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Várják a tenni akaró gazdákat

Év végi számvetés az RMGE-Marosnál

Kormány:
biztosított
a villamosenergiaés gázellátás

Biztosított a normális ellátáshoz szükséges elektromosenergia- és gázmennyiség – közölte kedden a
kormány.

____________4.
Kamuzott
a Tesla?

Az amerikai villanyautós vállalat egyik
volt alkalmazottja nyilatkozott a New
York Times-nak. Azt állítja, hogy a
Tesla csalt az egyik videójában, amit
még 2016-ban tett közé, és amelyben
az látható, hogy egy Tesla Model S
képes a teljes önvezetésre. Természetesen lehet arra gondolni, hogy ez
csak egy felháborodott exalkalmazott
véleménye, de ha kicsit körbetekintünk, talán mégiscsak van igazságalapja.

December 18-án délben tartotta ünnepélyes évzáróját a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete – Maros szervezet, ahol
meghívottak, gazdaköri elnökök, polgármesterek, elöljárók
társaságában beszámoltak a tavalyi év tevékenységéről, terveikről, és megköszönték mindazoknak a munkáját, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy fejlődjön a Maros megyei gazda-

Fotó: Nagy Tibor

társadalom és nem csak. A beszámoló előtt másodjára adták
át a vándoragrárbölcsőt.

Vajda György

(Folytatás a 6. oldalon)

____________7.
Ezer lej lesz
a minimálnyugdíj

Idén január elsejétől a négyezer lejnél
nagyobb nyugdíjak után 10%-os
egészségbiztosítási hozzájárulást kell
fizetni. Ez azonban csak a négyezer
lejt meghaladó összegre vonatkozik,
és a nyugdíjpénztár levonja az öszszeget.

____________8.

Átlépni a világ rendjét

Kaáli Nagy Botond

Január. Az új év kezdete, a fogadkozások, az egónak és másoknak
tett ígéretek ideje, ígéreteké, amelyek közül oly kevés valósul meg, illetve tart hosszú időn keresztül. A remény, a bizakodás örök időszaka,
hogy valami jobb lesz, valami változik, mintha attól másképp történne
valami, mintha az univerzumot érdekelné, hogy azon apró porszemen,
amelyet az űrben keringő otthonunknak hívunk, a saját magunk által
kreált naptárban odébb kúszik néhány nap. Másoknál épp ellenkezőleg, a borúlátás, a téli depresszió időszaka ez – az idő többé-kevésbé
ronda, messze még a nyár, a szabadság ideje, és még ha érdekelné is
az univerzumot a saját magunk által kreált naptár, akkor sem változik
semmi. Tény azonban, hogy az év elején számos történelmi eseményre
került sor az elmúlt évszázadokban, évtizedekben, jóval többre, mint
az év többi szakaszában. Véletlennek is nevezhetnénk, de véletlenek
nincsenek, így megtörténhet, hogy valóban az év eleji bizakodás, a
jobb jövőbe vetett örök és csalfa remény szülte ezeket az eseményeket.
Közöttük olyan is akad, amelyre világviszonylatban is mindmáig büszkék lehetünk mi, erdélyiek.
Az évszám 1568, a dátum január hatodika, a helyszín Torda. Tudom,
nem mondok újat ezzel, általános műveltségi tétel ismerni az akkor
zajló eseményt, de az évfordulón mégis érdemes megállni mellette egy
pillanatra, hiszen 454 évvel ezelőtt mondhatni csendes, ám világrengető dolog történt Erdélyben. Tordán 1288-ban tartották az első,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 50 perckor.
Az év 5. napja,
hátravan 360 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma SIMON,
holnap GÁSPÁR
és BOLDIZSÁR napja.
GÁSPÁR: ószövetségi eredetű,
valószínűleg perzsa gyökerekkel,
ez esetben jelentése: kincset megőrző.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. január 4.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 13 0C
min. 6 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9464

4,3779
1,3534
254,2395

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

A városlakók projektjavaslatait
várják

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal egy online felületet
indított, amely lehetőséget nyújt a marosvásárhelyieknek,
hogy aktívan és közvetlenül részt vegyenek a közpénzek
elköltésével kapcsolatos döntéshozatalban, illetve a költségvetési prioritások meghatározásában olyan projektek és
befektetések által, amelyek hozzájárulhatnak a városlakók
életminőségének javításához. Az érdeklődők január 22-ig
az említett felület révén projekteket nyújthatnak be a sétányok, járdák, gyalogosövezetek, a mobilitás, közlekedésbiztonság, a zöldövezetek és játszóterek, a közterületek
rendezése (utcai bútorok, közvilágítás), az oktatási és kulturális infrastruktúra, a digitális város témakörben. A projektek benyújtásával kapcsolatos részletek a következő linken:
https://bugetareparticipativa.tirgumures.ro/ .

Terápiás program Magyarózdon

A Bonus Pastor Alapítvány január 31. – február 11. között
12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban (Marosludastól 15 km-re). Jelentkezni január 26-ig
lehet. A marosvásárhelyieknek és környékbelieknek további
részletek felől McAlister Magdolnánál lehet érdeklődni, telefonszám: 0752-246-814. Mindazok jelentkezését várják,
akik változtatni szeretnének alkohol-, játék-, drog- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon – közölte Deé Lukács Éva
irodavezető.

Jövő hét végén zárul az első félév

Az általános iskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolások (a szakiskolásokat is beleértve) számára hétfőn elkezdték az oktatást. Az óvodások és az elemi osztályosok
számára január 10-én, hétfőn ér véget a vakáció. A 2021–
22-es iskolai év első fele valamennyi évfolyam számára január 14-én, pénteken zárul. Félévi vakáció ezúttal nem lesz,
a második félév január 17-én kezdődik. Az április 15-én kezdődő húsvéti szünidő kéthetes lesz, május elsejéig tart, a
diákok 2-án térnek vissza a tanintézetbe. A tavaszi vakációig egyetlen hivatalos munkaszüneti nap szakítja meg az
oktatást, január 24-e, a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe.

Meghosszabbították
a nyugdíjasbérletek érvényességét

A marosvásárhelyi nyugdíjasoknak a kibocsátott közszállítási igazolványok érvényességét meghosszabbították az
önkormányzati testület 2022 januári ülésééig. A bérlettel
rendelkező nyugdíjasok továbbra is ingyen utazhatnak Marosvásárhely területén.

Az oltóközpontok programja

A marosvásárhelyi négy oltóközpontból kettő – a Tudor Vladimirescu Általános Iskola sporttermében és a polgármesteri hivatal víkendtelepi vendégházában (ahol J&J
szérummal oltanak) – a hét minden napján 8-20 óra között
nyitva tart, az ifjúsági házban (Moderna) és a Mihai Eminescu Művelődési Házban lévő vasárnap zárva lesz. Segesváron, Dicsőszentmártonban és Nyárádtőn minden nap,
Szászrégenben, Marosludason, Marosszentkirályon vasárnap kivételével minden nap oltanak (Pfizerrel). Nyárádszeredában szombaton és vasárnap munkaszüneti nap,
Szovátán (J&J) viszont csak hétfőn és szombaton lehet beadatni az oltást. Nagysármáson kedden, csütörtökön és
szombaton fogadják az oltakozókat.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A 2022-es év hala a bodorka

A Magyar Haltani Társaság honlapján megadott három jelöltre
december 31-én délig 4155 szavazat érkezett, ennek alapján
alakult ki a végeredmény.

Harmadik helyen a nagyobb folyóvizek márnazónáját és a dévérzóna
erősebb sodrású szakaszait jellemző
bagolykeszeg végzett, megszerezve a
szavazatok 20 százalékát. A védett
széles durbincsra, amely csak a Duna,
a Dnyeper és Dnyeszter vízrendszerében él, a szavazók 25 százaléka voksolt, így második lett. Az első helyet,
55 százalékos abszolút többséggel, a
vizeinkben nagyon elterjedt és így
sokak által ismert bodorka szerezte
meg.
A bodorka nem nagy termetű, de
széles körben elterjedt pontyféle. Az
alsó úszói többnyire rőtes-pirosas színűek, ezért gyakran összetévesztik a
vörösszárnyú keszeggel. Erre az is
okot ad, hogy mindkét faj szemgyűrűje többnyire narancsszínű. A vörösszárnyú
keszeg
hátúszója
azonban sokkal hátrébb kezdődik,
mint a hasúszói, ami alapján biztosan megkülönböztethető. A bodorka
táplálékát zömmel kisebb gerincte-

len állatok, férgek, alsóbbrendű rákocskák, puhatestűek alkotják. A
nyugodt, vízinövényes élőhelyeket
kedveli, így a kisebb-nagyobb csatornákban is gyakori. Kisebb számban a folyók dévérzónájában is

Forrás: Wikipedia/ Dénes Emőke

előfordul, itt azonban általában kevésbé színes, ezért például a tiszai
példányokat a halászok fakó keszeg
névvel illették. Beirdalva, paprikás
lisztben megforgatva és jól átsütve az
íze kitűnő.

Középiskolások jelentkezését várja az MCC

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) középiskolásoknak szóló programja idén is felvételt hirdet
a hasznos tananyagok, társadalomtudományok
és izgalmas közösségi programok iránt érdeklődő diákok számára. A tehetséggondozó intézmény iskola mellett végezhető, ingyenes
kurzusaira január 30-ig várják a Kárpát-medencei középiskolások jelentkezését. Az MCC Középiskolás Programja (KP) Erdélyben 8 helyszínen
érhető el.

Az erdélyi Középiskolás Programról

Cél: 4000 középiskolás nevelése, oktatása

„A Középiskolás Program azoknak a magyar diákoknak
szól, akik az iskolai oktatás keretein túl szeretnének művelődni és tanulni, valamint az érettségire és az egyetemre
való felkészülés során a lehető legtöbbet szeretnék kihozni
magukból” – fogalmazott Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.
Zsiga Karola, az erdélyi Középiskolás Program koordinátora szerint a program elsődleges célja az, hogy a diákoknak megteremtsék a lehetőséget arra, hogy egy
támogató közösséghez tartozzanak, amelyben elmélyíthetik tudásukat abban, ami őket érdekli, miközben megismerkedhetnek az ország különböző pontjairól érkező
előadókkal és programtagokkal.
Az idén 25 éves Mathias Corvinus Collegium a Kárpátmedence legnagyobb tehetséggondozó intézménye,
amelynek Középiskolás Programja már több mint tizenöt
éve működik sikeresen. A tanévet mintegy 2300 középiskolás diák kezdte meg az MCC-ben. A KP 2021-től a következő erdélyi városokban valósítja meg fizikai
tevékenységeit: Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Arad.

A programba felvételt nyert tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a négy- vagy nyolchetes
rendszerben működő e-learning-kurzusok közül. A kínált
témák palettáján többek között megtalálható a modern kori
történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint egy magyar és angol nyelvű íráskészségfejlesztő kurzus is. Az online képzés mellett havonta
három személyes képzési napot is tartanak, amikor a diákoknak lehetőségük nyílik ismert szakértők által tartott
előadásokon, különböző általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulásmódszertani tréningeken
részt venni. Az idei tanévtől az e-learning-kurzusok mellett
valamennyi képzési helyszínen elérhetők a személyes tanulási és közösségépítő alkalmak, kétheti rendszerességgel
szakmai klubdélutánokat is szerveznek a diákoknak. További újdonság, hogy szeptembertől elindultak az angol és
román nyelvi kurzusok is, amelyeknek elsődleges célja a
beszédkészség-fejlesztés. Emellett már a Történelem/írás
című, tudományos igényű történelmi dolgozat megírását
támogató új e-learning-kurzus is elérhető a Középiskolás
Programban résztvevők számára.

Az MCC Középiskolás Programja iránt érdeklődőknek a jelentkezés pontos menetéről és magáról a programról további információ az intézmény honlapján
található, az esetlegesen felmerülő kérdéseket pedig az
MCC erdélyi Középiskolás Program koordinátorának,
Zsiga Karolának tehetik fel a kzsiga@mcc.hu e-mailcímen.

A doktor úr
– a Nemzeti Színházban

Rendkívüli új évi hangverseny

RENDEZVÉNYEK

Zerkovitz Béla – Kellér Dezső – Molnár Ferenc A doktor
úr című zenés vígjátékát 5-én, szerdán és 6-án, csütörtökön 18 órától újra játssza a marosvásárhelyi
Tompa Miklós Társulat. Rendező: Keresztes Attila. Szereplők: Kovács Botond, Kádár Noémi, Galló Ernő,
Rózsa László, Varga Balázs, Tamás Fábián Csanád,
Kiss Bora, Fodor Piroska, Benő Kinga, Meszesi Oszkár, Bálint Örs Hunor, Nagy Levente, Nagy Péter, Bokor
Barna. Zenekar: Korpos András, Kostyák Márton,

Információ

Sántha Huba József, Zeno Apostolache Kiss. Dramaturg Szabó Réka, koreográfus Kányádi György, hangszerelés Zeno Apostolache Kiss. A belépés a hatályban
lévő járványügyi intézkedések értelmében történik.

Január 6-án, csütörtökön 19 órától a Der Wiener Walzer lässt uns grüssen (Köszöntés a bécsi keringővel)
című rendkívüli új évi hangversenynyel kezdődik a szórakoztató zenei fesztivál a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekarát Pablo Boggiano
ausztriai karmester vezényli. Műsoron: Johann Strauss
és Josef Strauss híres polkái, keringői és indulói. A koncertet 7-én, pénteken 19 órakor megismétlik.
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Dupla fertőzésszám az 5. hullámban?

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint a
SARS-CoV-2 pandémia 5. hullámában akár kétszer
annyi új fertőzött is lehet majd, mint amennyit az
előző, ősszel lezajlott hullámban hivatalosan regisztráltak.

„A negyedik hullámban hivatalosan megközelítőleg
400.000 személy szervezetében mutatták ki a kórokozót. Kiderül majd, hogy hány esetünk lesz az ötödik hullámban. De
becsléseink szerint megkétszereződik az esetek száma” – nyilatkozta az Antena 3 tévécsatornának nyilatkozó miniszter.
Kitért arra is, hogy az országba érkező új koronavírus elleni

gyógyszereket vénnyel ki lehetne majd váltani a gyógyszertárakban vagy a járóbeteg-rendelőkben, de erről még nem született döntés. Jelezte ugyanakkor, hogy ezek a gyógyszerek
valószínűleg ingyenesek lesznek „a jogosultak számára”, és
megismételte, hogy ezeket csak olyan páciensek kezelésében
használnák, akiknek állapotát kockázati tényezők súlyosbítják, és szövődményeknek vannak kitéve.
Alexandru Rafila bejelentette ugyanakkor, hogy január folyamán valószínűleg felveszi a koronavírus elleni oltás 3.
adagját is, tekintve, hogy 9 hónap telt el a második dózis felvétele óta. (Agerpres)

Klímaváltozást kutató munkacsoport alakul
az elnöki hivatalban

Klaus Iohannis államfő döntése értelmében munkacsoport jön létre az elnöki hivatalon belül „Az éghajlatváltozás
elleni
küzdelem:
integrált
megközelítés” néven.

