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Agrárgazdasági manipuláció vagy szakágazati csőd?

Veszélybe kerültek
a cukorrépa-termesztők
Minszktől
Grodnóig
Abba a kiváltságos helyzetbe kerültem, hogy Erasmus oktatási ösztöndíjjal kijuthattam Fehéroroszországba, a
„legbáthorysabb” városba, Grodnóba.
Az erdélyi fejedelem, lengyel király és
litván nagyherceg grodnói emlékezetéről egy korábbi írásomban beszámoltam, halálának 435. évfordulójára
emlékezve.

____________5.
Sóvidék,
Erdély tüdeje

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Január elején a franciaországi Tereos TTD cégcsoport képviselői bejelentették, hogy bezárják a tulajdonukban levő
marosludasi cukorgyárat, ezért nem kötik meg a szerződést
azzal a mintegy 350 cukorrépa-termesztővel, akik rendszeresen ellátták a gyárat terménnyel. Továbbá munka nélkül
maradhat a feldolgozóegység mintegy 150 alkalmazottja.
Mint ismeretes, a Tereos Franciaországban az első, Európában pedig a harmadik legnagyobb cukorrépa-feldolgozó cég.

Romániában átlagban 20-24.000 hektáron termesztik, ebből
kb. 7000 hektárról szállították a termést a marosludasi
gyárba. Az országban egyetlen cukorgyár maradt, Romanban, amelyet az osztrák Agrana cég üzemeltet.

Vajda György

Erdély, Ardeal, Siebenbürgen,
Transsylvania: az erdőkön túli tartomány, lényegében egy földrajzi fogalom, melyet gazdag, hányatott
történelmi múltja és sokat szenvedett
népe tölt meg emberi tartalommal. (...)
Hol is lehetne szebb hazája a „székely” sónak? Erdélyország keleti részén, a Székelyföld Sóvidékén, a
Görgényi-havasok lábánál, egyszer
(...), nagyon régen (...), valaki sóra
bukkant.

____________15.

(Folytatás a 4. oldalon)

Fontos lajstrom
Benedek István
Idén népszámlálást tartanak, és ahhoz viszonyítva, hogy az itt begyűjtött adatoknak mekkora a fontossága, a téma még kevés teret kap,
főleg a román közbeszédben. Lesz még itt később sűrű fejvakarás a
magas körökben.
Uniós szinten a források elosztásakor kulcsszerepük van a statisztikai adatoknak, a lakosság lélekszámától kezdve a gazdasági és társadalmi állapotokat számokban mérő adatokig. Senki nem kényszerít
egy országot arra, hogy a gazdasági tervezéshez és az uniós alapok
elosztásáról zajló tárgyalásokhoz használható adathalmaz rendszeres
frissítését kötelező műfajként kösse össze egy népszámlálással, nálunk
mégis így folyik ez. Már az uniós csatlakozás előtt kialakult a „hagyománya” annak, hogy minden egyéb összeírást a népszámláláskor végeznek el, mintha az lenne a kimondott cél, hogy minél nagyobb
adathalmaz gyűljön, amivel elszórakozhatnak a kutatók és a statisztikusok, de a gyakorlatban, amikor éves költségvetéseket és hosszabb
távú fejlesztéseket kell tervezni, a döntéshozók már nem sok figyelemre
méltatják ezt a tudásbázist. Rendesen működő országokban viszont
pont ezek az adatok képezik a döntések alapját. Annyi pozitív változás
már legalább van a dologban, hogy az előzőhöz képest jóval több időt
szánnak az előkészítésre és magára a népszámlálásra is, már nem két
hét, hanem több hónap során zajlik az összeírás, és a korral haladva
lehetőség lesz személyesen, online is kitölteni a kérdőívet. Már csak
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ________________________________________ 2022. január 28., péntek
28., péntek
A Nap kel
7 óra 51 perckor,
lenyugszik
17 óra 20 perckor.
Az év 28. napja,
hátravan 337 nap.

Ma KÁROLY és KAROLA,
holnap ADÉL napja.
ADÉL: a német Adel- kezdetű
nevek rövidülésével keletkezett,
többek között az Adelaidából.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. január 27.

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

1 EUR

4,9453

1 USD

4,4182

100 HUF

1,3791

1 g ARANY

257,6976

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
10, 21, 43, 15, 20 +11

NOROC PLUS: 9 1 8 2 4 8

20, 30, 1, 8, 39, 18

SUPER NOROC: 9 6 6 3 3 2

46, 3, 18, 16, 48, 32

NOROC: 6 0 0 6 0 0 9

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
5,7 ezrelékre nőtt
a megyei fertőzöttségi ráta
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság január 26i adatai szerint a megyében 5,7 ezrelékre nőtt a koronavírus-fertőzöttségi ráta. A lakosság számarányához képest
Királyfalván jegyezték a legtöbb esetet, több mint 13 ezreléket, de Marosszentannán is közel 12 ezreléknél tartanak.
Több település – Jedd, Marosszentkirály, Koronka, Marosvásárhely és Ádámos – közelít a 10 ezrelékhez. Marosvásárhelyen az utóbbi 14 napban 1391 esetet jelentettek.
Megyeszerte csupán négy község van – Magyarbükkös,
Kibéd, Kozmatelke és Havad –, ahonnan egyetlen fertőzöttet sem jeleztek.

2,2 százalékos a munkanélküliségi
ráta
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség adatai szerint az elmúlt év végén 2,2 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, 5188 állásnélkülit – közülük 2412 nő –
tartottak nyilván. 1322 személynek folyósítanak munkanélküli-segélyt, 3866 személy nem részesül anyagi juttatásban. A munkanélküliek csaknem felének elemi iskolai, 20
százalékuknak általános iskolai végzettsége van. A szakiskolát és középiskolát végzettek 13, illetve 11 százalékot
tesznek ki, a felsőfokú végzettségűek pedig közel 4 százalékot. A munkanélküliek csaknem fele nagyon nehezen,
1300-an nehezen, 1100-an közepesen foglalkoztathatók.

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 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-mail-címen és a 0728-087-123-as telefonszámon.

Módosult a marosludasi oltóközpont
programja
A városi sportcsarnokban, a Piac utcában található oltóközpont módosította programját. A továbbiakban hétfőtől
péntekig 9-17 óra között várják az oltást igénylőket; PfizerBioNTech és Johnson&Johnson oltóanyaggal oltanak.
Szombaton és vasárnap a marosludasi oltóközpont zárva
lesz. További információk a 0731-230-271 és a 0771-169873-as telefonszámon.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Közel száz családorvos és néhány patika is végez
antigéngyorstesztet

Több mint négyszáz fertőzött diák
Maros megyében is egyre több a koronavírussal
fertőzött diák, a legutóbbi adatok szerint több
mint 400 hivatalosan bejelentett eset szerepelt a
megyei tanfelügyelőség nyilvántartásában. A
Maros Megyei Klinikai Kórházban csütörtökön
egy koronavírusos kiskorút, egy ötéves gyereket
ápoltak, nem volt súlyos állapotban.

Menyhárt Borbála
Maros megyében is tombol a koronavírus-járvány ötödik
hulláma, szerdán rekordszámú, hatszáz új fertőzöttet jegyeztek, és a gyerekek körében is futótűzként terjed a vírus.
Illés Ildikó, Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes tegnap
lapunk érdeklődésére elmondta: a legutóbbi adatok szerint
megyeszerte 444 fertőzött diák és 156 pedagógus szerepelt
a nyilvántartásban, és negyven osztály tért át online oktatásra, mivel hét nap leforgása alatt legalább három tanuló
tesztje lett pozitív. A főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk, hogy miután a téli szünet óta hiánycikknek számítottak
az iskolai nyáltesztek, ismét zajlik a diákok tesztelése,
Maros megyébe eddig 302 ezer teszt érkezett, amit kedden
ki is osztottak az iskoláknak. Ez az adag előreláthatólag két
hétre lesz elegendő, és időközben érkeznek az újabb adagok – közölte.
Egy kiskorút ápolnak kórházban
Bár a hivatalosan bejelentett kiskorú fertőzöttek száma
is közelít a félezerhez, túlnyomó többségük esetében enyhébb lefolyású a betegség, és nem szorulnak kórházi ellátásra. A Maros Megyei Klinikai Kórházban a tegnapi
adatok szerint egyetlen kiskorút, egy ötéves koronavírusos gyereket ápoltak, akinek az állapota nem volt súlyos
– közölte érdeklődésünkre Gáll Boglárka, a kórház sajtószóvivője. Mint mondta, a megyei klinikai kórházhoz
tartozó gyerekklinikán csupán gyanús esetek számára van
fenntartva néhány hely, amint egy kisgyerek esetében beigazolódik a koronavírus-fertőzés, átszállítják az 1-es
számú fertőzőklinikára, a szóban forgó gyereket is ott kezelik.
A sajtószóvivőtől megtudtuk, hogy a csütörtöki adatok
szerint a megyei klinikai kórházban jelenleg 139 helyet tartanak fenn koronavírussal fertőzött pácienseknek. 40 volt
foglalt, a tíz intenzív terápiás ágy közül 9 foglalt volt. Bár
a fertőzöttek száma meredeken emelkedik, a kórházi ápolásra szorulóké nem ugrott meg robbanásszerűen, és a kórházba kerülő páciensek többségének az állapota sem
annyira súlyos, mint például az előző hullámban. Ezért a
kórházi helyek számát még nem kellett jelentősen megemelni, Gáll Boglárka szerint amíg nem súlyosbodik a
helyzet, igyekeznek minél nagyobb mértékben ellátni a
nem koronavírusos betegeket, például a fertőzőklinikákat
és a tüdőklinikát még nem kellett ismét kizárólag Covidkórházzá alakítani. Érdeklődésünkre a szóvivő elmondta,
a két fertőző-, valamint a tüdőklinikán működő központokban, ahol különféle vizsgálatokat végeznek a nem súlyos
állapotú fertőzötteknek, egyelőre nincsen zsúfoltság, nem
ugrott meg azon páciensek száma, akik ezekhez az egységekhez fordulnak.
A legapróbb tünetnél is ajánlott a tesztelés
Mivel a gyerekek körében is rohamosan terjed a fertőzés, az egészségügyi szakemberek nem győzik hagysú-

Fotó: Menyhárt Borbála

lyozni, mennyire fontos, hogy az első, legapróbb tünet
megjelenésekor ne küldjék közösségbe a gyereket, és végezzenek tesztet, ugyanis a tapasztalat az, hogy a gyerekeknél előfordul, hogy nem jelentkeznek felső légúti
tünetek, hanem hasfájás, hányinger esetén is pozitív lesz a
teszteredmény. Amennyiben pozitív lesz az otthon elvégzett teszt eredménye, vagy negatív lesz esetleg a nyálból
elvégzett gyorsteszt, érdemes azt megerősíteni, erre pedig
lehetőség van újabban egyes családorvosi rendelőkben
vagy pedig a tesztelést végző patikákban is.
Mindkét esetben az eredmény hivatalos, a fertőzött nyilvántartásba kerül, bevezetik a Corona Formsba, és az
egészségügyi szakhatóság ugyanúgy tudja azt követni, mint
egy PCR-teszt eredményét. Az Egészségügyi Minisztérium
ms.ro honlapján településekre lebontva elérhetők a tesztelést végző patikák, Maros megyében a jegyzék szerint tíz
ilyen gyógyszertár van, Marosvásárhelyen 7, egy Marosszentgyörgyön, egy Szászrégenben és egy Dicsőszentmártonban. Ugyanakkor a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság www.aspms.ro honlapján megtalálható annak
a megyében dolgozó közel száz családorvosnak a neve,
címe és telefonszáma, akik a rendelőjükben antigéngyorstesztet végeznek.

Életet követelő tűzeset Dedrádon
Csütörtökre virradóra tűz ütött ki egy dedrádi, főút
menti házban. Mire a szászrégeni hivatásos és a bátosi
önkéntes tűzoltók a helyszínre érkeztek, a 60 négyzetméteres ház már teljes egészében égett. A tűzoltók

megpróbálták menteni a menthetőt, de az égő épületben egy szénné égett holttestet találtak. A tűzoltók szerint a szerencsétlenséget valószínűleg égő cigaretta
okozta.

RENDEZVÉNYEK

holokauszt témájú beszélgetés követett. Meghívottként
jelen volt Dub László, a Zsidó Hitközség elnöke.

