
A közlekedési  
lámpák irányításában 
is jól jöhet  
a mesterséges  
intelligencia 
Egy olyan szoftver, amely egyszerre 
több ezer közlekedési lámpát képes 
irányítani, nagymértékben hozzájárul-
hat ahhoz, hogy megszűnjenek a for-
galmi dugók, hiszen tudja, hogy mikor 
kell átváltsa a lámpát, és mennyi 
időre. Így nincs álldogálás, és felesle-
ges zöld jelzés sincs. 
____________7. 
Az anyagi akadályt 
hárítanák el 
Nemrég iktatták a képviselőházban 
azt a törvénytervezetet, amely arra irá-
nyul, hogy karolják fel azokat a páro-
kat, hölgyeket, akiknek mesterséges 
beavatkozásra van szükségük ahhoz, 
hogy édesanyák, szülők lehessenek. 
Sok pár ugyanis nem tudja megen-
gedni magának az igen magas össze-
gekre rúgó beavatkozásokat, 
amelyeknek jelenleg csak egy csekély 
részét támogatja az állam. 
____________10.
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Az elmúlt napokban arról tájékoztatta a nyilvánosságot  
Dumitriţa Gliga képviselő, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ide-
iglenes Maros megyei elnöke, hogy több képviselőtársával 
közösen benyújtottak egy törvénytervezetet, amelyben sür-
getik a ratosnyai vízi erőmű 33 évvel ezelőtt elkezdett, eddig 
90%-ban elvégzett munkálatainak befejezését. Mint isme-
retes, az erőmű építését korábbi tervek alapján, 1989-ben 
kezdték el, majd a rendszerváltozás miatt különböző okok 

miatt hosszabb-rövidebb időszakra leálltak a munkálatokkal. 
Időközben a tervezett vízgyűjtő felületét a táj biodiverzitása 
miatt Natura 2000 természetvédelmi területté nyilvánítot-
ták. A többek között itt van a tavat ellátó patakokban a szi-
gorúan védett dunai galóca ívóhelye.  

Fotó: Vajda György

(Folytatás a 4. oldalon)

Kevés kell a boldogsághoz 
A kormánykoalíció „nagy döntésekre készül” az energiaárak ügyé-

ben, a kormány hétfői döntése értelmében több támogatást nyújthat a 
fejlesztési minisztérium azoknak az önkormányzatoknak, ahol gázzal 
működő kazánházakkal oldják meg a távfűtést; egy egész város maradt 
víz nélkül, 450 ezer embert érint a dolog; az ország északi részén há-
borús hangulat uralkodik; Európa- és országszerte tüntetések vannak 
az energiaszámlák és a megszorítások miatt.  

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közölt adatai szerint a 
decemberi 8,19 százalékról 8,35%-ra nőtt az éves infláció 2022 janu-
árjában. A nem élelmiszertermékek 10,18 százalékkal, az élelmiszerek 
7,24 százalékkal, a szolgáltatások pedig 5,66 százalékkal drágultak.  

A Román Nemzeti Bank (BNR) múlt pénteken kiadott jelentésében 
az idei második negyedév végére 11,2 százalékos, a harmadik negyed-
évre 10,2 százalékos, a negyedik negyedévre pedig 9,6 százalékos inf-
lációt jósol. Ebben leszögezi: az inflációs kilátásokat alapvetően 
meghatározza majd az energiaárak alakulása, amelyek kapcsán egye-
lőre nagy a bizonytalanság. A jelenlegi prognózis szerint a második 
negyedévben jelentősen nőni fog az infláció, mert április elsejétől ha-
tályát veszti az energiadrágulások kompenzálásáról szóló jogszabály. 
Ezt követően 2023 első negyedévéig az éves infláció fokozatos csök-
kenése várható, majd 2023 áprilisától jelentős mérséklődésre lehet 
számítani. 

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Vajda György

Befejeznék a ratosnyai gátat  

Környezetvédelmi paradoxon



Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz  
Február 20-án, vasárnap 11 órától az Ariel Ifjúsági és 
Gyermekszínház nagytermében műsorra tűzik Zalán 
Tibor Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című bábelőadá-
sát. Szereplők: Bonczidai Dezső, Halmágyi Éva, Máthé 
Rozália, Szőlősi-Pénzes Szilárd, dramaturg: Papp Me-
linda, tervező: Matyi Ágota, zeneszerző: Bakos Árpád, 
rendező: Sramó Gábor. A helyek száma korlátozott, 
ezért telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454 mo-
bilszámon, naponta 9-13 óra között. 