Az államfő erre vonatkozó döntéséről kedden számolt be
az Államelnöki Hivatal.
A munkacsoportban hazai és külföldi szakértők, akadémikusok, közintézmények képviselői, civil szervezetek, pénzügyi és gazdasági szereplők tagjai vesznek részt, akiknek
átfogó rálátásuk van a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekre.
A munkacsoport kidolgozza az éghajlatváltozás integrált
megközelítésének keretét és a prioritásokat Románia számára
az éghajlatváltozás közép- és hosszú távú kezelése terén.
A munkacsoport következtetéseit folyamatosan ismertetik
a nyilvánossággal és a kormánnyal, hogy ezzel is előmozdítsák az országos klímaváltozási stratégiák és tervek kidolgozását, amelyeket 2022–2023-ban kell véglegesíteni.
Az Államelnöki Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a klímaváltozás hatásai országunkban is egyre erőteljesebben jelentkeznek: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)
rekordszámú vörös kódú figyelmeztetést adott ki 2021-ben,
és a szakértők szerint ez a tendencia egyre erősödik.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete tavaly

nyáron új adatokat tett közzé, amelyek az éghajlatváltozás felgyorsulását és a határozott fellépés szükségességét igazolják.
E fejleményekre válaszul a 2021 novemberében Glasgow-ban
megrendezett globális éghajlatváltozási konferencián
(COP26) az országok további kötelezettségvállalásokat tettek
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. Ezek
a kötelezettségvállalások új kibocsátáscsökkentési intézkedéseket tesznek szükségessé. Uniós szinten jelenleg a Fit for 55
csomagról folynak a tárgyalások, amely több olyan intézkedést foglal magában, amelyek célja az üvegházhatású gázkibocsátások csökkentése 2030-ra. „A nemzetközi és európai
éghajlatpolitikai prioritások és politikák újbóli kiigazításának
időszakát éljük, amelynek Románia is részese” – hangsúlyozza a közlemény.
Románia és a romániai lakosság számára a zöldátmenet
nemcsak tiszta és egészséges környezetet, a szélsőséges időjárási jelenségek és a természeti katasztrófák megelőzését,
hanem a tiszta energiához való széles körű hozzáférést, környezetbarát gazdasági növekedést és új munkahelyeket is teremthet – hívja fel a figyelmet az Államelnöki Hivatal,
hozzátéve, hogy csak tudományosan, szakértők által koordinált, integrált megközelítéssel lehet összehangolni a különböző érdekeket. A munkacsoport célja, hogy támogassa ezt a
kezdeményezést – mutat rá a közlemény. (Agerpres)

Az AUR szerint a holokauszt tanítása aláássa
a romániai oktatás minőségét

A parlamentben ellenzékben politizáló Románok
Egyesüléséért Szövetség (AUR) hétfőn közzétett
közleménye szerint a holokauszt történetének oktatása és a szexuális nevelés olyan mellékes témák,
amelyeknek a tantárggyá nyilvánítása aláaknázza a
romániai oktatás minőségét.

A párt arra reagált, hogy az oktatásügyi minisztérium egy
felsorolásában nem szerepelt a román, a történelem és az
angol azon tantárgyak sorában, amelyekből országos tantárgyversenyt szerveznek.
„Ha az Oktatásügyi Minisztérium nem foglalkozik azzal,
hogy a fiatal generációkat a román kultúra és szellemiség támpontjaihoz igazodva oktassák, akkor jobb, ha átnevezzük a lakosság globális piacra történő átnevelésének minisztériumává”
– idézte a közlemény Claudiu Tarziut, a párt társelnökét.
Az AUR arra figyelmeztetett, hogy az utóbbi években a
román oktatás minőségének módszeres aláásása történik azzal,
hogy tantárggyá próbálnak nyilvánítani egyes jelentéktelen témákat vagy olyanokat, amelyek a létező tantárgyak keretében
egyetlen leckében megtaníthatók. Példaként hozta fel állítására a szexuális nevelést és a holokauszt történetét.
A parlament tavaly novemberben fogadta el azt a törvényt,
amelynek értelmében 2023-tól kötelező tantárgy lesz a romániai iskolákban a zsidók és a holokauszt története. Az Elie
Wiesel Intézet által decemberben közzétett romániai közvéle-

mény-kutatás szerint a megkérdezetteknek csupán a 32 százaléka válaszolta, hogy Romániában is történt holokauszt, és
közülük is csak 31 százalék tekinti Románia Hitler-barát kormányzóját, Ion Antonescu marsallt felelősnek ezért.
Az Elie Wiesel Intézet 280 ezer és 380 ezer közöttire becsüli az 1940 és 1944 között román fennhatóság alatt lévő területeken megölt zsidók számát. Ehhez hozzáadódik az
Észak-Erdélyből deportált mintegy 135 ezer zsidó, akik többsége nem tért vissza a haláltáborokból.
Elie Wiesel Intézet: a holokauszt tagadása a parlamenti
mentelmi jog mögé bújva az antiszemita gyűlöletet erősíti
Az Elie Wiesel Országos Holokausztkutató Intézet elítélte
a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) hétfői közleményében foglaltakat.
Az intézet ezzel kapcsolatban azt írta közleményében: az
AUR egyik, parlamenti mentelmi joggal védett vezetője a romániai holokausztot „egyszerű leckének” vagy „mellékes témának” minősítette az oktatási rendszerben. „A népirtás, egy
közösség etnikai alapon történő elpusztítása olyan mellékes
téma, amelyet az oktatási rendszerben egy leckén belül lehet
tanítani? (...) A holokauszt tagadása a parlamenti mentelmi jog
mögé bújva csak az antiszemita gyűlöletet erősíti, és éppen
ennek a politikai következményei vezettek a holokauszthoz.
A holokauszt tagadása a demokrácia tagadásának egyértelmű
jele” – olvasható az állásfoglalásban. (hírösszefoglaló)

Brit oltásügyi vezető:
nem lehet az egész világot félévente újraoltani

Nem kell és nem is lehetséges az egész világot félévente újraoltani a koronavírus ellen, a negyedik és
az esetleges még további oltási dózisokat a legveszélyeztetettebb lakossági csoportoknak kell fenntartani – mondta kedden megjelent nyilatkozatában
a brit kormány számára oltásügyi ajánlásokat kidolgozó független tanácsadó bizottság (JCVI) elnöke.

Sir Andrew Pollard – aki az Oxfordi Egyetem vakcinafejlesztő részlegének vezetőjeként az egyetem és az AstraZeneca
brit-svéd gyógyszergyár koronavírus-vakcinájának kifejlesztését is irányította – a The Daily Telegraph című konzervatív
brit napilapnak nyilatkozva kijelentette azt is, hogy Nagy-Britannia egyértelműen maga mögött tudhatja a koronavírus-járvány legrosszabb időszakát, „már csak ezen a télen kell
túljutnunk”. Pollard professzor szerint a brit oltási kampány
sikere miatt összehasonlíthatatlan a jelenlegi helyzet az egy
évvel ezelőttivel. Kijelentette: ha az ország ugyanabban a
helyzetben lenne, mint tavaly januárban, biztos, hogy ismét
teljes körű lezárás lenne érvényben Nagy-Britanniában.
Tavaly januárban csaknem 39 ezren szorultak kórházi kezelésre a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség
miatt, és abban a hónapban volt olyan nap, amikor meghaladta
az 1800-at a halálesetek száma.
A brit egészségügyi minisztérium legutóbbi adatai szerint
az omikron koronavírus-variáns okozta sokkal magasabb fer-

tőződési számokkal együtt sem éri el a 12 ezret a jelenleg kórházban ápolt koronavírus-betegek száma, és a hétfő este zárult
24 órában 47-en haltak meg a Covid-19 szövődményeiben.
Sir Andrew Pollard szerint ezek a különbségek is mutatják
a koronavírus elleni oltások hatalmas hatóerejét. Kijelentette:
az oltási kampány nélkül a brit állami egészségügyi szolgálat
(NHS) „már térdre kényszerült volna”.
Az oltások megakadályozzák a súlyos megbetegedés kialakulását, és így azt is, hogy a Covid-19-ben megbetegedők elfoglalják a kórházi ágyakat például a daganatos betegségekben
szenvedők elől – mondta a kedden megjelent interjúban a brit
oltásügyi bizottság vezetője. Pollard professzor közölte: osztja
azt a többségi szakmai véleményt, hogy az omikron vírusvariáns enyhébb tüneteket okoz, mint a korábban dominánssá
vált delta. Hozzátette ugyanakkor: a legnagyobb kockázatot
továbbra is a beoltatlan lakossági csoportok jelentik. Andrew
Pollard szerint a „vehemensen oltásellenes” csoportok által a
vakcinákról terjesztett álinformációk emberéleteket sodornak
veszélybe, sőt nagyon valószínű, hogy súlyos megbetegedéseket és haláleseteket okoztak. Hangsúlyozta: életmentő eszközről van szó, ezért különösen nagy bajnak tartja, hogy
terjednek ezek az álinformációk. A negyedik, illetve a további
oltási dózisok lehetőségéről Pollard professzor ugyanakkor
kijelentette: az erről szóló döntéshez több bizonyíték kell arra,
hogy az újabb dózisok milyen hatékonyságúak. (MTI)

Ország – világ
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Viharos erejű szélre
figyelmeztetnek

Viharos erejű szélre figyelmeztető elsőfokú riasztást
adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM) 14 megye különböző vidékeire. A szakemberek szerint kedd este 8 órától szerda este 6 óráig a
széllökések sebessége meghaladhatja a 70-80 kilométert óránként, időszakosan pedig a 90 kilométert
is az Erdélyi-szigethegységben, a Keleti-Kárpátokban, valamint Fehér, Suceava és Neamţ megye alacsonyan fekvő vidékein. Helyenként Máramarosban,
Erdélyben és a Körösvidék északi részében is megerősödik a szél, a széllökések sebessége elérheti az
50-55 kilométert óránként. A következő megyék érintettek: Suceava, Neamţ, Fehér, Máramaros, Botoşani, Maros, Hargita, Kovászna, Bákó, Vrancea,
Buzău, Szilágy, Kolozs és Bihar. (Agerpres)

Közel négyezer új fertőzés

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi közlése szerint az utóbbi 24 órában 3900 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel, és 52
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet
regisztráltak. A regisztrált halálesetek közül öt korábban történt. 2593 személyt kezelnek kórházban
Covid-19-cel. Jelenleg 390 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra, közülük 33-nak van oltási igazolványa. A kórházban kezelt páciensek között 79 kiskorú
van, és közülük hetet ápolnak az intenzív osztályon.
Románia területén 10.296 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 2684 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 57.960 személy van házi, 70
intézményes karanténban. (Agerpres)

Átlépni a világ rendjét

(Folytatás az 1. oldalról)
dokumentált erdélyi országgyűlést, amelyet 1697-ig öszszesen 127, okiratilag kimutatható követett. Már az is
egy csoda, hogy ezen országgyűlések tematikáit, az ott
meghatározott intézkedéseket, az azon megjelenő uralkodók, királyok, fejedelmek, fővezérek, egyházi vezetők
– közöttük Kun László, Károly Róbert, Hunyadi Mátyás,
Szapolyai János, János Zsigmond, Jagelló Izabella,
Fráter György, Giovanni Castaldo, Dobó István,
Báthory Kristóf, Báthory István, Dávid Ferenc, Rákóczi
György, II. Rákóczi Ferenc – névsorát ismerjük, de a
valódi csoda az, hogy 1568-ban itt hirdették ki a világon
elsőként a vallásszabadságot. Akkor, amikor az úgynevezett fejlett Nyugaton, óriási gazdagsággal, befolyással, hadsereggel, tengerjáró felfedezőkkel rendelkező,
hatalmas birodalmakban felső vezetői engedéllyel és
buzdítással, vakhitből vagy politikai játszmák részeként
tűzzel-vassal egymást irtották az önmagukat kereszténynek mondó emberek csak azért, mert egyikük-másikuk
kissé másként értelmezte a saját hitét és a kánonba zárt
teológiát, egy kicsi, szétszaggatott, akkor éppen a török
karmában lévő államocskában a korábbi, királyi címéről lemondó fejedelem kihirdette a vallási békét. Azt,
hogy ezentúl az akkori bevett vallások, a recepta religiók – a katolikus, a református, a lutheránus és az unitárius (az ortodox azért nem, mert a korabeli erdélyi
román nemesség az előbbi egyházak valamelyikének
volt a tagja) – hívei szabadon gyakorolhatják hitüket,
vallásukat, e vallások egyenrangúak. Így kialakulhatott
azok egyházjogi, közjogi és politikai rendszere is. Az
1568. január 6-a és 13-a között zajló országgyűlés tematikáját már megelőlegezte az 1557-es, ugyancsak tordai „parlamenti ülés”, amely legalizálta a lutheránus
vallást, és június elsején kimondta, hogy „mindenki
olyan hitben éljen, amilyenben akar, ha ezt a más vallásúak háborgatása nélkül teszi”, ezzel pedig felülmúlta
az augsburgi vallásbékét, és megtette az első lépést a
11 évvel később kihirdetett vallásszabadság felé egy
olyan korban, amely nem ismerte a vallási türelmet. És
11 évvel később, 1568-ban kihirdettetett a lehetetlennek
hitt határozat, miszerint államvallás sincsen, az uralkodónak nem áll jogában különbséget tenni a vallások között, bármely faluban vagy városban több felekezet élhet
együtt, mindenki maga döntheti el, hogy melyik vallást
követi, a más felekezetűeket pedig tilos gyalázni, bántalmazni. A többnemzetiségű Erdély, a valós alappal
rendelkező idealista képzelgések keleti Svájca ekkor vált
a béke szigetévé a vallásháborúktól égő Európában,
emiatt özönlöttek hozzánk azok az üldözött gondolkodók, akiknek munkája hozzásegített ahhoz, hogy a 17.
század elején e kis, a világ peremén túli fejedelemség
megélje igazi aranykorát.
454 évvel ezelőtt az akkori rendek hoztak egy döntést.
Az intelligencia, a humanizmus, a széles látókörű gondolkodás és a bátorság nem kor- és nem technológiafüggő. A világon szinte mindent, amink most van, e
döntésnek és az abból eredő folyamatoknak köszönhetünk. Annak, hogy egy kis város katolikus templomában
a fél évezreddel ezelőtt éppen ezekben a napokban gyűlésező országurak egy bölcs fejedelem vezetésével át
tudták lépni az őket övező világrend korlátait. És ez csodálatra méltó.
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Évet értékelt a fejlesztési miniszter

Négy új finanszírozási lehetőséget teremtett a fejlesztési minisztérium 2021-ben,
432 új nagyberuházást indított el, 538, fiataloknak szánt új lakást adott át, és elindította a bölcsődeépítést – összegezte a
szaktárca éves tevékenységét Cseke Attila
fejlesztési miniszter.