Megkoszorúzták
a gettóemlékművet

Szászrégenben elmarad
a Tündöklő világ

A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából január
27-én, tegnap megkoszorúzták a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem udvarán található gettóemlékművet. Ugyancsak tegnap a Studium HUB kulturális
központban vetítették a Jób lázadása című filmet, melyet

Betegség miatt elmarad a január 28-ára tervezett Tündöklő világ című, Tamási Áron emlékére szervezett
szászrégeni előadás, melynek a Petru Maior városi
könyvtár adott volna otthont. Az előadást egy későbbi
időpontban tartják meg
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Új székhelyre költözik a tűzoltóság

Tűzvédelmi szakhatóság a Köteles utcában
Új székhelyre, a Köteles Sámuel utca 33. szám alatti
épületbe költözik ideiglenesen a marosvásárhelyi
tűzoltóság tűzvédelmi szakhatósága, a fizikai és
jogi személyekkel kapcsolatot tartó osztály. A felügyelőség tevékenységének nagy részét februártól
a volt kémiai líceum bentlakásába helyezik át.

Szer Pálosy Piroska
A Maros Megyei Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség
marosvásárhelyi, Horea utca 28. szám alatti épületegyüttesét
felújítják és bővítik, ebben az időszakban két különböző helyszínen fejtik ki tevékenységüket, a mentőcsoportok továbbra
is a telephelyről indulnak a bevetésekre.
Hétfőtől, január 31-étől a tűzvédelmi és polgári védelmi engedélyek és jóváhagyások megszerzése érdekében az iratcsomókat a Horea utcai székhely helyett a Köteles Sámuel utca

33. szám alatti épületben (a Maros Vízügyi Hatóság épülete
mellett) kell benyújtani és ugyanott lehet átvenni a kérelmezett jóváhagyásokat, engedélyeket. Tűzvédelmi szakhatóság
igénybevétele többek között a különféle építési engedélyezési eljárások, a tűzvédelmi műleírás elkészítése során szükséges.
Az iratcsomók benyújtása és az engedélyezések átvétele a
Köteles Sámuel utcai épületben hétfői napokon 8.30–18.30
óra között, keddtől péntekig a 8.30–16.30 óra közötti munkaprogram szerint zajlik.
Február 14-étől a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség a tevékenysége nagy részét a Dózsa György út 250.
szám alatti Emil A. Dandea kémiai líceum bentlakásába helyezi át az épületfelújítás teljes időszakára. A járműbázis
marad a jelenlegi telephelyen, a tűzoltócsapatok továbbra is a
Horea utcai székhely udvaráról indulnak majd a bevetésekre
– tájékoztatott a felügyelőség sajtóosztálya.

A felnőtt lakosság fele vette fel az oltást
Romániában a felnőtt lakosság 50 százaléka vette
fel a koronavírus elleni oltás legalább első adagját,
a hatóságok újabb oltáskaravánokkal próbálják a
vidéki közösségek körében népszerűsíteni az immunizálást – közölte csütörtöki sajtóértekezletén Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, az oltási kampány
koordinátora.

A 19,3 milliós országban eddig 8 millió 56 ezer ember kapott legalább egy adag oltást, ami 41,7 százalékos átoltottságnak felel meg. A harmadik, emlékeztető oltást 2 millió 330
ezer ember kapta meg, amely a jogosultak mintegy 40 százalékát jelenti – magyarázta Gheorghiţă.
Regionális szinten Bukarestben a legmagasabb, 67 százalékos az átoltottság, és hét olyan megyéje van az országnak –
Kolozs, Konstanca, Szeben, Ilfov, Tulcea, Brassó és Temes –,
amelyben az átoltottság meghaladja az 50 százalékot.
Az oltási hajlandóság minden korábbinál alacsonyabb Romániában, jelenleg naponta átlagosan alig 3800-zal emelkedik
a beoltottak száma.
Az immunizálást koordináló országos bizottság (CNCAV)
csütörtökön az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) és az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA) közösen online felkészítőt szervezett annak a
80 családorvosnak és közegészségügyi szakembernek, aki szerepet vállal a vidéki oltáskaravánok újraindításában.
Románia falusi lakosságának jelentős része védtelen a
Covid-19 betegség súlyos formáival szemben, ezért a CNCAV
újabb kísérletet tesz arra, hogy meggyőzze őket az oltás fon-

tosságáról – közölte a bizottság. Az akcióba ezúttal megpróbálják bevonni a helyi közösségek elöljáróit, véleményformáló vezetőit.
Szerdán megkezdődött az 5 és 12 év közötti korosztály immunizálása, az első napon 390 kisgyermeket oltottak be, és
február közepéig további 3435-nek foglaltak időpontot a szülők az internetes előjegyzési portálon. Hétfőn érkezik meg az
újabb, több mint 200 ezer adagból álló szállítmány a BioNTech-Pfizer kisgyermekek számára előállított 10 mikrogrammos Comarnity vakcinájából.
Közben minden korábbinál gyorsabban terjed a koronavírus
omikron variánsa, csütörtökön ismét meghaladta a 30 ezret az
egy nap alatt diagnosztizált új fertőzések száma. A csütörtöki
összegzésben szereplő 31 683-as esetszám több mint duplája
az utóbbi két hét átlagának, a 69 újabb haláleset pedig csaknem 65 százalékkal haladja meg a kéthetes mozgóátlagot.
Az ellátórendszer leterheltsége egy hét alatt mintegy 60 százalékkal emelkedett: jelenleg 7834 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 731-et intenzív terápián. A koronavírusos
betegek kezelésére elkülönített kórházi kapacitás mintegy 34
százaléka foglalt, de Alexandru Rafila egészségügyi miniszter
szerint Kolozs megyében már az ágyak 68 százaléka betelt,
így nem kizárt, hogy egy héten belül el kell rendelni az iskolák
bezárását (erre a 75 százalékos Covid-kórházi leterheltséget
túllépő megyékben kerül sor). Az ellátást az egészségügyi alkalmazottak tömeges megbetegedése is nehezíti: a szaktárca
összesítése szerint Románia több mint 130 kórházában alakult
ki Covid-fertőzési góc. (MTI)

Húsz százalék fölé nőtt az AUR támogatottsága

A szavazatok több mint húsz százalékára számíthatna és így a második legfontosabb politikai erővé
válna a többi párt által szélsőségesnek nevezett Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), ha most
rendeznének választásokat – derült ki egy csütörtökön közzétett friss felmérésből.

Az INSCOP közvélemény-kutató intézet januári mérése
szerint a legtöbben a legnagyobb frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Pártra (PSD) adnák voksukat. A PSD két százalékpontot veszített tavaly őszi kormányra lépése óta, de a
jelenlegi 34,3 százalékos támogatottsága még mindig csaknem
öt ponttal meghaladja azt a szintet, amellyel 2020 decemberében megnyerte a választásokat.
A második helyre a vírustagadó, nacionalista szólamokkal
2020-ban parlamenti képviselethez jutott AUR jött fel,
amelyre most a megkérdezettek 20,6 százaléka adná voksát.
Remus Stefureac, az INSCOP igazgatója szerint az AUR a tavaly őszi „katasztrofális” kormányváláság, az elszabadult
energiaárak és a koalíciós pártok közti örökös civakodás közepette erősödött meg. A szociológus szerint az embereknek
elegük van a politikai csatározásokból, és az AUR „ultrapo-

pulista” diskurzusa komoly veszélyt jelenthet a nagy pártok
számára, ha a kormánypártok nem lesznek képesek együttműködni és megoldásokkal szolgálni a szociális gondokra.
Alig több mint egy évvel ezelőtt még az AUR 9 százalékos
támogatottsága és parlamentbe jutása is meglepetésnek számított.
Klaus Iohannis államfő Nemzeti Liberális Pártja (PNL),
amelyet másfél éve még 38 százalékon mértek, 2020 végén
pedig csalódást okozott azzal, hogy a választásokon a voksok
alig több mint 25 százalékát megszerezve a második helyre
csúszott, most a szavazatok 16,6 százalékára számíthatna.
Nem igazán sikerült visszakapaszkodnia a tavalyi kormányválságot kirobbantó, ősszel ellenzékbe vonult, rendszerkritikus Mentsétek Meg Romániát Szövetségnek (USR) sem: a
tavaly őszi 10 százalék alatti mélypontról csak 12,5 százalékra
jött fel, de továbbra is elmarad a legutóbbi választásokon elért
csaknem 16 százalékos eredménytől, és egyelőre távol áll a
2024-es választási győzelmet vizionáló célkitűzéseitől.
Az RMDSZ támogatottságát 4,2 százalékon mérte az
INSCOP 3 százalékos hibahatárral végzett közvélemény-kutatása. (MTI)

Románia kész befogadni további NATO-csapatokat
az ukrán válság kapcsán
Románia a NATO védelmi és elrettentő képességének magas szinten tartását szorgalmazza, és kész
további szövetséges csapatokat befogadni az ukrán
válság kapcsán – hangsúlyozta Klaus Iohannis államfő a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerdai
ülését követően.

A fegyveres erők, titkosszolgálatok és stratégiai ágazatok
vezetőiből álló nemzetbiztonsági testület azért ült össze, hogy
megvitassa a Fekete-tenger kiterjesztett térségében és a NATO
keleti szárnyán kialakult biztonsági helyzetet, döntsön a Románia reakcióképességének javítását célzó intézkedésekről,
számba véve a válság esetleges katonai, gazdasági, energetikai
következményeit, illetve egy ellenőrizetlen menekültáradat lehetőségét – mutatott rá Iohannis, megjegyezve, hogy Romániának több mint hatszáz kilométernyi közös határa van
Ukrajnával.
„Az Oroszország által előidézett biztonsági válság nemcsak
Ukrajnáról, a Fekete-tenger térségéről és még csak nem is kizárólag az európai biztonságról szól, hanem az egész euro-atlanti térség biztonságára kihat. Ezért ebben a helyzetben

fontos, hogy mind a NATO, mind az Európai Unió szintjén
egységről és szolidaritásról tegyünk tanúbizonyságot” – hangoztatta Iohannis. Az elnök elítélte az európai biztonsági rendszer megváltoztatására irányuló (a NATO Kelet-Európából
történő kivonulását sürgető) orosz követelést, és ismételten
üdvözölte Joe Biden amerikai, illetve Emmanuel Macron francia elnök bejelentését, miszerint mindkét stratégiai szövetséges kész további csapatokat küldeni Romániába, válaszul a
térség biztonságát fenyegető fejleményekre.
Iohannis leszögezte: a feszültség csökkentésében a párbeszédnek kell elsődleges szerepet játszania, de arra az eshetőségre is fel kell készülni, hogy Oroszország katonai erőt
alkalmaz Ukrajna ellen.
Románia biztonságának megerősítése érdekében konkrét
tárgyalásokat folytat az amerikai és szövetséges katonai jelenlét növeléséről, intézményei pedig felkészülnek az esetleges
menekülthullámra, illetve azoknak a negatív következményeknek a kezelésére, amelyek a gazdaságot, az energiaellátást vagy a pénzügyi szektort érhetik – ismertette a CSAT
döntéseit az államfő. (MTI)
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Ország – világ
Ciucă: elfogadhatatlan
a szerkesztőségek feketelistázása
A kormány „határozottan” elutasít minden, az újságírók megfélemlítésére irányuló kísérletet – jelentette
ki csütörtökön Nicolae Ciucă miniszterelnök, hangsúlyozva, elfogadhatatlan, hogy egyesek feketelistázzák az úgynevezett „mérgező szerkesztőségeket”
a közvélemény előtt. „A kormány határozottan elutasít minden olyan kísérletet, amely az újságírók megfélemlítésére irányul. A véleménynyilvánítás
szabadsága és az információhoz való szabad hozzáférés az erős demokrácia és a jogállamiság működésének garanciája. Románia miniszterelnöke
támogatja az alapvető jogokat és az újságírók védelmét, mivel a sajtó elleni gyűlöletkeltés hozzájárulna
egy olyan jövőkép kialakításához, amely eltávolítaná
Romániát azoktól a demokratikus értékektől, amelyeket NATO- és EU-tagállamként vállalt” – olvasható a kormány által közzétett üzenetben. A
Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szerdán
a következő bejegyzést tette közzé Facebook-oldalán: „Lássuk, melyek a legmérgezőbb és leghamisabb médiaorgánumok. Kezdjük mi: a G4media...”.
(Agerpres)

