támadott és
Az összesen öt városban – Pozsony és Kassa mellett
jobban védekezett, ennek köszönhetFen Debrecenben, Szegeden és Budapesten – megrendezésre
25-17-nél a 47. percben eldFlt a meccs. kerülF kontinensviadal január 30-ig tart, a belépés a maA folytatásban visszaesett a színvonal, gyar helyszíneken a védettségi igazolvány vagy a negatív
mindkét csapaton meglátszott a tartalé- PCR-teszt bemutatásakor járó karszalaghoz kötött. A mérkos összetétel miatti fáradtság, a monte- kFzéseken az orrot és a szájat elfedF maszk használata könegróiak egy 5-1-es szériával zártak, de telezF.
a magabiztos FTC-siker nem forgott veszélyben.
A magyar csapat legeredményesebb jáRomán siker a vb-selejtez#ben
tékosa Emily Bölk volt nyolc góllal,
kézilabda-válogatottja
megnyerte a kolozsvári
Románia
Klujber Katrin ötször talált be, a vendéselejtezFcsoportot,
amelyben azonban csak
négycsapatos
geknél Nina Bulatovic hat gólig jutott.
két ellenféllel kellett megmérkFznie, Ciprus ugyanis, a keBíró Blanka tíz védéssel járult hozzá a si- retében történt koronavírusos fertFzFdések miatt, visszalékerhez.
pett. A szigetországiak elleni mérkFzést játék nélkül 10-0-ra
A két csapat 15. egymás elleni tétmec- nyerték a románok, akik Izraelt 33-30-ra, Moldovát 33-23csén öt montenegrói siker és egy döntet- ra múlták felül. A selejtezFkör csoportgyFztesei a követlen mellett kilencedik alkalommal kezF szakaszban a csütörtökön kezdFdF Európa-bajnokság
gyFzött a Ferencváros, amely október utolsó nyolc (16-24.) helyezettjével vívnak kétmeccses párvégén 30-26-ra nyert montenegrói ellen- harcot, majd a gyFztesek a következF körben az Eb 9-16.
fele otthonában.
helyezettjei ellenében kísérelhetik megszerezni a részvételi
A nyolc gyFzelemmel álló ötszörös jogot a 2023-as világbajnokságra. A négyszeres világbajBL-gyFztes GyFri Audi ETO KC mérkF- nok (1961, 1964, 1970, 1974) Románia 2011-ben volt utolzését a svéd IK Sävehof ellen korona- jára vb-n, akkor a 19. helyen végzett.
vírusos megbetegedések miatt elhalasztották, szombaton pedig a
francia Metz HB együttesét fogadja.
A hat sikerrel, két döntetlennel és egy vereséggel
rendelkezF FTC vasárnap
az ugyancsak francia Brest
Bretagne otthonában lép
pályára.
A román csapatok sem
játszottak az elmúlt hétvégén: a Bukaresti CSM keretébFl három kézilabdázó
produkált pozitív koronavírustesztet indulás elFtt, a
repülFtéren, míg a SCM
Râmnicu Vâlcea azért nem
játszott, mert ellenfelénél,
a Viborgnál találtak fertF- A ferencvárosi Tóth Nikolett (k), valamint Andrijana Popovic (b) és Ilda Kepic (j), a montenegrói
zött játékosokat.
csapat játékosai Fotó: MTI/Kovács Tamás
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AO: Fucsovics szeretne minél több
mérk#zést nyerni és nem elkapni
a koronavírust
Fucsovics Márton
két hete Ausztráliában
készül az év elsF tenisz
Grand Slam-tornájára,
a hétfFn kezdFdF Australian Openre, amelyen
szeretne minél több
mérkFzést nyerni.
A világranglista 38.
helyezettje elmondta:
ezúttal
viszonylag
korán, már karácsony
után ki kellett utazniuk,
az elsF héten edzések
szerepeltek a programjában, a másodikon
pedig már versenyzett
is. Bár Adelaide-ben egyesben csak
egy meccset játszott – ahogy fogalmazott, még nem érezte igazán a pályát,
fel kellett vennie a ritmust, ellenfele, a
fehérorosz Jegor Geraszimov pedig
nagyon jól játszott –, párosban három
mérkFzésen is pályára léphetett az
amerikai Tommy Paullal, akivel majd
az ausztrál nyílt bajnokságon is szerepelni fog. A második adelaide-i torna
elsF fordulójában ugyanakkor két
játszmában legyFzte a tavalyi US Openen negyeddöntFs holland Botic van
de Zandschulpot.
Az AO rajtjáig már csak kevesebb
mint egy hét van, Fucsovics célja a pályán kívül az, hogy ne kapja el a koronavírust. A szabályozásokról szólva
elmondta, hogy a tavalyihoz képest
sokkal lazábbak a körülmények, az érkezéskor nem kellett például karanténba vonulniuk, csak tesztelniük, és
szabadon mozoghatnak.