A sajtótájékoztató keretében tartott évértékelőn
a szaktárcavezető elmondta: négy új finanszírozási
lehetőséget teremtett 2021-ben a minisztérium.
Köztük az Anghel Saligny közművesítési program
50 milliárd lejes finanszírozással indult el, az önkormányzatok alárendeltségében működő színházak, bábszínházak és filharmóniák állami
finanszírozásban is részesülhetnek, megteremtette
a szaktárca a kisebb repterek állami finanszírozásának lehetőségét, és nem utolsósorban kidolgozta
a helyreállítási alapból rendelkezésre álló (PNRR)
4,55 milliárd euró befektetésének tervét. „A legfontosabb szempont a kis települések fejlesztése és a
kevésbé fejlett régiók felzárkóztatása volt. Azért
hoztuk létre az új finanszírozási lehetőségeket,
hogy a fejlettségi szintkülönbségeket csökkentsük”
– nyilatkozta Cseke Attila.
Cseke Attila rámutatott: az uniós segítség befektetése volt a legfontosabb kihívás az elmúlt évben,
több mint egymilliárd euró finanszírozást nyújtott
uniós alapból a fejlesztési minisztérium erdélyi oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények felújítására,
templomok
restaurálására,
kisvállalkozások támogatására.
A fejlesztési minisztérium továbbá az első 53
bölcsőde felépítésére közbeszerzési folyamatot indított el, az országos beruházási vállalaton keresztül
432 új beruházást kezdeményezett, további 975 befektetésre írt alá kivitelezési szerződést és 849 közbeszerzési folyamatot indított olyan nagy-
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beruházásokra, amelyek a települések fejlődését és
a helyi közösségek jólétét szolgálják. „Kézdivásárhelyen felépítjük a régóta elkezdett uszodát, Nagyváradon épül az új sportcsarnok, Marosvásárhelyen
a jégpályát fejeztük be és átadtuk az új olimpiai
uszodát” – hangsúlyozta Cseke Attila.
„Csíkszeredában felújítjuk a megyei kórházat,
Sepsiszentgyörgyön új épületbe költözhet a tüdőgyógyászat, Nagyváradon pedig szervezettebbé és
költséghatékonyabbá tettük a betegellátást. Kolozsváron a fejlesztési minisztérium finanszírozásával
restaurálják a főtéri Szent Mihály-templomot, és átadtuk a megújult lutheránus templomot is. 36 erdélyi település szimbólumát tettük hivatalossá” –
sorolta a szaktárcavezető a minisztérium által finanszírozott erdélyi beruházásokat, a magyar közösség számára fontos eredményeket.
A szaktárcavezető emlékeztetett: 2021-ben a minisztérium fontos közigazgatási reformokat is elindított, mint például az Országos Építkezési
Felügyelőség újraszervezése, csökkentette a fiataloknak szánt lakások bérleti díját és vételárát, módosította az elavult építkezési szabályozást,
rendezte a megemelkedett építkezési alapanyagárak problémáját, és a biztonságos építkezést szavatolta új építkezési szaktanácsadók és tervezési
ellenőrök engedélyeztetésével.
Az idei év terveiről is beszámolt a szaktárcavezető, aki elmondta: a minisztériumok decentralizációja prioritás marad, és kiemelten kezeli továbbra
is az uniós alapok lehívását, illetve a helyreállítási
alapba foglalt vállalások teljesítését. 2022-ben indulnak az új közművesítési beruházások, épületeket
tesznek földrengésbiztossá és energiatakarékossá,
továbbá egy zöldebb, környezetbarát közlekedési
infrastruktúrát hoznak létre a településeken.
(közlemény)

Egymás után dőlnek meg a
melegrekordok. Hetek óta évszázadokra, évtizedekre visszamenőleg hasonlítgatják az egykori és a mostani
hőmérsékleti értékeket, és elégedetten,
elkeseredetten, kétkedve, diadalmasan
közlik, amit decemberben és az ősziesen indult új év első napjaiban mindannyian tapasztaltunk: az évszakhoz
képest túlzottan meleg van. Az egymásnak ellentmondó módhatározók
azt jelzik, nem egyformán viszonyulunk a szóban forgó természeti jelenséghez. Mint ahogy az ezt kiváltó
globális felmelegedés kérdéséhez sem.
Vannak, akiket aggaszt, vannak, akik
rá se rántanak. Azok sem, akiknek
döntő szerepük lehetne abban, hogy
világunk, az emberiség létét alapjaiban veszélyeztető folyamatot lelassítsák, megállítsák. Ha ez még
egyáltalán lehetséges. Nyilván a hatalmi, politikai tényezőkre, mindenekelőtt a nagyhatalmak vezetőire célzok,
akik sokkal többet tehetnének ilyen vonatkozásban, mint eddig, és nem csak
a szavak, szólamok szintjén. De persze
igaz lehet, hogy mindenki, az egyének
is jó irányba befolyásolhatnák a dolgok alakulását. Például nem szenynyeznék a környezetet, spórolnának
anyaggal, energiával stb. A felmelegedés ugyanis, amint a kérdéskörben tájékozott szakemberek állítják, a
környezetünk állandó romlásának
egyenes következménye. Az pedig nem
önmagától romlik. Ez régóta köztudott. Az ilyenkor, évkezdetekkor sokat
emlegetett asztrológus, Nostradamus
már közel félezer esztendeje figyelmeztetett erre a veszélyre is. Igaz, állítólag 2022 nem elsősorban a földi
légkör általános felmelegedése miatt
lesz pokoli esztendő, több minden hozhatja ránk a pokol pusztító tüzét. A világjárvány két éve már valóság, a
háború esélye, veszélye egyre fenyegetőbb, hol ebből, hol abból mutatkozik
krónikus
hiány,
többfelé
pusztulnak ki állatfajok, növények, vészesen növekszik az éhezők, szomjazók
tömege. Majdnem mindenkin eluralkodik a bizonytalanság. Most, amikor
ezt a jegyzetet írom a szokatlan melegről, magam sem tudhatom, nem lesz-e
hirtelen fagy, mire az írás a szerdai
lapban megjelenik. A hideg érkezését

Márciusra halasztották az ítélethirdetést
a Colectiv-ügyben

Március 3-ára halasztotta hétfőn a bukaresti táblabíróság az ítélethozatalt a Colectiv-ügyben, amelyben alapfokon Cristian Popescu-Piedonéra, a
fővárosi negyedik kerület volt polgármesterére
nyolc év és hat hónap végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki hivatali visszaélés miatt.

A per december 21-ei tárgyalásán a vádlottak ügyvédjei
enyhébb büntetést kértek ügyfeleik számára, az ügyészek viszont a maximális büntetés kiszabását kérték a vádlottakra:
Cristian Popescu-Piedone volt negyedik kerületi polgármesterre, a negyedik kerületi városháza több hivatalnokára, a klub
tulajdonosaira, két tűzoltóra, két tűzszerészre és egy tűzijátékforgalmazó cég képviselőire.
A DNA ügyésze az alapfokon eljáró bíróság „megmagyarázhatatlanul szelíd magatartására” hivatkozva kérte a maximális büntetés kiszabását a vádlottakra. Hozzátette, a
társadalmat „megmételyezte” a korrupció, és nem egy-két
ember, hanem „egy temetőnyi áldozat” égett halálra a Colectiv
klubban.
Az alapfokú ítéletet ebben a bűnvádi perben 2019. december 16-án hozta meg a bukaresti törvényszék. Akkor a következő ítéletek születtek alapfokon:
Cristian Popescu-Piedonét nyolc év és hat hónap végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték hivatali visszaélés miatt.
Egyenként 11 év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre
ítélték a Colectiv klub három tulajdonosát, Alin George Anastasescut, Paul Ganceát és Costin Mincut gondatlanságból elkövetett emberölés, gondatlanságból elkövetett testi sértés,
valamint a törvény által előírt munkabiztonsági és munka-

Erről jut eszembe

egészségügyi intézkedések elmulasztása miatt. A Golden Ideas
Fireworks Artists nevű, pirotechnikai eszközöket forgalmazó
vállalkozás tulajdonosát, Daniela Niţát tizenkét év és nyolc
hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A vádlott időközben
elhunyt.
A cég két pirotechnikusa, Viorel Zaharia és Marian Moise
9 év és 8 hónap, illetve 10 év szabadságvesztést kapott.
Cristian Niţát, a pirotechnikai eszközöket forgalmazó cég
igazgatóját 3 év és 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték.
George Matei és Antonina Radu, a bukaresti katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) két tűzoltója egyenként kilenc év és
két hónap letöltendő börtönbüntetést kapott, mert a Colectiv
klub ellenőrzésekor nem hozták meg a törvény által előírt intézkedéseket a tűzvédelmi előírások betartása érdekében.
Aurelia Iofciut, a polgármesteri hivatal kereskedelmi engedélyeket kibocsátó osztályának vezetőjét 8, Larisa Luminiţa
Ganea főtanácsost 7 év szabadságvesztésre, Ramona Sandra
Moţoc referenst 3 év felfüggesztettre és 90 napi közmunkára
ítélte a törvényszék.
A törvényszék ezenkívül több mint 50 millió euró értékű erkölcsi és anyagi kártérítést ítélt meg a Colectiv-tűzvész áldozatainak. Az összeget az ügyben elítélt személyeknek, a
fővárosi negyedik kerületi városvezetésnek és a Bukarest-Ilfov
területi katasztrófavédelemnek kell kifizetnie.
Ezenkívül a vádlottak, a katasztrófavédelem és a városvezetés több mint nyolcmillió lejt kell hogy fizessen az alapfokú
ítélet szerint egészségügyi intézményeknek kórházi költségek
gyanánt. (Agerpres)

a hét második felére jósolták, inkább
arra tippelek, valamennyit késni fog.
Mint a romániai vonatok általában.
Nem kockáztatok sokat a hirtelen ide
kívánkozó összevetéssel, egyhamar ez
sem fog változni. Ahogy az autópályaépítés ügye sem. És még számos más
jelenség az országban, ami hosszú
ideje bizonytalanságban tart. Az infrastruktúra két meghatározó szegmensét említettem, mert állítólag végre
erre is lenne pénz, ad az EU. De vajon
képesek leszünk-e lehívni a nekünk
szánt összegeket, és ha igen, sikerül-e
a tervek szerint valósággá változtatni
a hatalmas summákat? A honi gyakorlatot ismerve, sajnos költői kérdéssé válik az előző kétkedő mondat.
Ami nálunk biztosnak tűnik az egész
világra kiterjedő gondokon túl, az
ugyancsak az általános bizonytalanságból fakadó, kapkodó tehetetlenség
és tanácstalanság, ami lépten-nyomon
ránk telepedik a társadalmi zagyvaság mondhatni minden szintjén. Legyen szó a koronavírus okozta drámai
helyzetről, az infláció növekedéséről
és annak aggasztó következményeiről, a népesség megállíthatatlannak
látszó csökkenéséről, az emberek egymásnak ugrasztásáról és így tovább.
Ha ezekre gondolunk, már nem is
annyira kedvszegő, hogy télvíz idején
sárban, latyakban tapicskolunk izzadó homlokunkat törölgetve. Sőt örvendhetünk is, hogy kevesebb
fizetnivalóval érkezik a villany- és
gázszámla, hiszen spórolhatunk a fűtéssel. Persze előbb-utóbb mindig kiderül, hogy az ilyesmi valamiképp
visszaüt, attól tartok, idén sem lesz ez
másképpen. Egyáltalán tudja-e valaki, hogy valójában mennyivel nőtt a
szolgáltatóknak fizetendő adóssága?
Bizony, még jó néhány kérdőjellel kellene kiegészítenem a mai mondandómat! Zárjam bizonyossággal. Bár
semmi sem biztos. Mégis ki merem jelenteni, hogy már a nagy farsangi
karneválok előtt ismét nélkülözhetetlen kellékünkké válik a maszk. Kényelmetlen, kellemetlen, elidegenítő,
de a miénk. Álcaként is szolgál az általános nagy alakoskodásban. Próbáljunk hát idén a korábbiaknál
többet nevetni. BÚÉK mindenkinek!
(N.M.K.)

Kormány: biztosított
a villamosenergiaés gázellátás

Biztosított a normális ellátáshoz szükséges

elektromosenergia- és gázmennyiség – kö-

zölte kedden a kormány.

A közlemény azt követően látott napvilágot, hogy
kedden reggel Nicolae Ciucă miniszterelnök a téli
energiaellátás kérdéséről tartott megbeszélést Sorin
Grindeanu kormányfőhelyettessel, szállítás- és infrastruktúraügyi miniszterrel, Virgil Popescu energiaügyi
miniszterrel, Florin Spătaru gazdasági miniszterrel,
Lucian Bode belügyminiszterrel, Dumitru Chiriţă
ANRE-elnökkel, valamint a Transelectrica, a Transgaz, a Romgaz és a környezetvédelmi tárca képviselőivel.
A megbeszélésen arra a megállapításra jutottak,
hogy az elektromos árammal való ellátás biztosított
mind a háztartási fogyasztók, mind az alapvető szolgáltatások számára, ugyanakkor a normális fogyasztás
által megkövetelt gázmennyiség is rendelkezésre áll –
szögezi le a közlemény. (Agerpres)
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Újra búcsúznunk kell

Ágoston Vilmos
1947–2022

Nyugtalan volt és nyugtalanító. Konok és elszánt.
Nem találta a helyét a világban. Sem a miénkben,
sem a nálunk jobban működö szerkezetekben, gépezetekben, társadalmakban. Elégedetlen volt. Örök
elégedetlen. Mint nemzedéke, mint nemzedékünk
annyi tagja.
Vagy mondjam azt, hogy nagyszerűen táncolt. Tudott vidám lenni. Szívből nevetni. Tudta, melyek a jó
könyvek, hogyan kell írni, kik a csapnivaló kóklerek,
szélhámosok, álságos firkászok. Regényeket írt.
Ironikus, kritikus, nemzedékfüggő, éles szemű és
kegyetlenségig önelemző. Mint mindenki, akinek a
kisebbségi sors megadatott/ráméretett, és megadatott
a lehetőség, hogy kinője, áthidalja. Kiugorjon belőle.
Mégsem tette. Csak a szorításban-szorongásban volt
otthon. Így írt. Nagyon jól írt.
Mindent megtapasztalt. Volt diák és építőtelepi
munkás, magyarok közt zsidó, zsidók között magyar
értelmiségi, katolikus és ateista, esztéta, egyetemi katedrára termett – soha el nem érte –, angolul tudó és
tanító, magyarul álmodó, üldözött, megvert, letartóztatott, szabadon hagyott, de követett, titkosrendőrségi
akta főszereplője, szerkesztő, tanár, útlevélre váró kivándorló, Amerikába szakadt, csíkszeredai, Rákóczi
utcai lakos, lakótelepi a Tulipán utcában és Újpesten.
Peches – oly lapoknak dolgozott Budapesten, amelyek megszűntek, elsorvadtak, elsorvasztattak, és
olyan könyveket írt, amit a cenzúra nem értett, amiket nem szívesen adsz kölcsön, mindig melletted kell
legyen, gyanakvó volt, és húzatta a himnuszt (Mikor?
Melyiket? Hol? Miért? Kinek? ...). És tartotta a száját. Nem köpött, nem beszélt sem az Attila úton Kolozsvárott, sem a Rigó utcában Vásárhelyen.
Gyakran zaklatták, zaklatott volt, nyughatatlan,
éber szellem.
Nagy műveltség birtokosa: Hegel és Németh
Lászó, angol filozófusok, német gondolkodók, francia esszéírók; magyar sorskérdések kínzó válaszkeresői között érezte magát jól, kényelmesen. Talán
otthonosan. Otthonosabban, mint abban a világban,
ahol sokakban csalódott, és mégis hitt a barátságban,
az emberi szolidaritásban, abban, hogy az ember
alapjában véve jó.
Csak szégyelli megvallani.
Demokrata volt és szellemi arisztokrata. Tollforgató, esztéta, bölcselő, világvándor. Titkos patrióta.
Iskoláskora óta ismertem. Egyidősek vagyunk,
egy iskolába jártunk egy-két évig. Az egyetemi évek
alatt ott volt velünk a Gaál Gábor körön. Vitatkozott,
írást tanult, aztán ács kellett legyen. Az ő ácssága
nem volt választott/örökletes, mint a bibliai Józsefé,
rákényszerített büntetés és egyben menedék, mert
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u igazi csomagolóművész. Teljesen mindegy, hogy tárolóhelye
mindent befogadó, sokrekeszes
bőrönd-e – mint a játékos, felhők alatt, esőáztatva is derűs szív – vagy tenyérnyinél is
kisebb, mint egy mai mobiltelefon. Ő ebbe is,
abba is pakol, mégpedig a tökéletesség igényét magukban hordozók pontosságával.
Aztán váratlanul mindent elővesz, kirámol,
körém rak, éppen úgy, ahogy egy-egy bolondos pillanatomban szavak nélkül kérném,
szeretném.
A nyáron élőben és fotókon megörökítve
is adott titkos kertje kincseiből. Az augusztusi paradicsomok halványpiros ígéretéből,
a májustól szeptemberig alig hallható, mégis
állandó méhzenéből, a fától fáig osonó sünvendég izgatottságából.
A tömbházrengetegben, garázsok mögött
rejtőző, békés szigetről párszor már írtam
„hétköznapi történetet”. Most a kert születésének előzményeibe avatott be Zsu egy év
eleji látogatásom alkalmával.
Előkerült egy fotóalbum – nem virtuális,
hanem „élőben” lapozható –, és a feketefehér, illetve színes idővillanások több mint
egy évtizedet vagy talán még többet vittek
visszafelé a láthatatlan, bőröm alatt kirajzolódó labirintusban. A szereplők és díszletek
mindegyre változtak, egyetlen „elem” volt
állandó: egy kölyökből képről képre felnőtté
cseperedő farkaskutya.
– Amikor a tenyésztő megmutatta az
almot, ő volt a legkisebb, a leginkább véde-