Ciolacu szerint a januári
fogyasztás kifizetését is
támogatja az állam
A januári fogyasztásról kiállított áram- és földgázszámlák kifizetését a korábban elfogadott törvény
alapján támogatja az állam, a múlt héten elfogadott
sürgősségi kormányrendelet a februári fogyasztásra
érvényes – jelentette ki csütörtökön Marcel Ciolacu.
Ciolacu elmondta, hogy a sürgősségi rendelet változtatott az árkorlátozásról és a kompenzálásról
szóló előírásokon, ám ezek visszamenőlegesen januárban nem alkalmazhatók. A politikus ugyanakkor
meggyőződését fejezte ki, hogy a januári fogyasztásról szóló számlákat a szolgáltatók már helyesen
fogják kiállítani. A PSD elnökének tájékoztatása szerint várhatóan a koalíció keddi tanácskozásán megvizsgálják, hogy milyen formában támogassa az
állam az energiafogyasztókat április elseje után.
(Agerpres)

Hamis oltási igazolások
ügyében zajlik vizsgálat
Ötvenhat házkutatást tartottak az ország hét megyéjében hamis oltási igazolások kiállítása és felhasználása miatt. A házkutatások Mehedinţi, Temes,
Brassó, Hunyad, Krassó-Szörény, Călăraşi és Tulcea megyében folytak a Mehedinţi megyei törvényszéki
ügyészség
irányításával
informatikai
rendszerhez való illegális hozzáférés, informatikai
csalás és hamis okiratok tudatos felhasználása gyanújával. A nyomozati anyag szerint 2021 májusában
és júniusában egy Drobeta-Turnu Severin-i férfi jogellenesen belépett a beoltott személyeket nyilvántartó elektronikus adatbázisba, és beoltott emberek
személyes adatait felülírta más, nem beoltott emberek adataival, akiknek így oltási igazolást tudott kiállítani. A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Az ügyben ugyanakkor 95 olyan személy ellen folyik
vizsgálat, akiknek a gyanúsított hamis oltási igazolást állított ki. Négyen közülük hatósági felügyelet
alatt vannak. A nyomozók 55 embert hallgattak ki.
(Agerpres)

Fontos lajstrom
(Folytatás az 1. oldalról)
működőképes műszaki háttér kell, és türelem is az összeírást saját szakállra intéző adófizetőtől. Ez a türelem kamatostul megtérülhet a következő évtized során, amennyi
időre a begyűlő adathalmaz számít, mert az adatokon
múlhat, hogy a település egyáltalán számba vehető-e a
közműfejlesztésre fordítható pályázati források elosztásánál.
Nálunk minderre még rátevődik, hogy kulturális jogaink érvényesítése, mint a közintézményi anyanyelvhasználat, a nemzeti szimbólumaink használata, az
anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférés és még sorolhatnánk, mind az összlakossághoz viszonyított arányszámokon múlik. Nem kérdés, hogy az ezeket szabályozó
törvénycikkelyeknél centipontosan mérnek a regáti hatóságok, ha tiltani kell, mert ehhez mindig is értettek, és
csak nehezebb időkre készülhetünk, ha figyelembe veszszük a legújabb, pártszimpátiákat kutató felmérést is.
Arról nem is beszélve, hogy az olyan jómadaraknak, mint
a székely szimbólumokkal kekeckedő egykori flekkenfalvi
főrendőr és gazdái, még a bolhái is táncolnak örömükben a legújabb székelyvita láttán.
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Veszélybe kerültek a cukorrépa-termesztők

Fotó: Nagy Tibor (archív)

(Folytatás az 1. oldalról)
Évek óta veszteségesen termeltek
A Tereos 2012-ben vásárolta meg
a marosludasi gyárat az ugyancsak
francia Sucreries du Marguenterre
Group-hoz tartozó Franco-Roumanie de Sucrerie cégtől. (A több mint
százéves marosvásárhelyi cukorgyárat is ez a francia érdekeltségű
cégcsoport privatizálta 1997-ben.)A
magánosítási szerződés szerint öt
évig meg kellett őrizni – elméletileg
működtetni – a meglévő épületeket,
ezért csak a határidőt követően,
2007. október elsején adták el a bukaresti Agroconstruct ingatlanbefektető cégnek. A 25 hektáros
területért és a rajta levő, romos
gyárépületért akkor 15 millió eurót
fizettek a francia cégnek, mintegy
10-szer többet, mint amennyiért
privatizálta a gyárat a francia cégcsoport. Végül az ingatlanfejlesztő
brassói Maurer cégcsoport birtokába került a terület, amelyre lakóparkot építenek.
A francia tulajdonosok azzal indokolják a ludasi egység bezárását,
hogy 2013-tól veszteségesen működtették. Bár 2020-ban 158,8 millió lejes üzleti forgalmuk volt, 25,6
millió lej veszteséget jelentettek,
emellett eddig közel 7 millió lej
adósságot halmoztak fel az állam
iránt. A cég adatai szerint a ludasi
gyár 500 tonna fehér cukrot, a
2014-ben épített részlegen pedig
még 514 tonnát állíthatott elő
nyerscukorból, finomítással, ez évi
63-65.000 tonnás termelést jelentett. A cukrot 85-90%-ban cukorrépából,
a
többit
importált
nyerscukorból finomították. A répát
mintegy 300-350 környékbeli
gazda szállította be hozzávetőleg
7000 hektárról. A gazdák jogos elégedetlenségének oka, hogy a területeiket cukorrépa-termesztésre már
tavaly augusztusban, szeptemberben előkészítették és bevetették.
Sokan sajátos mezőgazdasági gépeket vásároltak, beszerezték a műtrágyát, jelentős befektetéseket
eszközöltek, és arra számítottak,
hogy az idei termésre lesz biztos
felvásárló. Nemcsak Maros, hanem
más környékbeli megyék mezőgazdászait is érinti az egység bezárása.
A vetésforgóval még „megmenthetők” a területek, de jelentős uniós
támogatástól esnek el a gazdák, ami

tavaly hektáronként 850 euró volt.
Sajtóértesülések szerint a cég eladná a ludasi gyárat. Nyáron horvátországi és szerbiai potenciális
vásárlókkal tárgyaltak, 250 millió
eurót kértek érte. Az egyik legnagyobb erdélyi mezőgazdasági
klaszter, az Agro Transilvania Cluster is érdeklődött iránta. Felmerült
annak a lehetősége is, hogy a ludasi
gyár logisztikai központként működjön, és esetleg behozott nyerscukrot dolgozzon fel. De még
semmi sem dőlt el. A Tereos cégnek
nemcsak Romániában vannak gyárai, hanem Csehországban, Spanyolországban és Angliában is. A
cégcsoport a 2021-es pénzügyi jelentés szerint a Sugar & Renewables Europe része, a romániai,
franciaországi, csehországi, spanyolországi és angliai egységek
1.704,9 millió eurót termeltek. Európában a cég gyárai összesen mintegy 15,7 millió tonna cukorrépát
dolgoztak fel, ennek a 75%-ából
cukrot, a további 25%-ból alkoholt
és etanolt állítottak elő. 2021 első
fél évében, a szeptemberi kimutatás
szerint, a Sugar & Renewables Europe kb. 1,08 millió tonna cukrot
értékesített Európában.
Románia cukorbehozatalra szorul
Bejan Gheorghe, a romániai cukorgyárak munkáltatói szövetségének ügyvezetője az egyik hazai
szaklapnak azt nyilatkozta, hogy a
cégnél kialakult helyzet oka, hogy
Romániában egyre kisebb területen
termesztenek cukorrépát. Míg nálunk naponta 4000 tonnát dolgoznak fel, addig Európa más
cukorgyárai 10-15.000 tonnát. Nálunk hektáronként 50, az EU más
országaiban pedig 70 tonna terem,
továbbá a répa cukortartalma is
jóval alacsonyabb, mint máshol, így
kisebb hatékonysággal dolgozzák
fel, ami veszteséget eredményez –
mondotta a szakértő. Romániában
évente félmillió tonna cukrot fogyasztanak. 120-170.000 tonnát cukorrépából állítanak elő, mintegy
50-100.00 tonnát behoznak, a többit
nyerscukorból nyerik ki. 60%-át a
fogyasztásnak az élelmiszeriparban
használják fel. A statisztikai adatok
szerint tavaly Románia az első tíz
hónapban 3.664.000 tonna cukornádból, cukorrépából vagy vegyi
úton nyert cukrot importált, amely-

nek értéke 150,7 millió euró volt, és
csak 11,8 millió euró értékben,
251.000 tonnát exportált, így
3.413.000 tonna cukorszükségletet
behozatalból fedeznek. 2020-ban
3.458.000 tonna cukrot hoztak be,
és alig 53.000 tonnát exportáltak,
egyértelmű, hogy pótolható ez a
hiány a hazai termelésből.
A hazai feldolgozópiac helyzetét
befolyásolja a világpiaci keresletkínálat is. A világ legnagyobb cukornád- és -répa-termesztője
Brazília, ahol korábban betakarítják
a termést, mint nálunk, így ha az ott
előállított cukor miatt olyan dömping alakul ki a piacon, amelyet
nem lehet a végtermék (cukor) árának a növelésével egyensúlyozni,
ezzel nem fedezhetők az említett
okok miatt felhalmozódó veszteségek – véli a szakértő.
Mintegy ötmillió euró támogatási
kiesés
A marosludasi cukorrépa-termesztők BETA szövetsége kilenc
megye (Maros, Kolozs, Szeben,
Fehér, Beszterce, Hunyad, Hargita,
Kovászna és Brassó) 300 farmere
nevében – akik, állításuk szerint,
2021-ben mintegy 7000 hektáron
47 tonna átlagtermést értek el –
több Maros megyei parlamenti képviselőhöz és szenátorhoz, illetve a

minisztériumhoz beadványt nyújtott be január 26-án, amiben arra
kéri az elöljárókat, hogy mentsék
meg a cukorrépa-termesztőket.
Amennyiben bezár a ludasi gyár,
Romániában a korábban működő
33 egységből mindössze egy, a romani marad.
Fazakas Miklós, az RMGEMaros szervezetének elnöke lapunknak
elmondta,
mivel
magáncégről van szó, nem tudják
befolyásolni a gazdasági döntést.
Maros megyében mintegy 4000
hektáron termesztettek cukorrépát,
így közel 5 millió eurós ún. társult
– terményre szánt – támogatástól
esnek el a gazdák. Megoldás lenne,
ha a cukorrépa-termesztők Romanba szállítanák a cukorrépát, de
így szállítási költségekkel is számolni kell. A magyarországi Kabán
levő cukorgyárat a környékbeli termesztők visszavásárolták a külföldi
cégtől, így biztosították a maguk
számára a feldolgozást. Ez jó példa
lenne arra, hogy miként menthetik
meg a ludasi gyárat, a felvásárláshoz és a cukorgyár ily módon történő működtetéséhez azonban
tőkeerős gazdák kellenek. Sajnos,
egyre kevesebb iparinövény-feldolgozó (len, kender, repceolaj) egység
van az országban, ami veszteséget
jelent a szakágazatban tevékenykedő gazdáknak.
Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen jogi feltételekkel mondhatják
vissza a szerződést. Továbbá tájékoztatják a LAPAR-t (a mezőgazdasági termelők országos ligáját) –
mondta Fazakas Miklós, az RMGEMaros elnöke.
A minisztérium sajnálkozik...
Ez ügyben szerkesztőségünk
Barabási Antal Szabolcs államtitkár
közvetítésével a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
fordult. Megkeresésünkre Raluca
Panait, a közkapcsolati és sajtóosztály vezetője az Elena Tatomir vezérigazgató által jegyzett közleményben a következőket pontosította az előállt helyzetről:
Valóban, az év elején (2022) a
francia tulajdonban levő Tereos bejelentette, hogy bezárja a 60 éve
működő marosludasi cukorgyárat.
A szaktárca adatai szerint 2021-ben
Romániában 19.924,44 hektáron
termesztettek cukorrépát. 13.165,44
hektáron termett cukorrépa feldol-