Medve – könyvbemutató  
és fotókiállítás 

Február 17-én, csütörtökön 17 órától a Bernády Ház-
ban bemutatják Dezső László EFIAP-fotóművész, ter-
mészetfotós Medve című könyvét, fotóalbumát, 
ugyanakkor az emeleti kiállítóteremben megnyitják a 
könyv illusztrációinak nagyméretű fényképeiből álló ki-
állítását. Utána levetítik Dezső László, Dezső Mátyás 
és Zsigmond Attila Lekvár című, a könyvhöz kötődő 

rövid ismeretterjesztő természetfilmjét. A filmvetítés 
után kerekasztal-beszélgetés lesz a medvevédelmi 
programról. Részt vesz Domokos Csaba biológus, a 
Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület medvekutató programjának vezetője, valamint dr. 
Borka Attila állatorvos, a program munkatársa. A ren-
dezvényen kötelező a járványvédelmi szabályok betar-
tása. 

Madárzsoké  
Február 21-én, hétfőn 18 órától a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának esemé-
nyeként Tandori Dezső Madárzsoké című performance-a 
látható, rendező: Keresztes Attila. Szereplők: Bálint 
Örs, Bokor Barna, Henn János, László Csaba, Rózsa 
László, Varga Balázs, zeneszerző: Boros Csaba, dra-
maturg: Szabó Réka, videó: Sebesi Sándor, sound de-
sign: Oláh Vince, Trucza Samu. Jegyfoglalás a 
0365/806-865-ös telefonszámon, hétköznap 9–18 óra 
között, vagy a secretariat@teatrunational.ro e-mail-
címen, illetve a Facebook üzenőfalán. Jegyvásárlás ki-
zárólag a jegypénztárnál, a megtekinteni kívánt 
előadás napján. 

Ha azt mondjuk, hogy a nagyváradi Alma vagy 
Moszkva kávézók, a Partiumi Magyar Művelődési Céh, 
vagy éppen a kolozsvári Planetárium caffé és a Kreatív 
Kolozsvár, azt gondolnánk, hogy mindezekben nincs túl 
sok közös vonás. Nem is tévednénk, de egyvalami vagy 
inkább -valaki igen meghatározó az imént felsorolt intéz-
mények esetében. 

 Mostis Gergő neve mindegyik létrejöttében, sikeres 
működésében fellelhető. Ő egy olyan fiatal szatmári srác, 

aki színészként jóval több, változatosabb kulturális helyre 
és programra vágyott, mint amivel a szűkebb-tágabb kör-
nyezetében találkozott. Ezt nem csak egy sör mellett 
mondta el barátainak, hanem tenni is elkezdett ezért, és 
lassan-lassan a nagyváradi, majd a kolozsvári magyar kul-
turális élet meghatározó szereplőjévé vált. Az ETV hozzá 
látogat el és kapcsolódik be pörgős napi programjába. 

A műsor szerda este 9 órától az Erdély TV képernyőjén 
és YouTube-csatornáján követhető!

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
 Hőmérséklet: 

max. 6 0C 
min. -q 0C

Ma  JULIANNA és LILLA,  
holnap DÓNÁT napja.  
DÓNÁT: latin eredetű, jelentése 
Istentől ajándékozott.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. február 15.

1 EUR 4,9434
1 USD 4,3554

100 HUF 1,3897
1 g ARANY 259,7966

Ribizliborverseny  
A RibON natúr szövetkezet 2022-ben elsőként rendezi meg 
az első RibON ribizliborversenyt Csíkmadarason, hogy nép-
szerűsítse ezt az italt. Az érdeklődő Maros megyei gazdák 
a benevezéshez szükséges mintát az RMGE Maros szer-
vezetének Marosvásárhely, Laposnya utca 23. szám alatti 
székhelyére vihetik be személyesen február 21-ig, hétfőtől 
péntekig, 10-15 óra között. Bővebb információkkal Sikó 
László falugazdász szolgál a 0787-723-733-as és a 0787-
750-800-as telefonszámokon. A versennyel kapcsolatos 
tudnivalók tanulmányozhatók a következő elérhetőségeken: 
http://ribon.ro/versenyfelhivas és http://ribon.ro/szabalyzat.  