gondolkodni, vitatkozni, tanulni mert egy körben,
amelyet nem a rendszer hozott létre, működtetett, töltött fel hazug ideológiával. Egy kör, amelyben bátrak
és vakmerők, a következményekkel nem törődők és
a következményeket felmérni
nem tudók jöttek össze, afféle
vitakör, szabadegyetem, vándorakadémia, illegális tanműhely. Másként gondolkodók,
szellemi tanoncok és tanítók,
figyelmesen olvasók-értelmezők, érteni tudók és talán beépült álcahordók jöttek össze
esténként.
Akkor nyomta, préselte
össze őket a hatalom, amikor
úgy látszott, hogy Gh. Gh.
Dej halála után új szelek fújdogálnak. Amikor a rendszer
a liberalizmus kiskosztümjében tetszelgett. Pedig ha figyelmesebbek lettünk volna,
tudhattuk volna Vilka letartóztatásából, a kör szétveréséből, az egyetemi szabadság
elrothadásából, hogy vége a
cigarettaszünetnek, mars viszsza a cellába, a sztálinista
munkacsarnokba. Nem jár többé védőöltözet.
Aztán rádiós korszakában térhetett vissza Vásárhelyre. Ekkor a valóság fölényes ismeretével a háta
mögött készített riportot, interjút, beszélgetett. Meg
olvasni járt a könyvtárba, arra készült, hogy megpályáz egy egyetemi állást. Aztán Budapest következett. Néhány év szerkesztés, szellemi továbbképzés,
csalódás. Tanított egy elit magániskolában, barátaim
gyermeke rajongott érte. Jó pedagógussá válhatott
volna. És végül Amerika, ahová egyetlen orvosnő
leányát követte családjával.
De nyugtalan volt és nyugtalanító. Magányos társas lény, író, kritikus, idegesen visszatekintő. Nem
hiszem, hogy lettek volna halálfélelmei. Aki megjárta
a szeku lelki tortúráit, annak San Antonio (Texas)
már maga volt a nyugalom, a távolság, a tér a felejtéshez. Mint lehetőség, mint adott környezet, mint
óceánon túli idősáv.
Nem tudott vele élni. Hát belehalt.
Nyugodj békéban, Vilka. Pihenj meg végre, barátom. Lelj hazára, lelj igazabbakra, mint amit/akiket
magad mögött hagytál.
Az idén lett volna 75 éves.
Sebestyén Mihály

Ágoston Vilmos is távozott. Szülővárosától távol, a nagy tengeren
túl, a Vadnyugat kék egébe húzódott el immár örökre. A texasi San Antonióban hunyt el, évek óta ott élt feleségével lánya és családja, a szeretett unokák közvetlen közelében. Onnan hallatott néha magáról a
világhálón továbbított rövidebb, hosszabb levelek révén, azokból tudtuk, éppen hogy van, mi foglalkoztatja, mit ír,
mit olvas, mit tanulmányoz. Az utóbbi napokban rendített meg döbbenetes híre, búcsúznia
kell, már csak napjai vannak hátra.
„Jó volt veletek lenni” – írta üzenetében. –
Jó volt Veled lenni, Vilka! Jó, hogy ismertünk,
hogy barátunknak tudhattunk. Ha ritkán is találkoztunk, a hazalátogatásaid mindig élményszerűek voltak. Ott folytattuk a beszélgetést,
ahol talán évekkel korábban abbahagytuk. Ezt
most itt leírhatom. Amikor mesél, társalog az
ember, nem az önvallomásos meghittség kerül
előtérbe, inkább a derű, a gondok közül is feltörő irónia, öngúny uralja a beszélgetést. Ami
ezen túl lényeges volt, azt az írásaid, könyveid
sugározták.
Sokat elárul valakiről, ha ismerősei becenevén szólítják, így emlegetik a köztudatban.
Ágoston Vilka ilyen egyéniség volt, közkedvelt, megbecsült, szókimondó, egyenes ember.
Akik tudtak róla, ilyennek ismerték MarosváFotó: Hargita Népe sárhelyen, Kolozsváron, Csíkszeredában,
Nagyváradon, Bukarestben, Budapesten, mindenütt. Nagy tudású, mélyen gondolkodó, segítőkész, jó kedélyű munkatárs, barát, nagy figyelmet érdemlő író, újságíró, kritikus, szerkesztő. A napokban megjelenő
nekrológok kirajzolják gazdag, értékes életművét, méltatják köteteit,
kezdeményezéseit. Lapunk olvasói is értesülhettek időnként munkásságáról, a 70. születésnapján a Múzsában átfogó, nagy interjúban vallott
önmagáról, élete meghatározó állomásairól. Az idei hetvenötödiken sem
lett volna másképpen. Ez a terveink közt szereplő eszmecsere sajnos elmarad. Őt magát, könyveiben megfogalmazott üzenetét azonban nem
feledjük. És hangjára is mindig ráismerünk majd, valahányszor újra
megszólal a Marosvásárhelyi Rádióban. Mert szerencsére az Aranyszalagtár megőrizte azokat a hangfelvételeket, amelyekkel az egykori munkatárs szellemi nagyjaink ars poeticáival örvendeztette meg a
hallgatókat. És akkor is eszünkbe juthat Vilka, amikor az egykorvolt
marosvásárhelyi fiatal avantgárd művészcsapat, a MAMŰ neve felbukkan valahol. Ez a Marosvásárhelyi Műhely szóösszetételből híressé vált
betűszó is az ő leleménye volt. Meg még sok egyéb. Talán a nemrég
befejezett könyve is megjelenik, és eljut majd hozzánk valamikor.
Marosvásárhely ismét szegényebb lett egy hozzá a végsőkig ragaszkodó, példás humanistával. Jó lenne, ha legjobb, leghűségesebb fiai között őrizné meg Ágoston Vilmos emlékét.
Nagy Miklós Kund

Kincsek Kincstől

lemre szoruló. Odatotyogott hozzám, egészen váratlanul, villámcsapásszerűen. A pár
hónapos szépségek büszke tulajdonosa biztatott, hogy nyugodtan válasszak egy életrevalóbb egyedet, de én tudtam, hogy ő az
enyém, ő az én Kincsem – idézte fel Zsu a hű
társsal közös élet kezdetét.
A fekete szőrgombóc
rövid idő alatt szemet
gyönyörködtető, erős
kutyaifjúvá változott,
alig ismert rá első gazdája, amikor egyszer
szembementek vele Zsuval az utcán. Hihetetlen gyorsasággal lett védencből védelmező, sok vicces jelenettel gazdagítva a
családi emléktárat. Többoldalnyi fotó mesél
a Maros-parti fürdőzésekről, amelyek Kincs
társaságában – pontosabban a felügyelete
alatt – mindig ugyanúgy zajlottak: Zsu, a
párja vagy az akkor még iskoláskorú fia tizedszerre is kísérletet tesz a lubickolásra,
de alig távolodik el a parttól, a sötét bundás
„testőr” máris ott terem, és szolgálatkészen
kihúzza a vízből. A „mentőakciókról” készült felvételek szereplői lassan beletörődtek abba, hogy a legfiatalabb
családtag mellett nem lehet úszóversenyt
rendezni, legfeljebb egy-két perces mártózás jöhet szóba, amíg védelmezőjük a
helyszínre nem ér.
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– A szánkózással ugyanez volt a helyzet –
csilingelte beszélgetőtársam. – Ahányszor
ereszkedni próbáltunk, őkutyasága utánunk
vágtatott, és ránk ugrott, hogy biztonságban
legyünk. A vizes és havas „sportokról” így
idővel le is szoktunk, helyettük hatalmasakat
sétáltunk és játszottunk
Kinccsel évszaktól és
időjárástól függetlenül. Neki és nekem az
első havazás volt a
kedvencünk, főleg, ha
éjszaka kezdtek szállingózni a fehér pelyhek.
Olyankor csak mi ketten hancúroztunk a
hóban a tömbházunk körül. A közeli erdőben
is a téli séták voltak a legszebbek. Azóta sem
éreztem magam annyira gondtalanul szabadnak, mint a januári fák között kergetőzve.
A fényképek fölött egyre színesebb, szélesebb emlékvászon lebegett. Az egykori kutyaiskolás órák is beleszövődtek, amelyeken
a serdülőkorba lépett szépség egyetlen kivétellel minden feladatot készségesen elvégzett.
– Csak arra nem lehetett rávenni, hogy a
helyén maradjon, amíg én 40 métert távolodom. Tudta, hogy visszajövök, de rövid időre
sem mondott le a közelségemről. A jelenlétemben viszont bármit elviselt, az oltásoknál
és egyéb kezeléseknél sem kellett lekötni,

elég volt, ha átöleltem, és belesuttogtam a
fülébe – fonta tovább Zsu a történetet. Aztán
arról mesélt, hogy Kincs életében volt még
egy fontos szereplő, az édesanyja, akitől
mindig lehetett cukorkát kunyerálni, így
közös sétáik során az okos kutyaorr időnként udvarias „kopogtatással” környékezte
meg a kabátzsebet vagy a finomságot rejtő
egyéb ruhadarabot.
Az utolsó fényképek előtt becsukódik az
album, jól tudom, miért. A felvételek a Kinccsel töltött 13 esztendő utolsó időszakáról is
őszintén vallanak: a betegség, fáradt, tehetetlen összekapaszkodás tanúi. Zsuban azonban most is felülkerekedik az életigenlés, jó
pár oldalnyit visszalapoz, és újabb játékos
pillanatképeket mutat.
– Ide jártunk a legtöbbet – fűz magyarázatot egy öreg kerítés tövében készült fotóhoz. – Régebb itt építőtelep volt, aztán
garázssor „nőtt ki” a földből. Most jövök rá,
hogy röviddel a Kincs távozása után vettük
meg a garázsunkat, és fedeztem fel mögötte
a titkos kertté varázsolható területet. Egyértelmű, hogy ez az ő ajándéka volt a számomra, hogy újra érezhessem azt a felhőtlen
örömöt, ami a közös időnk védjegye volt.
Abban is biztos vagyok most már, hogy amikor a rejtett szigeten járok, miközben ültetek,
öntözök vagy egy csésze kávé mellett a rigókat hallgatom, ő is mindig ott bujkál valahol.
Láthatatlanul, csendben figyel, és ahogy
földi léte minden pillanatában, örök hűséggel őrködik.
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Szerkeszti: Vajda György

Várják a tenni akaró gazdákat

(Folytatás az 1. oldalról)
A rendezvény a jövőbe vetett hit
reményében kezdődött, ugyanis
második alkalommal adták át a magyar kormány Agrárminisztériuma
által felajánlott vándorbölcsőt. E
szimbolikus gesztussal az itthon
maradást, a gyermekvállalást szeretnék ösztönözni olyan fiatalok
körében, akik „az agráriumból
élnek”, és szülőföldjükön tervezik
a jövőt. „A bölcső szimbólum,
amely az egykori archaikus világban nemzedékről nemzedékre
öröklődött, és így az emberi lét folyamatosságát is jelzi” – mondta
többek között az átadást megelőzően Fazakas Miklós, az RMGEMaros elnöke. Ezúttal az ajándékot
a sóváradi Sinka István állatorvos
és felesége, Sinka-Molnus Lenke
néhány hónapos babája, Zsuzsanna
kapta, aki nővére, Anna-Dorka és
családja társaságában „vehette át”
a bölcsőt, amelyet Tatár Tibor sóváradi református lelkipásztor áldott meg. A lelkész örömmel
újságolta, hogy Szovátáról az egyházközségébe igyekszik, ahol keresztelőt tart. Ez megerősíti azt a
szándékot, amelyet a vándorbölcsővel jelezni kívánnak a kezdeményezők. A magyar kormány nevében
Sándor Tibor László, Magyarország
bukaresti nagykövetségének mezőgazdasági és környezetvédelmi at-

taséja köszöntötte a fiatalokat és a
jelenlevőket.
Ezután Fazakas Miklós elnök az
RMGE-Maros tavalyi tevékenységéről számolt be, aztán szót adott a
szervezet falugazdászainak, akik
különböző feladatköröket betöltve
végezték a szervezetet építő munkát. Az oktatással, a gyümölcstermesztéssel és a méhészettel
foglalkozó Kis Miklós falugazdász
elmondta, hogy 2021-ben (kertészeti, méhészeti, három állattenyésztő,
növénytermesztő)
akkreditált tanfolyamot szerveztek,
amelyen 123 gazda kapott diplomát. Két kurzus akkreditációs doszsziéját felújították, és egy újat, az
ökogazdálkodásról szólót akkreditáltak. Az utóbbit azért, mert az elkövetkezendő
ötéves
uniós
ciklusban a zöldprogramokat és az
ökogazdálkodást támogatják, és így
lehetőséget teremtenek a gazdáknak
arra, hogy minél több kiírásra jelentkezzenek. Folytatták a Szülőföldön okosan elnevezésű programot.
Tíz helyszínen a fametszésről és a
gyümölcstermesztésről tartottak elméleti és gyakorlati foglalkozást.
A Kis-Küküllő menti kistérségi társulással, a LEADER csoporttal közösen lehetőséget teremtenek 80
gazdának arra, hogy tandíjmentesen
vegyenek részt a tanfolyamokon.
2000-től az oktatás a legfontosabb