gozására az Agrana Romania Kft.
románvásári fiókja kötött szerződést, a Teres Románia Rt. 6.759
hektárról gyűjtötte be és dolgozta
fel a termést. A marosludasi cukorgyár 246 termesztővel 6.759 hektár
cukorrépa feldolgozására kötött
szerződést. Az említett területen
258.870 tonna – hektáronként átlagban 38,80 tonna – termett, amiből 37.735 tonna cukrot nyertek ki.
A szerződések feltételeit a gazdák a gyárral közvetlenül kötik
meg, így jogilag a két fél közötti
megállapodásba senki sem szólhat
bele. 2017. október elsejétől az EU
országaiban eltörölték a cukortermelési kvótákat, ezért a tagországokban – így Romániában is – több
cukorgyárat bezártak. Országunkban a nagyváradi és a bodfalusi egységek termelését állították le emiatt.
A kvótarendszer beszüntetése után
előállt helyzet miatt a romániai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 2017-2021 között
terményre szánt, ún. társult juttatásként hektáronként 800 euró támogatást nyújtott a termesztőknek az
országos költségvetésből azért,
hogy ebből az összegből részben
fedezzék a cukorrépa-árliberalizálás miatti (tonnánként legkevesebb
26,29 euró) jövedelemkiesést, illetve
az inputok (vetőmag, üzemanyag,
növényvédő szerek) árának a drágulása okozta veszteséget. A cukorgyár
bezárása aggodalmat kelthet mind a
cukorrépa-termesztők, mind a gyár
alkalmazottai sorában, ugyanakkor
jelentős kiesést okoz a hazai cukortermelésben – áll a szaktárca válaszában.
Az biztos – tehetnénk hozzá – ,
hogy a franciaországi cégcsoportot
nem éri akkora veszteség, mint a
hazai cukorgyártást. A kérdés csupán az, hogy akkor miért érte meg
befektetni Romániában, és fenntartani egy olyan mezőgazdasági, gazdasági ágazatot, amely veszteséges
volt? Miért nem kerestek megoldást
az ágazat rentabilitására a romániai
hatóságokkal, szakmai szervezetekkel közösen? Vagy az történt csupán, hogy lefölözték a kommunista
örökséget, és a továbbiakban még
inkább az importra szorulva a külföldön előállított – a hazainál talán
jóval drágább – terméket kell megvásárolnunk más országok gazdasági hasznára?
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Minszktől Grodnóig
Abba a kiváltságos helyzetbe
kerültem, hogy Erasmus oktatási ösztöndíjjal kijuthattam
Fehéroroszországba, a „legbáthorysabb” városba, Grodnóba. Az erdélyi fejedelem,
lengyel király és litván nagyherceg grodnói emlékezetéről
egy korábbi írásomban beszámoltam, halálának 435. évfordulójára emlékezve. Úgy
gondolom, hogy mindezen túl
közérdeklődésre tart számot
az elmúlt időszakban az itt kialakult migránsválság miatt
sokat mediatizált ország, a fővárosa és „Báthory városa”
jobb megismerése, kiváltképpen pedig a közismert
lengyel–magyar
barátság
jegyében az itt élő lengyelek
sorsa alakulásának az ismertetése. A fentiekhez nyújt lehetőséget az alábbi írás.

Ábrám Zoltán
Fehéroroszország,
Belarusz Köztársaság
Fehéroroszország, hivatalos
nevén Belarusz Köztársaság Európa
északnyugati részén fekszik. Egy
olyan ország Kelet-Európában,
amelyre nemcsak a Moszkvához
való közelség, hanem a Brüsszeltől
való távolság egyaránt jellemző. De
nemcsak földrajzi, hanem sokkal
inkább politikai okokból is viszonylag távol áll tőlünk, kevésbé látogatott. Az sem mellékes, hogy a
magunkfajta ember számára az internethasználat nagyon rossz és nagyon drága; egyetlen percnyi
telefonbeszélgetés közel három euróba kerül. Ez a fajta kiszolgáltatottság, továbbá a cirill betűk
dominanciája és a lakosság körében
általában gyengécskének mondható
angolnyelv-tudás, a politikai hangulat miatt az idegen számára is közvetített
óvatosság,
a
múlt
örökségének vissza-visszaköszönése mind-mind megérinti az ide látogatót. A nehézségek ellenére
mindig található szép és felemelő,
amit a városok vagy éppenséggel a
meg-megnyíló lakóik nyújtanak.
Alapvetően síkvidéki országról
van szó, mintegy tízmillió lakossal.
A mai állam területe a szláv népek
őshazája, teljes mértékben a 9. században alakult Kijevi Rusz része. A
kijevi orosz állam széthullását követően tatár, litván, lengyel, cári
orosz, újra lengyel, szovjet fennhatóság váltotta egymást az évszázadok
során. A Szovjetunió
felbomlása után önállósodott, bár az
orosz politikai hatás mind a mai
napig erőteljes. Ugyanakkor Oroszország gazdasági dominanciája
miatt Fehéroroszország napjainkban is a világgazdaságtól elszigetelten fejlődik.

A magunkfajta uniós polgárok,
román vagy magyar állampolgárok
számára csupán a minszki légikikötőn át lehet vízum nélkül belépni
Fehéroroszország területére. Az útlevélbe nyomott pecsét elnyeréséig
és a belépést biztosító önműködő
üvegajtó feltárulkozásáig azonban
még alapos, több percen át tartó
vizsgálatra van szükség. Csak az útlevél egyes oldalainak – órajavító
módjára – lupéval való alapos áttükrözése egy-két percet igényel.
Emellett védettségi igazolvány,
PCR-teszt, egészségbiztosítás, szállásfoglalás, meghívó. És még pár
mondatos tört angolos érdeklődés:
hova, miért? És van-e pénzed?
A jókora távolságra, több mint
negyven kilométerre fekvő városközpontig, azaz a lefoglalt szálláshelyig átlagosan harminc euró a
(magán)taxis díja. Többsávos, széles, jól kivilágított, hibátlan aszfaltburkolatú út vezet a városba.
Parkok, Sztálin-barokk épületek és
szocreál paloták váltogatják egymást, majd a nagy októberi (novemberi) szocialista forradalomról
elnevezett tér mellett halad el az
autó. A tér közepén obeliszk magasodik a nagy szovjet csillaggal. Az
utasok, a látogatók többségének
szinte kötelező elhaladni ezen az útszakaszon, majd innen a célállomás
felé. Amúgy nagyok a kontrasztok.
A lakónegyedek már sokkal kopottabbak, nem olyan fényesek, mint a
hatalmas sugárutak.
A csillag számos közintézmény
homlokzatán fellelhető. Ugyanakkor több helyen is találkozni lehet a
CCCP vagy BCCP felirattal, ami az
egykori Szovjet (Belarusz) Szocialista Köztársaságra emlékeztet. Hasonlóképpen a GUM, CUM
áruházak is a múltat idézik, a
McDonalds azonban egyöntetűen a
jelen. A fővárosban viszonylag
nagy a tisztaság és a rend, miközben a cirill feliratok között kell eligazodni. A várostérkép errefelé
hiánycikk, marad hát az intuíció.
No meg a jóleső érzés, amikor önbiztatásul megállapítható: mi már
jóval előrébb járunk!
Utalások a múltra, a katolikus korra
Fehéroroszország közel kétmillió lakosú fővárosa, Minszk viszonylag szegény műemlékekben,
aminek az oka a második világháború pusztításaiban rejlik. Bár egy
közel ezer éve alapított városról, fővárosról van szó, mégis viszonylag
kevés látnivalót kínál. A második
világháborút követően, a szovjet
érában ugyanis nem törekedtek a
történelmi óváros újjáépítésére,
hanem egy szovjet mintavárost
akartak létrehozni. Csupán néhány
még menthető épület maradt fenn,
amelyek viszonylag elszórtan, többnyire magányosan vagy kisebb csoportokban találhatók a belvárosban.

Fotó: Ábrám Zoltán

A leginkább óvárosnak tekinthető
részen több régi templom van. Közöttük a Szent Péter és Pál-katedrális, mely 1613-ban készült el, és
ezzel a város legrégibb épülete. Bár
a templomépítés a minszki polgárok
számára is uralkodójukként tisztelt
Báthory István halála után kezdődött, ebben a korban Fehéroroszország területe a lengyel–litván
nemzetközösség része volt. Erre a
tényre utal, hogy az értékes egyházi
műemlékek sorában megemlíthető
továbbá a 17. századi bencés apátság az 1687-re felépült Szentlélekkatedrálissal
és
a
Szent
József-templommal, valamint az
egykori jezsuita kolostor a Szűz
Mária-templommal (1710).
A háromszáz-négyszáz évvel ezelőtti műemlékek sajnos már nem
köszöntenek ránk, „hűlt helyük”.
Mégis, a fehérorosz történetírás becsületére legyen mondva, emlékük
nincs elfeledve. A környező utcák
sarkán két nyelven, (fehér)oroszul
és angolul van leírva a történetük.
Az 1633-ban épített bencés kolostor
például a trakai vajda, Aliakszandr
Sluska ajándéka volt. Az épületegyüttest 1819-ben restaurálták,
majd 1853-ban bezárták a kolostort,
és ortodox templommá, a Szentlélek görögkeleti monostorrá alakították át. A Benedek-rendi kolostort
1700-ban építették fel, majd 1832ben feloszlatták a rendet, és a kolostort részben raktárépületként
használták. A 19. század közepén az
épületeket teljes mértékben lebontották, lakóépületeket húztak fel a
helyükre, amelyeket nem sokkal később, 1881-ban tűzvész pusztított
el. Néhány év múlva az elpusztult
faházak helyére kőből épült a Livadia szálló és a hozzá tartozó üzletek,
amelyeket 1920-ban, a szovjet idő-

ben államosítottak. Szóval lebontott, átalakított római katolikus kolostorok, templomok atmoszférája
lengi körül a központ hangulatát
azok számára, akik megértik a
múltbeli üzeneteket. Az egyik turisztikai irányjelző táblán ez áll: a
Szent Mihály arkangyal római katolikus templom történelmi helyszíne. Tábla van, igazából helyszín
már nincs.
Lenin kultusza,
Csernobil emlékezete
November 7-én, a nagy szocialista forradalom emléknapján
Minszk központjában, a parlament
előtt magasodó Lenin-szobor előtt
évről évre megemlékező ünnepséget tartanak. Nosztalgiarendezvény
a mi számunkra, a helyieknek azonban maga a valóság. Több száz
ember gyűl össze ilyenkor, sokan
egy-egy szál piros szegfűt, esetleg
vörös rózsát szorongatnak a kezükben, hogy később a szobor talapzatánál
helyezzék
el.
Régi
kommunista szokás, hiszen valamikor a házasságkötő teremből még az
összeadott házaspár is Lenin szobra
elé vonult a násznépppel együtt az
akkoriban bezárásra ítélt istenháza
helyett. Az elvtársak türelmesen
sorba állnak, fényképezkednek. És
miközben magas rúdra helyezett lobogók (többnyire fehérorosz nemzeti zászlók, de akadnak vörösek,
sőt sarlós-kalapácsosak is) miriádjai
lobognak a szélben, a katonazenekar megadja az alaphangot a későbbi szónokoknak. Érces orosz
nyelvű szónoklataik során a felszólalók sorra köszöntik az egybegyűlt
elvtársakat, a népet, a békét, a forradalmat. Vlagyimir Iljics Lenint és
a szocializmust, helyenként Sztálint, és nyilván Lukasenkát is. A
megemlékezés Lenint magasztaló

énekkel fejeződik be. A főszervező
a Belarusz Kommunista Párt. Szpasziva!
Csak zárójelben említem meg a
szovjet kényszermunkatáborokat
megjárt Placid atya optimizmusát.
A pokol bugyrait megjárt, éppen a
90. évét betöltő (amúgy száz évet
megélt), örökösen optimista bencés
pap megállapítása szolgál biztatásul, amikor kijelentette: ő még él,
de a Szovjetunió már nincs. Sajnos
már ő is a síron túlról emlékeztet.
És bizonyára idő kérdése, hogy
meddig hordják Lenin szobrához a
vörös szegfűt a kommunista eszmékkel szimpatizálók.
Lenin hatalmas szobrától néhány
perc járásra Minszk római katolikus
temploma, a Vörös templom immár
tárt ajtókkal várja a híveket, a látogatókat. Miután egy körpannón a
legutóbbi három pápa tekint hívei
felé, a templomban minden cirill,
csak a hit katolikus. A katedrális
szomszédságában a csernobili katasztrófa áldozatainak emléket állító
kegyhely. A meghibásodott ukrajnai
atomerőmű szomszédságában levő
Prpaty város névadó folyója egyébként átszeli Fehéroroszországot, ráadásul a radioaktív hulladékot
leginkább errefelé fújta a szél. Az
1986-os atombaleset súlyosan viszszavetette az ország fejlődését,
mivel kedvező adottságú területek
váltak művelésre alkalmatlanná. Az
emlékművön – bizonyára teljesen
tudatosan – összesen hat nemzeti
zászlót fúj a szél, amelyek összefüggésben állnak az atomkatasztrófával és az atomfegyverkezéssel.
Fehérorosz, kazah, orosz, ukrán,
japán és amerikai zászlókat lobogtat
a szél. Az áldozatokra emlékezni
örök kötelesség.
(Folytatjuk)

