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Senkit sem hagynak megfagyni

Negyvennégy hajléktalan
kért szállást a menhelyen
Toxikoma
– filmvetítés
és beszélgetés
Január 27-én, csütörtökön 17 órától
várják az érdeklődőket a Kultúrpalota
kistermébe a Toxikoma film vetítésére. A vetítést beszélgetés követi a
filmről és annak fő témájáról, a függőségről.

____________5.
Olcsó autó
nem, luxusautó
annál inkább...

Fotó: Nagy Tibor

Mínusz húsz fokos csikorgó hidegben, amikor minden
csonttá fagyott, jól fűtött szobában lenni a legkellemesebb dolog a világon. Ilyenkor esik a legjobban az otthon
melege, s válik még barátságosabbá a benti környezet. Mit
érezhetnek azok az emberek, akik az utcán élnek, akik
nem tapasztalhatnak meg egy barátságos szobát, nincs
ahová lehajtaniuk a fejüket, s az utcákat kell róniuk nap
mint nap a fogcsikorgató hidegben, farkasszemet nézve a

fagyhalállal? Mit tesz Marosvásárhely önkormányzata
annak érdekében, hogy enyhítsen a hajléktalanok megpróbáltatásain? – kérdeztük Andreia Morarut, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatóságának
vezetőjét.

Mezey Sarolta
(Folytatás a 4. oldalon)

Egyre több gyártó panaszkodik, hogy
esnek az eladásai, sorra zárja be a
gyárakat, és még a kibocsátásra is
oda kell figyelnie, ha nem akar óriási
büntetéseket fizetni. Utóbbi érdekében
egyre több szűrőrendszert kell az autóba építeni, amelyek feljebb tolják a
gépkocsi árát. Ezért pedig további vevőket veszítenek el a márkák.

____________7.

Homo ludens
Kaáli Nagy Botond
Élesedik a helyzet az ukrán–orosz határon, legalábbis ezt mondják.
A komolyan vehető média és az álhírgyártó, kattintásvadászó szellemportálok egymást felülírva riogatnak, hogy háború lesz, az oroszok lerohanják Ukrajnát, a baj hozzánk is átgyűrűzik, mi az hogy, hiszen
tamponzóna vagyunk, gyűlögetnek már nálunk is a nyugati katonák
és felszerelések, meglesz ennek a böjtje, ajjaj. Máshol meg nyugtatgatni próbálnak, hogy dehogy lesz minálunk háború, hiszen a nyugati
erők csak akkor szólhatnak bele egy konfliktusba, ha a katonai tömb
egyik országát éri támadás, Ukrajna pedig nem tartozik ehhez a klubhoz. Persze, ezt tudja az orosz, biztosan ezért (is) feni rá a fogát – teszik hozzá. A nemzetközi sajtó nagyjából objektív része nagyjából
objektíven tudósít, leadja, hogy az oroszok elmondták, nem akarják
megtámadni az ukránokat, majd hozzáteszi, hogy az amerikaiak ezt
nem igazán hiszik, ezért belengettek egypár esetleges, állítólag komoly
szankciót arra az esetre, ha mégis, és csapatkivonást követelnek a határról, amit az orosz nyilván nem fog végrehajtani, mert akkor ő marad
a kisebb vödörrel a homokozóban. Megy a húzd meg, ereszd meg, miközben mindnyájan tudjuk, hogy a háború mint olyan ma már nem
tűnik fel rutinszerűen az emberiség hétköznapjaiban, már nem megoldást jelent, hanem problémát, hiszen a világgazdaság anyagalapúból tudásalapúvá vált, és mára az emberiség nagyon nagy hányada
egyszerűen elképzelhetetlennek tartja a háborúskodást. Ahogyan azt
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Patkányok helyett az Abszint
26., szerda

A Nap kel
7 óra 53 perckor,
lenyugszik
17 óra 17 perckor.
Az év 26. napja,
hátravan 339 nap.

Ma VANDA és PAULA,
holnap ANGELIKA, ANGÉLA
napja.
ANGELIKA: latin melléknévből önállósult, jelentése: angyalhoz hasonló.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. január 25.

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

1 EUR

4,9440

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,3816
1,3716
258,9166

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata biztonsági okok miatt a január 27én, csütörtökön 18.30 órára tervezett A
Patkányok című előadása helyett az Abszint című
produkcióját tűzi műsorra.

A már megvásárolt jegyek előzetes helyfoglalással felhasználhatók az Abszint című produkcióra, vagy az idei
évad végéig bármely (azonos értékű jeggyel rendelkező)
előadás alkalmával. A közönség részvételi szándékát január 27-én reggel 8 óráig a secretariat@teatrunational.ro
címen jelezheti.
A jegyek értékének visszaváltására január 31-ig van lehetőség, írásbeli igénylés, valamint a megvásárolt jegyek
felmutatásával. Az online vásárolt jegyek esetében a kér-

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
Télűző – a téli ünnepkör szokásai

Január 26-án este 7 órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében látható a Télűző című előadás, amely a téli
ünnepkor szokásait eleveníti fel. Belépés a járványügyi korlátozásoknak megfelelően. Előzetes regisztráció szükséges
a 0757-059-594-es telefonszámon.

Projekteket várnak az adományozói
körre

A Marosszéki Közösségi Alapítvány közösségi életet javító
projekteket vár a 10. marosvásárhelyi adományozói körre,
amelynek költségvetése 7500-10.000 lej között van. Egy
szervezet csak egy tervvel jelentkezhet az alapítvány honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével, illetve a tervek feltöltésével. Jelentkezési határidő 2022. február 6-a,
vasárnap éjfél. A beküldöttek közül az alapítvány zsűrije kiválasztja az adományozói körre javasolt három támogatandó projektet, a nyerteseket legkésőbb február 20-ig
e-mailben és telefonon értesítik a szervezők. A három kiválasztott szervezet egy-egy nagykövetet kell válasszon, aki
ismerteti a támogatókkal a projektet. Az érdeklődők bővebb
tájékoztatást kaphatnak a palffyzsofia@fcmures.org e-mailcímen és a 0728-087-123-as telefonszámon.

Lehet jelentkezni
az Agrárakadémiára

Február 26-án 10 órától a mezőbándi kultúrotthonban tartják
meg az idei első Agrárakadémiát, ahol a szakemberek a
mezőgazdaságban dolgozókat tájékoztatják az aktuális
munkálatokról, a támogatási és pályázati lehetőségekről. A
járványügyi helyzet miatt a rendezvényre kizárólag oltási
igazolással lehet jelentkezni; a helyek száma korlátozott,
ezért előzetes regisztráció szükséges a 0742-372-141 telefonszámon vagy a mietsajtoiroda@gmail.com e-mail-címen.
Jelentkezni február 20-ig lehet.

Bevetésen a hegyimentők

Az állami ünnep miatti hosszú hétvégén a Maros Megyei
Speciális Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat csapatai kilenc
balesetnél helyszíneltek: háromnál a Kelemen-havasokban,
hatnál a Görgényi-havasokban, a szovátai sípályán. A hegyekben 1400 méter felett továbbra is lavina-, illetve a megfagyott hóréteg miatt csúszásveszély van, a hideg miatt
fennáll a fagyásveszély lehetősége, ezért a turisták kerüljék
a hosszabb és fizikailag megterhelő gyalogtúrákat, és előzetesen értesítsék a hegyimentőket a megteendő útvonalról.

SMS-ekkel támogathatják
a Solidaris Egyesületet

A Telefonos Szeretetszolgálatot működtető marosvásárhelyi
Solidaris Egyesület ingyenes szállást biztosít betegeknek
és hozzátartozóknak Marosvásárhelyen és Kolozsváron. A
kórházak mellett található, teljesen felszerelt, fűtött szobákat
közösségi összefogással tartotta fenn az egyesület az
utóbbi négy évben, ezért egy SMS elküldésével havi 4 euróval bárki támogathatja a menedékszobák működtetését.
Az SMS-szám: 8864.

20.000 lejes büntetés
magánrendezvényért

Január 22-én a rendőröket értesítették, hogy egy marosvásárhelyi bárban az egészségvédelmi előírások ellenére
nagy létszámú rendezvényt tartanak. A helyszínen kiderült,
hogy magánrendezvényről van szó, amelyen mintegy 120
személy vett részt. Az esemény két szervezőjét 20.000 lejre
bírságolták.
Hírszerkesztő: Vajda György

vényt és a kérvényhez csatolt megvásárolt jegyet – fotózott
vagy szkennelt formában – a secretariat@teatrunational.ro
címre lehet benyújtani. A jegypénztárnál vásárolt jegyek
értéke személyesen, a színház jegypénztárában, hétköznapokon 9–18 óra között igényelhető vissza.
Abszint – Írta és rendezte: Olt Tamás
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata és a kaposvári Csiky Gergely Színház közös produkciója.
Szereplők: Sebestyén Aba, Berekméri Katalin, László
Csaba, Tollas Gábor. Díszlettervező: Pintér Réka; jelmeztervező: Lakatos Márk; koreográfus: Gulyás Anna; jelmeztervező asszisztens: Moldován Orsolya; zenei vezető:
Apostolache Kiss Zénó.
A 12 éven felülieknek ajánlott,
román felirattal követhető előadás
változatlan időpontban, január 27én, csütörtökön 18.30 órától a
Színház Kistermében tekinthető
meg. Az előadás a járványügyi
szabályozások miatt korlátozott
számú férőhellyel és a járványügyi intézkedések szigorú betartásával történik. Jegyek a színház
nagytermi jegypénztárában (nyitvatartás hétköznapokon 9–18 óra
között, telefonszám: 0365 806
865), a helyszínen előadás előtt
egy órával, valamint online a Biletmaster oldalán válthatók:
https://teatrunational.biletmaster.ro/hun/Event/44003489/Abszint.
Megértésüket köszönjük!
PR-titkárság

Megjelent a Helikon második januári száma
Megjelent a kolozsvári Helikon második januári,
2022/2-es lapszáma, benne Wirth Imre A név kátyú, vaddisznódagonya, omladék, szerelem című prózasorozatának
20. része, valamint Demeter Zsuzsa Kolozsvár felett az ég
című, Bálint Tibor halálának 20. évfordulójára emlékező
vezércikke.
Interjút Szenkovics Enikő közöl Doina Ruşti prózaíróval, amely a szerző A malom fantomja című regénye fordításának kíséretében olvasható. Továbbá verset közöl
Balázs Imre József, Ferencz Imre, Gerber Erika és Molnos
Lajos, prózát Márton Evelin és Szondy-Adorján György,
tanulmányt Mózes Huba. A Ráolvasásban Patak Márta ír
Gyulai Pálról.
A Pavilon 420-ban Horváth Benji A világ(vége) rövid
története című esszéje olvasható, prózát Benkő Imola Orsolya és Holló Dániel, verset Télffy Ármin közöl. A Kinematográfban Jakab-Benke Nándor kritikája olvasható a

Külön falka című filmről, a Theátrumban Dimény Patrícia
színikritikája a Kolozsvári Állami Magyar Színház Hamlet-feldolgozásáról.
Kritikát Fried István közöl Markó Béla A haza milyen? című kötetéről. Fülszöveget Ungvári SzendeEtelka jegyez Papp Katalin Kés a párna alatt című
kötetéről, valamint Szalló Tünde ír Bertóti Johanna Almából ki, körtébe be című kötetéről. Az Amplitúdóban
Jakabffy Tamás rövid esszéje olvasható Johnny Răducanu zeneművészetéről, az Artefaktumban Barazsuly
Viktória Adrienn ír Darvay Tünde 5 O’Clock Tea című
kiállításáról, amelynek anyagával a jelenlegi lapszámot
illusztrálták.
A lapszám teljes tartalomjegyzéke az alábbi hivatkozáson érhető el:
h t t p s : / / w w w. h e l i k o n . r o / w p - c o n t e n t / u p l o a d s /
2022/01/Helikon-2022-02-00.indd-tartalom.pdf

Jó napot! Megjöttem...
A világnak szüksége van modellekre: olyan emberekre, akik létükkel valamilyen módon jobbá, gazdagabbá teszik az életünket. Ha alaposan megvizsgáljuk
a környezetünket, rájöhetünk arra, hogy vannak olyan
emberek körülöttünk, akiket nem sorolnánk rögtön a
példaképeink közé, annak ellenére, hogy igencsak kiérdemelnék. Ilyen a marosvásárhelyi Szélyes Ferenc

RENDEZVÉNYEK
Tündöklő világ

Január 28-án, pénteken 17 órától a szászrégeni Petru
Maior városi könyvtár nagytermében (volt T Klub) Tündöklő világ címen a 125 éve született Tamási Áron íróra
emlékeznek. A magyar kultúra napja alkalmából szervezett előadáson fellépnek Kilyén Ilka és Ritziu IlkaKrisztina színművészek és a marosfelfalusi Bíborka
néptánccsoport. Szervező a Kemény János Művelődési Társaság. A belépés díjtalan. A helyek száma a
járványügyi helyzet miatt korlátozott, az egészségvédelmi szabályok betartása kötelező.

Újra műsoron A doktor úr

Január 28-án 18 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata újra műsorra tűzi Molnár Ferenc-Kellér Dezső-Zerkovitz Béla A doktor úr című zenés
vígjátékát. Rendező Keresztes Attila. Jegyeket a Nemzeti

Jászai Mari-díjas színművész is. Nemcsak munkásságáért, hanem a mikházi Csűrszínház létrehozásáért is,
amiért nemrég vitézzé avatták. Emlékekről, kultúrateremtő és hagyományőrző munkájáról faggajuk őt, miközben élete fontosabb helyszíneit is végigjárjuk.
Követhető a műsor szerda este 9 órától az Erdély
TV képernyőjén és YouTube-csatornáján.
Színház nagytermi jegypénztáránál hétköznapokon 9 és
18 óra között (telefonszám: 0365-806-865), a helyszínen
előadás előtt egy órával, valamint a Biletmaster oldalán
– https://teatrunational.biletmaster.ro/.../440694/A-doktorur – lehet vásárolni.

Tóth István kiállítása
a Bernády Házban

Újra a marosvásárhelyi közönség elé lép a hazai fotómozgalom jeles nagyváradi képviselője, Tóth István. A
Marx József Fotóklub, a Bernády Ház és a nagyváradi
Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület rendezte kiállítás
január 26-án, szerdán 17 órakor nyílik meg a Bernády
Házban. A fél évszázada ismertté vált fotóművész Tetten ért pillanatok címmel mutatja be válogatott képanyagát. Munkásságát Bálint Zsigmond fotóművész
méltatja a jubileumi tárlaton. A megnyitón fellép Thurzó
Sándor József nagyváradi brácsaművész, aki magyar
szerzők műveit adja elő.
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Nem emelkedtek jelentősen a fertőzésszámok
Nem emelkedett jelentősen a múlt heti csúcsokhoz
képest, így kedden sem haladta meg a húszezret az
egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek
száma, az egészségügyi miniszter pedig úgy vélekedett, hogy az országban február közepén tetőzhet
a járvány mostani, ötödik hulláma.