Gazdatalálkozó  
Az RMGE Maros szervezete folytatja az idén elkezdett gaz-
datalálkozókat, ahol a pályázatokkal, az aktuális mezőgaz-
dasági munkálatokkal kapcsolatban tájékoztatják a 
gazdákat. Február 17-én, csütörtökön 14 órától Udvarfalván 
a helyi kultúrotthonba várják az érdeklődőket az RMGE 
Maros képviselői.  

Autóverseny  
Február 26-án és 27-én a Classic Car Club Mures kollekció 
gépkocsi-tulajdonosokat tömörítő egyesület régi, jelenlegi, 
illetve elektromos autók számára szervez egy „barátságos” 
versenyt megyénkben. A járművekkel 300 km-es szakaszt 
kell megtenni a rali szabályainak megfelelően; lesz éjszakai 
vezetés is. Több mint 40 gépkocsi jelenlétére számítanak a 
szervezők. Feliratkozni az eseménynek szánt www.winter-
fun.ro honlapon lehet, ahol a jelentkezéssel kapcsolatos 
részletes információkat is megtalálják az érdeklődők.  

MOGYTTE Besztercén is 
A 2022/2023-as tanévtől a MOGYTTE ideiglenesen egye-
temi fiókot nyit Besztercén a művelődési ház szomszédsá-
gában levő, a kolozsvári műszaki egyetem által korábban 
használt épületben, ameddig a Beszterce-Naszód megyei 
tanács beruházásaként megépítik a megyeszékhelyen levő 
Ősz utcában az új egyetemi campust, ahova mindkét egye-
tem áthelyezi majd besztercei székhelyét. A marosvásárhe-
lyi egyetem fiókegységének megnyitásában szerepet vállalt 
a besztercei megyei sürgősségi klinika is, ahol gyakorlatoz-
hatnak a diákok.  

Közúti kihágások  
Február 12-én és 13-án a Maros megyei közlekedési rend-
őrök fokozott közúti ellenőrzést tartottak a megyében. A köz-
lekedési szabályok megsértéséért összesen 24.330 lej 
értékben 65 alkalommal bírságoltak, tizenkét esetben 
gyorshajtásért, két alkalommal ittas vezetésért, 18 gépko-
csiban nem használták a biztonsági övet, három járműve-
zetőt az autó műszaki állapotáért vontak felelőssége, öt 
esetben pedig nem voltak a járművezetőknél a szükséges 
dokumentumok, három járműnek nem volt biztosítása, 
ezenkívül 22 más kihágásért is bírságoltak. Hét jogosítványt 
és hat forgalmi engedélyt bevontak. Aznap például a ma-
rosvásárhelyi 1918. December 1. utcában egy 28 éves er-
dőlibánfalvi haszonjármű-vezető ittas állapotban vezette a 
járművét. Később Sárpatakon egy 39 éves férfi jogosítvány 
nélkül be nem jegyzett motorkerékpárt vezetett. 14-én Me-
zőzáhon egy 60 éves helybéli férfi anyagi kárral járó balese-
tet okozott, kiderült, hogy ittasan vezetett.  

Hírszerkesztő: Vajda György 
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17 óra 49 perckor.  
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Kis-Küküllő menti borlovagok versenye 
Borászok borásza
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Február 11-én tartották Balavásáron a két Kis-
Küküllő menti borlovagrend tagjai számára szer-
vezett Borászok borásza 2021-es évi verseny 
döntőjét. A két lovagrend között az elődöntőben 
kiválasztott tíz-tíz borlovag mérette meg az ál-
tala legkitűnőbbnek tartott borát. 

A Kisküküllő Borlovagrend és a dicsőszentmártoni 
Szent-Márton Borlovagrend tagjai két fordulóban mérték 
össze szakmai tudásukat. Így idén két év után újra sikerült 
megrendezni a Kis-Küküllő menti borlovagok kétfordulós 
megmérettetését. Tavaly a vírusjárvány miatt elmaradt, ezt 
próbálták ezúttal pótolni. A kétfordulós verseny elődöntő-
jét mindenki a székhelyén tartotta – tájékoztatott Orbók 
Ferenc. Az elődöntőt követően a balavásáriaknál Orbán 
Ottó, Orbán Mihály és Seprődi József mellett még hét bor-
minta tulajdonosa jutott be a döntőbe. A dicsői résztvevők 
közül Gólya János, Farkas Károly és Peti Mihály mellett 
került további hét minta tulajdonosa a döntőbe, amelyet 
Balavásáron tartottak ez év február 11-én. A 20 bormintá-
nak a termelők által felvállalt cukortartalom szerinti sorba 