6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________SZÍNES VILÁG _____________________________________________ 2022. január 28., péntek

A természet kalendáriuma (CDXCIX.)
Kiss Székely Zoltán
Jön az álom, s mindent pihenésre hajta,
Az éjjelnek barna palástja van rajta,
Beborítja véle a főldet s az eget,
Alóla altató mákolajt csepeget,
Melynek hűs balzsama a benne feredett
Szemhéjaknak édes nyúgovást engedett.
Lágy karjain fáradt érzékenységinket
Ringatja s egy másik világba tesz minket,
Hol sok ezer képpel elménk játszodtatja
Valóság képébe tűnő ábrázatja.
Most az öröm arany hegyeit ígéri,
Az áldás javait bő marokkal méri,
Majd a félelemmel rettenti lelkünket
S a kétség szélére viszi életünket.
De akármint tűnik képzelődésünkbe,
Valódi örömöt terjeszt ő szívünkbe;
Ápolgató karral kötésink feloldja,
Ellankadt erőnkhöz új erejét toldja,
Megtört érzésinket símítja kezével,
Új életre hozván gyógyító mézével,
A terhes gondokat rabláncához fűzi,
Szívünkből a Léthe partjaira űzi.
Minthogy a világi bajoknak érzése
Éltünknek legnagyobb terhe s szenvedése,
A halálnak képét őltözvén magára,
Bennünket holtakká tészen utóljára.
Úgy vagyon, holtakká tészen, és hogy
élünk,
Csak egy kis szuszogás hiteti el vélünk.
Az álomból ébredve, január végi hónapváltó sétámra Csokonai Vitéz Mihály versével indulok. Apró szuszogásai a természetnek
hitetik el vélünk, hogy ébred lassan a nagy
havak alatt a természet.
Bár most még
fázik a föld
szikla-csontmeztelen
didereg mint a mélyen alvó
aki lerúgta takaróit
teste kihűlt ereiben a tűz
hamvába halt és fennen lobogó
lángok helyett lúdbőröző mezőkön
a hó jeges szikrázása maradt csak
sebzett madárként a nap zuhanóban
fehér dombháton hagy véres nyomot
míg esteledő csönd kötözi meg
a szél gyors lábát percnyi nyugalomra
múlt nyarak rézkohó-egétől
olvadt érceitől melegszik

Sebzett madárként a nap zuhanóban

a lélek hogy a zúzmarában
keményre fagynia ne kelljen
dícsértessék február hidege
kavicsból szikrát csiholó ütés
megkínoz és kikényszeríti
lappangó tüzeinket
Rákos Sándor lappangó tüzű Februárja
ez. Még tél van, s még megkínozhat idén is a
kikelet előtt.
A hónap latin neve a szabin februm, „tisztulás” szóból ered. Már az antik Rómában is a
testi-lelki purgálás idejének számított. Keresztény időkben a február a böjt első hava lett, erre
utal a hónap régi magyar neve: böjtelő hava. A
február valamikor az év utolsó hónapja volt, s
ezért ragasztották hozzá a szökőnapot. Az év
utolsó hónapjában illett az embereknek maguknak is megtisztulniok. Az egyházi kalendárium
szerint a februárban kezdődő vasárnapok már
a húsvétra néznek: nem visszafele a karácsonyra, hanem előre a húsvétra.
Február – farsangi mulatságok hónapja.
Az ókori népek tavaszünnepe, főleg a római
szaturnáliák hagyományaiban gyökerező, de
a germán Hold s a szláv Perchta ünnepével is
megtetézett szokás- és hagyománykör az európai népeknél tovább élt. A téli napforduló
után tartott téltemető-tavaszkezdő ünnepségek az egyházi évben a karácsonyi és a húsvéti ünnepkör közé szorultak. Mivel azonban
a húsvét a tavaszi napéjegyenlőséget követő
holdtöltétől függ, az azt megelőző, előkészítő
negyvennapos böjt kezdőnapja, a hamvazószerda is ennek megfelelően – jó egy hónapnyi eltéréssel – változik. Az előtte levő
időszak, a farsang húshagyókeddel végződik.
E nap német neve Fastnacht (böjtelőéj) volt.
E szó bajor-osztrák szájon annak idején
Vaschanc, ebből pedig nálunk fassang, majd
farsang lett. És ez lett a neve a vízkereszttől,
vagyis január 6-tól hamvazószerdáig terjedő,
rövidebb-hosszabb időszaknak is. A vízkeresztet követő vasárnapokat az Érdy-kódex
így nevezi meg: első menyegzős vasárnap,
másod menyegzős vasárnap, harmad menyegzős vasárnap, meg a többi, vagyis amikor az egyház nem tiltja a menyegzőket. A
szószékről ily vasárnapokon hirdette ki a pap
a házasulandókat.
A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata hazánkban éppúgy, mint más európai
népeknél, a jelmezes-álarcos alakoskodás. A
XV. század óta szólnak az adatok a férfi-női
ruhacseréről, álarcviselésről, az állatalakoskodások különböző formáiról. A királyi ud-

vartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban. Már Mátyás
király idejében a királynő itáliai
rokonsága művészi álarcokat küldött ajándékba a magyar rokonoknak.
Vannak a magyar farsangnak igen
archaikus jellegű alakoskodásai, játékai, melyek különösen a magyar
nyelvterület keleti részein maradtak
fenn. Ilyen például a hétfalusi és
moldvai csángók borica tánca.
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Ekkor mutatták
be a kisded Jézust Simeonnak és
Annának. A nyugati liturgiában
Szűz Mária tisztulásának és a fénynek az ünnepe lett. A görög liturgia
a találkozás ünnepének nevezi. A
római katolikusok azért szentelik
meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni
fény kiáradjon. A szentelt gyertya
egyike a legrégibb szentelményeknek. A Pray-kódex tanúsága szerint
a magyar középkorban ezen a
napon először a tüzet áldották meg,
ennél a szentelt tűznél gyújtották
meg azután a gyertyákat.
Az egyház azokra is gondolt,
Kitaibel nőszirma
akik „tudták a csíziót”. Február 2Ma van szent Balas napia.
a „megkeresztelésével” a luniszoláris naptáRigiektől nekunk szokas hadua,
rat
is
megszentelte,
a
karneváli
Czegen diakoknak jarni
duhajkodásnak is kegyes színezetet adott. E
A hazankent kerőlni,
nap ünneplésének ősi oka ugyanis a luniszoAszonyokat czergetni.
láris kalendáriumban rejlik. Ha húsvét a leAzert édes Aczonyvnk
hető legkorábbi időpontra, március 22-ére
Ne légyen hozzad hijába jarassunk,
esik, farsang húshagyója február 3-ára kerül,
Kerjunk erted Istenunket
és gyertyaszentelő lesz a vigíliája, negyvensegely sokszor diakokat
hat nappal, azaz alig több mint másfél holdhónappal a húsvéti sódar megszegése előtt.
Adgial egi kis szalonat
Mert ennyi volt a nagyböjt hossza valójában.
hat tegyunk rajta aldast,
Amint egy XVI. századi tréfás versezet írja a
agi az Isten erte mast,
Farsang és a Böjt párviadala kapcsán:
Adgiatok szalonát
(...) hat czinallyunk rantotat.
Mikor Czibere bán beszáll az
Adgiatok kalbast
Bánságban,
(...) hat tegyunk rayta aldast
Koncz vajda haragszik, dúl-fúl
Adgiatok egi lant
haragjában,
(...) kurua bannya ki bant
Mert nincs tisztessége az negyven
(...) Adgiatok, adgiatok,
hat napban.
Vissza ne uegietek.
Totus quantus debitorum
Egy közismert hiedelem szerint, ha a
Florum germinare.
medve gyertyaszentelőkor meglátja az árnyékát, elnyúlik a tél, de ha nem, korai tavaszra
Ha odafigyelünk a nehezen érthető szaszámíthatunk. Claude Gaignebet francia
vakra, bizony pajzán egy szöveg ez! S hogy
tudós szerint ez a babona félreértésből született. A medvének nem nappal, hanem éjjel oldják-bolondítsák, hát latin hablattyal elgyíkellene megnéznie az árnyékát, kiderítendő, tették az egykori deákok, hogy végül megtelihold van-e vagy sem. Ha ugyanis gyertya- ígérjék – csak latinul –, hogy tartozásukat
szentelőkor telihold van, virágok… rügyeztetésével róják majd le.
Február 3-án, 1757-ben született Kitaibel
messze esik a böjt végét
jelző tavaszünnep: a hús- Pál, a magyar Linné, több mint 200 új növét. Ha újhold lévén, az vényfaj felfedezője-leírója. 1799 és 1812 köorráig sem lát a mackó, zött Bécsben latinul, három díszes kötetben,
hamarost itt van, március 280 színes rézmetszettel illusztrálva jelent
22-én, a csillagászati ta- meg fő műve, a Descriptiones et icones planvasz beköszöntekor.
tarum rariorum Hungariae, azaz a MagyarŐseink a medvében a országon fellelhető növényritkaságok képes
legfőbb (állat)istenséget ismertetője. Polihisztor volt. A tellúr egyik
tisztelték, a vegetációs (magyar) felfedezője elsőként állított elő
ciklus, illetve a holdvál- tiszta kénsavat, s felfedezte a klórmeszet. Ő
tozások urát (a régiek e írta meg a tudományos világirodalom első
kettőt összekapcsolták). szeizmológiai (Dissertatio de terrae motu
Téli álmából való feb- címmel 1814-ben) és első komlex ásványvízruár eleji ébredése, vala- monográfiáját. Posztumusz művét, a Hydrogmint az, hogy ekkor raphia Hungariae-t ma is forrásmunkaként
hozza világra bocsait, a
használják. Gazdag kéziratos hagyatékának
természet föltámadásáegy része máig feldolgozatlan.
nak, a tavasz eljöveteléAz egyetlen magyar tudós, aki magyar
nek jelképévé vált. A
pénzen valaha szerepelt. No nem is ő, de a 20
medvekultusz európai
nyomai a jégkorszak ele- forintosról az őáltala felfedezett ritkaság, a
magyar nőszirom képe köszönt ránk: szép tajéig követhetők.
Február 3. Balázs vaszt!
Tavaszt váró február elején maradok kinapja. A legelső ismert
váló
tisztelettel.
magyar nyelvű balázsjáKelt 2022. január 28-án, 217 évvel Csorás-szöveg 1650 táján
konai Vitéz Mihály halála után
datálódott:
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Sóvidék, Erdély tüdeje

Áprily-emlékház Parajdon, dr. Bencze Mihály és Csíki Zoltán

Erdély, Ardeal, Siebenbürgen,
Transsylvania: az erdőkön túli
tartomány, lényegében egy
földrajzi fogalom, melyet gazdag, hányatott történelmi
múltja és sokat szenvedett
népe tölt meg emberi tartalommal. (...) Hol is lehetne szebb
hazája a „székely” sónak? Erdélyország keleti részén, a Székelyföld
Sóvidékén,
a
Görgényi-havasok lábánál, egyszer (...), nagyon régen (...),
valaki sóra bukkant. Talán így
is kezdődhetne a székely sóbányászat története... – írja Horváth István bevezetésként A
székely sóbányászat rövid története című könyvében. A szerző
szavaival élve, hol máshol tündököljön éltető forrásként hazánk megannyi kincse között,
ha nem Erdélyben?