A stratégiai kommunikációs törzs keddi jelentésében szereplő 19 685 új fertőzött csaknem 60 százalékkal meghaladja
az utóbbi két hét átlagát, amiből arra lehet következtetni, hogy
továbbra is emelkedik a járványgörbe, de nem annyira meredeken, mint egy héttel korábban, amikor a napi esetszám még
két és félszerese volt a kéthetes mozgóátlagnak. Az esetszámok ingadozását azonban nagymértékben befolyásolja a kiértékelt tesztek mennyisége is, amelynél a találati ráta (a
pozitív eredmények aránya) már a harminc százalékot is meghaladja. Kedden alig több mint 60 ezer tesztet értékeltek ki,
míg egy héttel korábban csaknem 90 ezret.
A kórházi kezelésre szorulók száma egyre gyorsabban
emelkedik, de továbbra sem olyan ütemben, mint a fertőzötteké: az utóbbi hét napon csaknem 70 százalékkal nőtt a
Covid-beutaltak száma, kedden meghaladta a hétezret. A kórházakban koronavírussal kezelt kiskorúak száma továbbra is

az átlagosnál gyorsabban növekszik: egy hét alatt 85 százalékkal (643-ra) emelkedett.
A romániai kórházakban 650 súlyos állapotban lévő koronavírusos beteg részesül intenzív terápiában, 33 százalékkal
több, mint múlt kedden.
A keddi jelentés szerint az utóbbi 24 órában 44 fertőzött
halt meg: ez 15 százalékkal haladja meg a kéthetes mozgóátlagot, amely a járvány korábbi hullámaihoz képest sokkal kisebb mértékben és lassúbb ütemben (az utóbbi tíz napon
29-ről 38-ra) emelkedett.
Alexandru Rafila egészségügyi miniszter azzal számol,
hogy február 10-15. után már csökkenni fognak a napi esetszámok, és márciustól lazítani lehet a járványügyi intézkedéseken, addig azonban még egy nehéz időszak következik. A
tárcavezető szerint az omikron vírusvariáns annyira fertőző,
hogy „szinte lehetetlen” elkerülni a fertőzést. Bár nincs annyi
súlyos eset, mint a járvány előző hullámai idején, most az
okoz fennakadást az egészségügyi ellátásban, hogy az alkalmazottak is megfertőződnek. Több kórházban fertőzési góc
alakult ki: a személyzet és más betegségekkel kórházba került
páciensek is elkapták a koronavírust, a karanténba küldött kórházi alkalmazottakat helyettesítőkkel kell pótolni. (MTI)

Balázs Imre József, Jánosi Andrea és Kató Emőke kapja
idén az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat
Irodalom kategóriában Balázs Imre József költő,
irodalomkritikus, szerkesztő, irodalomtörténész;
képzőművészet kategóriában Jánosi Andrea grafikus, illusztrátor; előadóművészet kategóriában
Kató Emőke színművész kapja idén az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat – közölte szombaton
az RMDSZ.

Az RMDSZ és a szövetség Communitas Alapítványa által
alapított, idén tizedik alkalommal kiadott díjat hagyományosan a magyar kultúra napján adják át, de az RMDSZ – akárcsak tavaly – a koronavírus járvány miatt idén is az ünnepi
könyvhétre halasztotta a ceremóniát.
„A díjátadó nem ragaszkodik a magyar kultúra zord januári
napjához – ha a járvány ki is túrja, helyet követel magának
egy szebb nyári napon, a kolozsvári ünnepi könyvhéten” –
idézte a közlemény Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Facebook-bejegyzését.

A közlemény idéz a díjazottak méltatásából is. A Balázs
Imre Józsefet laudáló Keszeg Anna azt hangsúlyozta, hogy
eddigi elismerései mögött tizenegy verseskötet áll, tizenegy
kötetnyi értekező próza, öt kritikai-szerkesztői munkához kapcsolódó és hat olyan kötet, amely az irodalomtörténészi munkát reprezentálja.
A Jánosi Andreát méltató Szuszámi Zsuzsa kiemelte:
„művészi tevékenysége nemcsak könyvek illusztrálásában
érhető tetten, hanem a Napsugár magazin rajzaiban, a reklámgrafika, a könyvborító-tervezés és az oktatás terén is”.
Alakjai, figurái sajátossá, állandóvá, felismerhető védjeggyé
váltak.
A Kató Emőke kolozsvári színésznőt laudáló Visky András
megállapította: „lehetetlen beskatulyázni, szétvetne minden
dobozt, mert nem a felismerhetőség kényelmére vágyik,
hanem a még nem tapasztaltra: hogyan lehetnék az, aki még
sohasem?” (MTI)

A romániaiak többsége támogatja, hogy további
NATO-csapatokat telepítsenek az országba
Egy friss közvélemény-kutatás szerint a romániaiak
csaknem kétharmada úgy értékeli, hogy Oroszország fenyegetést jelent Románia számára a mostani
ukrajnai feszültségek közepette, több mint ötven
százalékuk pedig egyetért azzal, hogy a NATO csapatokat küldjön Romániába és más kelet-európai
országokba.

A térség biztonsági helyzetével kapcsolatos felmérést a
G4Media hírportál rendelte az Avangarde szociológiai intézettől, az elmúlt hét végén végzett telefonos kutatás eredményét pedig hétfőn tette közzé.
A megkérdezettek 42 százaléka vélte úgy, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, 29 százaléka pedig ezt kizártnak
tartotta, a többiek nem foglaltak állást. Arra a kérdésre, hogy
egy esetleges háború másokat is fenyeget-e, a megkérdezettek
43 százaléka azt valószínűsítette, hogy a háború továbbterjed
Európában, 36 százalékuk pedig úgy vélte, hogy megmarad a
két fél közti konfliktus szintjén.
A válaszadók 10 százaléka legitimnek, 65 százaléka viszont
illegitimnek tartana egy Ukrajna elleni orosz inváziót, ha
pedig ez bekövetkezik, 43 százalékuk helyeselné, 33 százalékuk pedig ellenezné, hogy a NATO katonailag beavatkozzon
a konfliktusba.

A felmérés szerint a románok többsége nem tartja jogosnak
azt az orosz elvárást, hogy a NATO vonuljon ki Kelet-Európából, és adjon garanciákat arra, hogy Ukrajna nem lesz tagja
a szövetségnek, míg 20 százalékuk egyetért ezzel. A megkérdezettek 64 százaléka vélte úgy, hogy Oroszország fenyegetést
jelent Románia számára, 21 százalékuk pedig nem tart ettől.
A megkérdezettek 53 százaléka egyetért azokkal a bejelentésekkel, miszerint az Egyesült Államok és Franciaország is
kész (további) csapatokat küldeni Romániába, 18 százalékuk
helyteleníti ezt. Hasonló arányban (56 százalék 19 százalék
ellenében) támogatják azt, hogy a NATO növelje katonai jelenlétét általában a kelet-európai térségben az ukrán határokon
kialakult feszült helyzet miatt.
A kutatás arra is kitért, mennyire bíznak a románok abban,
hogy vezetőik helyesen kezelik a válságot, ha Oroszország
megtámadná Ukrajnát. A felmérésben Klaus Iohannis államfő
alulmaradt Nicolae Ciucă miniszterelnökkel, tartalékos tábornaggyal szemben, aki politikai karrierje előtt vezérkari főnöki
tisztséget töltött be a hadsereg élén. Ciucă esetében (40-39
százalék arányban) valamivel többen feltételeznek helyes reagálást, Iohannis esetében viszont (46-33 százalékos arányban) többen gondolják úgy, hogy nem kezelné megfelelő
módon a konfliktushelyzetet. (MTI)

Az uniós főmegbízott szerint

Nem fenyeget azonnali veszély Ukrajnában
Az EU nem tart azonnali támadástól Ukrajnában,
ezért nem is rendeli haza az ott szolgálatot teljesítő
diplomatáit – nyilatkozta Josep Borrell főképviselő
az uniós külügyminiszteri tanács ülését követően.

Az Európai Unió nem követi az Egyesült Államok példáját,
és nem rendeli haza a diplomatáit Ukrajnából. Ezt az unió főképviselője közölte, miután az uniós külügyminiszterek az
amerikai kollégájukkal tartottak videókonferenciát. Az Egyesült Államok a saját diplomatáit Ukrajna elhagyására szólította
fel.
„Meghallgattuk Blinken minisztert, és azt hiszem, nincs
szükség jelenleg elővigyázatossági intézkedésekre a Kijevben
lévő alkalmazottaink számára. A tagállamok egyetértenek
abban, hogy erre most nincs szükség. Jelenleg nincs olyan új
információ, ami növelné az azonnali támadástól való félelmet”
– mondta Josep Borrell uniós főképviselő.
A NATO újabb harcoló alakulatokat telepítene
a szövetség keleti tagállamaiba
Közben a NATO bejelentette, hogy újabb harcoló alakulatokat küldene a szövetség keleti tagállamaiba. Így válaszolnának az Oroszország jelentette fenyegetésre. Az Európai
Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen bejelentette, újabb 1,2

milliárd eurós pénzügyi segélyt ad Ukrajnának. Emellett az
EU egy hosszú távú programot is kidolgoz, amellyel Ukrajna
modernizációját segítené.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nincs ok pánikra
Őrizzék meg a nyugalmukat! – szólította fel az ukrán embereket videóüzentben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a
Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács ülése után.
Zelenszkij kijelentette: a politikai vezetés azon dolgozik,
hogy békés rendezéssel „teljes mértékben” enyhüljön a helyzet Kelet-Ukrajnában – ennek érdekében mindent megtesz az
ország diplomatáival, katonáival és partnereivel együtt. Említettek megvédik az embereket, akiknek viszont őket kell védeni azzal, hogy nyugodtak maradnak. „Mindent kézben
tartunk. Nincs ok a pánikra” – szögezte le az ukrán elnök.
A védelmi tanács titkára, Olekszij Danyilov is nyugalomra
szólította fel az ukránokat, továbbá a médiát is annak érdekében, hogy oldódjék a feszültség. Danyilov egy hírportálnak
úgy nyilatkozott, hogy a védelmi tanács reálisan értékeli
Oroszország Ukrajna elleni inváziójának veszélyét, és mindenkit biztosított afelől, hogy támadás esetén az ukrán fegyveres erők visszavágnak. (Euronews)
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Ország – világ
Felmelegedés és csapadék jön

Az ország nagy részében január 28-ra enyhén felmelegszik az idő, havas eső és havazás a következő két
hét szinte minden napján várható – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. A
kéthetes prognózis szerint Erdélyben és Máramarosban 26-áig, szerdáig rendkívül hideg, éjszaka és reggel fagyos lesz az idő, a hőmérséklet nappali
csúcsértékének átlaga mínusz 5 és mínusz 1 fok között, az éjszakai minimumok átlaga pedig mínusz 16
és mínusz 10 fok között váltakozik majd. Ezután péntekig öt fokkal emelkedik a térségben a nappali hőmérsékleti csúcsértékek és öt-hat fokkal az éjszakai
minimumok átlaga. Ezt követően február 6-ig a nappali csúcsértékek átlaga 0 és 4 fok, a minimumoké
mínusz 9 és mínusz 2 fok között alakul. Csapadék a
térségben naponta várható, elsősorban havas eső és
havazás formájában. (Agerpres)

Új villamosenergia- és gáztámogatási
intézkedéscsomag

Keddi ülésén új támogatási intézkedéseket hagy jóvá
a villamosenergia- és gázszektorban a kormány – közölte Nicolae Ciucă miniszterelnök. „A mai kormányülésen új intézkedéscsomagot hagyunk jóvá az
állampolgárok és a gazdaság támogatása érdekében, hogy segítsünk a munkahelyek megőrzésében
és a gazdasági tevékenység versenyképességének
fenntartásában. Így kilowattóránként legfeljebb 0,8
lejt fizetnek az elektromos energiáért és 0,31 lejt a
földgázért, függetlenül a fogyasztástól” – jelentette ki
a kormányülés elején a miniszterelnök. (Agerpres)

Közvitán a különleges ügyészi
részleg felszámolásának tervezete

Közvitára bocsátotta az igazságügyi minisztérium az
igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló különleges ügyészi részleg
(SIIJ) felszámolásáról szóló törvénytervezetet – közölte az Agerpres hírügynökség Cătălin Predoiu tárcavezető bejelentését ismertetve. Az igazságügyi
minisztérium által közzétett törvénytervezethez január 31-ig lehet észrevételeket, javaslatokat hozzáfűzni, azt követően a kormány asztalára kerül, majd
kormányzati törvénykezdeményezésként terjesztik a
parlament elé. A PSD, a PNL és az RMDSZ részvételével két hónapja alakult nagykoalíció közös kormányprogramjában
március
31-e
szerepel
határidőként a SIIJ felszámolására. A bukaresti
média szerint a SIIJ felszámolása az egyik feltétele
annak, hogy az Európai Bizottság beszüntesse az
úgynevezett együttműködési és ellenőrzési mechanizmust (CVM), amelytől Románia schengeni csatlakozása is függ. Brüsszel szerint ugyanis a különleges
ügyészi részleget azért hozta létre a korábbi baloldali
kormánytöbbség, hogy politikai felügyelet alá gyűrje
és megfélemlítse az igazságszolgáltatást. (MTI)