állítása (száraz, félszáraz és félédes) után a jelenlévők 
megkóstolták a címke nélküli kancsókban felszolgált bo-
rokat, és a húsz minta tulajdonosa közül mindenki min-
denkiét értékelte és pontozta a benevezett borminták 
közül, ezáltal a versenyzők egyúttal bírák is lehettek. A tit-
kársági teendőket Dali Éva és Miklós Ibolya látta el, és a 
pontszámok összesítése után kihirdették az eredményeket. 
Az első nyolc helyet megosztotta a két borlovagrend egy-
más között. I. helyezett Peti Mihály, a dicsői borlovagrend 
tagja lett. A II. helyet Miklós Gyula, a balavásári borlovag-
rend tagja nyerte, III. Farkas Károly a dicsőszentmártoni 
borlovagrend színeiben, negyedik Gál Sándor, a balavá-
sári borlovagrend tagja, ötödik Seprődi József balavásári 
borlovag, hatodik Burus György dicsői borlovag, hetedik 
dr. Mihály Zoltán dicsői, nyolcadik pedig Orbán Ottó, a 
balavásári borlovagrend tagja.  

Az eredményhirdetést követően az okleveleket és az ér-
meket Jakab Sándor, a Kisküküllő Borrend nagymestere 
és Orbók Ferenc, a Szent Márton Borlovagrend nagymes-
tere adta át a nyerteseknek. Remélhetőleg az idei, 2022-es 
versenyt is sikerül novemberben megtartani, amennyiben 
a járványügyi intézkedések ezt lehetővé teszik – fejezte ki 
reményét Orbók Ferenc.

Fotó: Hidi Levente

Szer Pálosy Piroska



Az orosz csapatok elindulnak a helyőrségek felé 
Megkezdték a felkészülést az állomáshelyükre történő visz-

szatérésre az orosz déli és nyugati katonai körzet azon csapa-
tai, amelyek részvétele véget ért az Oroszország területén zajló 
hadgyakorlaton – jelentette be Igor Konasenkov, az orosz vé-
delmi minisztérium szóvivője kedden Moszkvában. 

Az első vasúti szerelvények és teherautó-konvojok még 
kedden elindulnak a helyőrségek felé. A bejelentésre a rubel 
árfolyama erősödni kezdett. 

Az elmúlt hetekben több NATO-ország azzal vádolta 
Moszkvát, hogy az Ukrajna elleni invázió céljából vont össze 
erőket az ukrán határ közelében, ezt az orosz fél valótlan állí-
tásnak mintősítette. 

Konasenkov azt is közölte, hogy a Szövetséges Eltökéltség 
– 2022 kódnevű fehéroroszországi közös fehérorosz–orosz 
hadgyakorlat utolsó szakaszában, február 19-én, a Minszkben 
akkreditált katonai attasék megfigyelőként vehetnek majd 
részt Obuz-Lesznyevszkij lőterén.  

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden fogadta len-
gyel hivatali partnerét, Zbigniew Raut, aki az Európai Bizton-
sági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) soros elnöksége 
nevében érkezett Moszkvába. Lengyel külügyminiszter egy 
évtizede nem járt az orosz fővárosban.  

A felek a kölcsönös üdvözlés során kifejezték szándékukat, 
hogy pozitív elmozdulást érjenek el az EBESZ napirendjén 
szereplő ügyekben. Az európai szervezet ukrajnai különleges 
megfigyelő missziója jelentések szerint jelentősen csökken-
tette tevékenységét a Donyec-medencében.  

Lavrov a tárgyalás nyilvános szakaszában megjegyezte, 
hogy az elmúlt években túl sok olyan probléma halmozódott 
fel, amely aláássa az EBESZ működését és eredeti célkitűzé-
seit. Rámutatott, hogy a szervezet tagállamai között példátlan 
bizalmatlanság alakult ki. Rau a moszkvai találkozót különö-
sen fontosnak nevezte az EBESZ térségében kialakult feszült 
helyzet fényében, és kifejezte reményét, hogy a kérdés meg-
vitatása „a kölcsönös tisztelet és egyetértés szellemében dip-
lomáciai megoldásokhoz vezet”.  