Dr. Bencze Mihály
Béres Vivien Beatrix
A Kárpát-medence sóközpontját,
a Hargita megyében fekvő Parajd
(é. sz. 46° 33′ 04′′, k. h. 25° 07′
39′′), s annak közkedvelt sóbányája,
illetve a Maros megyében található
és a világ legnagyobb heliotermikus
tavával büszkélkedhető Szováta (é.
sz. 46° 35′ 46′′, k. h. 25° 04′ 28′′) alkotja. Parajd neve a magyar paraj
főnévből származik, a neve onnan
ered, hogy a sószállító fuvarosok lovaikat e helyen legeltették, „páréztatták”, miközben szekereiket
megrakták sóval. Szováta a székely
Örlec nembeli Szovát nemzetségről
kapta a nevét. Az egymást körül-

ölelő két település a mai napig is
növekvő népszerűségnek örvend,
hisz’ nemcsak, hogy gazdaságilag
aktívak, de számos turisztikai és
kulturális értékkel is rendelkeznek.
A parajdi és szovátai sótelepeket
már a szkíták is hasznosították. A
felszíni fejtésekről a Sóváradon létesített római castrum tanúskodik. A
Kárpát-medencéről és környékéről
való legkorábbi, ókori „földleírások” Strabóntól maradtak ránk. A
Sóvidék peremterülete volt a római
korban a limes. Parajdon a római
kori sóbányászatról négy nagyobb,
tölcsér alakú (amfiteátrum-szerű)
„sóvágás” és a környéken előkerült
„LVM” (Legio V. Macedonica) jelzésű téglák tanúskodnak, de az itteni sókitermelés központja Szováta
lehetett. A vándornépek, a hunok, az
avarok, a honvisszafoglaló magyarok is hasznosították. Parajdon az
első, kimondottan feltárási szándékkal készített bányamunkálatok az
1840-es években a Varga-bánya és
a Sáros-táró vágatok voltak. Ezen a
részen 1873-ig dolgoztak a tárókkal, összesen 393 méter táró készült
el. A kősó Erdély – és ezen belül a
Székelyföld – egyik legnagyobb ásványi kincse, nevet adott egy tájegységnek – Sóvidék –, és jogot
(sójogot), megélhetést biztosított
sok száz éven át a vidék lakosságának. Kezdettől fogva a székely
nemzet közvagyona volt (Universitas Siculorum), s így minden székely háztartás ingyen sót kaphatott,
legalábbis 1562-ig, amikor János
Zsigmond lefoglalta a kincstár számára. Orbán Balázs páratlan remekművében, a Székelyföld leírásában
romantikus lelkesedéssel a Székelyföld kincsesbányájának nevezi a

föld keblében rejtőzködő, a föld fel- megtisztulást, lelki megnyugvást is
színére „kitörő” sóbérceket. Száza- ajándékoz. A só már i. e. is nagy
dokon át a Kalonda, Bucsin, „hatalommal” bíró ásványkincsként
Tolvajos-tető hitvány, köves útjain szolgált az emberek számára, sőt,
az egész Székelyföldről, Brassóból ahogy a magyar népmesékben is tués Fogarasról ráf nélküli, úgyneve- datosított fontosságként, úgy a kulzett „fakószekerek” vonultak Európa „fehér
hollója”, a sóbánya felé,
hogy a természet nélkülözhetetlen adományát eljuttassák Erdély minden
részébe. A hely, ahol a só
valóban ragyog, a Bolyaiféle geometria egy csodálatos hologramja, a
sókristály geometriai formáját a rácsszerkezet és
kristálynövekedés különböző irányokban eltérő
sebessége együtt határozza meg.
A parajdi sóbányától
nem messze, a felszíni
„kiegészítés” szerepében,
de egyedi látnivalóként is
helytállva, egy egész rezervátum tárulkozik ki. A
Sóhát természetvédelmi
rezervátumban kialakított
Só-szoros tanösvény ismertetőként szolgál a sógerincről, az illegális
sókitermelésről, a sósagyagos iszapfürdőkről, a
sókristályok növekedéséről, továbbá a régi bányatelepet és a József aknát is
magába foglalja. A rezervátum,
mindamellett,
hogy látványt és egészségi felüdülést nyújt, a
maga harmonikus kialakításával s energetikai kisugárzásával egy belső Béres Vivien Beatrix, Áprily-emlékház, Parajd
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turális örökség megőrzése és az
egyre inkább kibontakozó útja
során minden sóvidéki székely
méltó büszkeségeként jelen van.
A természeti kincsek mellett a
költészet világa is épp annyira jelentős. Szót kell ejteni a városban
található Áprily Lajos-emlékházról is, mely látogatásunk során tovább gazdagította ismereteinket.
Mi, barcasági és sóvidéki erdélyiek, büszkék vagyunk a brassói
Áprily Lajos Főgimnáziumra, de
ha végigjárjuk az épületet, keveset
tudunk meg híres költőnk életéről.
Mindenkinek ajánljuk, hogy látogassa meg a parajdi Áprily Lajosemlékházat, ahol Csíki Zoltán
tanár úr, az emlékház mindenese
olyan történelmi érdekességeket
tár fel Áprily életéről, amiből
megérthetjük azt, hogy Áprily itt
Parajdon vált igazi magyarrá.
Mindenkinek fontos, hogy Áprily
Lajos neve kiemelten szerepeljen
a köztudatban. Ezért jött létre Parajdon 1990-ben a helyi Árpily
Lajos Közművelődési Egyesület.
Az alapszabályzatban megfogalmazott céljai között nemcsak a
költő életművének életben tartása
szerepel, hanem a magyar kultúra,
a helyi értékek felkarolása, a turisztikai szükségletek kiszolgálása
is. Ennek érdekében az egyesület
létrehozta 1991-ben az Áprily
Lajos-emlékházat, valamint folyamatosan biztosítja ennek működését, bővíti a gyűjteményt.
Orbán Balázs, körüljárva Székelyföldet, felfedte múltunk elhomályosult értékeit, Áprily Lajos
költészetében pedig – átölelve e
föld „hullám-horizontját” – megmutatta Erdélyt. A helyet, ahol a só
valóban ragyog, s a bércek ősi
népünk szellemét viselik.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül betket folyamatosan összeolvasva Székely Bertalan egyik festményének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bett elre beírtunk.
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A JANUÁRI ÉVFORDULÓK

cím pályázat nyertesei:
Sándor Rozália,
Marosvásárhely, Nárcisz u.
Szabó Irma,
Marosvásárhely, C. D. Gherea u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
FIALA; MARKÓ; LÓNYAY; KERÉNYI; HORVÁT;
KOVÁCS; SZARVASY; SÁGH
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernvel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket február 10-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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Mit is adhat az Erasmus+?

Az európaiság élményét éltük meg

bemutatókat. Ezek témái szorosan kötődtek
az esélyegyenlőség fogalmához, a fogyatékossággal élő személyek társadalmi és foglalkozási beilleszkedésének fogalmához,
valamint a közösség életében való részvételük biztosításához való feladatainkhoz. Az,
hogy kipróbálhattuk, milyen kerekesszékben
labdajátékokat játszani, vívni, vakfocizni,
már segített több mindent megérteni, és bepillantani abba a világba, amelyben ők mindennapi hősök.
Nemcsak tanultunk egymástól, de barátságokat is kötöttünk, különböző nemzetek szokásaiba is kicsit betekintést nyertünk. Így a
,,hola”, ,,sveiki” és a ,, szia” Budapest azon
egyhetes élménydús világát idézik bennünk,
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amelyben ott van a parlamenti látogatás, a
dunai hajóút, a Claro Bistro, a jégkorcsolyázás, a mosolyok és különböző angol kiejtések, az esti táncok és éneklések.
Szerintünk az Erasmus+ program által tökéletesíthettük az angolnyelv-tudásunkat is,
eltérő nézőpontokra is szert tehettünk, szakmai és baráti kapcsolatokat építhettünk, új
dolgokat tanulhattunk.
Mondhatjuk, hogy az európaiság élményét éltük meg! Nagyon várjuk a program
folytatását, amelyre előbb Litvániában
kerül sor, majd mi fogadjuk házigazdaként
új barátainkat Marosvásárhelyen, s végül
Spanyolországban zárul a tevékenységünk.

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum diákjaiként (Cseh Boróka , Fikó Evelyn,
Hints Orsolya, Moldován Boglárka,
Simon Annamária, Domokos Alex,
Nyárádi Tamás XI. osztályos tanulók
és Brandner Botond Ewald X. osztályos tanuló) dr. Puskás Bajkó Albina
angoltanárnő és dr. Tamási Zsolt igazgató úr vezetésével iskolánk első egyhetes Erasmus programjában vettünk
részt Budapesten.

Európának még inkább összetartó és befogadó társadalmakra van szüksége. Az oktatás
és a fiatalok munkája kulcsfontosságú a
közös európai értékek népszerűsítésében, a
társadalmi befogadás erősítésében, az interkulturális megértés és a közösséghez való
érzés megerősítésében, valamint az erőszakos
radikalizáció megelőzésében.
Ez az Erasmus+ program hatékony előmozdító eszköze a hátrányos helyzetűek befogadására is.
Spanyol, magyar, litván diákokkal együtt
Az Erasmus+ program oktatása, képzése telt házas programokon vettünk részt nabetekintést nyújtott számunkra a társadalmi ponta, amelyek közt említhetjük a workshobefogadás területén. Úgy gondoljuk, hogy pokat, a rövidfilm-bemutatókat, PPT-s

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai

A dánok legyőzésével elődöntőben a franciák
Az olimpiai címvédő Franciaország
elődöntőbe jutott a magyar–szlovák
közös rendezésű kézilabda-Európa-bajnokságon, miután óriási csatában 3029-re legyőzte a világbajnok Dániát a
középdöntő negyedik, utolsó fordulójában, szerdán a budapesti MVM Domeban.
Az eddig hibátlan dánok már korábban biztosították helyüket a legjobb
négy között, a franciáknak ehhez mindenképpen pontot kellett szerezniük. A
dolgukat látszólag megkönnyítette,
hogy az ellenfélnél Mikkel Hansent,
Mathias Gidselt és Magnus Saugstrupot
sem nevezték be a meccsre.
Ennek ellenére is a skandinávok
kezdték jobban a mérkőzést (3-0), a
franciák pedig a hatodik percben időkérésre kényszerültek. Támadásban némileg rendezte sorait Franciaország, egy
gólra felzárkózott (10-9), ám védekezésben továbbra sem remekelt, Vincent
Gerard húsz percen át egy lövést sem
védett, érkezett is Wesley Pardin a kapuba, neki jött össze az első francia hárítás a 25. perc végén.
A dánok az első félidőben az egya- A francia Ludovic Fabregas (b) és Nikola Karabatic (j2), valamint a dán Henrik Mollgaard Jensen (b2), Simon Hald Jensen (b3)
és Jacob Tandrup Holm (j) Fotó: MTI/Illyés Tibor
ránt hatszor eredményes Niclas Kirkelökke és Jacob Holm vezetésével elöl is hatékonyabbak voltak,
azonban a különbséget igazán a védelmek közti differencia jelentette:
Eredményjelző
a szünetig a franciáknál a két hálóőr összesen egyet hárított a 18 dán
Kézilabda-Európa-bajnokság, középdöntő, 4. (utolsó) forkísérletből (6 százalék), míg a túloldalon Kevin Möller húsz kapura
duló, I. csoport: Franciaország–Dánia 30-29, Horvátország–
tartó lövésből nyolcat védett (40 százalék).
Hollandia
28-28, Izland–Montenegró 34-24.
A fordulást követően a dán gólvonalon már Niklas Landin mutatott
A
végeredmény:
1. (és elődöntős) Franciaország 8 pont, 2. (és
be egymás után két bravúrt, miközben a francia védekezésből fontos
elődöntős)
Dánia
8,
3. Izland 6, 4. Horvátország 3 (124-136), 5.
láncszem esett ki a záró negyedórára azzal, hogy Ludovic Fabregas
megkapta harmadik kétperces kiállítását. Ennek ellenére fokozatosan Hollandia 3 (137-156), 6. Montenegró 2.
Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.
felzárkózott a francia gárda, a kapuba visszaállt Gerard kulcspillanatokban védett, így az utolsó négy percen belül egyenlített is (28-28)
az olimpiai bajnok, amely másfél perccel a dudaszó előtt vezetett előA további program
ször.
Január 28., péntek:
A hektikus utolsó perceket jobban bírták idegekkel a franciák, míg
* 16.30 óra: Norvégia–Izland (az 5. helyért, TV: DigiSport 2,
a játékrész derekán öt góllal is vezető dánok kissé dekoncentrálttá válTelekom
Sport 1, Look Sport)
tak. A kiélezett találkozót úgy nyerte meg Franciaország, hogy Gerard
* 19.00 óra: Svédország–Franciaország (elődöntő, DigiSport
négy, Pardin egy lövést védett, szemben Möller nyolc és Landin hat
2, Telekom Sport 2, Look Sport+)
hárításával.
* 21.30 óra: Spanyolország–Dánia (elődöntő, DigiSport 2, TeFranciaország így a középdöntő-csoport első, míg Dánia a második
lekom
Sport 2, Look Sport+)
helyezettjeként jutott a négy közé, a csoportkörben a magyar érdekeltJanuár
30., vasárnap:
ségű négyest megnyerő Izland pedig az elődöntőről lecsúszva az ötö* 16.30 óra: bronzmérkőzés (DigiSport 2, Telekom Sport 2,
dik helyért mérkőzhet ma.
Az összecsapás legeredményesebb játékosa a tíz gólos Kirkelökke, Look Sport)
* 19.00 óra: döntő (DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look
a mérkőzés legjobbja a kilenc találatig jutó Holm lett, a túloldalon
Sport)
Dika Mem és Hugo Descat egyaránt nyolcszor volt eredményes.