Fotó: Fucsovics Márton közösségi oldala

A világelsF Novak Djokovic körül
kialakult helyzettel kapcsolatban a játékos azt mondta, nehéz errFl beszélni.
„Djokovic a sportág legnagyobb teniszezFje, mindent megnyert, itt Melbourne-ben is gyFzött már kilencszer,
tehát megérdemelné, hogy itt legyen és
induljon. Viszont nem szabad elmenni
amellett, ami most a világban zajlik.
Az embereknek az egészségük a legfontosabb, és vannak szabályok, amiket már hónapokkal ezelFtt ismertettek, nevezetesen, hogy mindenkinek
be kell oltatnia magát, Djokovic pedig
ezt nem tette meg. EbbFl a szempontból meg szerintem nem lenne joga itt
lenni” – nyilatkozott a 29 éves magyar
éljátékos. Hozzátette: a tenisztársadalom tagjai között inkább negatív fogadtatása volt annak, hogy a szerb
világelsF ott lehet Ausztráliában és felmentést kapott, mert ezt nem érzik
fairnek.

Miniszterelnöki egyeztetés Djokovics ügyében
Telefonon egyeztetett Novak Djokovics teniszsztár ügyében az ausztrál és
a szerb miniszterelnök.
Mint ismert, a 20-szoros Grand Slam-gyFztes teniszezFnek múlt szerdától
tegnapig kellett várnia, hogy beléphessen Melbourne-be, ugyanis Victoria
állam hatósága megtagadta tFle a beutazás jogát. A játékos ti. az Australian
Open szervezFinek a különengedélyével kívánt elindulni a tornán, és nem
tudta igazolni, hogy be van oltva koronavírus ellen. A hétfFi bírósági döntés
azonban nem jelenti azt, hogy Djokovics elindulhat az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, a bevándorlásügyi miniszter ugyanis saját hatáskörben dönthet
úgy, hogy kiutasítja a szerb sztárt az országból.
A belgrádi RTS állami televízió beszámolója szerint a szerb kormányfF
sürgette, hogy bánjanak méltó módon Djokoviccsal. Ana Brnabics külön kiemelte, hogy az elmúlt napokban a 34 éves játékos nem tudott megfelelFen
felkészülni az Australian Openre. Scott Morrison ezzel szemben hangsúlyozta, hogy Ausztrália határvédelmi politikája a koronavírus-járvány idején
„nem diszkriminatív”, de fontos szerepe van az ország lakosságának védelmében.

Peterhansel kicsit beleállt a homokba,
Ekström ezt kihasználta, és nyert
Pályafutása elsF Dakarján megszerezte elsF szakaszgyFzelmét az
autós mezFnyben Mattias Ekström
– ez az alternatív erFforrással versenyzF Audi második részsikere az
idei megméretésen. Az Audi Stéphane Peterhansel révén is megszerezhette volna a gyFzelmet, ám
utóbbinak a szakasz végén kisebb
iránytévesztése miatt két percre meg
kellett állnia, és ez döntFnek bizonyult az eredmény szempontjából.
„Jól kezdtünk, de azután a dnék
között nagyon óvatos voltam, azt is
mondhatnám, hogy túlságosan is
lassú – egyszeren nem találtam a
ritmust – idézte az NSO a kétszeres
DTM-bajnok, ralikrossz-világbajnok Mattias Ekströmöt. – Az átcsoportosító után aztán felgyorsultunk.
Élvezetes szakasz volt, feküdt a stílusomnak, minden tökéletesen a helyén volt.”!!
Az összetettben továbbra is a háromszoros Dakar-gyFztes Nasszer
al-Attijah áll az élen, aki mszaki
gondokkal küzdött hétfFn, de még