Az ukránok várják a bizonyítékokat  
a csapatok visszavonásáról 

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter bizonyítékokat sze-
retne látni arra, hogy Oroszország visszavonta csapatainak egy 
részét Ukrajna határának közeléből, mert szerinte csakis ez-
után lehet a feszültség enyhüléséről beszélni. 

Az ukrán diplomácia vezetője erről kedden, kijevi sajtótá-
jékoztatóján beszélt. „Oroszország részéről folyamatosan el-
hangzanak különböző kijelentések, így már van egy 
szabályunk: elhisszük, ha látjuk” – fogalmazott a miniszter. 

A tárcavezető arra reagált, hogy Igor Konasenkov, az orosz 
védelmi minisztérium szóvivője kedden Moszkvában bejelen-
tette: megkezdték a felkészülést az állomáshelyükre történő 
visszatérésre az orosz déli és nyugati katonai körzet azon csa-
patai, amelyek részvétele véget ért az Oroszország területén 
zajló hadgyakorlaton. A szóvivő ugyanakkor hozzátette, hogy 
az orosz hadsereg számos területen folytat gyakorlatokat – 
mutatott rá az Ukrajinszka Pravda hírportál. 

Kuleba reagált arra is, hogy az orosz parlament alsóházában 
egyes képviselők kezdeményezték az önhatalmúlag kikiáltott 
kelet-ukrajnai szakadár „népköztársaságok” Ukrajnától való 
függetlenségének elismerését. A külügyminiszter hangsú-
lyozta: amennyiben Moszkva emellett dönt, Oroszország „de 
facto és de jure” kilép a minszki megállapodásokból, és visel-
nie kell ennek minden következményét. „Erre az álláspontra 
már figyelmeztettük partnereinket” – tette hozzá a miniszter.   

Közben az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigaz-
gatósága kedden azt jelentette, hogy a Donyec-medencei meg-
szállt területeken az utóbbi napokban nőtt az orosz fegyveres 
erőktől érkezett ellenőrző csoportok száma, amelyek az orosz-
barát szakadárok harcképességét mérik fel. A katonai hírszer-
zés hozzátette, hogy a szakadárok ezzel egy időben aktívan 
toboroznak új tagokat fegyveres csapataikba. „Razziákat tar-
tanak magánvállalkozásoknál és nyilvános helyeken, hogy 
azonosítsák azokat a katonai szolgálatra alkalmas személye-
ket, akik megkerülik a regisztrációt a sorozási irodákban” – 
írta jelentésében a hírszerzés. 

A NATO nem látja semmi nyomát  
a feszültség csökkenésének 

 A NATO egyelőre nem látja jelét annak, hogy fogyatkozna 
az orosz jelenlét az ukrán határon, és nem látja semmi nyomát 
annak sem, hogy csökkenne az Ukrajna környékén végzett 
orosz csapatösszevonás okozta feszültség – jelentette ki a 
NATO főtitkára kedden Brüsszelben. 

Jens Stoltenberg a NATO-tagországok védelmi minisztere-
inek szerdán kezdődő kétnapos tanácskozása előtt az elmúlt 
évtizedek legkomolyabb biztonsági válságának nevezte az 
orosz–ukrán határon kialakult feszültséget, és hangsúlyozta: 
Oroszország olyan mértékben vont össze erőket az ukrán ha-
táron, amilyenre a hidegháború óta nem volt példa. 

„Minden készen áll az orosz támadás megindítására Uk-
rajna ellen” – fogalmazott. 

Szavai szerint a NATO-nak látnia kell a csapatok és a fegy-
verek „jelentős és tartós kivonását” a térségből ahhoz, hogy 

azt komoly deeszkalációnak tudja be. Megjegyezte: a csapa-
tokat Oroszország gyorsan oda-vissza mozgathatja. Kiemelte 
azonban: Moszkvának még van ideje arra, hogy kivonja csa-
patait az ukrán határ közeléből, hogy felhagyjon a háborúra 
történő felkészüléssel, és megkezdje a békés megoldás előké-
szítését. Stoltenberg hangsúlyozta: vannak jelek Moszkva ré-
széről, ezek szerint a diplomáciai erőfeszítéseket folytatni kell, 
és „helyt adnak némi óvatos optimizmusnak” is. 