Homo ludens
(Folytatás az 1. oldalról)
Yuval Noah Harari írja a lenyűgöző, Homo Deus című
könyvében, „a béke szó új értelmet nyert. (…) A hataloméhes kormányok és a mohó vállalatok is ezzel számolnak. Amikor a Mercedes a kelet-európai stratégiáját
tervezi, nem veszi számításba azt a lehetőséget, hogy
Németország esetleg elfoglalja Lengyelországot. (…)
Anton Csehov híres mondása szerint egy színdarab első
felvonásában feltűnő puskának a dráma végéig okvetlenül el kell sülnie. A történelem során, ha az uralkodók
új fegyverre tettek szert, előbb vagy utóbb kísértést éreztek arra, hogy használják. 1945 óta azonban az emberiség megtanult ellenállni ennek a kísértésnek. (…)
Mára hozzászoktunk, hogy egy le nem dobott bombákkal és ki nem lőtt rakétákkal teli világban élünk, és mesteri szintre fejlesztettük a dzsungel és Csehov
törvényének áthágását”.
Persze, ezek után adódik a kérdés, hogy akkor miért
a ribillió, illetve jöhet akár az ellenpélda is a Krím félsziget annektálásával. Nos, ezekre a színfalak mögött
hozott döntésekre csak azok tudják a magyarázatot, akik
meghozták őket, tárgyalhatja orrvérzésig bármennyi
nemzetközi szakértő, doktor-professzor politológus-történész-szociológus, elmélyülten kutató oknyomozó újságíró vagy az anyukája manzárdján élő lúzer
zugfirkász. Hiába megannyi talkshow, rekordnézettségű
eszmecsere, a bennünk élő sztoikus előbb-utóbb úgyis
megállapítja, hogy a válasz mindig az, aminek lennie
kell, és nem az, ami van. Miközben reménykedik, hogy
Harari téziseire rárímelve csupán nagyhatalmi erőfitogtatás az egész, és nem lesz komolyabb baj belőle.
Idehaza azonban felkészült a civil társadalom, amely a
balkáni lét egyik pozitívumával (van az is, csak nagyon
kevés), a gyilkos öniróniába merülő, a sorsnak önmagát
megadó, keserédes és tragikomikus humorral felfegyverkezve várja az inváziót, halálosan éles és tűpontos
mémek formájában. A közösségi médiát már elárasztották a tanácsadók posztjai, akik internetes szótárból
képernyőre mentett fordítási javaslatokat tesznek közzé
egy orosz invázió esetére, egyszerű és könnyen megjegyezhető kérdő mondatokat, amelyeket orosz katonáknak szegezhetünk egy esetleges találkozáskor. Ilyenek
vannak közöttük:
„Ne lőj! Megadom magam!”, „Főnök, veszel parfümöt?” vagy „Hallod-e, te tudod, ki az apám?!”, illetve
„Bocsánat, van ebben a tankban katalizátor?”
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Negyvennégy hajléktalan kért szállást
a menhelyen
(Folytatás az 1. oldalról)
– Ilyen hidegben minden hajléktalan, akinek nincs ahol meghúznia
magát, betérhet a menhelyre, s
igénybe veheti a szolgáltatásainkat.
Egyetlen feltétel, hogy valóban hajléktalan legyen – mondta Andreia
Moraru.
A marosvásárhelyi menhely kapacitása száz hajléktalan befogadására alkalmas, a téli időszakban is
folyamatosan fogadja a rászorulókat. Keddre virradóra, a tél leghidegebb éjszakáján 44 személy vette
igénybe a hajléktalanszállást, s várhatóan tovább nő a menedékkérők
száma. A menhelyen jelenleg csak
egy család lakik, a hajléktalanok
többnyire egyedülálló felnőttek.
Kérdésünkre, hogy hogyan kerülnek be a hajléktalanok az utcáról, az
igazgató elmondta, hogy általában
a helyi rendőrök kísérik be őket a
menhelyre, illetve a városlakók jelzik a jelenlétüket a város különböző
övezeteiből, s akkor a menhely alkalmazottai mennek el, keresik
meg, és hívják be őket, hogy ne
fagyjanak meg az utcán. De vannak
olyanok is, főleg a régebben hajléktalanná váltak között, akik önszántukból mennek el az éjjeli szállásra.
Az ittasakat is befogadják,
igaz, csak külön helyiségbe
A szabályzat szerint azok, akik
alkoholt fogyasztottak, nem mehetnek be a hajléktalanszállásra, de tekintettel arra, hogy nagyon hideg
van, számukra egy külön bejárattal
rendelkező melegedőhelyiséget biztosítottak. Itt nincs ágy, csak meleg
várja őket.
Téli időszakban a szabályzat
azon előírásán is változtattak, hogy

a menhelyen délután 6 órától reggel 6 óráig lehet tartózkodni. Korábban is be lehet menni, és
későbbig ott lehet időzni. Napközben lehetőség van részt venni az
Alpha Transilvana Alapítvány közösségi központjának programjain.
Azok a személyek, akik valamilyen sérülést szenvedtek, hátrányos
helyzetűek, napközben is a menhely földszinti termeiben, az ebédlőben maradhatnak. Senkit sem
tesznek ki.
Az éjjeli menhely alkalmazottai
szociális felmérést végeznek minden hajléktalan esetében azért, hogy
segíthessék őket a személyi igazolványok vagy valamilyen rokkantsági fokba történő besorolás,
továbbá más jogosultságok érvényesítése érdekében.
Azok számára, akik jogosultak
ingyenes meleg ebédre, nem a menhelyen, hanem a Tudor negyedi
Alpha Transilvana Alapítványnál
biztosítják az ebédet. Ez azt jelenti,
hogy az ebédért a meggyesfalvi negyedből el kell jutniuk a Tudor negyedbe, ami gyalog ebben a fagyos
időben elég embert próbáló. Ezt
szóvá tettük, s az igazgató azt
mondta, hogy eddig ez a megoldás,
de a közeljövőben módosíthatják
ezt, s megpróbálják elszállítani az
ebédet a menhelyre.
A hajléktalanoknak nem biztosítanak reggelit és vacsorát, ezeket ők
vásárolják meg, szerzik be, s a menhely konyháján fogyaszthatják el,
ahol teát is készíthetnek.
Kevesen állnak meg a lejtőn
A hajléktalanok között a legnagyobb gond az alkoholfüggőség, a
szegénység és a pszichés zavar.

Ezeknek az embereknek nincs hozzátartozójuk, vagy kiközösítette
őket a családjuk. Vannak olyanok
is, akik nemrég szabadultak a börtönből, nincs hol lakniuk, nincs
munkahelyük, még nem tudtak
visszailleszkedni a társadalomba.
Szerencsétlen sorsú emberekről van
szó, akiket valamilyen tragédia, trauma vagy bűncselekmény sodort
ebbe a helyzetbe.
– Mindenkinek megpróbálunk
segíteni, a munkaképeseknek próbálunk
munkahelyet
találni,
tanácsadásban részesítjük őket.
Azonban kevesen tudnak talpra
állni, mert már idősek, vagy valamilyen rokkantságuk van – a 44 személyből 14-nek van hátrányos
helyzetű, rokkantsági besorolása –
s ilyen esetekben egyetlen megoldás, hogy szociális ellátóközpontokban próbálunk állandó lakhelyet
találni nekik. Csupán két-három
személy volt tavaly, aki munkát talált, albérletet tudott fizetni, és elhagyhatta
a
menhelyet
–
tájékoztatott az igazgató.
A polgármesteri hivatal szociális
igazgatósága a hajléktalanok ügyében eredményesen működik együtt
a Solidaris Egyesülettel, amelynek
munkatársai programokat szerveznek nekik, élelmiszert biztosítanak
és lelki támaszt nyújtanak.
FagyPont/Sub zero
segélyprogram
Sajó Norbert, a Solidaris Egyesület vezetője elmondta, hogy szívügyük a hajléktalanok sorsa, azt
biztosítanak nekik, amire télidőben
a legnagyobb szükségük van: kabátot, lábbelit, kesztyűt, sálat és meleg
ételt. A menü háromfogásos, frissen

Fotó: Solidaris Egyesület

főzött, közétkeztetési cég szállítja,
nem ételmaradékokat tartalmaz. Ezt
a régi szülészet melletti kis parkban
szokták átadni, ahol 30-35 fő szokott megjelenni kedden és csütörtökön.
– A találkozás során a sorsukról,
hogylétükről érdeklődünk, hogy kiderüljön, milyen nehézségeik van-

Közösségépítés korcsolyázással
A múlt hét végén ismét megnyitották Nyárádszeredában a Nyárád
holtágában
kialakított
természetes
korcsolyapályát,
amelyet rövid idő alatt benépesítettek az érdeklődők.

Mivel a mai energiárak mellett egy
műjég-korcsolyapálya bérlése, fenntartása túlságosan költséges vagy szinte
lehetetlen lenne a településnek, harmadik alkalommal teremtett a korcsolyázásra lehetőséget a Nyárádszeredai
Önkéntes Tűzoltóegyesület, amely a
Nyárád egyik mellékágában, kihasználva a természet adta lehetőséget és a
hideg időjárást, természetes korcsolyapályát hozott létre. A befagyott vízfelszínt a hétvégére már alkalmasnak
találták, 14 ezer liter vizet öntöttek rá,
így a hétvégére már 25 centiméter vastag volt a jég, szükség esetén autóval is

rá lehetett volna menni – mondta el lapunknak Kacsó István, az egyesület vezetője.
Az önkéntesek szombaton letakarították a havat a jégről, a természetes
akadályokat és a pályát bekerítették, és
vasárnap délutánra meghirdették a korcsolyázást. Egy-két óra alatt közel kétszázan lepték el a Szakadát utca
végében kialakított felületet. Különböző felajánlásokból a szervezők ingyenteával, forralt borral kínálták az
embereket, falatozni is lehetett, a teret
hangulatos zene töltötte be, estére bekapcsolták a világítást, hogy mindenki
jól érezze magát és szórakozzon.
Kacsó István szerint a látogatók nagy
száma a legnagyobb elégtétel. Olyan
emberek találkoznak itt, akik hétköznap legfennebb csak köszönnek egymásnak az utcán, de itt csoportokba

Kicsik és nagyok élvezik a jeget és a telet – mintegy kétszázan lepték el vasárnap a Nyárád holtágát
Fotó: Gligor Róbert László

gyűlve beszélgetnek. A közösség
igényli ezt a fajta szórakozást is –
mondta el, hozzátéve, hogy ha az időjárás továbbra is hideg marad, a tűzoltók a következő hétvégére a jelenlegi
ötszáz négyzetméteres pályát további
kétszázzal bővítik, és szombatra ismét
meghirdetik a korcsolyázást.
Felszabadultan siklottak a jégen helyiek és környékbeliek, felnőttek és
gyerekek, nem csak korcsolyával,
hanem szánkóval, sőt babakocsikkal is
érkeztek szülők apró gyermekeikkel.
A nyárádszentimrei Szabadi Sándor
minden télen kétszer-háromszor elviszi
a gyermekeit korcsolyázni Marosvásárhelyre, Szovátára, most idejöttek,
hogy a gyerekek élvezzék a jeget, míg
a szülők az egykori telek hangulatára
emlékeznek. Tetszik ez a lehetőség,
hangulatos, családias délutánt töltöttek
el itt, sok az ismerős, a gyerekek az
osztálytársaikkal, óvodás pajtásokkal
örülnek a télnek. A helyi Szabó József
is jó lehetőségnek tartja a pályát, hogy
kimozduljanak otthonról a gyerekekkel. Jónak látják a tűzoltók kezdeményezését, remek a hangulat, meglepte
őket, hogy rövid idő alatt mennyi
ember gyűlt össze. A háromgyerekes
család közel két éve költözött Marosvásárhelyről Nyárádszeredába, és ez az
első alkalom, hogy elmentek itt egy közösségi eseményre. Úgy véli, ezután
még több városi fiatal költözik ki vidékre, mert a megyeközpont zsúfolt
lett, zajos, a gyerekeknek már nincs
hol játszaniuk, míg itt kellemes, csendes helyen élnek, a munkahelyre való
ingázásban nem akadály a húsz kilométeres távolság, a gyerekek pedig
megtalálták a helyüket a szeredai iskolában, óvodában, és az sem elhanyagolandó, hogy más az életmód,
megtanultak másként táplálkozni, nem
szaladnak be mindenért a szupermarketbe. (GRL)

nak. Próbálunk maszkokat osztani
nekik, mert látjuk, hogy egyesek
már nagyon piszkos vagy szakadt
maszkot viselnek. Megpróbálunk
személyesen jelen lenni és hathatós
segítséget nyújtani nekik – mondta
az egyesület vezetője. A segélyprogram a FagyPont/Sub zero nevet
viseli.

Önkénteseket toboroz
a Népszámlálás.ro

Csapj fel népszámosnak!

A népszámlálás önkitöltéses szakaszában sokaknak
segítségre lesz szüksége az online kérdőív kitöltésében. Ennek a folyamatnak a bátorítására, segítésére toboroz önkénteseket, „népszámosokat” a
Népszámlálás.ro. Olyan személyeket keresnek, akik
jártasak az internet használatában, és a népszámlálás során, március 14. és május 15. között segítenének majd másoknak is a kitöltésben.

A Népszámlálás.ro elmúlt hónapokban végzett felmérései
szerint 100 személy közül csupán 15 rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel és digitális kompetenciákkal, amelyekkel
a népszámlálási kérdőív gond nélkül kitölthető. Bár az idei
népszámláláson már magyar nyelven is kitölthetjük a kérdőívet, ennek megválaszolása még így is bonyolult lehet azoknak, akiknek nincs kellő gyakorlatuk az internetes űrlapok
kitöltésében.
Éppen ezért a Népszámlálás.ro célja egy olyan önkénteshálózat kiépítése, amiben az internetes tapasztalattal rendelkezőket összekötik a kitöltési segítségre szoruló többséggel.
Kiket keresnek?
Erdély-szerte keresik azokat a lelkes, közösségünk iránt elkötelezett személyeket, akik segíteni tudnak szüleiknek, idősebb rokonaiknak, közelebbi és távolabbi ismerőseiknek,
azoknak, akik támogatást kérnek az online kérdőív kitöltésében. Fontos, hogy a jelentkezők otthonosan mozogjanak a világhálón, vagyis azokat keresik, akik szoktak online rendelni,
bankolni, számlákat fizetni vagy internetes űrlapokat kitölteni.
Hogyan és mikor lehet segíteni?
A népszámlálás online önkitöltéses időszaka 2022. március
14-től május 15-ig tart. Ebben a két hónapban számítanak az
önkéntesek tevékenységére. Egy önkéntes már azzal is sokat
segíthet, ha tájékoztatja családtagjait, ismerőseit a népszámlálásról, és bátorítja őket, hogy online válaszoljanak. Ha 5-10
családot sikerül meggyőzni vagy segíteni nekik a kérdőív kitöltésében, ez már érdemi segítség abban, hogy a romániai
népszámlálásból egyetlen magyar se hiányozzon.
Jelentkezni a www.nepszamlalas.ro/nepszamos oldalon
lehet.
Az önkéntesprogram lényege, hogy minél többen részt vegyenek a népszámlálás önkitöltéses szakaszában. Egyrészt
azért, mert az internetes kérdőív magyar nyelven is elérhető
lesz, másrészt, mert ez a legbiztosabb módja annak, hogy a
számunkra fontos adatokat (etnikum, anyanyelv, vallás) saját
kezűleg, közvetítők és esetleges hibák nélkül rögzítsük.
(közlemény)
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Csütörtök a múzeumban