így is csak hét percet veszített az Ft
üldözF Sébastien Loebbel szembeni
elFnyébFl.
„Volt egy defektünk, és odaütöttük az autó hátulját, úgyhogy
onnantól kezdve csak elsFkerékhajtásunk volt, és én nagyon aggódtam – árulta el a katari pilóta, aki
az elsF naptól kezdve vezet. – A
végén azt mondtam magamnak, az
utolsó ötven kilométert kicsit megnyomom, de nem volt könny.
Szerencsések vagyunk, hogy egyáltalán itt vagyunk, és csak hét percet
veszítettünk az elFnyünkbFl. Ez is
bizonyítja: a Dakarnak csak a célban van vége, mindennap történhet valami gikszer – ez egy ilyen
játék.”!!
A motorosoknál Sam Sunderland
visszavette a vezetést az összetettben, de ezért körömszakadtáig kellett küzdenie – utólag azt mondta,
egyetlen milliméternyi tartalék sem
volt a versenyzésében. Muszáj is
kockáztatnia, hiszen hárman vannak
öt másodpercen belül, ráadásul

három márka (GasGas, KTM, Yamaha) képviseletében. Gyenes
Emánuel a tFle megszokott ritmusban motorozott, a 45. idFeredménnyel teljesítette a futamot, összesítésben pedig a 41. helyen áll. A
másik határon túli motoros, a vajdasági Saghmeister Gábor ugyancsak
eddigi versenyzésének megfelelF
produkcióval rukkolt elF, ezúttal
sem fért be a Top100-ba.

Fotó: a Dakar-rali közösségi oldala

Eredményjelz#

Az összesített állás

Dakar-rali, 8. szakasz, al-Davadimi!–Vadi-ad-Davaszir (össztáv:
830 km, ebbFl szelektív szakasz: 395 km):
* autósok: 1. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Audi Q
e-tron) 3:43:21, 2. Peterhansel, Boulanger (francia, Audi Q etron) 49 másodperc hátrány, 3. Loeb, Lurquin (francia, belga,
BRX) 3:08 perc h.
* motorosok: 1. Sam Sunderland (brit, GasGas) 3:48:02, 2.
Quintanilla (chilei, Honda) 2:53 p h., 3. Walkner (osztrák,
KTM) 4:11 p h., ...45. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 52:31
p h., ...123. Saghmeister Gábor (szerbiai, KTM) 3:34:07 ó h.
* kamionosok: 1. Dmitrij Szotnyikov, Ruszlan Ahmagyejev,
Ilgiz Ahmetzjanov (orosz, Kamaz) 3:56:42, 2. Karginov, Mokejev, Malkov (orosz, Kamaz) 3:11 p h., 3. Nyikolajev, Jakovlev, Ribakov (orosz, Kamaz) 6:11 p h.

* autósok: 1. Nasszer al-Attijah, Matthieu
Baumel (katari, francia, Toyota Hilux)
27:45:52, 2. Loeb, Lurquin 37:58 p h., 3.
al-Radzsi, Orr (szaúdi, brit, Toyota Hilux)
53:13 p h.
* motorosok: 1. Sam Sunderland
27:38:42, 2. Walkner 3:45 p h., 3. Van
Beveren (francia, Yamaha) 4:43 p h.,
...41. Gyenes 5:50:08 ó h., ...113. Saghmeister 18:24:07 ó h.
* kamionosok: 1. Szotnyikov, Ahmagyejev, Ahmetzjanov 30:02:36, 2. Nyikolajev, Jakovlev, Ribakov 11:25 p h., 3.
Sibalov, Nyikityin, Tatarinov 40:23 p h.
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Nőtt, de továbbra is a járvány előtti szint alatt az erdélyi turistaforgalom
a tavalyi nyári idényben

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint a 2021-es nyári
(május–októberi) turisztikai szezonban Erdélyben a turistaérkezések
száma 67,6%-kal, a vendégéjszakáké
pedig 64,4%-kal magasabb volt, mint
az előző év azonos időszakában. A növekedés az országos átlagnál (62,5%,
illetve 56%) magasabb, ugyanakkor
a turistaforgalom még mindig jelentősen, 28%-kal elmarad a koronavírus-járvány előtti utolsó, 2019-es
nyári idénytől. Ugyanebben a periódusban a turisztikai szálláshelyek
kapacitáskihasználtsága1 28,8%-os
volt, amely ugyancsak magasabb
érték, mint az előző év hasonló időszakában (23,3%).