A NATO-főtitkár szerint a szövetségesek készen állnak a 
párbeszéd folytatására Moszkvával az európai biztonságot 
érintő kérdésekről, valamint az átláthatóságról és a fegyver-
zet-ellenőrzésről. A NATO kész az orosz aggályok meghall-
gatására, arra, hogy megossza saját aggályait, és közös 
megoldásokat keressen – mondta. Kijelentette ugyanakkor: az 
Ukrajna elleni esetleges agressziónak „magas ára” lenne 
Oroszország számára. Reményét fejezte ki, hogy a január ele-
jén tartott NATO–Oroszország Tanács ülését újabb megbeszé-
lések követik a közös bizalom és átláthatóság erősítésére. 
Hozzátette: a NATO továbbra is választ vár Moszkvától a szö-
vetség biztonsági javaslataira. 

A főtitkár hangsúlyozta azt is, hogy a NATO nem köt az 
alapelveivel ellentétes kompromisszumot. Szavai szerint 
nincsenek „első vagy másodosztályú” NATO-tagállamok, 
minden nemzet szabadon dönthet a biztonságáról. Emlékez-
tetett arra, hogy miután Oroszország katonai csapatmozgása 
Ukrajnával közös határának közelében továbbra is aggodal-
mat okoz, a NATO-tagországok készenlétbe helyezték  
erőiket.  

Az elrettentés és a védelem fokozására január végén több 
hajóval és vadászgéppel erősítették meg a NATO kelet-euró-
pai szárnyát – közölte Jens Stoltenberg. 

Putyin és Scholz a konfliktus rendezéséről  
és az európai biztonságról tárgyal  

 Vlagyimir Putyin és Olaf Scholz megbeszéléseik jelentős 
részét az európai biztonságnak és az Ukrajna körüli helyzetnek 
szentelik – ezt közölte az orosz elnök, amikor kedden Moszk-
vában fogadta a német kancellárt.  

Putyin emlékeztette vendégét, hogy a múlt héten Emmanuel 
Macronnnal vitatta meg a Kremlben ugyanezeket a témákat. 
Kifejezte készségét, hogy érdeklődéssel meghallgassa Scholz 
álláspontját ebben a kérdésben.  

Scholz a problémák tárgyalásos rendezésének fontosságát 
hangsúlyozta.  

A két vezető most találkozott személyesen első ízben a 
német kancellár hivatalba lépése óta. Dmitrij Peszkov, a 
Kreml szóvivője korábban a tárgyalás témakörei között emlí-
tette meg az Északi Áramlat-2 gázvezetéket és a kétoldalú vi-
szony egyéb kérdéseit is. A Bild német napilap szerint Scholz, 
aki előző nap Kijevben tárgyalt, a találkozóra történő felké-
szülés keretében a hivatali elődjével, Angela Merkellel is kon-
zultált. 

A tárgyalás a járványügyi előírások betartásával, az elmúlt 
hetekben ismertté vált hosszú, ovális fehér asztalnál kezdő-
dött. A két vezető a tervek szerint közös sajtótájékoztatót  
tart.  

Románia menekültáradatra készül 
Románia felkészült arra, hogy fegyveres konfliktus esetén 

Ukrajna felől ellenőrizetlen menekültáradat érkezhet az or-
szágba – írta kedden az Adevărul című román lap, Lucian 
Bode belügyminiszter televíziós nyilatkozatára hivatkozva. 

A tárcavezető az Antena 3 hírtelevízióban beszélt az előké-
születekről. A kedden véglegesítendő cselekvési terv a mene-
kültek lehetséges érkezési útvonalainak feltérképezésére, 
ideiglenes befogadótáborok kialakítására és elektromos ener-
giával történő ellátásukra, valamint az egészségügyi gondo-
zásásuk biztosítására is kiterjed. 

Az ukrán határ menti romániai megyékben leltárba vették 
a célnak megfelelő épületeket – sportcsarnokokat, kollégiu-
mokat, panziókat és szállodákat –, valamint azokat a helyszí-
neket, ahol ideiglenes táborokat alakíthatnak ki. A menekültek 
jogállását tanúsító iratokat a belügyi alkalmazottak, elsősorban 
a bevándorlási hivatal (IGI) dolgozói fogják kiállítani – ma-
gyarázta a miniszter. 

Bode nem adott pontos választ arra a kérdésre, hogy Ro-
mánia hány menekültet tudna befogadni, csak annyit mondott: 
felmérték, jelenleg hány szálláshelyet tudnak biztosítani épü-
letekben és ideiglenes táborokban, ugyanakkor, mint mondta, 
Románia felkészült arra, hogy megfelelő választ adjon bármi-
lyen válságra. 