Fotó: Nagy Tibor

pillére az egyesületnek, ezért a jövőben szeretnék bővíteni a kínálatot.
Tárgyaltak
több
szakintézménnyel, ahol a gazdáknak lehetőségük lesz bizonyos szakterületekhez
kötődő
új
technológiákat elsajátítani. Továbbá
hangsúlyt fektetnek a hazai és külhoni tapasztalatcserére is. Ezekről
alkalomadtán értesítik az érdekelt
tagokat.
A szervezési munkát felvállaló
Sikó László falugazdász hozzátette, a tavaly 35 településen tartottak különböző képzéseket,
szakmai bemutatókat, felkészítőket, amelyeket hathatósan segítettek a gazdakörök elnökei.
Megemlítette, hogy hat hónap
alatt a Pro Economica Alapítvány
által meghirdetett pályázat 1033
nyertesének a háztáji gazdaságában tartottak ellenőrzést. Az egyesület képviseletében részt vettek a
Sapientia EMTE által idén rendezett erdélyi kertészeti és tájépítészeti konferencián, amelynek a
szervezet társszervezője volt. Március közepén a megyeszékhelyen
szervezett húsvéti vásár partnerszervezői voltak. A ZG Raifeissen
céggel tavasszal több helyen legelőtakarítási gyakorlati bemutatót
tartottak. A nyáron az APIA Drons
válalkozás
együttműködésével
megismertették a gazdákkal a dró-

nok használatát a mezőgazdaságban.
A vidékfejlesztési ügynökség munkatársaival (AFIR) mintegy három
hónapon át tizenkilenc településen
a pályázati lehetőségekről számoltak be. Ezen a találkozókon több
mint 700-an vettek részt. A haszonállatok gazdaságos takarmányozásáról volt egy gyakorlati és elméleti
felkészítő Tófalván. Jelen voltak a
huszonnegyedik balavásári borversenyen is. Sikerült a tavaly is megszervezni a legszebb konyhakertek
vetélkedőjét, és díjazni a benevezetteket. Augusztusban a Magyarok
kenyere program keretében búzaösszeöntési rendezvényt szerveztek
a marosvécsi kastélyban. Hasonlóan eredményes volt a tizedik alkalommal, Szovátán megrendezett
gazdanap, ahol jelentős számban
képviselték szervezeteiket a külhoni
gazdák is. Ősszel Náznánfalván
volt kukoricabetakarítási, talajlazítási bemutató. Felújították a Bekecs
oldalán a Darányi Ignác-kutat. A
betakarításkor a martonvásári kukoricafajták bemutatója volt Sáromberkén és Káposztásszentmiklóson.
Számos külföldi eseményen is képviselték az RMGE-Marost. A szervezet elnöke és alelnöke részt vett
Ópusztaszeren a Magyarok kenyere
búzaösszeöntő ünnepségén. Augusztus 16. és 30. között a HajdúBihar
megyei
agrárkamara
meghívására ellátogattak a debreceni nemzetközi mezgőzgazdasági
kertészeti kiállításra, a Farmerexpóra. Nemes Levente képviselte az
RMGE-Marost a Kárpát-medencei
ökogazdálkodók szövetsége közgyűlésén. Az RMGE-Maros mintegy 60 négyzetméteren állította ki
a megye termékeit az OMÉK-on,
amely vadász- és halászkiállítással
is társult. Ez idő alatt több magyarországi farmot is meglátogattak. Az
RMGE-Maros képviselői jelen voltak Martonvásáron, a Magyarok kenyere búzaösszeöntő adományozó
ünnepségen, majd a Marton Genetics kísérleti állomást is meglátogatták,
illetve
együttműködési
szerződést kötöttek. Az egyesület
képviselői részt vettek a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége gazdakörének rendezvényén. Fazakas Miklós jelen volt
Magyarország egyik legnagyobb
mezőgazdasági rendezvényén, a bábolnai gazdanapon, ahol kapcsolatfelvétel céljával több szervezettel,
mezőgazdasági egységvezetővel
tárgyalt.
A bel- és külkapcsolatokhoz tartozik az is, hogy az RMGE-Maros
tagja a legnagyobb romániai gazdaszervezetnek, a LAPAR-nak, csatlakozott az európai szervezethez, a
COPA COGEGA-hoz és a fiatal
gazdákat tömörítő CEJA-hoz is.
A következőkben Urbán Izabella
és Ábrahám Szilárd ismertették az
egyesület www.rmgemaros.ro hon-

lapját és Facebook-oldalát. Megtudtuk, hogy a tavaly jóval többen keresték fel a megújult online
felületeket, mint tavalyelőtt. A honlapra 2020-ban 8000, míg 2021-ben
13.000, a Facebook tartalmára
pedig 130.000-en, illetve 200.000en voltak kíváncsiak. Itt a napi információk mellett szakismereti
tudnivalókat és a Maros Gazda Kft.
kínálatát is megtalálják az érdeklődők. László Barna IT-szakértő a
gazdakártyát (tagsági kártya) és az
online használatát, szükségességét
népszerűsítette. Toós László falugazdász beszélt a Maros Gazda Kft.
működtetéséről, arról, hogy milyen
termékeket lehet vásárolni. Megtudtuk, hogy az egyesület felvette a
kapcsolatot több magyarországi vetőmag-előállító és -nemesítő céggel, ugyanakkor új technológiák
forgalmazóival is. Ennek köszönhetően a Maros Gazda Kft.-n keresztül a beszállítók a legrövidebb úton,
előnyös feltételekkel léphetnek kapcsolatba a gazdákkal. A továbbiakban várják a gazdák visszajelzését,
hogy mire lenne szükségük, mert
csak tervszerűen, bizonyos mennyiségben tudnak a zárt rendszeren
belül (tagsági kártyával) megfelelő
ajánlatot kínálni.
Fazakas Miklós megköszönte az
együttműködők, támogatók, politikusok és civil szervezetek, intézmények segítségét, akik/amelyek az év
során támogatták tevékenységüket.
Az elnök nem rejtette véka alá a hiányosságokat sem. Sajnálatosnak
tartja, hogy több mint ezer tagjuk
van, és mindössze 83-an váltották
ki a tagkártyát, annak ellenére,
hogy ez komoly kedvezményekkel
jár – mondta, majd megjegyezte,
hogy több mint 700 gazdát tájékoztattak az uniós előírásokról, pályázatokról, és az érdeklődést nem
tükrözte a benyújtott pályázatok
száma. Ezen kellene javítani a jövőben a polgármesterekkel, gazdakörökkel és agrárszakértőkkel
közösen, mert az elkövetkezendő
időben is nagyon sok lehetőség áll
a gazdák rendelkezésére. Intézményes hátteret kell teremteni, például
inkubátorház létrehozásával, pályázatíró szakértők képzésével, hogy
sikeresebben szerepeljünk az uniós
támogatások lehívásában, tette
hozzá az elnök, majd azzal zárta,
hogy a szovátai rendezvény lehetőséget teremtett a találkozásra, a
számvetésre, de arra is, hogy a
jövőt közösen tervezzék. Felelősséggel vállalták a munkát, és folytatják, hiszen a – pl. a magyar
kormány támogatásával biztosított
(sz.m.: falugazdász-hálózat fenntartása) – lehetőségekkel élni kell.
Várják az ötleteket, javaslatokat, de
mindenekelőtt azokat az embereket
a soraikba, akik tennének valamit a
megyei és ezáltal az erdélyi magyar
gazdatársadalomért.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Kamuzott a Tesla?

Tesla Model X

Az amerikai villanyautós vállalat egyik volt alkalmazottja
nyilatkozott a New York
Times-nak. Azt állítja, hogy a
Tesla csalt az egyik videójában, amit még 2016-ban tett
közé, és amelyben az látható,
hogy egy Tesla Model S képes
a teljes önvezetésre. Természetesen lehet arra gondolni,
hogy ez csak egy felháborodott exalkalmazott véleménye, de ha kicsit körbetekintünk, talán mégiscsak
van igazságalapja.

Nagy-Bodó Szilárd

Kezdjük a történetet a legelején.
A Tesla mindig az önvezetés éllovasai közé tartozott, már az első perctől kísérleteznek vele, és néhány
éve azt mondják, hogy a teljes önvezetéshez szükséges eszköztár a
kezükben van. Mégsem látunk
ebből semmit. Szép lassan pedig a
vetélytársak lehagyják őket. Ezzel
szemben 2016-ban közzétettek egy
háromperces videót, amelyben az
látszik, hogy egy Model S magától
megy, a sofőrülésben levő személy
hozzá sem kell érjen a kormányhoz.
Ez akkor óriási reklám volt a Teslának, hiszen ezzel igazolta, hogy valóban képes olyan autót gyártani,
amely emberi beavatkozás nélkül
hibamentesen közlekedik. Most
pedig kiderült, hogy átverés volt,
legalábbis ezt állítják.

Tesla-önvezetés

A volt Tesla-alkalmazott elmondta a New York Times-nak,
hogy egy előre meghatározott útszakaszt feltérképeztek 3D-ben
LiDar szkenner segítségével – amit
egyébként Elon Musk nem tart
megfelelő eszköznek, vagyis ezt
hangoztatja –, az így készült térképet betanították az autónak, majd az
végigment rajta, de nem hiba nélkül. Állítólag a felvételt kétszer kellett megcsinálni, mert az autó az
első próbálkozásnál nekiütközött
egy szalagkorlátnak. Azt pedig értelemszerűen nem lehetett megmutatni, először meg kellett javítani az
autót, majd újra felvenni a videót.
Ezt állítják legalábbis. Lehet
rosszindulatra gondolni, de ha beleszámítjuk, hogy a Tesla oldalán
szép lassan nyolc éve írja azt egy
10.000 dolláros extránál, hogy „hamarosan érkezik”, akkor talán mégsem olyan fényes a helyzet. A
„hamarosan érkezik” kifejezést
gyakran használják az autóiparban
olyan helyzetben, amikor legfeljebb
egy éven belül az adott dolog a
megrendelők, felhasználók kezében
lehet. A Tesla teljes önvezetéséről
pedig csak ígéretek vannak, kézzelfogható eredményt nem tudnak felmutatni. Ha valóban ott lenne a
zsebükben a teljes önvezetés, már
kijátszották volna, vagy legalábbis
valami pluszt adtak volna. Elon
Musk szereti azt hangoztatni, hogy
kész vannak, vagy nagyon jól állnak, de közben a piac többi szerep-

Forrás: tesla.com

lője szép lassan lehagyja őket. A
Mercedesnek például már piacon
van egy, a Tesla szintjénél jobb önvezető rendszere. Azaz a Teslát
megfosztották a tróntól. Persze láthattunk kísérleteket, hogy San
Francisco utcáin milyen jól tudja
magát vezetni a Tesla egy béta
szoftverrel. Ezt is kipróbálták a
New York Times újságírói New
York utcáin. Az autó a második kanyarban összetörte volna magát, ha
nem avatkoznak be. Mindez Amerikában történt, amely a Tesla elsődleges piaca. Mi történne akkor, ha
egy ilyen béta szoftvert futtató autót
elhoznának Európa egyik városába
vagy éppen Romániába, ahol az út-

Útfestésfigyelő szoftver, illusztráció

Forrás: go4it.com
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festés hiányos, és nem egy esetben
a közlekedés a dzsungel törvényei
szerint történik? Ha New Yorkban
nem tudta magát elvezetni a Tesla,
itt el sem indulna.
De nem az önvezetés a Tesla
egyetlen fekete pontja. Ott vannak
még az ígéretek: a Roadster, a
Cybertruck, a Semi és még sorolhatnánk. A Roadstert 2019-re ígérték, de még egy sem gördült le a
gyártósorról, a Cybertruckról azt
mondták, hogy 2021 végén már
kapható lesz, ám a végleges designterv sincs még kész. A Semit
2017 óta ígérgetik, számos megrendelést is kaptak rá, de semmi
előrelépésről nem hallani az
ügyben. Ez pedig szép lassan oda
vezet, hogy az emberek megunják
a légből kapott ígéreteket, és inkább nem vesznek Teslát. Az, hogy
Elon Musk kiáll és nagy ígéreteket
hangoztat, valóban segít a részvényárfolyamon, csalogató a befektetők
számára. Ennek segítségével érte
el a Tesla, hogy a világ – a részvényszempontokat
figyelembe
véve – legértékesebb autógyártó
vállalata lett. Az elején óriási veszteséget felhalmozó cégből, amely
a későbbiekben a tisztasága eladásából élt meg, mára egy hatalmas
profitot előállító vállalat lett. Csak
közben elfelejtette a küldetését. Az
elején egy jövőbe mutató autógyár
volt, olyan innovatív ötletekkel,
amelyeket a piac elképzelni sem
mert azelőtt. Egy részét meg is valósították, a másik felét pedig megígérték. A felhasználók csupán az
ígérettel maradtak. Most már pedig
elmondható, hogy nem a Tesla a
leginnovatívabb. Persze, ez nem azt
jelenti, hogy később nem áll elő valami naggyal, de addig nem lenne
meglepő, ha csökkenne a népszerűsége.
Visszatérve a videóra, van még
egy ok, ami miatt hihető, hogy valóban manipulálták. Ez az ok nem
más, mint hogy ezt más vállalat is
csinálta. Például a Nikola nevű
start-up, amely hidrogénhajtású ka-

mintha egyenes úton, sőt helyenként enyhe emelkedőn haladna. Az
egész átverés volt, Nikola teherautója valószínűleg soha nem fog elkészülni, a befektetők pedig
elveszítették az erre szánt pénzt.
Hozzá kell tenni, hogy már a vállalat neve is koppintásnak hangzik,
egyértelmű utalás van benne: Nikola – Tesla. Vagyis a híres feltaláló-fizikus másik nevét vették elő,
arról nem is beszélve, hogy a kamion formatervében hasonlított a
Tesla Semire.
Természetesen nem szabad arra
gondolni, hogy a Tesla hasonlóan
nagy átveréseket követ el. Próbálja
teljesíteni az ígéreteket, csak óriási
késésekkel, és olyan dolgokat hangoztat, amelyekről még nagy valószínűséggel elképzelés sincs, mint
például önvezetés. Mindezek fényében hitelt adhatunk a volt Tesla-alkalmazott nyilatkozatának, amelyben azt állította, hogy a 2016-os
videó manipuláció. Feltehetőleg a
Tesla akkor is meg volt szorulva
anyagilag – ez még az a korszak,
amikor nagyrészt veszteséget termelt a vállalat –, és jól jött volna
egy kis befektetői pénz, valamint a
reklám. Ezért dönthetett úgy, hogy
manipulálja a videót, azaz ez lehet
egy magyarázat arra, ha valóban
manipulált a videó.
Érdekes tanulmánnyal állt elő
a Honda
A Honda egy újabb zseniális ötletet valósít meg, igaz, egyelőre
csak kísérleti jelleggel. Ohio állam
közlekedési minisztériuma és a
Honda amerikai kutatóközpontja
egy új útvizsgáló módszert próbál
ki. A legjobb az egészben, hogy
ehhez olyan eszközre van szükség,
amely a modern autók nagy részében már megtalálható: a kamera. A
szoftver a kamerák képét elemezné,
és ahol a kamera képe alapján úgy
ítéli meg, hogy halvány a festés
vagy lekopott, fotókat készít, és a
fedélzeti navigáció GPS-adatai segítségével jelentést készít. Ezt névtelenül feltölti egy rendszerbe,
amelyhez csak az útfenntartók és a

miont szeretett volna gyártani. Közzétett egy videót, amiben látszik a
teherautó működés közben, tehát
gurul egy egyenesnek tűnő szakaszon. Ezzel 30 milliárd dollár befektetői pénzt hoztak 2016-ban. A
teherautó azóta sem készült el. A
prototípus, amit a videóban látni,
egy teljesen üres váz, amiben – a
hajtás tekintetében – nincs semmi.
Erre úgy jöttek rá, hogy miután eltelt egy bizonyos idő, és semmi hír
nem érkezett a kamionról, néhányan elmentek oda, ahol a prototípust lefilmezték. Akkor derült ki,
hogy nem egyenes az út, hanem lejtős. Vagyis az történt, hogy a teherautó egyszerűen elkezdett gurulni,
és a videóban – egy jó kameraszögnek köszönhetően – úgy tűnt,

hatóságok férnek hozzá. A szoftver
nagyban megkönnyítheti az útfenntartók munkáját, hiszen tudni fogják, hogy pontosan hol van a
probléma, továbbá a szoftvernek
köszönhetően a balesetek is elkerülhetők, fejlődhet a közlekedésbiztonság.
Persze az igazi az lenne, ha ezt a
szoftvert az összes autó megkapná,
de már az is nagy segítség lehet, ha
az összes új Hondába bekerül, ám
még erre is éveket kell várni. A kérdés az, hogy melyik országokban
fogják engedélyezni a működését?
Hiszen nem csak az Egyesült Államokban van gond az út felfestésével, sőt szinte biztos, hogy ott
nagyon jó a helyzet. Egy ilyen
szoftvernek sok dolga lenne többek
között Romániában is.