Magyar és román
futballbajnoki
mérkőzések
a televízióban

Január 28., péntek:
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – CSU Craiova (1. liga, 23.
forduló)
Január 29., szombat:
* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport: FC Voluntari –
Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 23. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport: Paksi FC – Zalaegerszegi TE FC (NB I., 18. forduló)
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport: Academica Clinceni – Konstancai Farul (1. liga, 23. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Debreceni
VSC – Kisvárda Master Good (NB I.,
18. forduló)
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport+: Bukaresti Rapid
1923 – Aradi UTA (1. liga, 23. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Budapest
Honvéd – Gyirmót FC (NB I., 18. forduló)
Január 30., vasárnap:
* 14.00 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár FC (NB I.,
18. forduló)
* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport: Chindia Târgovişte
– CS Mioveni (1. liga, 23. forduló)
* 16.15 óra, M4 Sport+: Mezőkövesd
Zsóry FC – MTK Budapest (NB I., 18.
forduló)
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport+: Universitatea
1948 Craiova – Campionii FC Argeş Piteşti (1. liga, 23. forduló)
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport+: Bukaresti Dinamo
1948 – Bukaresti FCSB (1. liga, 23. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Újpest FC –
Ferencvárosi TC (NB I., 18. forduló)
Január 31., hétfő:
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport+: Kolozsvári CFR
1907 – Botosáni FC (1. liga, 23. forduló).
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Írásbeli válasz
Oroszország biztonsági garanciaigényeire
A NATO elküldte írásbeli válaszát Oroszország ból, valamint Georgiából és Moldovából, ahol ezen orbiztonsági garanciaigényeire – jelentette be szágok beleegyezése nélkül állomásoznak.
Jens Stoltenberg rámutatott, hogy komoly tárgyaJens Stoltenberg, a testület elnöke szerda esti
lásra van szükség a fegyverzetellenőrzésről, beleértve
sajtónyilatkozatában.

Az elnök elmondta: „ismételten felszólítjuk Oroszországot, hogy haladéktalanul csökkentse a feszültséget. A NATO hisz abban, hogy a nézeteltéréseket
párbeszéd és diplomácia útján kell megoldani, nem
erőszakkal vagy az azzal történő fenyegetéssel.”
Mint mondta, Oroszország megszakította diplomáciai kapcsolatait a NATO-val, ami megnehezíti a párbeszédet, ezért vissza kell állítani a moszkvai és
brüsszeli képviseleteket, a katonai kommunikációs csatornák teljes körű kihasználása, az átláthatóság és a
kockázatok csökkentése érdekében.
Stoltenberg hangsúlyozta: a NATO készen áll arra,
hogy meghallgassa az orosz aggodalmakat, és valódi
párbeszédet folytasson arról, hogyan lehet megerősíteni az európai biztonság alappilléreit. Hozzátette
ugyanakkor, hogy „minden nemzetnek joga van a saját
biztonsági berendezkedésének kialakításához, tehát
Moszkvának tartózkodnia kell e tekintetben a kényszerítő korlátozástól, illetve a szövetségesek és más nemzetek elleni rosszindulatú tevékenységektől”. Mint
mondta, a NATO továbbra is szorosan együttműködik
Ukrajnával.
A NATO-főtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy
Oroszországnak ki kell vonnia katonai erőit Ukrajná-

a nukleáris fegyvereket és a földi telepítésű közepes és
rövid hatótávolságú rakétákat is.
„A NATO a védelmi vonalakon áll, nem törekszünk
a konfrontációra, de nem tudunk és nem is akarunk
kompromisszumot kötni azokkal az elvekkel kapcsolatban, amelyeken szövetségeseink biztonsága nyugszik” – emelte ki.
Stoltenberg hangsúlyozta: a politikai megoldás
„még mindig lehetséges”, de attól függ, hogy Oroszország „jóhiszeműen” cselekszik-e. „A jó megoldásban
reménykedünk, de felkészültünk a legrosszabbra” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az észak-atlanti szövetség
megnövelte hadereje készültségi szintjét. Elmondta,
hogy a NATO ötezer fős kontingensét akár napokon
belül is képesek telepíteni. Kifejtette azt is, hogy megvannak a tervek, „amelyeket nagyon rövid figyelmeztetés után aktiválhatunk és végrehajthatunk”.
Az Ukrajna körüli feszültségre utalva leszögezte: ez
a feszültség erősödik. Úgy vélekedett, hogy az orosz
területen végrehajtott hadgyakorlatok „esetleges orosz
támadást álcázhatnak”.
Mindent megteszünk a feszültség csökkentése érdekében, de a legrosszabbra is fel vagyunk készülve” –
tette hozzá. (MTI)

Peking az Ukrajnával kapcsolatos orosz
aggályok orvoslását sürgette Washingtonnál
Oroszország Ukrajnával kapcsolatos „jogos
aggályainak” orvoslását sürgette Vang Ji kínai
külügyminiszter, aki csütörtökön telefonon
egyeztetett Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel.

A kínai külügyminisztérium honlapjára feltett közlemény szerint Vang felszólította a feleket, hogy őrizzék meg higgadtságukat, kerüljék a feszültségek
szítását és a válság kiélezését. Hozzátette: a térség biztonságát nem lehet katonai blokkok megerősítésével
vagy terjeszkedésével biztosítani.
Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint Blinken egy esetleges orosz invázió globális
biztonsági és gazdasági kockázataira figyelmeztette
Vang Jit. Az amerikai külügyminiszter úgy foglalt
állást, hogy a feszültségek enyhítése és a diplomáciai lépések jelentik a leginkább felelősségteljes
utat.

A Global Times című kínai lap portálján megjelent
beszámoló szerint a feszültségekkel teli amerikai–kínai
kapcsolatok egyes kérdéseiről is szó esett a beszélgetés
során. Vang Ji sürgetőnek nevezte, hogy az Egyesült
Államok felhagyjon a jövő héten megkezdődő pekingi
téli olimpiai játékok „megzavarásával”. Washington a
Kína északnyugati részén élő ujgurokkal szembeni emberi jogi sérelmek miatti tiltakozásul nem küld diplomáciai képviselőket az eseményre. Kína rendszeresen
tagadja az emberi jogi vádakat. A kínai külügyminiszter óva intette amerikai hivatali kollégáját attól is, hogy
Washington tovább „játsszon a tűzzel” Tajvant illetően.
Az amerikai külügyminisztérium közleményéből
pedig kiderült: a beszélgetésben a felek arról is egyeztettek, hogy hogyan fejlesszék tovább a kétoldalú kapcsolatokat Joe Biden amerikai és Hszi Csin-ping kínai
elnök novemberi virtuális tanácskozását követően,
egyebek mellett a klímaváltozás terén. (MTI)

Blinken: az Oroszországnak küldött amerikai
válasz „komoly diplomáciai útvonalat” jelöl ki
Az Oroszországnak küldött amerikai válasz
„komoly diplomáciai útvonalat” jelöl ki – közölte Antony Blinken amerikai külügyminiszter szerdán azon a sajtótájékoztatóján,
amelyen bejelentette, hogy az Egyesült Államok megküldte írásbeli válaszait Oroszország
biztonsági garanciaigényeire.

A tárcavezető szerint a levél – amelyet orosz sajtóértesülések szerint John Sullivan, az Egyesült Államok
moszkvai nagykövete kézbesített Oroszország külügyminisztériumába – „elvi és gyakorlati szempontból
is értékeli az Oroszország által felvetett aggályokat”.
Blinken hozzátette: az Egyesült Államok nyitott a párbeszédre.
Oroszország december közepén kétoldalú szerződés
tervezetét juttatta el az Egyesült Államoknak, és ebben
egyebek között arra tett javaslatot, hogy Washington
kötelezze el magát a NATO keleti terjeszkedésének
leállítása mellett, szüntesse be a katonai együttműködést a posztszovjet országokkal, vonja ki nukleáris
fegyvereit Európából, és ne telepítsen a kontinensre
Oroszországot fenyegetni képes csapásmérő rendszereket.
„A dolgok írásba foglalása (...) jó módja annak,
hogy a lehető legpontosabbak legyünk, és az oroszok
a lehető legvilágosabban megértsék álláspontjainkat,
elképzeléseinket. Jelenleg a dokumentum náluk van,
és az ő térfelükön pattog a labda” – fogalmazott Blinken.

A külügyminiszter nem részletezte, hogy pontosan
mit tartalmaz a dokumentum, de azt kiemelte, hogy
Joe Biden amerikai elnök jóváhagyásával küldték el,
aki személyesen részt vett a levél szerkesztésében és
szövegezésében. Blinken azt is hozzátette, hogy a válasz Ukrajnával és Washington európai szövetségeseivel egyeztetve született meg.
A tárcavezető szerint az orosz követelésekre adott
amerikai válasz azt tükrözi, hogy Washington nyitott
a párbeszédre, és a diplomáciát részesíti előnyben, de
Oroszországtól függ, hogyan reagál. Arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok minden eshetőségre
felkészült.
Blinken azt is világossá tette: az Egyesült Államok
„eleve esélytelennek tartja”, hogy teljesüljenek azok
az orosz követelések, amelyek azt várják el a NATOtól, hogy vonja vissza csapatait és fegyvereit Kelet-Európából, valamint zárja ki Ukrajna esetleges jövőbeni
csatlakozásának lehetőségét. Ezzel szemben Washington kész a párbeszédre olyan témákban, mint például
a fegyverzetellenőrzés és a bizalomépítő intézkedések.
Blinken az újságíróknak arról is beszámolt, hogy a
következő napokban további megbeszélésekre számít
Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.
A tárcavezető azt is bejelentette, hogy az Egyesült
Államok kijevi nagykövetsége továbbra is nyitva
marad, de arra figyelmeztette az Ukrajnában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy „erősen fontolják meg a távozást.” (MTI)

Brüsszeli orosz nagykövet:

A NATO folyamatosan áthágja
a hidegháború után kötött
szóbeli megállapodásokat
A brüsszeli orosz nagykövet
szerint elsősorban az európai fogyasztóknak kellene
aggódniuk abban az esetben, ha az orosz–ukrán
konfliktus miatt a Nyugat leállítaná az Északi Áramlat 2
gázvezeték üzembe helyezését. Vlagyimir Csizsov az Euronews
csatornának
elmondta: országa nem
akarja megtámadni Ukrajnát.

Oroszország nem akarja megtámadni Ukrajnát a határoknál történő csapatösszevonás ellenére
sem – mondta Oroszország Európai Unióhoz rendelt nagykövete
az Euronewsnak.
„Oroszországnak nem áll szándékában megtámadni Ukrajnát
vagy más országot. Ezt a blöfföt nem Oroszországban találták ki, hanem azokban az
országokban, amelyek Európában és Amerikában is terjesztik” – mondta Vlagyimir
Csizsov. Szerinte a NATO folyamatosan áthágja a hideghá-

ború után kötött szóbeli megállapodásokat. „Meglepődnének,
ha tudnák, mennyi fegyvert halmozott fel a NATO az orosz határ
közelében. Hogy a katonai támaszpontokat ne is említsük. És
tisztán a statisztika kedvéért hozzátenném ehhez azt, hogy az
orosz határvidéken, a Fekete-tengernél a repülések száma 60 százalékkal nőtt.”
A Nyugat az Északi Áramlat 2
gázvezeték blokkolásával
fenyegeti Oroszországot
A Nyugat az Északi Áramlat 2
gázvezeték blokkolásával fenyegeti Oroszországot, ha az megtámadja Ukrajnát. A nagykövet
szerint azonban könnyen találnának más vevőt a földgázra.
„Szerintem az európai fogyasztóknak kellene elsősorban aggódniuk. Hiszen nekik kellene a
relatív olcsó és bőséges orosz gáz
nélkül élniük, és nekik kellene
más fűtőanyagot találniuk az otthonuk fűtéséhez. A télnek nincs
még vége!” – mondta Vlagyimir
Csizsov. (Euronews)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (sz.-I)
DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (14342-I)
A MEZŐFELEI EDEN GARDEN IDŐSOTTHONBA szeretettel
várjuk az érdeklődőket luxuskörnyezetben, felkészült személyzettel.
Tel. 0740-363-678. (22930-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128310-es telefonszámon. (66202-I)
MAROSVÁSÁRHELY központjában levő fogorvosi rendelő FOGORVOST alkalmaz. Érdeklődni: tel. 0727-300-265. (14656-I)

A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat
jegy- és menetrendellenőröket alkalmaz.
Feltételek:
• érettségi oklevél
• jó kommunikációs képesség
• büntetlen előélet
• ügyfélszolgálat, kapcsolattartás terén szerzett
tapasztalat előnyt jelent
A kérvényeket önéletrajzzal együtt a Közszállítási
Vállalat Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti
titkárságán lehet benyújtani január 31-ig.