„A belügyminisztérium erőfeszítései között elsőbbséget 
élvez az államhatárok védelme. Szeretném világosan leszö-
gezni: Románia határai biztonságban vannak, Románia biz-
tonságos ország” – idézte az Adevărul a belügyminisztert. 

A román Legfelsőbb Védelmi Tanács január 26-i, az ukrán 
válság miatt összehívott ülésén döntött az ország reakcióké-
pességének javítását célzó intézkedésekről, egyebek mellett 
arról, hogy Bukarest hogyan készüljön fel lehetséges mene-
kültáradatra. 

Romániának több mint 600 kilométernyi közös határa van 
Ukrajnával. 

(hírösszefoglaló)

Csupán néhány a reggeli hírek közül. A lakosság 
nagy része elégedetlen, és joggal az. 

Mindeközben több központi sajtótermék a magyar 
külügyminiszter látogatását „elemzi”, aki kampány-
körúton van Erdélyben. A román mass média Hargita, 
Kovászna és Maros megyét emeli ki, hangsúlyozva, 
hogy miután az RMDSZ kategorikusan visszautasította 
az ellenzék kormányfőjelöltjének látogatását,„tárt ka-
rokkal” fogadta az Orbán-kormány emberét, amely kor-
mány – egyesek szerint – darabonként vásárolja fel az 
országot… 

Szerintük Magyarország „erőt akar felmutatni”, csa-
pásra készülnek (pregătesc o lovitură) Európában. 
Ugyanakkor idézik a magyar tárcavezetőnek a magyar–
lengyel gazdasági fórumon mondott beszédét. Szerinte, 
ha Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyel-
ország egyetlen állam lenne, az Európai Unió harmadik 
piaca lenne nagyságrendben. 

Ennek ellenére vannak boldog románok is. Például 
az AUR nem éppen magyarbarátságáról híres parla-
menti képviselője elégedetten jelentette ki, hogy a Disz-
kriminációellenes Tanács (CNCD) a Méltóságért 
Európában Polgári Szervezet (ADEC) panasza nyomán 
vizsgálatot indított a sepsiszentgyörgyi polgármester 
ellen, akit azért bírságolták meg, mert – szerinte – a ma-
gyar nyelv ismeretéhez kötött több, a polgármesteri hi-
vatal által meghirdetett állást. Emlékeztetett, hogy 
Sepsiszentgyörgy lakosságának 21 százaléka nem ma-
gyar nemzetiségű. 

A képviselő szerint a CNCD megállapította, hogy et-
nikai diszkrimináció történt, és a 2000 lejes bírság ki-
szabása mellett arra kötelezte a polgármestert, hogy 
tegye közzé az intézmény határozatának kivonatát a pol-
gármesteri hivatal honlapján. 

Lám-lám, milyen kevés kell egyeseknek a boldogság-
hoz!
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Kevés kell  
a boldogsághoz

Alkotmányellenes  
a kötelező maszkviselés  

Alaptörvénybe ütközőnek ítélte kedden az alkot-
mánybíróság (CCR) a maszkviselést a köztereken, 
bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközö-
kön és a munkahelyen kötelezővé tevő sürgősségi 
kormányrendeletet. A CCR keddi közleménye értel-
mében az utólagos normakontroll során a taláros tes-
tület tagjai egyöntetű döntéssel elfogadták a 
2020/192-es sürgősségi kormányrendelet ellen be-
nyújtott alkotmányossági kifogást, és megállapították, 
hogy a jogszabály teljes egészében alkotmányelle-
nes, mivel elfogadásakor nem tartották be a törvény-
hozási tanács véleményezésével kapcsolatos 
eljárást. Az alkotmánybíróság megjegyzi, hogy e dön-
tés nyomán csak a 2020/192-es kormányrendelet 
előírásai vesztik hatályukat, a járványvédelmi intéz-
kedésekről szóló 2020/55-ös törvény, valamint a táv-
munkát szabályozó 2018/81-es törvény vonatkozó 
előírásai hatályban maradnak. (Agerpres) 