Toxikoma – filmvetítés és beszélgetés

Folytatódik a filmvetítések és beszélgetések sorozata a #CsütörtökaMúzeumban keretében!
Január 27-én, csütörtökön 17 órától várják az érdeklődőket a Kultúrpalota kistermébe a Toxikoma
film vetítésére. A vetítést beszélgetés követi a filmről és annak fő témájáról, a függőségről. A beszélgetésen Gabi Balint görögkatolikus lelkész, a
Bastion Függőség Kezelési Központ önkéntese
vesz részt.
Herendi Gábor új közönségfilmje, a Toxikoma
Szabó Győző azonos című önéletrajzi írásán alapul,
mely a két főhős, a drogos alfahím (Szabó Győző
szerepében Molnár Áron) és az istent játszó pszichiáter (Csernus Imre szerepében Bányai Kelemen
Barna) egymásnak feszüléséről és baráttá válásáról
szól. A könyv a népszerű színész életének legnehezebb éveit eleveníti fel, egy hosszú évekig tartó
drogos zuhanást, melynek végén minden szétesik
Győző körül, aki végül rászánja magát az elvonókúrára. Itt találkozik Csernus doktorral, s innen
indul a film, ami azt az egoharcot mutatja be, ami
a két domináns férfi között zajlott a pszichiátrián.
Mindketten bejárják a saját útjukat, és megtanulnak
valamit a másiktól, amitől a saját életük is jobb
irányba fordul. Győző és Csernus egymással harcol, de egy ponton mindkettejüknek el kell jutni a
felismerésig, hogy csak közösen juthatnak előre, és
hogy van valami, amiben csak a másik segíthet rajtuk. A film megtekintése 18 éven aluliaknak tilos
(IM-18); forgalmazója a Filmtett.
Az eseményre belépőjegy és előzetes foglalás
szükséges. Foglalni a pr@muzeulmures.ro e-mailcímen vagy a 0749-912-992 telefonszámon lehet a
helyek számának függvényében (a terem befogadóképességének 30%-a).
Teljes árú jegy: 16 lej; kedvezményes jegy (tanulók, diákok): 4 lej; nyugdíjas kedvezményes
jegy: 8 lej. Részvételi feltételek: Az eseményen a
SARS-CoV-2 vírus ellen beoltott személyek vehetnek részt a második oltás felvétele után számított
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erenckét az első havazás vitte el
2012 telén. Az édesapja – akit a
nevét öröklő utód világra jöttétől
mindenki csak Nagyferencnek hívott a faluban – a kertjük felé vezető ösvényen talált rá
egy január eleji hajnalon. A disznókat indult
megetetni az idős férfi, amikor megütötte a
fülét a jellegzetes vonítás. A szomszéd házőrzője jelezte kitartóan az emberi érzékelés
számára megfejthetetlen lélektávozást.
– Nem lehetett tudni, mikor történt a baj,
hány órakor lépett ki a házból, és mennyi
ideig feküdt a hóban, miután az ital mámora
leterítette – idézte fel a tíz évvel ezelőtt történteket hosszas, nehézkes készülődés után
Rozália, Ferencke húga. Nem próbálta leplezni, hogy minden szóval erősödik benne a
fájdalom, sőt, mintha szüksége is lett volna
a mélyen őrzött, lassan hegedő seb feltépésére, megtisztítására.
– Nálunk, a családban mindig is a bátyám
volt a kedvenc. Nem csoda, hiszen ő volt az
elsőszülött, ráadásul fiú – tért vissza gondolatban a szülői házba a ránctalan arcú, titkon őszülő asszony. – Az én érkezésem
másodrendűnek számított, még édesanyám is
beismerte, hogy amikor meglátott, elsóhajtotta magát: „Be kár, hogy leány, mennyit
fog ez szenvedni!” Így hát Ferenckének járt
minden figyelem, törődés, én meg felnövögettem mellette valahogy. Mindössze két év
volt köztünk a korkülönbség, így az elemi iskolába is együtt jártunk egy darabig. Akkor
még mindketten jól tanultunk, de felső tagozaton a bátyám tanulmányi előmenetele rohamosan romlott. Idősebb cimborák akkor
már megkóstoltatták vele a szeszt, kétség
sem fért hozzá, hogy ez áll a rossz bizonyítvány hátterében. Zúgolódtak is miatta édes-

10 nap elteltével, valamint a koronavírus-fertőzésen átesett személyek az átesést bizonyító (legkevesebb 15, legtöbb 180 nap régiségű)
igazolvánnyal. Az esemény teljes időtartama alatt
a maszk viselése kötelező. A résztvevők maximális
száma 20 személy. Kérik, tartsák be a társadalmi
távolságtartásra vonatkozó szabályokat, és viselkedjenek felelősen a saját és mások egészségének
védelmében.

Erről jut eszembe
Rég megszoktuk, hogy Marosvásárhely egyre lennebb csúszik az országos ranglistákon, a negatív előjelű
rangsorokban viszont már-már bérelt
helye van. Annál nagyobb az elégtétel, amikor arról hallunk, van, amiben
elsők vagyunk. Múlt pénteken is jó
volt hallani a Kultúrpalotában, hogy
Magyarország határain kívül városunk büszkélkedhet a legjelentősebb,
leggazdagabb magyar festészeti kollekcióval. Soós Zoltán polgármester,
a Maros Megyei Múzeum korábbi
igazgatója hangsúlyozta ezt a képtár
átrendezett, felújított Modern Magyar
Gyűjteményének avatóünnepségén.
Az esemény kiemelt figyelmet érdemel, magunk is alaposabban foglalkozunk még vele, de most nem a
szakmaiság irányítja a tollamat, helyszíni benyomásaimból indulok ki. Miközben az ünnepi beszédeket
hallgattam, a látvány is sok mindent
sugallt a galériává előléptetett, képekkel gazdagított III. emeleti előcsarnokban. Úgy tűnt például, hogy az új
városgazda a közönség mellett közvetlenül jeles elődjéhez, dr. Bernády
Györgyhöz is szól. Jól rálátott a városépítő elöljáró egész alakos portréjára,
akárha közvetlenül hozzá intézte volna
azt a gondolatot, amit saját ars poeticaként is dédelget, miszerint valóban
céltudatos s egyben bátor is az a városatya, aki a kultúrát előtérbe helyezve tervezi és alapozza meg
települése jövőjét. Néztem a képet, és
mintha hirtelen életre kelt volna a
Bordi András festette alak, mintha
szikra gyúlt volna a szemében, és
enyhe mosollyal bólogatott volna
igaza tudatában. A valóság igazolta
meggyőződését, azt a hitét, hogy a
szellem, a művészetek, az igaz értékek
ereje lendíthet előre, és szolgálhatja
a település felemelkedését. A Kultúrpalota létrehozása után közel száztíz
évvel Vásárhely legpompásabb épülete, a képtár és az újra megcsodálható képgyűjtemény napjainkban is a
művészi igényesség példaadó mércéje.
Bátorság kellett, hogy valóra váltsa

Jégszárnyak
anyámék eleget, de inkább csak maguk között vagy a fülem hallatára, őt nem sokat
„zaklatták” a kérdéseikkel. Ha mégis előállították, mindig ugyanaz volt a válasz: félelmetes az erdőn átmenni a községközponti
iskolába, de az a pár
korty pálinka indulás
előtt „megszelídíti” a
farkasordítást. Főleg
télen volt hatásos ez a
mese. Az általános iskola elvégzése után mindketten bekerültünk
a városba, én persze két évvel később, mint
a bátyám, aki asztalosnak tanult. Ügyes keze
volt, dicsérték is a mesterei, de az ital akkor
már mindenhova elkísérte. Huszonévesen súlyos májbetegséggel diagnosztizálták, munkaképtelenné vált, a 32. születésnapja előtt
betegnyugdíjas lett.
– Önnek közben milyen irányt vett az
élete? – kérdeztem.
– Leérettségiztem, munkába álltam, férjhez mentem, és ezzel egyből városi lettem.
Csak a szokásos dolgok, semmi világraszóló.
Az esküvő utáni években egymás után született meg a két fiam. Albérletben kezdtük a
közös életet, de nemsokára, anyósomék segítségével, sikerült vennünk egy tömbházlakást. A mai napig ott élünk a férjemmel. A
gyerekek felnőttek, megvan a saját életük,
hozzánk már csak látogatóba jönnek.
– A bátyja nem alapított családot? – vettem fel újra a pihenni hagyott történetszálat.
– Másként alakult szegénynek az élete –
borult el újra a tiszta arc. – Sohasem volt ud-
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varló típus, igaz, nem is nagyon bátorították
a vele egykorú leányok, fiatalasszonyok.
Harmincéves agglegény korában aztán a faluba költözött egy nála idősebb, férjezett nő,
két kislány anyja. Nem tudom, hogy akadtak
egymásba – a rossz
szájak szerint a kocsmában, mert a fehérnép sem vetette meg az
italt –, de az biztos,
hogy Ferencke egészen
belebolondult. Az asszonynak, persze, imponált a helyzet, kérette is magát, amíg jól
össze nem melegedtek. A románcnak rövid
időn belül híre ment, hol itt, hol ott látták
őket a közelebbi, távolabbi szomszédok.
Édesanyámék érezték, hogy nem lesz ennek
jó vége, és megpróbálták jobb belátásra téríteni a testvéremet. De tudja, milyen, mikor
szerelmes az ember, beszélhetsz neki reggeltől napestig. Az asszony férje abban az időben külföldön dolgozott, valami hajón. A
nagy baj akkor kezdődött, amikor hazajött.
Hiába volt minden óvatosság, bujkálás, egy
este mégis rajtakapta Ferenckééket, és tehetetlen dühében úgy megverte mindkettőt,
ahogy csak tudta. A bátyámnak jutott az ütések java, kórházba is került. Mire hazaengedték, a furcsa házaspár eltűnt a faluból.
Azután Ferencke egészen magába zárkózott,
és még többet ivott. Anyámék úgy próbáltak
segíteni rajta, hogy eldugták előle a betegnyugdíját, amit rendszerint az utolsó baniig
italra költött. Persze ez sem használt, sőt, az
alkoholmegvonástól egészen kifordult magá-

azt, amiről merészen álmodott, és
szembemenjen a kishitűekkel? Igen.
Ma sincs ez másképpen. Sőt, ma, amikor még több a kerékkötő, és a döntéshozó fórumokon majdnem mindig a
kultúra, a magas szintű művészet
húzza a rövidebbet, a városgazdáknak
még nagyobb bátorságra van szükségük, ha e kényes ügy mellett akarják
elkötelezni magukat. A mostani felújítás is ezt az elköteleződést példázza,
hasonlóképpen az is, ahogy a múzeum, illetve a képtár a maga következetesen
véghezvitt
újabb
beszerzéseivel a műkincsállományát
gazdagítja. Nagyon sok olyan műtárgy
van a kollekcióban, ami ugyancsak
megérdemelné, hogy a széles közönség
elé kerüljön, nem beszélve azokról a
műalkotásokról, amelyeket a múlt század második felében az állam vásárolt
meg a kortárs alkotóktól, és azóta is
többnyire csak a múzeumi raktárakban porosodnak. Értékes adományok
is kapcsolódtak mindezekhez, de a jogosan elvárt nyilvánosságra nem adódott lehetőség. Marosvásárhelyen
kevés és kicsi az ilyesmire igazán alkalmas kiállítótér. A kultúrát az előző
városvezetők mostohaként kezelték.
Pedig akadt volna jó néhány követendő példa más megyékből, városokból. Ezért is különösen örvendetes a
mostani kulturális hírözön közepette
talán kissé elsikkadt hír, amit szintén
Soós Zoltán jelentett be a pénteki eseményen: eldöntött tény, hogy korszerű,
új galéria épül a Kultúrpalota mögött.
A használaton kívül helyezett kazánházat alakítják át a jelenkor igényeinek megfelelő kiállítólétesítménnyé,
összekötve, összhangba hozva a jelenlegi képtárban folytatott kutató, értékmegőrző, ismertető, népszerűsítő
tevékenységgel. Természetesen olyan
épületté alakítják a majdan közkedvelt
létesítménnyé váló galériát, amely a
Kultúrpalotával kellő stílusharmóniában és összhangban, a városlakók véleményét is tükrözve vonzza az
érdeklődőket, remélhetőleg a nem túl
távoli jövőben. (N.M.K.)

ból. Az addig ismeretlen agresszivitása megijesztette a szüleimet, fel is adták a harcot,
és csendben nézték, hogyan lesz emberi
roncs a fiukból. Édesanyám 2011 őszéig
bírta a tehetetlenséget, akkor aztán a szíve
felmondta a szolgálatot. Asszonyi gondoskodás nélkül maradva apám is az italhoz nyúlt
– igaz, addig sem volt a pálinka az „ellensége”. Szakadt meg a szívem a két gyámoltalan férfiért, de nekem is ott volt a
családom, az akkor már kamaszodó gyerekek, egyszerűen nem volt időm, energiám a
szülőfalum és a városi otthonom között keringeni. Azt a januári reggelt viszont nem
tudom elfelejteni, amikor apám beleordította
a fájdalmát a telefonba. Leginkább őt sajnáltam, csak utána a testvéremet, akit minden
terhétől megszabadított a tíz évvel ezelőtti
első nagy hó. Biztos furcsán hangzik, de
szinte éreztem a megkönnyebbülését, azt,
ahogy hirtelen nőtt szárnyaival láthatatlanul
átöleli a falut. Ha behunyom a szemem, most
is magam előtt látom a gyászszertartásra
váró, fehér udvart, a hosszú padot, amin
apró, fekete foltként kucorgott némán apám.
Sokat jártam ki hozzá a tragédia után, vittem
neki ennivalót, gyógyszert, mindent, ami kellett, de egyszer sem láttam rajta, hogy jólesne a jelenlétem. Bár sohasem mondta, úgy
gondolom, neheztelt rám Ferencke távozása
miatt. Őszintén szólva, valahol mélyen bennem is ott pislákolt az önvád. Amikor apám
is „útra kelt”, egyedüli örökösként eladtam
a házat, mert úgy éreztem, ott nincs már keresnivalóm. Az a titkos, marcangoló érzés
azonban így is megmaradt. Sokáig azt hittem, nincs már hatalma fölöttem, de most,
hogy ennyit havazott, újra megbizonyosodtam róla: még mindig ő az erősebb.
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Évindító a székely gazdáknál

Szerkesztette: Benedek István

Kárpótlás
erdőtulajdonosoknak
A környezetvédelmi minisztérium kárpótlást fizet azoknak
a
magánerdőtulajdonosoknak, akik bizonyos üzemtervi besorolások
miatt egyáltalán nem vagy
csak kevés fát termelhetnek
ki. A kárpótlást visszamenőleg három évre fizették ki.