Forrás: totalcar.hu
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Megadóztatják a négyezer lej fölötti nyugdíjakat

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az állami büdzsé bevételét 4,6 millióval emelték

Tízezernél több új évi bírság

Ezer lej lesz a minimálnyugdíj

Idén január elsejétől a négyezer lejnél nagyobb nyugdíjak
után
10%-os
egészségbiztosítási hozzájárulást kell fizetni. Ez azonban
csak a négyezer lejt meghaladó összegre vonatkozik, és
a nyugdíjpénztár levonja az
összeget.

A négyezer lej fölötti nyugdíjak
megadóztatásáról szóló 2021. évi
130-as számú sürgősségi kormányrendeletet 2022. január elsejétől alkalmazzák.
Az Országos Nyugdíjpénztár
közleménye szerint a legkisebb
öregségi nyugdíjak 1.000 lejre
nőnek. Az 1.600 lejnél kisebb öszszegű havi ellátmányban részesülő
kisnyugdíjasok pedig januárban
1.200 lejes egyszeri támogatásban
részesülnek. Év elejétől a nyugdíjpont értékét 1.442 lejről 1.586 lejre

Fotó: Szer Pálosy Piroska

emelték. A pénzügyminiszter bejelentette, hogy emelni fogják a
nyugállományú katonák speciális
nyugdíját is. (szer)

Hátrányos körülmények között élő fiatalok támogatása

Téli gumi nélkül közlekedett a kamion

Múlt hét végén, az óév utolsó és az új év első
napjaiban országszerte 25 ezer rendőr volt
készenlétben. A beavatkozások során 2.300
bűncselekmény kivizsgálását kezdeményezték, és 11.350 bírságot róttak ki 4,6 millió lej
értékben. A közlekedési szabályok megsértése miatt 288 esetben indult bűnvádi eljárás, 994 hajtási engedélyt és 236 forgalmi
engedélyt vontak be.

Szer Pálosy Piroska

A határrendészet a határátkelőhelyeken felügyelt a
törvényesség betartására, az illegális határátlépés
megakadályozására. Az ünnepek alatt több mint 230
ezer személy lépte át az ország határait, és 57 ezer
jármű érkezett az országba. A járványügyi óvintézkedések megsértése miatt 1.399 esetben bírságoltak
723.200 lej értékben.
A rendőrség továbbra is a járványügyi óvintézkedések betartására figyelmeztet, valamint az elővigyázatos közlekedésre inti a járművezetőket. Azoknak,
akik külföldre szándékoznak utazni az elkövetkező
időszakban, azt tanácsolják, hogy a román határőrség
www.politiadefrontiera.ro weboldalán tájékozódjanak
az átjutáshoz szükséges várakozási időkről. A torlódás
elkerülése érdekében emlékeztetnek, hogy Magyarországra 12 határátkelő állomáson lehet átjutni. Ebben
az időszakban az úticéltól függetlenül a járművezetők
tájékozódjanak az útviszonyokról és az időjárási körülményekről is annak érdekében, hogy megelőzhető
legyen a baleset.
Az Országos Útügyi Igazgatóság a hegyvidéki útszakaszokon az előírt felszereltség mellett óvatos vezetésre inti a járművezetőket. A hatóságok
folyamatosan arra figyelmeztetik a sofőröket, hogy
szereljék fel a járműveiket téli gumiabronccsal, és az
évszaknak megfelelő körülményeket figyelembe véve
vezessenek. A nappali világosság időtartama jelentősen csökkent, a gyakran felhős ég, és a csapadék (hó,
ónos eső stb.) is nehezíti a járműből való kilátást. A

Fotó: Országos Útügyi Igazgatóság

sötétebb környezet, a nedvességtől csillogó útburkolat, a szemből érkező járművek fényszórói, valamint
a csapadékos időben működő ablaktörlők is nehezítik
a kilátást. A szennyezett vagy a kellően meg nem tisztított szélvédők, azok belső párásodása, a kopott ablaktörlő lapátok is kedvezőtlenül hatnak az úttesten
kerékpározó vagy áthaladni szándékozó gyalogosok
időben való észlelésére. A járműveket téli gumiabroncsokkal kell felszerelni, és a szélsőséges időjárásra is
fel kell készülni. A sebességet az útviszonyokhoz kell
igazítani. Rendkívüli esetekben a megengedett óránkénti 50 km-es sebesség helyett nem árt óránként 30
km-es sebességgel hajtani a településeken. A biztonságos féktáv megtartása érdekében a közutakon haladó gépjárművek közötti nagyobb követési táv
megtartását javasolják a hatóságok.
Négyszáz személyes ünnepséget szakítottak félbe
Szászrégenben január 2-án egy 400 személyes beltéri magánrendezvényt oszlattak szét a rendőrök, a
szervezőt 5.000 lejre büntették a járványügyi szabályok megsértése miatt. Ugyanakkor folyamatban van
a résztvevők azonosítása és megbírságolása – tájékoztatott a megyei rendőrség.
A Maros megyei tűzoltóknál 170 telefonhívás
A Maros megyei tűzoltókat az óév végén, az új év
első perceiben több bevetésre riasztották. December
31. – január 2. között 170 alkalommal hívták az egységet, tűzoltásoknál és közúti baleseteknél kellett beavatkozzanak, valamint más jellegű mentési
akciókban vettek részt. A megyeszékhelyen még javában zajlott a szilveszteri tűzijátékok fény- és hangzavara, amikor többek között a Măgurei utcában
lángoló épülethez riasztották a marosvásárhelyi egységet. A szombaton 0.20 órakor kigyulladt raktárhelyiség 90 négyzetméteren leégett, és fennállt a
lakóházra való átterjedés veszélye. A melléképületben
egy kutya bennégett, a házban tartózkodó személy pánikrohamot kapott, a mentőszolgálat munkatársai a
helyszínen ellátták.

Pénzügyi vetélkedő középiskolások részére

Pénzmágnes – kulcs a gyarapodáshoz

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

Az idei kiadás a korábbi versenyekhez képest több újdonsággal is bővül: a verseny
ezentúl háromfordulós lesz, ugyanakkor az
egyéni verseny helyett 2022-ben a csapatversenyre helyezik a hangsúlyt, így négyfős csapatok jelentkezését várják. A pénzügyi
vetélkedő nem igényel különösebb szakmai
képzést, bármilyen osztályban tanuló középiskolás diákok jelentkezhetnek, az ismertető
tananyag mindenki számára elérhető a
www.penzmagnes.ro honlapról. A háromszintes versenyen a diákoknak tesztkérdésekre
kell
válaszolniuk,
majd
esettanulmányokat kell megoldaniuk.

Az első szint online zajlik, majd a legügyesebb versenyzők továbbjutnak a regionális
döntőkbe, amelyeket öt különböző erdélyi
városban szerveznek meg. Az öt regionális
döntőt követően egy-egy csapat jut a szuperdöntőbe. A második és harmadik fordulóban
legjobban teljesítő csapatok pénzjutalomban
részesülnek: a második forduló fődíja 2.000
lej, a harmadik fordulóé 4.000 lej. A második
és harmadik helyen végző csapatok is jutalmat kapnak.
„Az RMKT küldetése, hogy a pénzügyi
oktatást elősegítse, számunkra a Pénzmágnes
a szervezet egyik legfontosabb eseménye.
Mivel a verseny nem igényel közgazdasági
képzést, bízunk benne, hogy sok diák érdeklődését felkeltjük, és a pénzügyi tudásuk ezúton is bővülhet” – hangsúlyozta Gergely
László Zoltán, az RMKT országos alelnöke,
a verseny főszervezője. A csapatok jelentkezési határideje 2022. január 17., regisztrálni

Jogosítvány a jövőhöz

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

A Jogosítvány a jövőhöz programban a gépjárművezetői engedély megszerzésének költségeire
pályázhatnak hátrányos anyagi körülmények között élő fiatalok. A
programot hetedik alkalommal hirdette meg A Közösségért Alapítvány a MOL Románia anyagi
támogatásával. A pályázatokat
2022. január 21-ig nyújthatják be.
A Jogosítvány a jövőhöz programot
A Közösségért Alapítvány szervezi

a https://www.penzmagnes.ro/regisztracio oldalon lehet.
A Pénzmágnes – kulcs a gyarapodáshoz
című verseny középiskolásoknak szól. Tematikája alapján a személyes pénzügyeket célozza meg, eltérően más versenyektől, ahol
legtöbbször a céges esettanulmányok vannak
fókuszban. Ugyanakkor egyéni versenyről
van szó, ami érthető, hiszen a saját személyes
pénzügyeiért mindenki maga a felelős, és a
verseny is ezt az egyéni felelősségvállalást
igyekszik hangsúlyozni. A verseny célja terjeszteni azt a pénzügyi kultúrát, ami
hozzásegíti az egyéneket a helyes
pénzügyi döntésekhez és a tudatos
pénzügyi magatartáshoz. Ez magába foglalja többek között a célok
kitűzését, a pénzszerzést, a megtakarítást, a befektetést, a lakásvásárlást. Ugyanakkor a tananyag arra is
ösztönzi a versenyzőket, hogy a
pénzügyi számításokat maguk végezzék el, és logikusan, érvekkel
alátámasztva meg tudják hozni döntéseiket. Ez a verseny nemcsak a
szakosztály diákjainak szól,

a MOL Románia által rendelkezésre bocsátott pénzalapból. A
program anyagi támogatást biztosít
18-25 éves, hátrányos helyzetű fiatalok részére B, C, D kategóriájú –
beleértve traktor, trolibusz és villamos – gépjárművezetői engedély
költségeinek fedezéséhez, akik számára a hajtási engedély feltétel
vagy előny a munkavállalásnál,
vagy hasznos eszköz a munkaköri
teendők ellátásában azok számára,
akik már dolgoznak. A program eddigi kiírásaiban összesen 117 fiatal
vizsgázott sikeresen B, C kategóriára, valamint átalakított személygépkocsira és mezőgazdasági
vontatóra, további 32 fiatal pedig
tanulmányait folytatja vagy vizsgára készül.
Maros megyéből 12 fiatal nyert
támogatást, közülük hét sikeresen
vizsgázott, három pedig tanul. Az
egyszerű jelentkezési űrlaphoz öt
iratot kell mellékelni: motivációs
levél; a szociális helyzet felmérése;
a mentor támogató nyilatkozata; árajánlat sofőriskolától; iskolai/tanulmányi igazolás. További két irat
előnyt jelent: munkáltatói igazolás;
egy civil szervezet vagy állami intézmény támogató nyilatkozata.
Részletek és jelentkezési űrlap:
https://pentrucomunitate.ro/hu/jogositvany. A programmal és a pályázattal kapcsolatos bővebb
tájékoztató a www.kozossegert.ro
és a www.molromania.ro honlapokon található – tájékoztatott András
Imre, A Közösségért Alapítvány
ügyvezetője és Felméri Erzsébet, a
MOL Románia PR-koordinátora.
(Pálosy P.)

hanem minden diákot megcéloz, függetlenül
a szakosodásától. A személyes pénzügyek
kérdésköre mindenkit érinteni fog az élete
során, ezért célunk minden egyes fiatalban
kifejleszteni ezeket a készségeket. Aki erre a
versenyre benevez, sokat fog tanulni a gazdagok gondolkodásmódjából és gyarapítani
fogja ismereteit. Ezért ajánljuk minden erdélyi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai középiskolás
számára
–
olvasható
az
https://www.rmkt.ro/penzmagnes/ weboldalon. (pálosy)

Forrás: pénzmágnes.ro
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Tettre kész igazgató a városi sportklub élén

Miközben rengeteg a teendő, a munkafolyamatot borzalmasan akadályozza és lassítja a bürokrácia –
szembesült az állami szférára jellemző helyzettel tevékenysége első
időszakában a marosvásárhelyi városi
sportklub új igazgatója, aki korábban
csak magán környezetben dolgozott.
Kacsó Sándor elmondta: tizenegyedikként létrejött az atlétika szakosztályuk, és immár 249 leigazolt
sportolójuk és 16 edzőjük van. Elsősorban az olimpiai sportágakat kívánják
előnyben
részesíteni,
és
hamarosan az új olimpiai szakágaknak minősülő sportokkal is foglalkozni szeretnének, mint például a
sportmászás vagy a gördeszkázás, illetve nyitottak az e-sport irányába is,
amely nagyon népszerű a fiatalok körében. Adjuk át azonban a szót a klub
új igazgatójának.

Bálint Zsombor

– Milyen terveket fontolgat a klubnál rövid
és hosszú távon?
– Miután megkaptam a kinevezést, első
dolgom az volt, hogy átvizsgáljam a klub
helyzetét. Nem akarok belemenni a részletekbe, hogy mi volt itt régebb, de van munka
bőven. Természetesen ahhoz, hogy magasabb
szintre tudjuk emelni a sportszervezetet,
szakképzett menedzser munkájára van szükség. Nem lehet megengedni, hogy ne profeszszionális szinten legyenek megoldva a
problémák. Rövid távú célom, hogy a meg-

Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

lévő sportágakat szinten tartsuk, hosszú távon
viszont kiemelten foglalkoznánk azokkal a
sportágakkal, amelyek tényleg nagyon fontosak a város számára, hagyományuk van, illetve modern, olimpiai sportágak. Ezeket
szeretnénk professzionális szinten is fenntartani. Természetesen az eredményeket nem a
klub, hanem a sportoló hozza, neki kell bizonyítania, hogy érdemes továbbra is finanszírozni a teljesítményét, de ehhez minden

Bölönire bíznák
a román válogatottat?

Bukarestbe utazhat Bölöni László, hogy a román labdarúgó-szövetség vezetőivel tárgyaljon a válogatott szövetségi kapitányi tisztségéről.
A román sajtó beszámolói szerint Bölöni már korábban is egyeztetett Răzvan Burleanu elnökkel és a szakmai bizottság vezetőjével, Mihai Stoichiţával, azonban
a megállapodást akkor inkább esélytelennek nevezték a
bukaresti médiában, mivel Bölöni egyidejűleg az AS
Monacóval és a Club Bruggével is tárgyalt. A helyzeten
most az változtat, hogy hétfőn mindkét klub új edzőt jelentett be: a Monaco éppen a Brugge korábbi szakvezetőjét, Philippe Clement-t szerződtette, míg a belgák
Alfred Schreuderrel jutottak közös nevezőre. Így Bölöni
számára, aki hét hónapja munkanélküli, a román szövetségé maradt az egyetlen érvényes és lehetséges ajánlat.
A magyar szakember 2000 júliusa és 2001 júniusa között irányította a román válogatottat, ahonnan a Sporting
Lisszabontól érkezett ajánlatot elfogadva távozott.