A két magyar többségű székely megyében
is nőtt a turistaforgalom, méghozzá az erdélyi
és országos átlagnál jóval nagyobb mértékben: az előző évhez képest a 2021. május és
október közötti időszakban 74,7%-kal több
vendégéjszakát regisztráltak Székelyföldön.
2021. május–október közötti időszak
Erdélyben
A hivatalosan bejegyzett turisztikai fogadóegységek 2.611.388 turistaérkezést regisztráltak 2021. május és október között
Erdélyben, ami 1.052.911 fővel (67,6%-kal)
magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A vendégéjszakák száma ugyanebben
a periódusban 5.578.650 volt, ami 2.185.266tal (64,4%-kal) több, mint a 2020-as nyári
szezonban. Egy turista átlagosan 2 napot töltött egy erdélyi szálláshelyen a nyári időszakban. Országos összehasonlításban Erdély a
romániai vendégéjszakák kevesebb mint kétötödét adta (37,1%).
A koronavírus-járvány nagyon negatívan
érintette az előző nyári szezon erdélyi turistaforgalmát, ami a járvány előtti szint felére
esett vissza, annak ellenére, hogy a 2020 tavaszi koronavírus-járvány miatt bevezetett
korlátozások feloldása után újraindult a turizmus. A 2021-es nyári szezont az előző évhez
képest kevésbé érintették korlátozások, és az
utazástól való tartózkodás is enyhült, így a turistaforgalom jelentősen növekedett az előző
évhez képest, viszont továbbra is a járvány
előtti szint alatt maradt. 2021-ben a vendégéjszakák száma még mindig 28%-kal elmarad a 2019-es szinttől. Ez valamivel nagyobb csökkenés, mint az országos átlag
(-24,9%). Az erdélyi régiók közül 2019-hez
viszonyítva a legnagyobb – 30%-ot meghaladó – visszaesés a Bánságban, illetve a
közép-erdélyi régióban volt, a legkisebb a
Partiumban (-19,1%).
A nyári időszakban az erdélyi turistaforgalom nagy részét, a turistaérkezések 39,3%-át
és a vendégéjszakák 34,6%-át a dél-erdélyi
megyékben regisztrálták. Brassó megye továbbra is nemcsak Erdély, de az egész ország
egyik leglátogatottabb megyéje, egymaga
adta az ország teljes turistaérkezéseinek 9%át a nyári idényben. További 17,3%-kal járult
hozzá az erdélyi vendégéjszakák számához a
két közép-erdélyi megye (Kolozs és Maros),
valamint 17%-kal a Partium és 15,2%-kal a
Bánság.
Az erdélyi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága a nyári szezonban 28,8%-os volt,
amely elmarad az országos átlagtól, viszont
magasabb az előző év azonos időszakában regisztrált értéknél. A mutató a partiumi régióban a legmagasabb, 35,9%-os aránnyal, míg
Észak-Erdélyben a legalacsonyabb (20,7%).
2021. május–október közötti időszak
Székelyföldön
Székelyföldön a nyári szezonban 176.176
turistaérkezést (amiből 79.212 Kovászna, illetve 96.964 Hargita megyében) és 540 392

vendégéjszakát (323.350 Kovászna, illetve
217.042 Hargita megyében) regisztráltak. Az
előző év azonos időszakához viszonyítva ez
az erdélyi átlagnál jóval magasabb, 80,1%-os
növekedést jelent a turisták, valamint 74,7%os növekedést a vendégéjszakák számában.
A két székelyföldi megye közül a mérsékeltebb növekedés Kovászna megyében volt
(59,7% a vendégéjszakák számában), miközben Hargita megyében több mint duplájára
nőtt a forgalom (103,2%).
Ezzel Székelyföld a teljes erdélyi turistaérkezések 6,8%-át és a vendégéjszakák
9,7%-át adta, ami enyhe bővülést jelent az
előző évekhez mérve.
Növekvő tendenciát mutatott a székelyföldi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága
is. Ez az érték a 2021-es szezonban 31,6%,
míg egy évvel korábban 26,6% volt. A mutató Kovászna megyében az erdélyi megyék
közül továbbra is kiemelkedő, 40,1%-os, miközben Hargita megyében az előző évi
17,8%-ról 24,1%-ra növekedett.