2022. január 28., péntek ______________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG

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

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

ADÁSVÉTEL

TÉVÉ és háztartási gépek javítását
vállalom a kliensnél. Tel. 0740-527-205.
(14506)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (14451-I)
ELADÓ 2700 m2 beltelek Kebelében.
Tel. 0757-162-015. (14575-I)
ELADÓ kövér disznó és süldők. Tel.
0740-463-935, 0265/320-382. (14607)

MASSZÍROZÁST vállalok. Tel. 0745953-932. (14569-I)

BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel.
0770-723-776. (14628-I)
CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést,
tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást, festést. Tel. 0774-574-527.
(14204)

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

VÁLLALUNK
villanyszerelést,
vízszerelést. Tel. 0774-574-527. (14204)

ELADÓ 2001-es Ford Fiesta a rablaprogramba. Ára: 3000 lej. Panit. Tel.
0743-223-743. (14640-I)

FESTÉS,
faliés
padlócsemperakás, tetőszigetelés, csatornakészítés,
minden, ami építés. Tel. 0747-816-052.
(14661)

ELADÓ piros, garázsolt Opel Agila
autó, 2002-es évjáratú, nagyon jó állapotban. Irányár 1350 euró. Tel.
0751-294-769. (14642-I)
ELADÓ: LCD színes tévé, automata
mosógép, hűtőszekrény, fagyasztó,
mikrohullámú sütő, mindenik garanciával és szervizzel. Tel. 0265/269-301
és 0745-623-969, 9–17 óra között.
(14667-I)
VÁSÁROLUNK hibás hőközpontokat,
régi autóakkumulátorokat, kábeleket,
ócskavasat, hibás autókat. Tel. 0747-816052. (14661)

TAKARÍTÁST vállalunk udvarokon,
garázsban,
tömbházak
pincéjében.
Gyűjtünk ócskavasat, forgalomból törölt
autókat. Tel. 0743-512-168. (14661)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-,
padlócsempe-, lamináltparkett-lerakást garanciával. Tel. 0746-552-473. (14674)

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal, vagy egy részt egy ingatlanból. Tel. 0752-141-516. (14397-I)
LAKÁST vásárolnék Marosvásárhelyen, kizárólagosan tulajdonostól. Érdekel eltartási szerződéssel vagy
haszonélvezeti joggal megvásárolható lakás is. Bármilyen ajánlatot
meghallgatok. Tel. 0745-928-205.
(14431-I)
ELADÓ ház az 1-es zónában Marosvásárhelyen, egyedül az udvaron. Érdeklődni
a
0745-348-129-es
telefonszámon. (14540-I)
KIADÓ vagy eladó kétszobás tömbházlakás, pince, hűtőszekrény, aragázkályha, mosógép, konyhabútor,
ágyneműtartós dupla fekvőbútor Marosvásárhelyen, központi zónában.
Tel. 0365/439-735. (sz.-I)

MINDENFÉLE
KIADÓ új, 150 m2-es autószerelő műhely és térköves udvar Udvarfalván.
Tel. 0742-557-214. (66252-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383725. (13976)

MEGEMLÉKEZÉS

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben él az irántuk érzett szeretet.
Szüleinkre
emlékezünk,
id.
LUKÁCSI LAJOSRA, aki ma tíz
éve, és édesanyánkra, LUKÁCSI
EMMÁRA, aki február 19-én 42
éve hagyott itt örökre. Csendes
nyugodalmuk legyen békés!
Fiuk, Lajos és leányuk, Bözsi
családjukkal. (14612)

Szomorú szívvel emlékezünk január 29-én JUHÁSZ KATALINRA
halálának első évfordulóján. Nyugodj békében! Lajcsi és családja.
(14636)

Szomorú szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk
szeretett
gyermekemre,
ifj.
MÁTHÉ
ANDRÁSRA, aki január 30-án egy
éve hirtelen, búcsú nélkül távozott közülünk, életének 46. évében, Budapesten. Nyugodjál
békében, drága gyermekem! Nagyon hiányzol, nagyon szeretlek!
Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel! Emlékét őrzi édesanyja,
testvére, felesége és két fiúgyermeke. (14664-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315.
(14372)
VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960.
(14470)
VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14480)

Szomorúan emlékezünk 2022. január 28-án az öt éve elhunyt,
gyergyóújfalvi születésű, marosszentgyörgyi lakosra, SZŐCS
MÁRTÁRA szül. Máté, akinek hiánya mindmáig pótolhatatlan.
Nagyon hiányzol! Szeretettel
gondolunk rád. Zita és Kinga családjukkal együtt. (14672-I)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
Szomorú szívvel emlékezünk január 30-án a felejthetetlen feleségre, drága édesanyára, SZÁSZ
ERZSÉBETRE szül. Mester halálának első évfordulóján. Hiányod
pótolhatatlan, emléked szívünkbe
zártuk. Akik ismerték, szerették,
gondoljanak rá kegyelettel. Férjed, Elemér, fiad, Zoltán. Nyugodj
békében! (14669-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825502. (14686-I)

ELADÓK 160 kg-os disznók. Tel.
0753-820-829. (14682-I)

LAKÁS

Fájó szívvel emlékezünk január
28-án
a
marosszentgyörgyi
KOCSIS GYÖRGYRE halálának
38. évfordulóján. Emlékét szeretettel őrzi három leánya és családjuk. (p-I)

Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni nem
volt alkalom. Az idő nem gyógyítja sebeinket, mert te igazán
szerettél bennünket. Egy célod
volt, a családodért élni, ezt a kegyetlen halál tudta széttépni.
Szomorú szívvel emlékezünk
január 27-én a drága jó férjre,
édesapára,
nagytatára,
a
havadi
születésű
GÁSPÁR
DOMOKOSRA halálának 12. évfordulóján. Nyugodjon csendesen! Szerettei. (14658)

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal, hálával emlékezünk január 30-án a pókai születésű NIOMÁTI SÁNDORRA
halálának 19. évfordulóján. Nyugodj békében, drága jó édesapánk, emléked szívünkben
örökké él. Szerettei. (14678-I)

Lelked, remélem, békére talált,
S te a mennyből vigyázol majd
ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkben
szeretünk,
Rád örökké emlékezünk.
Kegyelettel emlékezünk január
30-án SZILÁGYI KÁROLYRA halálának 5. évfordulóján. Szép emlékét,
szeretetét
szívünkben
őrizzük. Nyugodjék békében!
Gyászoló szerettei: leányai, vejei,
unokái és dédunokái. (14675-I)

Ti már ott vagytok, ahol nincs fájdalom, sírotokra szálljon áldás és
nyugalom.
Örök hálával és szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a székelyvajai CSATLÓS SÁMUELRE
és CSATLÓS ZSÓFIÁRA haláluk
40., illetve 20. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Gyermekeik:
Béla, Gizella és családjuk.
(14680)

Szomorú szívvel emlékezünk január 30-án id. SOÓS ÁRPÁD volt
nyomdász gépmesterre halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége és a rokonok.
(14684-I)

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk VASS BÉLÁRA, a szerető
férjre, édesapára, nagyapára, halálának 18. évfordulóján. Jóságát,
szeretetét soha nem feledjük.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (14687)
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Nincs oly nap, hogy ne gondolnék rád.
Látlak az égben, amely kéken borul
rám.
Látlak a zöldben, bokrok, fák között,
Napfényes esőben szivárvány fölött.
Látlak az utcán emberek forgatagában,
Hallom lépteid vágyaim sikátorában.
Érzem illatod rózsákba oltva,
Törlöm könnyeim sírodra borulva.
Oly kedves voltál szívünknek,
De egy nap elhívtak a fények.
Megmaradt a keserű bánat s a fájdalom,
S keserves könnycsepp csordul le arcomon.
Az emléked szívünkben él, míg élünk.
Az emléked szívünkben él, el nem feledünk.
Tovább élsz itt legbelül a szívünkben,
S ez elkísér egész életünkben.
De mért ilyen keserves az élet,
Miért kellett pont neked elmenned?
Szívünk gyászol s meghasad a fájdalomtól,
Nem tudunk szabadulni a fájó bánattól.
Fájó szívvel emlékezünk a somosdi
ifj. SIKÓ JOCÓKÁRA
tragikus halálának nyolcadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugodjon békében!
Bánatos édesanyja, édesapja, ikertestvére és családja, édemamája és tatája. (14596)

Nem az a fájdalom, amitől könnyes
lesz a szem, hanem amit szívünkben
hordozunk némán, csendesen.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk január 29-ére, amikor egy éve
örökre itthagyott drága feleségem,
JUHÁSZ MÁRIA KATALIN
az UJCM volt tervezője, akinek emléke
örökre élni fog szívemben.
Bánatos férje, Pali és a két család tagjai. (14637)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel, de Isten akaratának engedelmeskedve tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a szerető férj,
édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, tesvér, sógor, rokon és
szomszéd,
id. SZATHMÁRI LAJOS
életének 85. évében, 2022. január
26-án szerető szíve megszűnt
dobogni.
Drága halottunk földi maradványait január 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a
káposztásszentmiklósi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (14681-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama,
DAN IOANA
életének 88. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése január 29-én, szombaton
12 órakor lesz a református temető ravatalozójából, római katolikus
szertartás
szerint.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (14689-I)
Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
gyermek, testvér, édesapa, nagytata,
ifj. ROMÁN JÁNOS
életének 54. évében, 2022. január
27-én csendesen megpihent.
Utolsó útjára január 29-én, szombaton 11 órakor a marosvásárhelyi katolikus temetőbe kísérjük.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik a gyászoló család.
(14690-I)

Mély megrendüléssel és szomorú szívvel értesültünk
MORÉH EMŐKE
hirtelen
halálának
híréről.
Őszinte részvétünk a családjának. Temetése január 31-én, hétfőn délután 1 órakor lesz a
református temetőben. Nyugodj
békében!
Nina és Márta. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten
értesültünk,
hogy
volt
főgépészünk,
KAPUSI DEZSŐ 89 éves korában Budapesten elhunyt.
Együttérzésünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Az Imatex
Rt.
munkaközössége.
(66255-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek SZÁSZ
GABRIELLA temetésén, sírjára
virágot
helyeztek
és
fájdalmunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (14641-I)

Mindenkinek köszönjük, hogy
fájdalmunkban osztoztak, és
utolsó útjára elkísérték SIMON
JÁNOST. A gyászoló család.
(14685-I)
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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!

MYROL AGÁRD ÉRZÉSEK című kötete rendelhető online: www.garabontzia.eu vagy könyvesboltunkban, Marosvásárhelyen, a Forradalom utca 4.
szám alatt.
„Őrizd meg a pillanat minden
örömét, mert a múlt már csupán
emlék, a jövő pedig reményteli
álomkép.” (Myrol Agárd)

JANUÁR
Már hanyatlik a jókedv,
Az alkony sebtében közeleg,
Hófehérbe öltözik a város,
S a hideg szélben mindenki
remeg.
Nyakakba húzott dunnák alól
Dermedt szempár leselked,
A rémült reszketés hallgatózik,
S az ablakpárkányon a jég recseg.
Január van, a lelkes szilveszter búcsúzott,
A pezsgős kurjantás, jókedv mind alábbhagyott.
Újra a gondokba csomagolt fagy acsarkodik,
De az új reménnyel teli szív szebbről álmodik.
Álmodja, hogy nincs már oltás, terror, elnyomás,
A vírus belefagyott a télbe, a hatalmasok kezébe,
És újra szabad lett az ember, telve értelemmel,
S a gyermekek játszva álmodják, hogy szeretet van.
2022. január 2.