A TI-es és TII-es üzemtervi besorolású magánerdőkben és erdészetekben keveset vagy egyáltalán
nem termelhetnek ki fát a tulajdonosok. Ezek általában védett területen
találhatók,
városhoz,
országúthoz közel, vízvédelmi területeken stb. A hatályos törvénykezés alapján a 30 hektáros vagy
annál kisebb erdők esetében az
állam megtéríti az erdőőrzés költségeit, valamint azokban az esetekben is, amikor nincs biztosítva
az erdőterület adminisztrálása,
nem ismert a tulajdonosa vagy a
tulajdonos meghalt, és még nem
zajlott le a hagyatéki tárgyalás.
Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter elmondta: „A védett területek
erdőtulajdonosai nem termelhetnek ki fát, nem hasznosíthatják területeiket. Éppen ezért őket
kompenzálnia kell az államnak.
Az elmúlt évben, amióta átvettem
a környezetvédelmi szaktárca ve-

zetését, prioritásként kezeltük a
kompenzálások kifizetését a jogosult magánerdő-tulajdonosoknak.
Számos székelyföldi közbirtokosság kapta meg a támogatást,
amelyre évek óta vár. Így például
Hargita, Kovászna és Maros megyében közel 20 millió lej értékben
kártalanítottuk
az
erdőtulajdonosokat és az erdészeteket. Ahhoz, hogy valóban védjük
a környezetünket, az államnak vállalnia kell az ezzel járó költségeket is. Az eddigi gyakorlat az
volt, hogy a törvény rendelkezése
csak papíron élt, a kitermelési
korlátozások miatt a bevételtől
eleső tulajdonosokat nem kompenzálták. Célkitűzésünket teljesítettük,
minden
korábbi
elmaradást kifizettünk. Most egy
olyan rendszeren dolgozunk,
amellyel ezeket az összegeket időben kifizetjük, hogy a korlátozásokban érintett erdőtulajdonosok
jogai ne csorbuljanak”.
Kovászna megyében 3.770.707,
Hargita megyében 11.509.597,
Maros megyében 1.488.277 lejt,
tehát a Székelyföldön összesen
16.768.581 lejt fizettek ki az elmúlt három évre, a további támogatásokkal együtt a három
megyében összesen 19.499.856
lejt kaptak az erdőtulajdonosok.

Rekordszámú jelentkező
a középiskolások vetélkedőjére
Január 24-én zárta regisztrációját az RMKT és partnerei
által meghirdetett középiskolás-verseny.

A szervezők az idei évtől a csapatversenyre helyezték a hangsúlyt –
ötvözve az eddig szerzett tapasztalatokat a Pénzmágnes és a Pénzidomár versenyek előző évadjaiból –, és úgy tűnik, a diákok is jobban szeretik ezt a formát, mivel a versenyre kevesebb mint három hét alatt 101
csapat jelentkezett.
Gergely László Zoltán, az RMKT alelnöke, a verseny főszervezője
hangsúlyozta: jó döntésnek bizonyult az újítás, hiszen a verseny történetében először van 400 fölötti jelentkező diák. Hogy mit is jelent pontosan ez: 101 csapat, 10 megye, 17 település, 37 iskola kapcsolódott be
aktívan az eseménybe.
A verseny következő fázisában a diákok az online forduló feladatait
kapják meg, ezt követően a legjobbak a regionális döntőkbe jutnak be,
amit majd az országos szuperdöntő követ, amely idén a terv szerint
Csíkszeredában kerül megszervezésre.
Nem elhanyagolandó, hogy idén nemcsak a verseny győztese, hanem
az egyes elődöntök győztesei is jutalomban részesülnek 4.000, illetve
2.000 lej értékben.
Ki kell hangsúlyozni azt a tényt, hogy ez az eredmény nem sikerülhetett volna a partner intézmények – Magyarország csíkszeredai és kolozsvári főkonzulátusa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Nexperta Kft. – segítsége, munkája nélkül.
Az RMKT egyik tevékenysége a pénzügyi-gazdasági oktatási tevékenység is, amelynek szerves része jelen verseny is.

Évindító Székelyföldön címmel szervezett a múlt hét
végén szakmai és kapcsolatépítő rendezvényt a Romániai
Magyar Gazdák Egyesülete
Maros szervezete és az Udvarhelyszéki Mezőgazdászok
Egyesülete. A találkozóra
hazai és anyaországi szakmai
szervezetek érkeztek, de a
járvány miatt több küldöttség
is távol maradt. Ennek ellenére hasznos és hangulatos
napokkal kezdték az évet –
tájékoztatott Fazakas Miklós, az
RMGE Maros elnöke.

Gligor Róbert László
Azért döntöttek közös rendezvény mellett, mert több olyan meghívottjuk
volt
a
Kárpátmedencéből, akikkel találkozni, értekezni kell mindkét térség gazdáinak, gazdaszervezeteinek, ezért
érdemesnek tartották egy nagyobb
lélegzetű találkozó megszervezését.
A rendezvényt Zeterváralján kezdték, majd a találkozás öröme után a
Madarasi Hargita 1801 méteres fagyos csúcsán imádkoztak az új
évért a résztvevők, ezután szakmai

Az ivói Berke húsfeldolgozót is felkeresték a szakmai program során
Fotó: RMGE Maros közösségi oldala

zőgazdasági minisztériumot Barabási Antal Szabolcs államtitkár,
Magyarország bukaresti nagykövetségét dr. Sándor Tibor László
mezőgazdasági és környezetvédelmi attasé képviselte. A kerekasztal-beszélgetésen olyan témák
kerültek terítékre, mint Kihívások
az agráriumban a 2023–2027-es
ciklusban, dr. Torda Márta A magyar Agrárminisztérium Kárpátmedencei
Együttműködések

Számos kihívás vár a gazdákra idén is, ezekről is egyeztettek a résztvevők

fórum következett. A magyar Agrárminisztérium Kárpát-medencei
Együttműködések Főosztálya részéről dr. Torda Márta, a költségvetési főosztály részéről Klenczner
Gergely vezette a küldöttséget, a
természetmegőrzési főosztályt Érdiné dr. Szekeres Rozália képviselte, és jelen volt Hancsok
Szabolcs kormányfőtanácsos is. A
magyar Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Hajdú-Bihar megyei szervezetét a Jenei Beáta vezette küldöttség képviselte, és eljött a
Magyar Piacszövetkezetek elnöke,
Konrád Erzsébet is. Hazai oldalról
a két szervező egyesület képviselete
(Fazakas Miklós, Bíró Csaba, dr.
Jakab Ernő, Jakab Gábor) mellett a
gyergyószentmiklósi Caritas vidékfejlesztési igazgatója, Kastal László
és csapata, a Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület részéről Kovács Szabolcs és
kollégái voltak jelen, és képviseltette magát Kolumbán Gábor Élő
Szövet alapítványa is. A román me-

Főosztályának szerepe a Kárpátmedencei agráriumban címmel tartott előadást, ennek a főosztálynak
köszönhetően működik a falugazdász-hálózat, amelynek több székelyföldi szakmai szervezet is
partnere. A Hajdú-Bihar Nemzeti
Agrárkamara falugazdász-hálózatának területi felépítéséről és szerepvállalásáról az agráriumban címmel
több területre kiterjedő, érdekes
előadást tartottak, míg Barabási
Antal Szabolcs államtitkár egyrészt
a román szakminisztérium agrárpolitikájáról beszélt, hiszen ki kell
dolgozni a következő időszak hazai
mezőgazdasági stratégiáját, másrészt sok olyan új programról tett
említést, amelyet a tárca az agrárium javára szeretne indítani.
A találkozót Pákovics Vanda vezetésével az ivói Berke Integátor
Kft. által működtetett bárányvágóhíd és vadfeldolgozó húsüzem látogatásával, valamint az egység jó
minőségű és árban is elérhető termékeinek megismerésével zárták. A

A Madarasi Hargita csúcsára is kilátogattak a vendégek

járványhelyzet miatt több külföldi
szervezet kénytelen volt lemondani
a részvételét, így a kárpátaljaiak,
vajdaságiak, de még magyarországiak is, míg a horvátországiak és
felvidékiek egy másik szakmai rendezvényt választottak.
A rendezvény harmadik napján
a résztvevők Balavásárra utaztak,
ahol részt vehettek az RMGE
Maros harmadik alkalommal rendezett Maros megyei gazdabálján,
amelynek ezúttal is remek házigazdája volt Vaszi Levente, a muzsikáról Dósa Béla és népi zenekara, a
további jó hangulatért pedig a marosszentgyörgyi Öreg Fenyő néptánccsoport, valamint Marosán
Csaba kolozsvári színművész gondoskodott, ez utóbbi a Humor az
irodalomban című előadásával ragadta meg a közönség figyelmét.
Több mint tízezer lej értékben ajánlottak fel nyereménytárgyakat a
partnerek és támogatók, így gazdag
sorsolással is színesítették a bált,
amely iránt folyamatosan nő az érdeklődés, ahogyan a programjaik
iránt is – mondta el Fazakas Miklós.
A rendezvényt megtisztelte dr.
Vass Levente egészségügyi államtitkár is, és jelen volt az anyaországi
martonvásári vetőmag-nemesítő romániai leányvállalata, valamint a
Marton Genetics képviseletében
Végh András kereskedelmi igazgató. A cég és az RMGE Maros
által bejegyzett Marosi Gazda Kft.
között már jó kapcsolat alakult ki,
amelynek köszönhetően a megyénkbeli gazdák a legelérhetőbb
áron juthatnak hozzá vetőmagokhoz. A következő napokban a
Maros megyei gazdák egy szervezett szakmai kirándulás keretében
eljuthatnak a legnagyobb magyarországi mezőgazdasági kiállításra
és vásárra, az AgroMashra is, ahol
anyaországi termelőkkel tárgyalnak, hogy azok a lehető legjobb
árakon tegyék elérhetővé termékeiket az itteni gazdák számára.
„Jól indítottuk az évet” – vonta
meg a mérleget Fazakas Miklós, kiemelve, hogy kapcsolat- és közösségépítésről, valamint a közös
tervezésről szólt ez a rendezvénysorozat.
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Olcsó autó nem, luxusautó annál inkább...
Egyre több gyártó panaszkodik, hogy esnek az eladásai,
sorra zárja be a gyárakat, és
még a kibocsátásra is oda kell
figyelnie, ha nem akar óriási
büntetéseket fizetni. Utóbbi
érdekében egyre több szűrőrendszert kell az autóba építeni, amelyek feljebb tolják a
gépkocsi árát. Ezért pedig további vevőket veszítenek el a
márkák. A mondás szerint a
kígyó így harap a saját farkába. Tény, hogy 2020-ban a
koronavírus-járvánnyal öszszefüggésbe hozható gyárleállások okoztak óriási kiesést,
és amikor már mindenik autógyártó azt hitte, hogy végre
fellélegezhet, jött 2021-ben a
félvezetőhiány. Ez még mindig nem oldódott meg, az előrejelzések alapján 2022-ben Renault Arkana
is befolyásolni fogja a piacot.

Nagy-Bodó Szilárd
Ezek a kiesések minden gyártónál meglátszanak. A tavaly a
Renault is nagyon gyenge évet zárt.
A francia gyártó 1,69 millió gépjárművet adott el 2021-ben, ami 5,2%os visszaesés 2020-hoz képest,
amely szintén nem volt jó év egyik
márka számára sem. A Renault csoporthoz tartozó Dacia érdekes
módon valamelyest erősödött: 537
ezer autót adott el, ami 3,1%-os növekedést jelent 2020-hoz képest. A
Lada stagnált, a Renault csoporthoz
tartozó márka tavaly 385 ezer autót
adott el, ami 0,3%-os emelkedést
jelent. A francia gyártó hatáskörébe
tartozik a Samsung márkanéven
futó autó is, amiből 57 ezret sikerült
értékesíteni, míg az Alpine-ból
mindössze 2659-et.
Kínában is van érdekeltsége a
Renault-nak, egy vegyes vállalat,
amit a francia gyártó és a JinbeiBrilliance hozott létre, itt 15 ezer
autót sikerült elpasszolni, ami 41%os visszaesés 2020-hoz képest. Az,
hogy egy vállalat eladásai egyik
évről a másikra majdnem a felére
csökkennek, komoly gondokat
okozhat, hiszen benne van a pakliban, hogy ez nagymértékben befolyásolja a munkahelyeket is.
Amennyiben a teljes Renault
csoportot nézzük: összesen 2,69

Bugatti Chiron

millió autót értékesített 2021-ben,
ami 4,5%-os visszaesést jelent
2020-hoz mérve. Ez semmiképpen
nem jó, még akkor sem, ha Luca de
Meo vezérigazgató nem az eladott
mennyiséget tartja fontosnak,
hanem az egységnyi nyereség növelését.
Ez a visszaesés minden gyártónál
jelen van, és mindenhol ugyanaz az
ok: a félvezetőhiány. Ezzel ellentétben az az érdekes helyzet áll fenn,
hogy egyes gyártóknak sikerült nagyobb mennyiségben értékesíteni
az olcsónak egyáltalán nem nevezhető gépjárműveket. Talán ebben az
esetben tényleg igaz lehet, amit a
Rolls-Royce vezérigazgatója mondott: az emberek rájöttek arra, hogy
egyszer élnek. Természetesen nem
kell milliós eladásokra gondolni, de
azért nem kis dolog, hogy a Bugattinak és a Rolls-Royce-nak is nőnek
az eladásai.
Tavaly nemcsak a már említett
két vállalkozásnak, hanem az öszszes luxusautó-márkának jól ment a
szekér. A Lamborghini csúcsot döntött, a Rolls-Royce rekordévet zárt
és a francia Bugatti 112 éves történetében a tavalyi volt a legjobb év.
Utóbbi márkánál 150 ügyfél rendelt
személyre szabott hipersportautót,
ezek 37%-a visszatérő vásárló.
Annyira jól ment a Bugattinak,
hogy az összes Chiront sikerült eladnia – amelyek darabja 3 millió