Szolgáltatás
– Üzleti ajánlat

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos
betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor
Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (14342-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú
BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni a
Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128310-es telefonszámon. (66202-I)

2021. május–október közötti időszak
a Partiumban
A másik, jelentős arányban magyarok lakta
erdélyi, a Bihar, Szatmár és Szilágy megyékből összesített partiumi régióban az erdélyi
átlagnál magasabb növekedést regisztráltak:
357.913 turistaérkezést és 946.557 vendégéjszakát. Ez továbbra is elsősorban a kiemelkedő Bihar megyei vendégforgalomnak
köszönhető, amely a régió vendégéjszakáinak
80%-át adja.
Az előző év nyári időszakához viszonyítva
a régió turisztikai forgalmának növekedése
77,1% a turistaérkezések és 67,3% a vendégéjszakák számában. A szálláshelyek kapacitáskihasználtsága (35,9%) növekedett a
régióban az előző évhez viszonyítva, az erdélyi és országos átlag fölött van.
2021. május–október közötti időszak
Közép-Erdélyben
Az elmúlt nyári időszakban a két középerdélyi megyében (Kolozs és Maros) volt a

ÚJ DROGÉRIA A VÁROSBAN!
A DERMA BEAUTY
DROGÉRIÁBAN

minőségi táplálékkiegészítők, vitaminok, krémek,
dermokozmetikumok állnak rendelkezésükre.
Hétfőtől péntekig 8-18 óra között tapasztalattal,
jó tanácsokkal és kedvességgel várjuk/látjuk el
önöket. Január 12-15. között ajándék jár minden
vásárlónak. Cím: Gheorghe Marinescu utca 66.
szám, November 7. negyed (a körforgalomnál,
a Pofte vendéglő mellett). Tel. 0755-646-070.
(sz.-I)

legjelentősebb vendégforgalom-növekedés.
A turistaérkezések száma 495.163 (ami
78,4%-kal több, mint egy évvel korábban), és
a vendégéjszakák száma 965.252 volt (ami
82,5%-os növekedést jelent).
Ugyanakkor a régióban az erdélyi átlagnál
magasabb a szálláshelykapacitás-kihasználtság mértéke is: 30,9% (Kolozs megyében
28%, Maros megyében pedig 34,7%). Ezek
az értékek az előző évhez viszonyítva ebben
a régióban is jelentős növekedést mutatnak.

1
Ez a mutató a turisztikai fogadóegységek
férőhelyeinek kihasználtságát mutatja. Egy
adott időszakban regisztrált vendégéjszakák
és a rendelkezésre álló működő férőhelyek
számából (kapacitás) számoljuk. A működő
férőhelyek száma nem tartalmazza az ideiglenesen bezárt egységek férőhelyeit, ezért a
koronavírus-járvány ideje alatt a turisztikai
kapacitás is csökkent.

KLARA javasasszony 100%-ban megoldja a hozzá fordulók
problémáját, feloldja a kötést és az átkot, gyógyítja az
alkoholizmust,
depressziót,
impotenciát,
epilepsziát,
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és nyereséget
hoz a házhoz, szétvált családokat újból összehoz, tarotkártyából
megnézi a múltat, jelent és a jövőt, bármilyen egyéb
problémában is segít.
Köszönetnyilvánítások:
Anica Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével egyévnyi távollét után; Marian Ákosfalváról
hálás, mert fia kigyógyult az alkoholizmusból, a depresszióból, és
jó útra tért; Gergely Nyárádszeredából köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, és
megismerkedett élete szerelmével; Antonela Ernyéből
köszönetet mond, mert megszabadult a családi átoktól és ismét
boldogok; Irén férje Vásárhelyről az epilepsziából gyógyult ki; Cristian Dicsőből hálás,
mert újra együtt van kedvesével.
Tel. 0742-450-214, Klara látnok. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0771-653-905. (sz.-I)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás Marosvásárhelyen, a nagyállomás kör-

nyékén. Tel. 0770-740-911. (14496-I)

MINDENFÉLE

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt ke-

resünk. Érdeklődni a 0744-559-018-

as telefonszámon. (14390-I)

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

munkát és bármilyen javítást. Tel.