Fotó: a Panathinaikosz közösségi oldala

feltételt megpróbálunk biztosítani. Másrészt,
mivel adminisztrációs jogot szereztünk bizonyos infrastrukturális létesítményekre, ezeket
a legjobban szeretnénk hasznosítani, privát
kluboknak is felajánlva a lehetőséget, hogy
az infrastruktúrát használják, mert nekünk
nincs szükségünk a létesítményekre éjjelnappal. Nyitottak vagyunk akár bizonyos
sportágakban konkurens kluboknak is lehetőséget adni, hogy eddzenek, mert számunkra
az a lényeg, hogy a sportolót készítsék fel
minél jobban, hogy a várost képviselje. Illetve a harmadik lépés, ha még mindig marad
szabad kapacitás, hogy bizonyos létesítményeket a nagyközönség számára is hozzáférhetővé tegyünk. Erre egy egyszerű példa a
fitneszterem. Miután a mi sportolóink az
erőnléti edzéseket elvégezték, és esetleg más
klubok is igénylik ennek a használatát, de
még mindig marad szabad kapacitás, akkor
természetesen megnyitjuk a nagyközönség
előtt is. Minden szempontból az a célunk,
hogy az egész város szintjén biztosítsuk a
sportolási lehetőséget mindenki számára.
– Az egyéni és csapatsportok között elég
éles határ húzódik. Egyéni sportágakban viszonylag kisebb költségekkel lehet eredményeket elérni, míg csapatjátékokban
lényegesen magasabbak a költségek, de ezek
vonzzák jobban a közönséget...
– Így igaz! Vannak olyan egyéni sportok,
amelyeknek a nézettsége gyakorlatilag nulla,
de egyes csapatsportágak sem vonzanak nagy
nézőtömegeket. Mi ezt figyelembe kell vegyük. Vannak a városban hagyományos
sportágak, mint a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, amelyeket természetesen egy bizo-
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nyos szintig érdemes a városi költségvetésből
finanszírozni. E fölött a szint fölött pedig ki
kell gondolni egy stratégiát, hogy miként tud
magasabb szintre jutni az adott sportág.
Ennek nem kell feltétlenül a CSM nevében
történnie. Mi nyitottak vagyunk arra, hogy
valamilyen szinten segítséget nyújsunk ezeknek a csapatoknak, amelyek nem feltétlenül
a városi sportklub nevében képviselik Marosvásárhelyt magasabb szinten. Infrastruktúrát
bocsáthatunk a rendelkezésükre, megkereshetjük azokat a külső támogatókat, akár
sportágra, akár sportolóra, amelyek ebben segíthetnek, erre külön projektünk is van.
– Ebből a pozícióból hogy látja, melyek
azok a csapatsportok, amelyekben Marosvásárhely eljuthat ismét arra a szintre, amelyen
már volt nagyon sok sportágban?
– Gyakorlatilag bármelyikben. Infrastruktúrát tudunk biztosítani, a sportolóktól és az
edzőktől függ, hogy milyen szintre tudnak
jutni. Vannak bizonyos sportágak, amelyeknek a finanszírozása bizonyos szint fölött már
akkora anyagi erőfeszítést igényel, hogy a
város vezetőségének hajlandóságán is múlik,
hogy mekkora összeggel akarja támogatni
ezeket a sportokat. Konkrétan például a labdarúgás esetében: minél magasabb szintben
gondolkodunk, annál nagyobb piramisra van
szükség, egy magasabb osztályban játszó csapat mögött 300-400 fős ifjúsági és gyerekközpont működtetése kötelező. Ezeknek az
előírásoknak nem biztos, hogy a városi sportklub eleget tud tenni, de ez nem jelenti azt,
hogy a labdarúgásról lemondunk, viszont a
klub ezt csak bizonyos szintig vállalhatja
fel.

Sportszerűtlenségért időbüntetést kapott
a Dakar rali korábbi győztese

Ötperces időbüntetéssel sújtották Giniel de Villiers-t, aki elütötte
egyik versenyzőtársát, majd továbbhajtott a Dakar rali második
szakaszán, hétfőn.
A 2009-es Dakar győztese – aki
további hét alkalommal végzett a
dobogón – az autójával feldöntötte
César Zumarán motorost, majd továbbhajtott, miközben a chilei fájdalmakkal küszködve a földön
feküdt. De Villiers a szikla mellett
álló motorosnak hajtott autójával,
s szinte azonnal tovább is ment. A
chilei nagy szerencséje, hogy
mindez alacsony sebességnél történt, s megúszta sérülés nélkül. A
sportfelügyelők megvizsgálták az
esetet, és sportszerűtlen magatartása miatt ötperces időbüntetéssel
sújtották a dél-afrikait, mert nem
állt meg az eset után, hogy segítséget nyújtson, számolt be az NSO.
A hétfői, második szakaszt
egyébiránt Sébastian Loeb nyerte
meg az autósoknál, aki ezzel tizenötödik szakaszgyőzelmét ünnepelhette. A franciák kilencszeres
ralivilágbajnoka majdnem három
és fél perccel volt gyorsabb az öszszetett éllovas Nasszer al-Attijahnál, aki elsőként autózott, de
megütött egy követ tíz kilométerrel
a cél előtt, defektet kapott, így biztonsági megfontolásból kénytelen
volt visszavenni a tempóból. A motorosoknál Joan Barreda Bort
nyerte meg a szakaszt, az összetettben azonban továbbra is Sam Sunderland vezet.
A romániai Gyenes Emánuel a
42. időt motorozta, összetettben a
72. helyen áll, miután az első szakaszt törött tengellyel teljesítette,
ami erősen visszavetette az időeredményét.

Eredményjelző

Fotó: Twitter | Simon Patterson

Dakar rali, 2. szakasz, Hail–al-Artavija (össztáv: 453 km, ebből szelektív szakasz: 338 km):
* autósok: 1. Sébastien Loeb, Fabian Lurquin (francia, Belga, BRX Buggy)
3:25:00, 2. Al-Attijah, Baumel (katari, francia, Toyota Hilux) 3:28 perc hátrány,
3. Sainz, Cruz (spanyol, Audi) 5:52 p hátrány
* motorosok: 1. Joan Barreda Bort (spanyol, Honda) 3:31:20, 2. Sunderland
(brit, GasGas) 5:33 perc hátrány, 3. Benavides (argentin, KTM) 5:54 perc hátrány,
...41. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 44:21 perc hátrány, ...127. Saghmeister
Gábor (szerbiai, KTM) 2:35:05 óra hátrány
* kamionosok: 1. Andrej Karginov, Andrej Mokejev, Ivan Malkov (orosz,
Kamaz) 3:52:07, 2. Szotnyikov, Ahmetzjanov, Ahmagyejev (orosz, Kamaz) 38
másodperc hátrány, 3. Nyikolajev, Jakovlev, Ribakov (orosz, Kamaz) 2:14 perc
hátrány

Az összetett állás

* autósok: 1. Nasszer Al-Attijah, Matthieu Baumel 6:59:21, 2. Loeb, Lurquin
9:16 perc hátrány, 3. Alvarez, Monleon (argentin, spanyol, Toyota Hilux) 40:53
perc hátrány
* motorosok: 1. Sam Sunderland 8:31:29, 2. Van Beveren (francia, Yamaha)
2:51 perc hátrány, 3. Sanders (ausztrál, GasGas) 3:29 perc hátrány, ... 72. Gyenes
3:13:27 óra hátrány, ...125. Saghmeister 6:06:57 óra hátrány.
* kamionosok: 1. Dmitrij Szotnyikov, Ilgiz Ahmetzjanov, Ruszlan Ahmagyejev
(orosz, Kamaz) 7:59:07 óra, 2. Nyikolajev, Jakovlev, Ribakov 2:07 perc hátrány,
3. Karginov, Mokejev, Malkov 18:34 perc hátrány

10 NÉPÚJSÁG

__________________________________________________ KÜLFÖLD _______________________________________________ 2022. január 5., szerda

Fájdalomdíj iraki illegális bevándorlóknak

Vilnius 500 bevándorlót utasított ki
az országból

Ezereurós fájdalomdíjat kapott az a
98 iraki illegális bevándorló, aki hajlandó volt önszántából repülőgépre
ülni
Vilniusban,
és
hazatérni
Bagdadba.

Ők azok, akik az őszi menekültválság
csúcsán egy csoportban áttörték a belarusz
határkerítést, átszöktek Litvániába, majd a
katonák elfogták őket. Agné Bilotaité litván
külügyminiszter újságírói kérdésre elmondta, hogy egyszerűen ez az olcsóbb
megoldás.
„Átlagosan 11 ezer eurót költünk egy emberre. Sokkal kifizetődőbb megvenni nekik
a repjegyet, adni némi zsebpénzt, és hazareptetni őket. A későbbi maceráról nem is
beszélve.”

A válság kezdete óta Vilnius 500 többnyire közel-keleti bevándorlót utasított ki az
országból. Mind Belarusz felől érkeztek. Jelenleg 3000-en vannak a befogadóhelyeken.
A Bruzgi táborban fűtés és ellátás nélkül
fagynak meg az emberek
A Lukasenka-rezsim nyár óta szervezetten toloncolja át a menedékkérőket a lengyel és a litván határon, hogy ezzel is
gyengítse az EU-t. A határra azóta kerítést
építettek, a régióban pedig rendkívüli állapotot rendeltek el, de a menekülőkkel senki
sem foglalkozik. A Vöröskereszt szerint a
Bruzgi névre keresztelt átmeneti táborban
600-an gyűltek össze, fűtés és ellátás nélkül
naponta fagynak meg az emberek a hóban.
(Euronews)

Visszaszorultak tavaly
a női rendezők Hollywoodban

A tavalyi száz legnagyobb bevételű
amerikai film rendezői között csak 12
százalék volt a nő, ami 4 százalékkal
kevesebb, mint az előző évben – állapította meg egy új tanulmány.

A The Hollywood Reporterben ismertetett
24. „celluloidplafon”-tanulmány szerint a
kiugróan jó 2020-as eredmények nem folytatódtak Amerikában. A nők televíziós és filmes munkáit és képviseletét nyomon követő
San Diegó-i Egyetem központjának elemzése azt mutatta, hogy míg 2020-ban a száz
legnagyobb bevételű film rendezői között 16
százalékban voltak nők, tavaly már csak 12
százalék volt az arányuk.
Viszont amikor a merítést a 250 legnagyobb bevételű filmre terjesztették ki, a női
rendezők képviselete 17 százalékra kúszott
fel, ami ugyanakkor még mindig elmaradt a
2020-as 18 százaléktól.
Martha Lauzen, a központ alapítója és
ügyvezető igazgatója közleményében arra
figyelmeztetett, hogy a „látszat néha csal”:
miközben Chloé Zhao tavaly Oscar-díjat
nyert A nomádok földje rendezéséért, Jane
Campion pedig az idei Oscar-mezőny egyik
nagy esélyese A kutya karmai között című
filmjéért, a női filmrendezők aránya 2021ben valójában csökkent.
A kulisszák mögött betöltött kulcsfontosságú foglalkozásokban a nők a 100 legnagyobb bevételű filmnél a munkakörök 21
százalékát töltötték be, a 250 legnagyobb
bevételű filmnél pedig 25 százalékát, ami a
2020-as 23 százalékhoz képest enyhe növekedést jelent. Utóbbi javulás a női producerek 30 százalékról 32 százalékra és az
executive producerek 21 százalékról 26
százalékra történt emelkedésének köszönhető. A forgatókönyvírók (17 százalék), a
vágók (22 százalék) és az operatőrök (6

százalék) aránya azonban változatlan maradt. A 2021-es filmek 61 százaléka legfeljebb négy nőt alkalmazott ezekben a
pozíciókban, míg a filmek 72 százalékában
legalább tíz férfi dolgozott ezekben a munkakörökben. Mivel a feladatok egy részét
koedukált csapatok látták el, a 2021-es év
250 nagyobb bevételű filmjénél a nők
kulcspozícióban betöltött szerepe úgy is értékelhető, hogy 82 százalékukban nem volt
női rendező, 72 százalékban nem volt női
forgatókönyvíró, 94 százalékban nem volt
női operatőr és 73 százalékban nem volt női
vágó.
A pandémia miatt a celluloidplafon-jelentés második éve vizsgálja a női szerepeket
az amerikai digitális eladások és a filmkölcsönzések tekintetében is. Ebben a listára
került 2020 előtti produkciókat nem vették
figyelembe. Az összesen 92 filmben – amelyeknek 57 százaléka a 100 legnagyobb bevételt hozó filmek között is szerepelt – a nők
a kulcsszerepek 20 százalékát töltötték be tavaly, míg ez az arány 2020-ban 19 százalék
volt.
Idénre minden nagy stúdiónak lesz legalább két olyan filmje, amelyet női rendező
forgat – mutatott rá Lauzen, kiemelve, hogy
ez lesz az első ilyen év, mióta a tanulmányt
készítik. Hozzátette, hogy az 1998 óta eltelt
24 évre visszatekintve sok filmes munkakörben nagyon kis előrelépés történt: például az
íróként dolgozó nők aránya mindössze 4
százalékkal nőtt, az 1998-as 13 százalékról
2021-es százalékra. A vágók közt a nők
aránya mindössze 2 százalékkal nőtt, az
1998-as 20 százalékról a tavalyi 22 százalékra, az operatőrként dolgozó nők aránya
pedig csak 2 százalékkal nőtt, az 1998-as 4ről a tavalyi 6 százalékra – idézte a
Variety.com. (MTI)

Kiút a kilátástalanságból?

Nyugat-Balkánon ketyeg
a demográfiai bomba

A kivándorlás tűnik az egyetlen kiútnak a kilátástalanságból a fiatalok számára a nyugat-balkáni országokban, ha jobb jövőt és magasabb fizetést
akarnak.

Észak-Macedóniában is ketyeg a demográfiai bomba, csökken a születések száma, öregszik a népesség, ráadásul az elmúlt 20 évben a lakosság 10 százaléka külföldre ment szerencsét próbálni. A havi átlagfizetés jelenleg 470 euró.
Horvátországban is szertefoszlanak az uniós csatlakozáshoz fűzött remények

Horvátországban is lassan szertefoszlanak a remények, amelyeket az uniós csatlakozáshoz
fűztek. A délszláv állam 2013-ban lett tagja az Európai Uniónak, de az utóbbi évtizedben
10 százalékkal, 400 ezerrel fogyott a népesség, szintén az elvándorlás miatt. Az ENSZ előrejelzése szerint Horvátországnak az évszázad végére mindössze 2,5 millió lakosa lesz.
A zágrábi kormány, hogy visszafordítsa a folyamatot, jelentős anyagi segítséget kíván
nyújtani azoknak a horvátoknak, akik hazatérnek és vállalkozást indítanak szülőföldjükön.
(Euronews)

Jövő héten összeül
a NATO–Oroszország Tanács

A tájékoztatás szerint az ülést az ukrán
határ mentén az orosz csapatösszevonás
miatt kialakult feszültség enyhítése céljából
hívták össze.
A tanácskozáson a NATO-tagországok
nagykövetei, valamint magas rangú orosz
tisztségviselők vesznek részt, ugyanis Oroszország a közelmúltban felfüggesztette az
észak-atlanti szövetségnél működő képviseletének tevékenységét – arra válaszul, hogy
a NATO október 6-án kémkedés vádjával kiutasította az orosz képviselet nyolc munkatársát.
Stoltenberg már a szövetséges országok
védelmi minisztereinek októberi ülését követőn azt mondta, szükség van a párbeszéd
folytatására Oroszoroszággal, különösen
most, amikor a NATO és Oroszország közötti
kapcsolatok a hidegháború vége óta nem tapasztalt alacsony szintre süllyedtek. A főtitkár december végén azt közölte, hogy a
katonai szövetség készen áll Oroszországgal
az érdemi párbeszédre, amelynek szellemében a lehető leghamarabb, már 2022 elején
össze kívánja hívni a NATO–Oroszország
Tanács ülését. A tagállamok megközelítése
Oroszországot illetően az elrettentésre és a
védelemre helyezi a hangsúlyt, de hangsúlyozza a párbeszéd fontosságát – nyilatkozott

akkor. A NATO a politikai és gyakorlati
szempontból is szoros kapcsolat kialakításában érdekelt Oroszországgal – tette hozzá.
Információk szerint Marija Zaharova, az
orosz külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy orosz tisztviselők részt vesznek
a január 12-re tervezett brüsszeli ülésen.
Oroszországot várhatóan Szergej Rjabkov
orosz külügyminiszter-helyettes és más
magas rangú orosz tisztviselők képviselik
majd.
A NATO–Oroszország Tanácsot 2002-ben
alapították azzal a céllal, hogy Oroszországot
bekössék a transzatlanti katonai szövetség
munkájába, és bizalmat teremtsenek a két fél
között.
A tanácsban nagyköveti szintnél magasabb
tárgyalási szint az ukrajnai válság kitörése
óta nem volt, noha a felek eredetileg abban
állapodtak meg, hogy a külügy- és a védelmi
miniszterek is évente kétszer összeülnek, s
elvben az állam- és kormányfők találkozója
sem kizárt. A dialógust 2014 júniusában az
ukrajnai konfliktus miatt berekesztették, ezt
követően diplomaták szintjén 2016 áprilisától újították fel a párbeszédet.
A katonai szövetség kedden arról tájékoztatott, hogy január 7-én rendkívüli, külügyminiszteri szintű virtuális ülést tart az
Észak-atlanti Tanács (NAC). A NATO-tagországok külügyminiszterei az ukrán határ
mentén tapasztalt orosz csapatösszevonás
okozta feszültség kihívásairól egyeztetnek,
valamint egyéb biztonsági kérdéseket vitatnak meg – közölték. (MTI)

International Property Awards megmérettetésen, ami az ingatlanszakma egyik legnagyobb, széles körben jegyzett elismerése.
2020-ban pedig a világ legjobb zenei temati-

kájú fejlesztésének járó fődíjat kapta meg: az
amerikai Music Cities Awards kiírásában a
legjobb zenei tematikájú ingatlanfejlesztésnek járó kitüntetést. (MTI)

Jens Stoltenberg NATO–főtitkár öszszehívta a NATO-Oroszország Tanács
nagyköveti szintű rendkívüli ülését, a
tanácskozást január 12-én tartják
Brüsszelben – közölte a katonai szövetség sajtóosztálya kedden.