Changan Ford Mondeo – hátsó rész
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dollár körül van. Tisztában vannak
vele, hogy idén nem lesznek képesek ennyi autót eladni, de a minimum, amit megcéloznak, 80 darab,
ami, ha figyelembe vesszük az egységárat, nem kevés. Továbbá idén
cél az is, hogy a horvátországi
elektromos sportautókat gyártó
Rimackal elkezdjék tervezni a
közös jövőt. Ez a jövő persze nem
azt jelenti, hogy a Bugattikból eltűnnének a belsőégésű motorok,
legalábbis egyelőre nem. A távoli
jövő még kérdéses a sportautóknál.
Érkezik az új Ford Mondeo,
csak nem Európába
Sem Európában, sem ÉszakAmerikában nincs már piaca a szedánoknak. Ennek egyik bizonyítéka
az is, hogy eltűnik a Volkswagen
Passat szedán változata, csak a
kombi kivitel marad meg. A Ford
Mondeo eltűnéséről már régóta hallani, azóta pedig a gyártás is leállt.
Most azonban felbukkant egy új
Ford Mondeo, ami mindenben eltér
az elődjétől. Arról nem is beszélve,
hogy látványosan nagyobb is lesz
nála. A különbség hosszban 6,3 centiméter, míg szélességben 2,3. Így
az új Ford Mondeo hossza 6 centi
híján eléri az 5 métert, a formavilága pedig nagyrészt egyezik a tavaly bemutatott Ford Evoséval, ami
szintén kizárólag kínai modell lesz.
Műszaki adatokat egyelőre nem
közöltek, így csak sejteni lehet,

hogy a többi nagyobb kínai Fordhoz
hasonlóan ez is kétliteres, turbó
négyhengeres benzinmotort kap,
nagy valószínűséggel automata váltóval párosítva.
A gyártó egyértelművé tette,
hogy ez a Mondeo már csak a
Changan Fordnál fog készülni, és
nem fogják exportálni más országokba, vagyis kimondottan Kína
számára gyártják. Ebből következik, hogy idővel sem fogják meggondolni magukat, hogy az
európai piacon is bevezessék a
modellt, hiszen ahhoz számos módosítást kellene végezni rajta.
Ugyanis Kínában távolról sem
olyan szigorúak a környezetvédelmi előírások, ebből adódóan
pedig a Ford komoly büntetésekre
kellene számítson, ha ezzel a modellel állna elő Európában. De ez
még a kisebbik gond, hiszen ezt relatív olcsón lehetne orvosolni. A nagyobb probléma az, hogy a kínai
autók biztonsága nem annyira jó,
hogy Európában is megállja a helyét. A Mondeo eladásai pedig az
utóbbi években nagyon alacsonyak
voltak, így egyáltalán nem érné
meg átdolgozni az amúgy már kész
autót. A Ford nem mellesleg közölte, hogy a Mondeóhoz hasonló
nagy szedánt nem tervez bemutatni
a közeljövőben sem Európában,
sem Észak-Amerikában, mivel a
kereslet mindkét nagy piacon szinte
teljesen eltűnt.
Két méretben érkezhet a Cybertruck
A Tesla sorra tesz ígéreteket,
amelyeknek a megvalósíthatósága
kérdéses. Most azonban egy olyan
ötlettel állt elő, amely nagyobb nehézség nélkül kivitelezhető. Az ötlet
érdekes, és még piaca is lehet,
főleg, ha arra gondolunk, hogy más
gyártók is szeretnének kisebb mé-

Forrás: Bugatti Tesla Cybertruck
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retű elektromos pickupokkal előrukkolni.
Elon Musk a közelmúltban megszellőztette, hogy a Cybertruckból
készülhetne egy kisebb változat is.
Lényegében erről szól a hír, konkrét
információkat nem közölt. Mindössze annyi sejthető, hogy az új modell
leleplezése
márciusban
esedékes egy különleges Tesla-esemény keretében, legalábbis ezt
mondják az iparági források.
Trip Chowdhry iparági elemzőtől
származnak azok a feltevések, melyek szerint a kisebb Cybertruck 1520 százalékkal maradhat el
méretben a nagyobb testvértől, és
nagy valószínűséggel ennek is a
Texas állambeli Steel Dynamics készíti a karosszériáját. Azzal kapcsolatban, hogy hány motoros hajtás és
mekkora akkumulátor fog kerülni
az autóba, még nincs hír. Ahogyan
arról sem, hogy mi lesz a Tesla
quadjával, amit a Cybertruckkal
együtt mutattak be, és csomagban is
lehetett vásárolni, hiszen felfért a
kocsi platórészére. Ha készül egy
kisebb Cybertruck, annak valószínűleg a platója is kisebb lesz, és ez
az eshetőség bukik. Persze kérdéses, hogy mekkora a piaci igény egy
elektromos quadra, amelynek a paraméterei még nem ismertek.
Mivel a Tesláról van szó, azt az
eshetőséget sem szabad elvetni,
hogy az egész csak egy gerilla marketingfogás volt annak érdekében,
hogy újra a Cybertruck kerüljön rivaldafénybe. Amennyiben ez volt a
cél, kijelenthető, hogy sikerült,
azonban ez nem tűnik egy Elon
Musktól már megszokott megfoghatatlan ígéretnek, tehát lehet valóságalapja, hogy készül egy kisebb
változat a Cybertruckból. Azonban
egyik modell érkezése sem várható
még az idén.

Forrás: Tesla
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Marosvásárhely tömegközlekedésének
javítása a cél
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Óvatos vezetést javasol a hatóság

Téli útviszonyok országszerte

Lakossági
közvélemény-kutatás
A Marosszéki Közösségi Alapítvány partnerségben a marosvásárhelyi
önkormányzattal
a
muresMobil projekt keretében
2022. január 30-ig egy mobilitásról
szóló közvélemény-kutatást kezdeményezett a megyeszékhely lakossága körében. A marosvásárhelyi
tömegközlekedés javítása érdekében arra kérik a lakosságot, töltsék ki a csupán 5-7 percet igénybe
vevő kérdőívet.
A kérdőív Marosvásárhely tömegközlekedésére vonatkozik, és

olyan lehetséges új intézkedések
bevezetéséről szeretné a lakosság
véleményét kérni, amelyek a városi tömegközlekedés hatékonyságát növelhetik. A Marosszéki
Közösségi Alapítvány (https://muresmobil.ro/hu/fooldal/)
a
muresMobil projekt keretén
belül kezdeményezett, a közszállítás javítását célzó kérdőívét
magyar
nyelven
a
https://forms.gle/cxKn2e4sajMBeqw99 linkre kattintva lehet kitölteni. (szer)

Az átruházás bírságolható

Névre szóló
üdülési utalványok
A kisodródott teherautó elhasznált gumikkal közlekedett

A hegyvidéken hóvihart, erős széllökéseket
előrejelző jelentések miatt a megyei közúti
rendőrség és az Országos Út- és Hídügyi
Igazgatóság egyaránt elővigyázatosságra, a
téli gumik és a szükséges felszerelések használatának fontosságára inti a járművezetőket. Ugyanakkor a balesetek, kidőlt fák miatt
kialakuló torlódásra, az eltervezettnél nehezebb célba érésre, hosszabb utazási időre figyelmeztetnek.

Az elmúlt időszakban végzett közúti ellenőrzések
nyomán levont következtetések és a balesetek számának növekedése miatt a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség a közúti szabályok és a jelzőtáblák szigorú
betartására figyelmeztet, ugyanakkor ismételten felhívja a figyelmet, hogy a járművezetők igazítsák a haladási sebességet az időjárási viszonyokhoz, elindulás
előtt tájékozódjanak az útviszonyokról.
Nedves, hóval, jéggel borított úttesten csökkentsék
a sebességet, vezessenek türelmesen, ne váltsanak hirtelen irányt, ne fékezzenek váratlanul, csak akkor, ha

Fotó: Út- és Hídügyi Igazgatóság

megbizonyosodtak arról, hogy manőverükkel nem veszélyeztetik a saját vagy mások biztonságát.
Kerülni kell a hirtelen fékezést, sebességváltást,
ami a jármű megcsúszását okozhatja. Csúszós úttesten
a motorfék használata ajánlott, ugyanakkor óvakodni
kell a veszélyes előzéstől is.
Elindulás előtt bizonyosodjanak meg arról, hogy a
szélvédőn, az oldalsó és hátsó ablakon megfelelő a kilátás, az ablaktörlők és a klímaberendezés, a párátlanító kifogástalanul működik.
A megfelelő követési táv betartásával elkerülhető
a koccanás, ha az elöl haladó hirtelen lefékez.
A téli gumi mellett fontos a hólánc, a homokzsák,
a lapát, az elegendő üzemanyag a járműben.
A gyalogosok csak a járdát használják, az úttesten
pedig a kijelölt gyalogátkelőhelyeken vagy a jelzőlámpa zöld jelzése után keljenek át. Fontos, hogy
csak azután lépjenek az úttestre, miután megbizonyosodtak arról, hogy a járművezető számára is
egyértelmű az úttesten való átkelési szándékuk.
(pálosy)

Civil szervezetek támogatása

Gyermekgyógyító program
A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány közzétette
a
tavaly
meghirdetett MOL Gyermekgyógyító program 13.
pályázati kiírásának eredményeit. A MOL Románia
által biztosított 400.000
lejes támogatási alapból
tizenhét civil szervezet részesült.

Maros megyéből a Patadallam Egyesület, a Răzvan Barátai
Egyesület és a Talentum Alapítvány nyert támogatást. A nyertes pályázatok megvalósítására
2022 augusztusáig kerül sor. A
programban finanszírozott pályázatok 678 krónikus vagy
gyógyíthatatlan beteg, illetve fogyatékkal élő gyermek és hozzátartozóik
számára
biztosítanak emocionális és művészetterápiás foglalkozásokat, pszichoszociális beavatkozásokat. A 2021 szeptemberében meghirdetett
kiírásra 49 civil szervezet nyújtott be pályázatot. Öszszesen 18 megyéből érkeztek pályázatok, 37 egyesület korábban is pályázott a programban. A nyertes
pályázatok megvalósításában a célkitűzéseknek, illetve a célcsoport igényeinek megfelelően a következő módszereket alkalmazzák: művészetterápiás
technikák (ének és zene, mozgás és tánc, modellezés,
rajz, festészet, meseterápia stb.); játékterápiás technikák
(sandtray
play,
bábozás
és bohócok alkalmazása, szerepjátékok, gyermekpszichodráma); foglalkozásterápia (szenzoros integráció, multiszenzoriális játékok, kalandterápia,

TUSMA-módszer); állataszszisztált terápiák (lovasterápia,
kutyaterápia). „A fogyatékos és
beteg gyermekeket segítő civil
szervezetek is nehéz időszakot
tudnak maguk mögött; 2020–
2021-ben számos kihívással
szembesültek, és sajátos tapasztalatokat szereztek. Voltak olyan
egyesületek, amelyek csökkentették, de egyesek kénytelenek
voltak teljesen felfüggeszteni
tevékenységüket. A tavalyi kiírásban legtöbb hét hónapra terjedhetett ki a pályázatok
megvalósítása, idéntől azonban
ez az időszak ismét kilenc
hónap: 2021. december – 2022.
augusztus. Idén szeptemberben
a nyertes egyesületek ismét egy
konferencia keretében mutatják
be az elért eredményeket. A
beteg és fogyatékos gyermekekkel foglalkozó civil szervezetekkel tartjuk a kapcsolatot,
azokkal is, amelyek csökkentették vagy megszakították
a tevékenységüket, folyamatos tájékoztatást biztosítunk az elkövetkező kiírásokon való részvétel érdekében” – nyilatkozta András Imre. A nyertes szervezetek
listája megtalálható a www.molromania.ro és a
www.pentrucomunitate.ro honlapokon. A MOL Gyermekgyógyító program keretében 13 év alatt összesen
246 pályázat nyert támogatást közel 4,5 millió lej értékben, 13.000 gyermek és serdülő életminőségének
javítására – tájékoztatott Felméri Erzsébet, a MOL
Románia CSR- és PR-koordinátora és András Imre,
A
Közösségért
Alapítvány
ügyvezetője.
(pálosy)

Vakációs üdülési utalványok
fiktív elszámolásával és egymillió lejes károkozással vádolnak több idegenforgalmi
egységet Maros megyében is.
A vakációs utalványok törvényes felhasználásának szabályozását ismertetjük dióhéjban.

Pálosy Piroska
Január 19-én, szerdán a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai házkutatásokat tartottak
Maros megyében és az ország 13
megyéjében, dokumentumokat és
tárgyi bizonyítékokat foglaltak le:
vakációs utalványokat a kártyához
mellékelt PIN-kóddal, kártyaleolvasó eszközöket, számlákat és az
elszállásolások vélhetően fiktív
nyilvántartásait is. A rendelkezésre
álló adatok szerint Maros megyei
turisztikai egységek képviselői is
szállásadást és étkezést bizonyító
fiktív elismervények révén számoltak el magánszemélyeknek vakációs értékjegyeket. Az utalványok
valós értékének 60%-át készpénzben kapták meg az üdülési csekkek
tulajdonosai. A turisztikai egységek
utólag a vakációs értékjegyek teljes
összegét elszámolták engedélyezett
vállalkozások révén. A becsült kár
értéke hozzávetőleg egymillió lej.
A vakációs utalványok
felhasználásának szabályozása
Már 2009-től sürgősségi kormányrendelettel szabályozták a vakációs utalványok rendszerét,
amellyel a belföldi turizmus fejlesztését célozták. A sürgősségi
kormányrendeletet módosító 2015.
évi 173-as számú törvény egyértel-

művé tette a szabályokat, köztük
azt, hogy minden pénzügyi
tranzakciót a pénzintézetek és az Állami Kincstár révén bonyolíthatnak
le. A vakációs értékjegyeket kibocsátó egységek a Pénzügyminisztérium engedélyével kell rendelkezzenek. Ezek a kibocsátó egységek a velük szerződéses viszonyban álló turisztikai egységek
szolgáltatásának az igénybevételét
követően számolhatják el. A névre
szóló értékjegyek nem ruházhatók
át más személyre. A törvény 7. cikkelye szerint kihágásnak minősül
és 1.000–5.000 lej közötti bírsággal
sújtható, ha az értékjegyet nem a
tulajdonosa akarja felhasználni.
1.000–10.000 lej közötti bírsággal
és az idegenforgalmi engedély
visszavonásával jár, ha az egység
nem teljesíti a minimális turisztikai
csomag szolgáltatását. Hasonló bírságot szabhatnak ki, ha a vakációs
értékjegyből fel nem használt öszszeget készpénzben adják vissza a
felhasználónak, de akkor is, ha az
alkalmazottak, a munkáltatók vagy
a turisztikai egységek kereskednek
a voucherekkel, illetve ha azok nominális értékét csökkentik. Ugyancsak tízezer lejig terjedő bírságra és
a működési engedély bevonására
számíthatnak azoknak az egységeknek az üzemeltetői, akik a vakációs értékjegyekkel fizető
ügyfeleknek felárat számolnak fel,
hátrányban részesítve őket a más fizetési eszközzel (készpénzzel vagy
bankkártyával) rendelkező vendégekkel szemben. A kihágások megállapításával és a bírságok
kiszabásával az országos idegenforgalmi hatóságot ruházták fel.