0767-837-782. (14480)

VÁLLALUNK: benti munkát, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást. Tel. 0755-654-115. (14480)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-

tást vállalok. Tel. 0755-825-502.

(14446-I)

VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERE-

LÉST vállalok. Tel. 0746-638-960.

(14470-I)

IDŐS hölgy mellé gondozót keresek

a Szabadság negyedbe. Tel. 00-36-

20-9749-955 vagy 0728-194-039.

(p.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk január
12-én

BENEDEKFI

ILONÁRA

szül. Kovács halálának ötödik

évfordulóján. Férje, Tibi, gyerme-

kei: Csongor és Levente, menye,
Angi és unokája, Ryan. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

ére, amikor 20 éve a kegyetlen halál

elragadta az élni akaró

MIHÁCZ ERZSÉBETET

Emlékét

őrzi

férje,

gyermekei,

menye és unokái. (14447)

Az idő múlhat, telnek az évek,

aki szívből szeretett, nem feled el

téged.

lálának 12. évfordulóján. Szép

emlékét őrzöm egy életen át. Bánatos felesége, Ica. (14471-I)

retett édesapa, férj, gyermek, test-

OLTEAN MÁRIÁRA

vér, rokon és ismerős,

halálának 8. évfordulóján.

DAKI LÁSZLÓ

Emlékét őrzi Tünde, Ati, Noémi, Ani,

53 éves korában elbúcsúzott tő-

Doru és testvére, Nuci, valamint

lünk.

családja. Nyugodj békében! (14479)

Temetésére 2022. január 12-én,

szerdán 13 órakor kerül sor a ma-

rosszentgyörgyi

temetőben

szertartás szerint. Emlékét szí-

de fáj, ha látom könnyetek.

vünkben őrizzük.

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,

mert én már Istennél vagyok.”

A gyászoló család. (14488-I)

Fájó szívvel emlékezünk

DEÁK LEVENTÉRE,

a szeretett gyermekre, testvérre,

Leírhatatlan fájdalommal veszünk végső búcsút

édesapára, akit 2020. január 12-én

DR. KELEMEN ATILLA

magához szólított a Jóisten.

Szívünkben mindörökké él. Akik is-

merték és szerették, gondoljanak Rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Bánatos szülei, lánya, Csenge, testvére, Tünde és családja.
(14476)

Nincs már velünk édesapánk.

Az élet csendesen megy tovább,

de a fájdalom elkísér egy életen

Fájó

szívvel

emlékezem

GHEORGHIŞOR ZOLTÁNRA ha-

lálának 12. évfordulóján. Lánya,

Hajnika és Wili. (14471-I)

érted,

állatorvostól,

a felbecsülhetetlen értékű embertől, akinek erkölcsi és szak-

mai hozzáállása felülmúlhatatlan volt.

Mélységesen sajnáljuk az országosan és nemzetközileg elis-

mert kollégánk és mentorunk elvesztését, aki hozzájárult a ro-

mániai

állatorvosi

szakma

megreformálásához,

volt

parlamenti és európai parlamenti képviselő, nemzeti és nem-

Ezen a napon minden más.

át.

(a

nagy kórház mögött), református

„Ha rám gondoltok, köztetek leszek,

Fájó
GHEORGHIŞOR ZOLTÁNRA ha-

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

Fájó szívvel emlékezünk

des! (14495)

Fájó szívvel emlékezem férjemre,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, barát, jó ismerős,
DR. KELEMEN ATILLA
válogatott kosárlabdázó, akadémikus, állatorvos, válogatott fogathajtó, fogathajtó bíró, nemzetközi kutyabíró, az országos vadászegyesület alelnöke, politikus,
életének 74. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése január 12-én, szerdán 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (14482-I)

Fájó szívvel emlékezünk január 12-

szerettei közül.