A 2022-ben nyíló legjobb látványosságok között a Magyar Zene Háza

A világ 22 legjobb, 2022-ben megvalósuló kulturális látványossága közé
választotta a Magyar Zene Házát az
egyik legmeghatározóbb nemzetközi
programajánló magazin, a Time Out –
közölte a Városliget Zrt. az MTI-vel.

A toplista, amelynek 2. helyét szerezte
meg a Liget Budapest projektben megvalósuló Magyar Zene Háza, azokat az újdonságokat szedte csokorba, amelyeket a Time Out
az új esztendő kiemelkedő új helyszíneiként,
eseményeiként ajánl a nemzetközi turizmus
számára.
Az összegzés felidézi, hogy a Magyar
Zene Háza egyebek mellett olyan kulturális
világszenzációk előtt végzett a második helyen, mint a New York-i Museum of Broadway, az isztambuli Modern Művészetek
Múzeuma, a tajvani Művészeti Központ és a
kairói Nagy Egyiptomi Múzeum, benne Tutanhamon sírjának teljes leletanyagával. Az
első helyre a Serge Gainsbourg francia énekes-zeneszerző életművét bemutató párizsi
múzeumot sorolta a magazin.
A Magyar Zene Háza látványos épülete decemberben készült el, és a világon egyedülálló
komplexitású zenei beavató intézményként
január végén nyitja meg kapuit a közönség

előtt. A japán sztárépítész, Fudzsimoto Szú
által tervezett ház organikusan hullámzó, lyukakkal áttört tetőszerkezetével és hatalmas
üvegfalaival összetéveszthetetlen látványt
nyújt, nem véletlen, hogy világszerte a legjobban várt új épületek között tartja számon
a nemzetközi szakma – olvasható a közleményben.
A Városliget fái között megbúvó, környezetével különleges összhangban lévő új intézmény sokszínű programkínálatával az év
elejétől a zene számtalan élményét tárja majd
a látogatók elé.
A Magyar Zene Háza az egykori lepusztult
Hungexpo irodaházak helyén épült fel, az új
épület környékén pedig egy évtizedekig elzárt és elhanyagolt, mintegy 7 ezer négyzetméternyi zöldfelület újult meg és válik ismét
a Városliget szabadon látogatható parkfelületévé.
A közlemény felidézi, hogy a Magyar
Zene Háza épületére nem először figyel fel a
nemzetközi szakma, megvalósulását már a
kezdetek óta komoly figyelem övezi világszerte: a CNN és a World Architecture Community (WAC) is 2021 egyik legjobban várt
új épületének nyilvánította. A házat már a tervei alapján 2019-ben Európa legjobb középületének választották a rangos londoni

Fotó: MTI
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Vízkereszt ünnepe

A nyugati kereszténységben
január 6. vízkereszt, avagy a
háromkirályok, másképpen a
napkeleti bölcsek ünnepe, a
katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe. Az MTVA
Sajtóarchívumának anyaga:

Vízkereszt a karácsonyi ünnepek
zárónapja, ezután kezdődik a farsangi időszak. (A még a Julián-naptárt használó keleti kereszténységben karácsony január 7-ére esik,
és tizenhárom nappal később ünneplik a vízkeresztet.) Az ünnep liturgiában használatos elnevezése a
görög Epiphania Domini, azaz
Urunk megjelenése, a magyar vízkereszt elnevezés a víz megszentelésének szertartásából származik.
(Az epifánia a görög vallásban egy
isten váratlan és érezhető, jót hozó
megjelenése, a római császárkultusz idején a kifejezést az uralkodó,
azaz a megtestesült isten ünnepélyes látogatására használták.)
Az ünnep először a 3. század
végén jelent meg keleten, majd a 4.
században nyugaton, mindig január
6-án. Mivel a 4. századtól Jézus
születésének ünnepe, a karácsony
keleten és nyugaton is elkülönült az
epifániától, a vízkereszt ünnepe
azóta három jelentést hordoz: a nap-

keleti bölcsek eljövetelét, Jézus
megkereszteltetését, illetve csodatételét a kánai menyegzőn. Teológiai értelmezése: Jézus Krisztusban
Isten jelent meg az emberek igazi
Megváltójaként, az ünnep liturgiája
Jézus hármas megjelenéséről emlékezik meg.
Az első jelentés a háromkirályok,
avagy a napkeleti bölcsek érkezésének ünneplése. Máté evangéliuma
(Mt 2,1-16) szerint a háromkirályok
a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy
a zsidók újszülött királyának kifejezzék hódolatukat. Először Jeruzsálemben keresték a kis Jézust,
majd Heródes király gonosz szándékkal Betlehembe utasította őket;
ott meglelték a kisdedet, akinek
aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak. Az evangélium mágusnak
nevezi őket, de nevüket nem említi.
A hagyomány szerint hárman
voltak, a 8. században élt Beda Venerabilis nevüket is említi: Caspar,
Melchior, Balthasar – azaz Gáspár,
Menyhért, Boldizsár. A tömjénezés
szertartása a napkeleti bölcsek tömjénadományára emlékeztet. A háromkirályok
hálás
témául
kínálkozott a festőművészetnek,
híres alkotás például Albrecht Dürer

HÁZVEZETŐNŐT
KERESÜNK

Mindannyiunknak elkél a segítség a háztartás vezetésében,
ezért
keresünk
erre
alkalmas
személyt
mi
is
Marosszentgyörgyön. Olyan személy lenne ideális, aki
hatékonyan tudja megszervezni és kivitelezni a háztartás
gördülékeny menetét. A legfontosabb feladatok közé
tartoznak, melyekben segítségére számítunk: a házimunkák,
mint például vasalás, főzés, takarítás vagy a gyerekek
felügyelete. Előnyt jelent, ha rendelkezik jogosítvánnyal.
Mindezeket természetesen versenyképes juttatás fejében
kellene elvégezni, hivatalos alkalmazással, legideálisabb
esetben a 9 órától 17 óráig terjedő periódusban,
hétköznapokon.
Érdeklődni lehet a 0733 990 055-ös telefonszámon. (sz.-I)

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)

és Ferenczy Károly Háromkirályok
című festménye is.
A vízkereszt második evangéliumi története (Mt 3,13-17) szerint
amikor Jézus harmincéves lett, elment a Jordán folyóhoz, ahol Keresztelő Szent János megkeresztelte, és ettől kezdve tanítani
kezdett. Megkereszteltetésének emlékére keleten ezen a napon osztották a keresztség szentségét, és
áldották meg a vizeket, főleg a Jordánt és a Nílust.
Az ünnep harmadik evangéliumi
jelenete: Jézus a kánai menyegzőn,
édesanyja kérésére, az elfogyott bor
pótlására első csodatételeként a
vizet borrá változtatta (Jn 2,1). A
házszentelés (benedictio domorum)
szertartása arra emlékeztet, hogy
Jézus jelenlétével kitüntette, megszentelte a kánai házat.
Krisztus keresztségének emlékére a vízkereszt volt az ünnepi keresztelések napja, a katolikus
egyház tömjént és vizet szentelt,
innen az ünnep elnevezése. Az ünnepi népszokások közé tartozott a
csillagozás vagy háromkirályjárás
hagyománya, a bibliai királyokat
megszemélyesítő alakoskodók köszöntő felvonulása, dramatikus játéka. Az alakokat – a betlehemezés
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.

0771-653-905. (sz.-I)

mintájára – gyerekek személyesítették meg. Legfőbb kelléke a csillag
volt, amely mutatta az utat Betlehembe. Jellegzetes viseletdarabjuk
a díszes papírsüveg. Minden esetben elénekelték a csillagéneket,
melynek utolsó két sora így hangzik: „Szép jel és szép csillag / Szép
napunk támad.”
Vízkereszt napján szokásban volt
a szentelmények hazavitele is: a
szentelt víznek gyógyító hatást tulajdonítottak és minden betegségre
használták, de hintettek belőle a
bölcsőre, a menyasszony koszorújára, a halott koporsójára is. A következő januárig üvegben vagy
nagy korsóban tartották, ami megmaradt a következő vízkeresztre,
azt a kútba öntötték, hogy annak
vize meg ne romoljon. A házakat
vízzel és sóval szentelték meg, és a
pap krétával írta a szemöldökfára a
házszentelés évét és a G. M. B. betűket (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). A vízkereszti népszokásokból
mára jobbára csak annyi maradt
meg, hogy ekkor szedik le a karácsonyfát.
Vízkereszt egyben a nagyböjtig
tartó farsangi időszak kezdete is.
Hossza változó, a nagyböjt kezdetét
jelentő hamvazószerda időpontjától
függ. Magyarországon a farsangi
szokások a középkorban honosod-

resünk. Érdeklődni a 0744-559-018as telefonszámon. (14390-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. FARKAS IRMÁRA
szül. Kacsó halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(14410-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó férj, édesapa, nagy-

apa, testvér, rokon, szomszéd,

barát,

BORDY MIHÁLY

hosszú szenvedés után, életének

77. évében örökre megpihent. Temetése január 5-én, szerdán 13

órakor lesz a marosvásárhelyi re-

formátus temetőben. Nyugalma

legyen csendes!

A gyászoló család. (14401-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy a kedKegyelettel emlékezünk a drága
jó édesanyára, nagymamára, a
nyárádszentbenedeki
özv.
MORÉH GYÖRGYNÉRE szül.
MORÉH ERZSÉBET halálának
17. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (14413)

ves nagynéni, rokon és szom-

széd,

GÁL VERONIKA

2021. december 28-án, rövid

gyengélkedés után, 97. évében
csendesen megpihent. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Temetése január 5-én, szerdán

13 órakor lesz a Jeddi úti temető-

ben.
21 éve már, BARNI, hogy nem
vagy mellettünk. Nem felejtünk!
Barátaid. (14417-I)

tak meg, a farsang elnevezése középkori német eredetű lehet. A farsang a közelgő tavasz örömünnepe,
egyben a tél és tavasz jelképes küzdelmének megjelenítése is.
A farsang rítusai és hiedelmei főként a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó három utolsó
farsangi napra („a farsang farkára”)
vonatkoznak. Ez a télbúcsúztató
karneváli időszak, ilyenkor rendezik a híres riói és velencei karnevált, Magyarországon a mohácsi
busójárást. A farsang a párválasztás
és az esküvők időszaka is volt, mert
a nagyböjt idején már nem lehetett
esküvőket tartani. A bálokon és
táncmulatságokon számos eljegyzésre is sor került. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak
a kiszemelt legénynek, aki a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjára tűzte. A
farsangvasárnap utáni hétfőn tartották az asszonyfarsangot, amikor
a nők korlátlanul ihattak, férfi
módra mulathattak. Általános velejárója a farsang ünneplésének a
rítusok bőség- és termékenységvarázsló jellege, például a kender, a
szőlő megvarázslása a farsangi
ételmaradékokkal. Jellegzetes farsangi ételek a káposzta, a disznóhús és az elengedhetetlen farsangi
fánk.

A mai nap fájó szívvel, szeretettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára,
nagytatára,
BÁTHORI JÓZSEFRE,
akit hirtelen elragadott tőlünk a halál.
Szeretettel emlékezik rá felesége,
Erzsébet, lányai: Kinga és Erzsébet, unokái: Beáta, Katika és Leila, valamint
vejei: Imre és Iulian. Emléke legyen áldott! (14408-I)

MINDENFÉLE

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt ke-
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Unokahúga, Enikő, unokaöccse,

László, családjukkal együtt és a
Szilágyi család. (14416-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesapa, nagyapa, testvér, rokon, ismerős, jó barát, a
volt Metalotehnica egykori dolgozója, a harcói születésű
SZILÁGYI JÁNOS
80 éves korában örökre megpihent.
Temetése 2022. január 6-án, csütörtökön 14 órától lesz a harcói
református temetőben. Nyugalma legyen csendes!
A gyászoló család. (-I)
A zilahi születésű szeretett testvér, férj, apa, nagyapa, unokatestvér, unokabáty,
GAÁL GYÖRGY
életének 85. évében hosszú
szenvedés után megpihent az
Úrban. Temetése január 6-án 14
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Legyen
nyugalma békés!
Búcsúzik szeretettel a gyászoló
család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülve, szomorú szívvel
búcsúzunk a jó barátnőtől, a
szászrégeni FARKAS ANNÁTÓL.
Nyugodjon békében! Vigasztalódást kívánunk Imrének és
családjának. A Csög család.
(mp.-I)
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A HELIANTUS PROD KFT.

előnyös áron kínálja eladásra magán- és jogi személyeknek
szászrégeni gyümölcsraktárából (CFR utca 14. szám) a következőket:
• Golden D alma, 2 lej/kg
• piros alma, 1,8 lej/kg

• pasztőrözött almalé 3 kg-os dobozban 9,65 lej + héa

• almalé, 2 kg/5,97 lej/doboz + héa, 0,5 literes 2,75 lej + héa
• almalé 3 literes zacskóban 7,34 lej + héa

• alma-cékla-muroklé 3 literes dobozban 10,5 lej + héa; 3 literes

zacskóban 8,26 lej + héa, 2 literes műanyag palackban 6,89 lej +

héa, 0,5 literes palackban 2,7 lej + héa.

Egyenesen a Szászrégen, Radnófáji utca 9–11. szám alatti gyári

raktárból szállítjuk ki. Bővebb felvilágosítás a 0744-477-659 vagy

a 0740-309-611 telefonszámon.

Vasile Hangan mérnök, a Heliantus Prod Kft. adminisztrátora

A PC House csapata
új munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:
* targoncavezető (stivuitorist)
* raktári dolgozó
* tesztelő

Elvárások:
• Targoncavezetői bizonyítvány
(a targoncás munkakörre jelentkezők esetében)
• Román és magyar nyelv ismerete
• Jó kommunikációs készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet

Az önéletrajzokat (CV-t) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
küldjék, vagy személyesen kérjük leadni a Mureşului/Maros utca
17. szám alatti székhelyen, a munkakör megjelölésével.