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Bölöni nemet mondott,
Iordnescu a kiválasztott
Edward Iordnescu irányíthatja a következ két évben a
román labdarúgó-válogatottat. A DigiSport szerint tegnap déleltt már csak a föderáció végrehajtó bizottsági megersít határozatára volt szükség, hogy a kinevezést hivatalosítani
lehessen.
A sporttelevízió szerint miután Bölöni László nemet mondott
a sportági föderáció ajánlatára, Edward Iordnescu elfogadta a
felkérést, és a tegnap délután 5 órára meghirdetett sajtótájékoztatóra be is tervezték a megállapodás bejelentését. A nyilvános
rendezvényt megelzen ugyanakkor a végrehajtó bizottságban
határozatot kellett elfogadni a szakvezet kinevezésérl, és bár
a kérdés nem szerepelt napirenden, mivel amikor az ülést összehívták, még három jelölt volt a tisztségre (Bölöni és Iordnescu
mellett Adrian Mutu neve is a lehetségek között szerepelt – a
szerk.), azonban annak nem volt akadálya, hogy a gy lés kezdetén a témát a megvitatandó kérdések közé felvegyék.
Emlékeztettek: Iordnescu egy hete és szombaton is megfordult a szövetség székhelyén, a legutóbbi találkozóját követen
azonban még arról nyilatkozott, hogy nem írt alá. A megállapodás ezzel együtt már akkor létrejöhetett, és a DigiSport szerint a
Nemzetek Ligája és az Európa-bajnoki selejtez idejére szóló
egyezmény alapján az edz évi 240 ezer eurós fizetést kapja
majd, amelyet 300 ezerre növelnek, ha a válogatott megnyeri
Nemzetek Ligája-csoportját. Amennyiben viszont kiesnének a
B divízióból, akkor a megállapodás érvényét veszíti.
Pályája során Edward Iordnescu Marosvásárhelyen is megfordult (a FCM-rl ASA névre átkeresztelt, akkor 2. ligás csapat
edzjeként), és bajnoki címet nyert a Kolozsvári CFR 1907
együttesével. Legutóbb a FCSB-t irányította.

Fotó: Edward Iordnescu közösségi oldala
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Elmaradt a rangadó
Bálint Zsombor
Hétfn kellett volna lejátszani a
kosárlabda 1. liga rangadóját Bukarestben: a feljutásra pályázó tiina és
a Marosvásárhelyi CSM az alapszakasz els helyének a sorsáról kell
hogy határozzon, és a dönt torna
szervezési joga lett volna a tét a leend marosvásárhelyi visszavágóval
együtt. A várva várt mérkzés azonban elmaradt, mert a marosvásárhelyi
klub közölte: egyik játékosuk, akinek
a kilétét személyiségi jogok miatt
nem árulták el, pozitív mintát produkált a minden mérkzés eltt kötelez koronavírus-tesztelésen, ezért a
találkozó elnapolását kérték, a sportági szövetség pedig, a járvánnyal

kapcsolatos politikájával összhangban, elfogadta.
A CSM közölte: az érintett játékost
karanténba helyezték, egyébként
csak enyhe tünetei vannak, az általános állapota kielégít. Mivel a keret
és a stáb tagjai valamennyien be vannak oltva, öt nap elteltével visszatérhet a társai közé, így a következ
fordulóban már pályára léphet.
Az elnapolt összecsapás új idpontjáról késbb döntenek.
Nem ez volt az egyetlen mérkzés,
amelyet a járvány miatt töröltek a
hétvégi fordulóból: a Nagyvárad –
Jászvásár találkozót szintén elhalasztották. Ha a Marosvásárhelyi CSMnek ez az els elhalasztott meccse az
idényben, riválisának immár kettt
kell pótolnia.

A bajnokság a hétvégén folytatódik. Hacsak nem lesz újabb negatív
meglepetés, a Marosvásárhelyi CSM
pénteken 18 órától a Kolozsvári U
együttesét fogadja.

Eredményjelz
Kosárlabda 1. liga, 8. forduló:
Bukaresti Stiina – Bukaresti
Eagles 121:67, Bukaresti Agronomia – Nagyváradi CSM CSU
II 71:61; 9. forduló: Bukaresti
NN Ulisse – Brassói Ralph
72:70, Kolozsvári U – Bukaresti
Agronomia 82:72, Bukaresti Laguna – Nagyszebeni CSU II
77:75, Bukaresti Eagles – CSU
Craiova 73:92.

Halep és Cîrstea is búcsúzott
az Australian Open nyolcaddöntjében
Háromszettes (4:6, 6:3, 4:6) vereséget szenvedett hétfn Melbourneben
az
Australian
Open
nyolcaddöntjében a francia Alize
Cornet-tól, és búcsúzott a tornától Simona Halep. A 14. helyen kiemelt
román teniszeznek egy nyolc mecscsig tartó gyzelemsorozat után ez
volt az els elveszített mérkzése
ebben az évben. A küzdelem több
mint két és fél órát tartott.
A WTA-ranglistán 61. Alize Cornet kezdte jobban az els szettet, 3:1re vezetett, de Halep egyenlíteni
tudott. Végül a 33 éves francia teniszez 6:4-re hozta a játszmát, annak
ellenére, hogy háromszor is elveszítette az adogatását. A második szettet
Halep breakkel kezdte, de a továbbra
is agresszíven játszó Cornet 3:1-re átvette a vezetést. A volt világels ezután megrázta magát, zsinórban öt
gémet megnyert, az utolsó hármat
nullára, és 6:3-mal lezárta a játszmát.
A dönt szettben 3:3-ig mindkét teni-

szez hozta az adogatását. A hetedik
gémben Halepnek, a nyolcadikban
Cornet-nak adódott breaklehetsége.
A román teniszez kihagyta az esélyt,
a francia azonban nem, és ez döntnek bizonyult a küzdelem végkimenetele szempontjából. Halepnek
3:5-ös állásnál két meccslabdát is sikerült hárítania, de végül 6:4-re elveszítette a harmadik játszmát és a
mérkzést.
Alize Cornet elször jutott be egy
Grand Slam-torna negyeddöntjébe.
A francia teniszez javított a volt világels elleni mérlegén is, az eddigi
öt találkozójuk közül négyet megnyert.
Szintén hétfn Sorana Cîrstea a
hetedik helyen kiemelt lengyel Iga
Swiatekkel játszott a torna negyedik
fordulójában, és hasonlóan három
szettben (7:5, 3:6, 3:6) veszített. A
WTA-ranglistán 38. román teniszez
2017 után másodszor került a legjobb
tizenhat közé a rangos versenyen.

Majdnem két és fél órát tartó küzdelemben maradt alul egy olyan ellenféllel szemben, aki egyetlen szettet
sem veszített eddig az idei Australian
Openen.
Az els játszmát Cîrstea kezdte
jobban, 2:0-ra, 3:1-re és 4:2-re is vezetett, de Swiatek 4:4-re egyenlített,
és 5:4-es vezetésnél szettlabdája volt.
A 31 éves román teniszez ezt sikerrel hárította, brékelt, majd nullára
hozta az adogatását, és 7:5-re nyert.
A második szett a WTA-ranglistán 9.
Iga Swiateknek indult jobban, 2:0-ra
vezetett, de Cîrstea egyenlített. Ezután a 20 éves lengyel teniszezt már
nem tudta megállítani, 5:2-es vezetés
után 6:3-ra hozta a játszmát. A dönt
szettben Cîrstea 2:1-es vezetésnél elvétett egy breaklabdát, majd elvesztette az adogatását. Sikerült újra
breakelnie (3:3), ám utána a mérkzés végéig már csak két pontot tudott
elvenni ellenfelétl, aki így 6:3-ra
nyerte a játszmát.

Végleges búcsú a felsháztól
Bálint Zsombor
Dermeszt hidegben, de viszonylag jó talajú pályán kezdte idei szereplését Botosánban a Sepsi OSK a
labdarúgó 1. ligában. A leveg hmérséklete azonban így is befolyásolta a játékot, és nem a
szentgyörgyi csapat javára. Tipikusan olyan mérkzés volt, amelyen
mindkét csapat nagyon jól szervezett, és várhatóan egyetlen villanás
elég a három pont sorsának eldöntéséhez. Ez pedig a házigazdáknak
jött össze, ami gyakorlatilag a végleges búcsút jelenti az OSK számára a felsházi rájátszástól.
A találkozón a vendégek egyik új
igazolása sem lépett pályára, és a
sérültek közül sem tért vissza senki.
St, eltiltás miatt két alapember,
inaj és Pun, valamint Bergodi a
kispadról is hiányzott, ami érezhet
volt a találkozó során. A házigazdák
kezdeti lendületének alábbhagyása
után a Sepsi OSK vette át a középpályát, de játékában ezúttal sem
igen érzdött átüter, Aganovi távoli próbálkozása pedig messzire
elkerülte a kaput. A 18. percben
azonban Tincu hibája után Niczulynak kellett bravúrral hárítania

Eredményjelz
1. liga, 22. forduló: Botosáni
FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 1-0, Konstancai Farul –
Universitatea 1948 Craiova 3-2.

Roman fordulásból leadott lövésénél. A félid legnagyobb szentgyörgyi lehetségét Aganovi a 38.
percben hagyta ki, amikor jó pozícióból nem talált kaput. A 42. percben pedig a házigazdák a játék
folyásával ellentétes módon megszerezték azt a gólt, amely végül az
egyetlennek bizonyult: Papa kíséret
nélkül ugrott ki a két középhátvéd
között Mailat passzából, lövésébe
beleért Niczuly, de a gellert kapott
labda így is bevánszorgott az alsó
sarokba (1-0). Az OSK védi lest
reklamáltak, Papa azonban a legjobb ütemben mozdult rá a passzra.
Ezek után nyilvánvaló volt, hogy
a második félidben a Sepsi OSK
támad majd, ami be is következett,
de az a bizonyos utolsó passz nem
igazán akart összejönni, Achahbar
és Luckassen beállása után sem. Az
els nagy helyzet pedig ismét

Niczuly kapuja eltt alakult ki, Dimitrov hibája után Mailat küldte
szögbl mellé. A 68. percben Edjoumáról perdült Golofca elé a labda,
de hatalmas helyzetben, öt méterrl
is mellé küldte, majd ugyan, szintén lepattanó labdából, hasonló pozícióból a kapusba rúgta. Golofca
aztán könnyen elvesztett egy labdát
a félpályán, a meglóduló Florescu
pedig a kapufát találta el, ahonnan
a gólvonal eltt csorgott át a túloldalra a labda. A meccs két ordító
OSK-helyzettel zárult: elbb Mitrea
25 méteres szabadrúgását Contra a
fels sarokból szögletre ütötte, majd
a beívelt labdát Mirea ívvel fejelte
rá, ám a botosáni kapus ezt is hárítani tudta.
Pénteken 20 órától újabb nehéz
meccs vár a Sepsi OSK-ra, hiszen a
CSU Craiova látogat a Sepsi OSK
arénába.

Jegyzkönyv
Labdarúgó 1. liga, 22. forduló: Botosáni FC – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 1-0 (1-0)
Botosán, városi stadion. Vezette: Horia Mladinovici (Bukarest) – Sebastian Gheorghe (Suceava), Cosmin Vatamanu (Bukarest). Tartalék:
Andrei Antonie (Bukarest). Ellenr: Sorin Boca (Jászvásár).
Gólszerz: Papa (42.).
Sárga lap: Papa (22.), Dragu (35.).
Botosáni FC: Contra – Braun, eroni, Racovian, Dragu, Papa, Edjouma, Florescu, Silva (89. Neciu), M. Roman (89. Lupeta), Mailat (76.
Fili).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Mitrea, Ispas, Eder, Fofana
(57. Achahbar), Aganovi, Askovszki, Damacan (57. Luckassen), Golofca (76. tefnescu).

Fotó: a Botosáni FC közösségi oldala

A bajnokság állása
1. CFR 1907
2. FCSB
3. Voluntari
4. Botosán
5. CSU Craiova
6. Farul
7. Rapid 1923
8. CFC Arge
9. UTA
10. Sepsi OSK
11. Mioveni
12. Târgovi te
13. Medgyes
14. Universitatea 1948
15. Dinamo 1948
16. Clinceni

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
14
11
9
10
10
8
9
6
5
6
5
6
4
3
2

1
6
5
10
5
5
8
4
9
11
6
8
5
7
3
5

2
2
6
3
7
7
6
9
7
6
10
9
11
11
16
15

35-11
41-20
25-20
22-19
37-23
26-15
26-22
21-19
17-16
21-19
16-28
13-17
18-25
17-24
16-45
16-44

58
48
38
37
35
35
32
31
27
26
24
23
14
19
12
11
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II. MDT Sikerkonferencia

Kitartás és a célok követése

A II. Sikerkonferencia plakátja

Január 22-én az Ariel bábszínházban
tartotta második Sikerkonferenciáját
a Maros Megyei Magyar Diáktanács.
Az eseményre olyan személyeket hívtak meg, akik valamilyen téren sikereket értek el, és példaképek lehetnek
a fiatalok számára. Az eseményen
jelen volt Gogolák-Hrubecz Zsolt, a
Multinvest igazgatója, Nyulas Bernát,
a Fomco csoport igazgatója, Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestre,
Polacsek Péter, a Vibe fesztivál kommunikációs igazgatója, Vincze Loránt
európai parlamenti képviselő, illetve
dr. Kálmán Attila történész. Az eseményt Forró-Bathó Eszter-Anna és
Fogarasi Szabolcs moderálta.

Nagy-Bodó Szilárd
A rendezvényt először 2019-ben tartották
meg, a hosszas várakozás a második kiadásra
a koronavírus-járvány számlájára írható. A
szombati eseményen olyan sikeres vállalkozókat, politikusokat, illetve tanárokat vonultattak fel, akik valami nagyobbat tudtak
alkotni mind a fiatalok, mind a saját generációjuk körében. Forró-Bathó Eszter-Anna elmondása szerint ezek a személyek motivációt
és mintát jelentettek azoknak a fiataloknak,
akiknek az útja most kezdődik. A szervező
szerint elég nagy érdeklődésnek örvendett a
rendezvény, hiszen szép számban volt közönség, és mindenki megtalálhatta a számára érdekes és értékes beszélgetéseket. Az
eseményt összesen 60-70 ember követte,
ebbe beletartoznak azok is, akik az online
közvetítést nézték, hiszen a járványügyi
korlátozások értelmében a terem kapacitásának csak egy részét lehetett kihasználni.
Forró-Bathó Eszter-Anna úgy vélekedett
a konferencia után, hogy sikeres nap volt,
nagyon sokat tanultak a meghívottaktól,
nem mindennapi dolgokat hallhattak. Az
esemény motiváló volt a fiatalok számára,
mondotta az esemény moderátor-szervezője.
Az MDT második Sikerkonferenciájának
első megszólalója Gogolák-Hrubecz Zsolt, a
Multinvest igazgatója volt. Elmondása szerint a siker főleg a kitartásban és a célok követésében nyilvánul meg. A cégvezető úgy
vélte, hogy egy sikeres életutat csak valós
példákkal lehet megfelelően bemutatni. A
legfontosabb az, hogy ki-ki találja meg a saját
értékrendjét, és aszerint próbáljon haladni. A
tanulás sem elhanyagolható, hiszen anélkül
senki nem lehet sikeres. A Multinvest igaz-

Forrás: Az MDT Facebook-oldala

gatója úgy vélekedik, manapság túl könnyen
elérünk dolgokat, így nem tudjuk azokat
eléggé megbecsülni. Ahhoz, hogy kitörjünk
a kényelmes, de „langyos víznek” nevezhető
életünkből, nagyon kell akarni valamit, nem
kell félni az eséstől. Annyi a feladatunk, hogy
eggyel többször álljunk fel, mint ahányszor
leesünk.
Gogolák-Hrubecz Zsoltot Nyulas Bernát,
a Fomco igazgatója követte, akinek elmondása szerint a siker abban nyilvánul meg,
hogy az ember jól érzi magát a bőrében, illetve nem gondolja úgy, hogy valamit másképpen kellett volna tegyen. Az igazgató
szerényen vallott arról, hogy 20 év alatt megnegyvenszerezte az alkalmazottjai számát.
Véleménye szerint nagyon kicsik voltak,
amikor indultak, így nem akkora teljesítmény
a létszámnövekedés, a vállalatvezető most
sem látja nagynak a cégét. A cél mindig az
volt számukra, hogy gyarapodjanak, és évről
évre növekedtek, mostanra több mint 160
embernek adnak munkát. Nyulas Bernát a
kudarcokra is kitért, viszont kiemelte, az a
kulcskérdés, hogy ezt miként éljük meg. Véleménye szerint, ha megtettünk mindent, ami
tőlünk telik, vagy legalábbis így érezzük,
akkor nem szabad sem keseregni, sem mérgelődni, egyszerűen hagyni kell a múltat, és
tovább kell lépni. Ezt pedig csak jó példával
és beszélgetéssel lehet belenevelni a fiatalokba.