11

szívünk
drága

felzokog

édesapám,

GHEORGHIŞOR ZOLTÁN, halálod 12. évfordulóján. Örökké sze-

retünk és nem feledünk. Lánya,

Cica, férje, István. (14471-I)

Marosszentanna község

nyilvános lakossági konzultációt hirdet a „P.U.Z. Sântana Sud”
helyi településrendezési terv megvitatására, amely a Marosszentannai Polgármesteri Hivatalban, a Malom utca 26. szám
alatt kerül megszervezésre 2022. január 25-én 13 órától.
A dokumentáció megtekinthető a polgármesteri hivatalban a
január 12–25. periódusban, munkanapokon 10-12 óra között és
a polgármesteri hivatal honlapján: https://www.sintana.ro.
A tervvel kapcsolatos észrevételeket január 25-ig a polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.

Gyertyák lángja őrizze emlékedet,
drága
tatám,
GHEORGHIŞOR ZOLTÁN, halálod 12. évfordulóján. Bánatos
unokája, Noémi, férje, Attila és
dédunokája, Roli. (14471-I)

Kibuggyanó könny lehetnél,
de mindig visszatartalak,
most becsukom a szemem,
hogy lássalak.
Szívemben örök szeretettel
emlékezem
édesapámra,
GHEORGHIŞOR ZOLTÁNRA halálának 12. évfordulóján. Lánya,
Edit és Csaba. (14471-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, anyatárs, rokon, jó barát
és szomszéd,
MÁTÉ IBOLYA
életének 77. évében türelemmel
viselt szenvedés után megpihent.
Drága halottunkat 2022. január
14-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi
református
temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (14487-I)

zetközi kutyabíró és fogathajtó bíró, neves szervezetekben

vett részt, nehéz problémákat oldott meg nagy hozzáértéssel.

Gyászoljuk DR. KELEMEN ATILLÁT és őszinte részvétünket
fejezzük ki a gyászoló családnak.

Az Isten nyugtasson békében, nemes lélek!

Mély hálával: a Maros Megyei Állatorvosi Kamara. (22938-I)
Megrendülve értesültem DR.

Fájdalommal tudatjuk, hogy
CSIZMADIA ALBERT

életének 70. évében elhunyt. Te-

metése január 13-án, csütörtö-

kön

13

órakor

lesz

nyárádgálfalvi temetőben.

a

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Gyászoló szerettei: lánya, fia és
azok családtagjai. (14493)

DR. KELEMEN ATILLÁTÓL, az

parlamenti

képviselőjétől. Részvétünket és

együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló
ákosfalvi

családnak.

községi

szervezete. (sz.-I)

közéleti

vezetőként,

politikusként

végzett munkája példamutató
volt.

Európai

képviselőként
nyitó

parlamenti

végzett,

munkája

utat

örökké

emlékezetes marad. Részvétem
gyászoló családjának. Vincze
Loránt,

az

RMDSZ

európai

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal búcsúzunk
egykori

Szakemberként,

parlamenti képviselője. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

RMDSZ

KELEMEN ATILLA elhunytáról.

Az

RMDSZ

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2022. január 7-én drága

halottunk,
született

metésén

CSENTERI

JÁNOSI

részt

MÁRIA

MÁRIA

vettek,

te-

fájdal-

munkban osztoztak. A gyászoló
család.
(p.-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel januárra, ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére!
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

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

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

KÖZLEMÉNY

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy kérvényezte a környezetvédelmi engedélyt „a 153-as megyei út egy szakaszának a
felújítása Szászrégen – Nyárádremete – Szováta
vonalon (Szászrégen – Nyárádremete szakaszon)” projekt számára, amelyet Maros megyében, Petele község, Petele falu külterületén és
belterületén; Alsóbölkény községben, Alsóbölkény falu és Szásznádas falu külterületén, belterületén; Alsóköhér község, Alsóköhér falu és
Felsőköhér külterületén, belterületén és Nyárádremete községben, Nyárádremete falu külterületén és belterületén javasol kivitelezésre.
A projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti
székhelyén hétfőnként 9–15 óra között és keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint a projekt
megrendelőjének Marosvásárhely, Győzelem tér
1. sz. alatti székhelyén naponta 8–16 óra között.

Az érdekeltek észrevételeiket a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyére (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz.) juttassák el
hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–
12 óra között.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Ovidiu Georgescu
ALELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