Soós Zoltán szerint a siker nem más, mint
a következetesség, a kitartás és a reális célok
egyvelege. Viszont ezzel együtt csak akkor
lehet igazán sikeres az ember, ha olyan dolgot
végez, amit szeret. A polgármester elmondása
szerint a Sikerkonferencia és az ehhez hasonló események ösztönzőként hathatnak a
fiatalokra, mert ezeken különböző élettörténeteket hallhatnak olyan emberektől, akik
egyrészt sikeresek abban, amit csinálnak,
másrészt azt teszik, amit szeretnek. Soós Zoltán elmondása szerint a cél az, hogy a jövőben
még
több
sikeres
fiatallal
találkozhassunk Marosvásárhelyen. Lehetőségeket kell teremteni, illetve meg kell értetni
a fiatalokkal azt, hogy a siker elsődleges kulcsa, hogy vállalni kell a küzdelmet, amennyiben ezt vállaljuk, onnan kezdve segítséggel
elérhető a siker, egyedül szinte esélytelenek
vagyunk. A városnak fontos szerepe van
ebben, hiszen beruházásokat kell végrehajtani, olyan munkalehetőségeket kell teremteni, amelyek itthon tartják a fiatalokat,
ezenkívül a polgármesteri hivatal kapuit meg
kell nyitni – ahogyan tették –, hogy a fiatalok
lássanak bele a folyamatokba, és szóljanak
bele a kérdésekbe.
Polacsek Péter, a Vibe fesztivál kommunikációs igazgatója visszaemlékezett arra,
hogy először akkor érezte magát igazán sikeresnek, amikor a középiskolában játszott egy
színdarabban. Az előadás nagyon jól sikerült,

ezt igazolta a visszajelzés. Ez volt az első sikere. Viszont nem felejtette el, hogy ez nem
egyedül az ő sikere, hanem egy csapattal közösen érte el. Polacsek Péter arról is beszélt,
hogy a későbbiekben is csapatban dolgozott,
és így ért el sikereket. Véleménye szerint
nem kell mindig valami nagy dolgot tenni
ahhoz, hogy sikeresnek érezzük magunkat, az
is rendben van, ha kis lépésekkel halad előre
az ember. Az életben fontos, hogy legyen egy
rövid távú cél, amit el tudunk érni, és azután
úgy érezzük, hogy sikerült. Ez erőt fog adni
ahhoz, hogy továbbmenjünk.
Vincze Loránt beszámolt arról, hogy már
középiskolás korában dolgozott a Marosvásárhelyi Rádiónál, és később, az egyetemi
évek alatt a Kolozsvári Rádiónál. Sikeresnek
érezte magát, hogy már fiatalon bevételre tett
szert. Továbbá nagy elégtételként könyvelte
el, hogy szerkesztője lehetett a Kossuth rádiónak. Viszont kudarcként élte meg, hogy az
egyetem befejezése után nem lett a Kolozsvári Rádió alkalmazottja. Ezután következett
a politikai pálya. Sok segítséget kapott azoktól az emberektől, akiket újságírói munkája
során megismert, és úgy gondolja, hogy nem
távolodott el a sajtótól, csak jelenleg a mikrofon másik oldalán van. Véleménye szerint
az újságírók szerves részét képezik a közéletnek, és komoly sikereket lehet elérni mind a
médiában, mind Brüsszelben, mind más területeken. A fontos az, hogy mindenki megtalálja a hivatását, amit szeretettel végez.
Az MDT II. Sikerkonferenciájának utolsó
megszólalója dr. Kálmán Attila történész, a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum történelemtanára volt. A közkedvelt oktató véleménye
szerint a siker nem más, mint a jól elvégzett
munka eredménye. Ugyanakkor felelősséggel is jár, továbbá sok mindenről le kell
mondjon az ember annak érdekében, hogy sikeres legyen. Szélesíti a siker meghatározását, amikor egy elvégzett feladat után más is
jónak találja a munkát. A történelemtanár úgy
véli, hogy egy oktató akkor tudja meg, hogy
egy diákja sikeres, amikor a visszajelzések
róla pozitívak. Dr. Kálmán Attila kiemelte,
hogy teljes mértékben sikernek lehet elkönyvelni, hogyha egy diák évek múltán felelevenít egy közösen megélt momentumot, vagy
elmondja, hogy emlékszik arra, amiről a középiskolában beszélgetett az adott oktatóval,
és megfogadta a tanácsát.
Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy
a mai világ több kihívást tartogat, viszont
minden korszaknak megvoltak a saját nehézségei, tehát nem lehet azt mondani, hogy valamikor könnyebb, máskor pedig nehezebb
volt sikeresnek lenni. Mindig is nehéz volt sikeresnek lenni, az a kérdés, hogy milyen célt
tűzünk ki magunk elé, és mit teszünk annak
érdekében, hogy azt meg is valósítsuk.

Az esemény moderátorai – Forró-Bathó Eszter-Anna és Fogarasi Szabolcs – Nyulas Bernáttal, a Fomco igazgatójával beszélgetnek

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd
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Közlemény

Új munkaegészségügyi és -biztonsági rendszer
az Azomureş kombinátnál

Az Azomureş Rt. értesíti az érdekelteket,
hogy nemrég megkapta a munkaegészségügyi és biztonsági menedzsmentre vonatkozó
ISO 45001:2018-as tanúsítványt. Tavaly decemberben egy külső auditálást követően a
Product Stewardship al Fertilizers EuropAzomureş alkalmazhatja az ISO 45001-es
minősítésnek megfelelő munkaegészségügyi
és biztonsági menedzsmentrendszert. Ennek
az a célja, hogy a kockázati tényezőket figyelembe véve, megfelelő munkafeltételeket biztosítsanak a sérülések, munkabalesetek
elkerülése érdekében, megelőzzék a szakmai
megbetegedéseket, és biztonságos munkahelyet teremtsenek mind az alkalmazottaknak,
mind a gyárba látogatóknak és ügyfeleknek.
A menedzsmentrendszert a vezetőtanács döntése alapján vezetik be, alkalmazásában részt
vesz a cég összes részlege.
A következő előnyei vannak az ISO
45001:2018-as minősítési rendszer alkalmazásának:
ü Egészséges, biztonságos munkafeltételeket teremt az alkalmazottaknak, a látogatóknak és ügyfeleknek.
ü A cég kötelezi magát, hogy alkalmazza
az erre vonatkozó jogszabályokat.

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ minőségi pálinka (50% alk.).
Tel. 0744-767-537. (p.-I)

ü Csökkenti és ellenőrzés alatt tartja a termelésbeli kiesések kockázati tényezőit.
ü Minimalizálja a munkabalesetek okozta
termelésbeli kiesést.
ü A cég vezetősége igazolja az ügyfeleknek, hogy megfelelő egészségvédelmi intézekedéseket foganatosít és biztonságos
munkafeltételeket biztosít.
ü Hosszú távon követhető rendszert alkalmaz, amellyel betarthatók a munkaegészségügyi és -biztonsági intézkedések.
ü Folyamatosan konzultálnak az alkalmazottakkal a munkaegészségügyi és biztonsági
feltételek javítása érdekében.
Több részleg, alegység és munkacsoport
három évig tartó közös erőfeszítésének köszönhetően kapta meg a cég a munkegészségügyi és biztonsági rendszert szavatoló ISO
45001:2018-as tanúsítványt. Hároméves felügyeleti program biztosítja a feltételek alkalmazását. 2024-ben felülvizsgálják és
újrahitelesítik a rendszert. Folyamatos belső
és külső auditálással követik majd, hogy az
előírások szerint eleget tegyenek a biztonsági
intézkedéseknek.
Az Azomureş sajtóirodája

VÁLLALUNK: benti munkát, csator-

ELHALÁLOZÁS

najavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást. Tel. 0755-654-115. (14480)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (14591-I)

MEGEMLÉKEZÉS

MINDENFÉLE
Fájó szívvel emlékezünk drága
VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERE-

édesapánkra,

LÉST vállalok. Tel. 0746-638-960.

KÁROLYRA halálának 25. évfor-

(14470)

dulóján
rünkre,

és

id.

MONAI

szeretett

MONAI

testvé-

ISTVÁNRA

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

halálának 12. évfordulóján. Emlé-

munkát és bármilyen javítást. Tel.

kük legyen áldott, nyugalmuk

0767-837-782. (14480)

csendes! Szeretteik. (14623)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, rokon és ismerős,
SZÁSZ GABRIELLA
szül. Bács
életének 95. évében január 23-án
hirtelen elhunyt.
Temetése január 27-én, csütörtökön 13 órakor lesz a református
temetőben. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (14641-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa, testvér, rokon,
szomszéd,
SZŐCS JÁNOS
hosszú szenvedés után életének
85. évében elhunyt. Drága halottunk temetése 2022. január 27én, csütörtökön 13 órakor lesz a
marosszentgyörgyi római katolikus ravatalozóból, és a marosszentgyörgyi unitárius sírkertben
helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család. (14643)

Szívünkben fájdalommal emlékezünk arra az öt évvel ezelőtti napra,
amikor drága szerettünk, feleség,
anya, nagymama, anyós és jó testvér,
DÁVID ANNA
szül. Aszalós
szíve utolsót dobbant. Minden évben
eljön az a nap, mely számunkra örök
emlék marad.
Elmentél
tőlünk egy hideg téli
napon, azóta szívünkben oly nagy a fájdalom. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz.
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.
Szeretteid. (14620)

A külső gyászt letesszük, de belül a
szívünk örökre gyászban marad.
Fájó szívvel emlékezünk január 26án a szeretett férjre, apára, apósra,
id. ALEXA PÉTERRE
halálának első évfordulóján.
Amíg élünk, nem feledünk.
Nyugodj békében!

Ingyenes szállás Marosvásárhelyen
és Kolozsváron betegeknek
és hozzátartozóiknak

A kórházak mellett található, teljesen felszerelt, kifűtött szobákat közösségi összefogással tartotta fenn a SOLIDARIS Egyesület
az utóbbi négy évben.
Egyetlen SMS elküldésével havi 4 euróval Ön is támogathatja a
menedékszobák további működését.
SMS szám: 8864, üzenet: SOLIDARIS.

SOLIDARIS Egyesület – a megoldás helyben van!

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)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
testvéremtől,
SZŐCS JÁNOSTÓL
aki hosszú szenvedés után 2022.
január 24-én elhunyt. Nyugodj
békében!
Éva és sógora, Pityu. (14644)

Megrendülten tudatjuk, hogy
NAGY EMESE BORBÁLA
(szül. Borsa)
életének 61. évében, január 22-én
földi útja végére ért.
Temetése január 27-én 15 órakor
lesz a remeteszegi temetőben.
Zokszó nélkül, csendben lépted
át az öröklét kapuját, mint eltévedt bárány, aki hazatalált.
Szíved végre nyugalmat lelt.
Isten velünk, isten veled!
A gyászoló család

Szerető

felesége,

fia,

menye.

(14460-I)

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes csillag.”
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
ÚJFALVI ENIKŐ-EDIT
szül. Trombitás
türelemmel viselt, hosszas betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Utolsó útjára január 26-án, szerdán 14 órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőben.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik Tőle: édesanyja, férje, fiai és menye, unokája, test-

Őszinte
részvétünk
Imreh
Péternek
és
családjának
ÉDESAPJA elhunyta
miatt
érzett fájdalmában. Társai a
Lady Salonból. (14649-I)

vére gyermekeivel és azok családja, sógorai és családjuk,
unokatestvérei, keresztgyermekei, közeli és távoli rokonai,
barátai, ismerősei. (14651)
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Van tapasztalatod toborzásban?
Szeretnél egy támogató, fiatalos,
helyi és nemzetközi csapatban
dolgozni?
Az AB2PRO 2002-ben indult
családi vállalkozás, mely ma már
a nemzetközi Triangle csoport
tagja,
marosvásárhelyi irodája helyi csapatának erősítése
érdekében
TOBORZÓT
keres
Feladatok:
• Jelöltek felkutatása, előszűrése és interjúztatása
• Kapcsolattartás a jelöltekkel és a franciaországi
csapatokkal/kollégákkal
• Kapcsolati háló kialakítása és folyamatos bővítése
• Adminisztrációs munka
• Csapatok indulásának megszervezése
• A már munkába állt csapatok nyomon követése és
az ezekkel való kapcsolattartás
Elvárások:
• Középfokú vagy felsőfokú végzettség
• Kommunikációs szintű román- és francianyelvtudás
• Hasonló területen szerzett 1-2 éves szakmai
tapasztalat előnyt jelent
• Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő
készség
• MS Office felhasználói szintű ismerete
Kérjük, küldje el francia nyelvű önéletrajzát
menedzserünknek: Jacques Cousseau
jc@ab2pro.com

MAROS MEGYEI TANÁCS

Romániai iskolaprogram
A romániai iskolaprogram megvalósításával foglalkozó megyei bizottság nevében tájékoztatjuk
Önöket, hogy december folyamán Maros megye
16 oktatási intézményében 1038 diák és 73 pedagógus részvételével került sor különböző, gyümölcs-, zöldség-, tej- és tejtermékfogyasztással
kapcsolatos tematikus tevékenységekre.
Azon települések esetében, amelyek a programot saját rendszerükben működtetik, azaz Nyárádszereda város, Backamadaras, Gernyeszeg,
Kibéd, Nagyernye, Nyárádszentlászló, Makfalva,
Kerelőszentpál, Csíkfalva, Sóvárad és Koronka
községek, a végrehajtásban nem voltak hiányosságok.