Megvesztegetett adóellenőrök  
Vesztegetés elfogadása miatt hatósági felügyelet alá 
helyezték a bukaresti Adócsalás Elleni Főigazgató-
ság két felügyelőjét. A korrupcióellenes főügyészség 
(DNA) szerint Bogdan Boiţă és Costin Ciucă három 
cégvezetőtől fogadott el csúszópénzt. A felügyelők 
cserébe azt ígérték, hogy a megállapított szabályta-
lanságok dacára sem rendelik el az illető cégek be-
zárását. A nyomozók szerint Bogdan Boiţă és Costin 
Ciucă február 5-e és 11-e között három üzletembertől 
12.000, 20.000 és 15.000 lejt kért cserébe azért, 
hogy a cégüknél végzett ellenőrzések során szemet 
hunyjanak a megállapított szabálytalanságok fölött, 
és ne rendeljék el a cégek tevékenységének felfüg-
gesztését. (Agerpres) 

Holttest a tetőcsomagtartóban 
Magyar nő holttestére bukkantak a holland rendőrök 
egy tetőcsomagtartóban, amelyet a múlt héten dob-
hattak be az észak-hollandiai Orvelte település mel-
letti csatornába – jelentette az NlTimes hírportál 
kedden. A hírportál tudósítása szerint a tetőcsomag-
tartót múlt hétfőn vette észre a vízben egy járókelő, 
és azonnal értesítette a rendőrséget. A 37 éves áldo-
zatot már jó ideje keresték a rendőrök, mert eltűnt. A 
holttest megtalálása után a nő volt férjét, egy 52 éves 
asseni fogtechnikust pénteken őrizetbe vették. Az ál-
dozat édesapja a Dagblad van het Noorden című hol-
land napilapnak azt mondta, hogy a család már 
2020-ban bejelentette a nő eltűnését, és a rendőrség 
most arról tájékoztatta, hogy lánya körülbelül egy hó-
napja halhatott meg. Az újság szerint a nő prostitu-
áltként dolgozott, és kábítószer-kereskedelemmel is 
foglalkozhatott. A házaspár két gyermeket nevelt, de 
a gyermekvédelmi hatóságok 2019-ben kiemelték 
őket a családból. (MTI)

Ország – világ Ukrán–orosz válság



Elfogadta a román kormány hétfőn az 
igazságszolgáltatás szereplői által el-
követett bűncselekményeket kivizs-
gáló különleges ügyészi részleg (SIIJ) 
felszámolásáról szóló törvényterveze-
tet. 

A tervezet szerint a SIIJ által vizsgált ügye-
ket nem a korrupcióellenes ügyészség 
(DNA), hanem a legfőbb ügyészség, illetve a 
megyei táblabíróságok mellett működő 
ügyészségek veszik át, a SIIJ hatáskörébe tar-
tozó ügyek kivizsgálása pedig ezen vádható-
ságok 42 kijelölt ügyészére fog hárulni. 

A legfőbb ügyészségről kinevezett 12 
ügyész hatáskörébe tartozik majd a legfel-
sőbb bíróság, a legfőbb ügyészség, a táblabí-
róságok, a katonai ítélőtábla bírái és ügyészei 

által elkövetett esetleges törvénytelenségek 
kivizsgálása. A megyei táblabíróságokról két-
két kiválasztott ügyész a bíróságok, törvény-
székek és katonai bíróságok bíráit és 
ügyészeit érintő ügyekben vizsgálódhat. 

Nicolae Ciucă miniszterelnök a hétfői kor-
mányülés elején a kormányprogram és a – 
Románia európai uniós tagságával össze-
függő – együttműködési és ellenőrzési me-
chanizmus (CVM) fontos célkitűzésének 
nevezte a SIIJ felszámolását. Brüsszel szerint 
a különleges ügyészi részleget az igazság-
szolgáltatás megfélemlítésének és ellenőrzé-
sének szándékával hozta létre a korábbi 
szociáldemokrata (PSD) kormány. 

Az ellenzéki Mentsétek Meg Romániát 
Szövetség (USR) és a korábbi korrupcióelle-

nes tüntetéseket szervező civil szervezetek 
bírálták a SIIJ felszámolásáról szóló kor-
mányzati tervezetet. Szerintük Brüsszel sem 
fogja megszüntetni Románia igazságügyi 
monitoringját – az ország schengeni csatla-
kozásának egyik akadályát –, ha a „különle-
ges ügyészi részleg” helyett majd 
„különleges ügyészek” fogják politikai ellen-
őrzés alatt tartani az igazságszolgáltatást. 

A SIIJ-t a 2016–2020-as parlamenti ciklus 
baloldali (a PSD körül alakult) kormánytöbb-
sége hozta létre, amely szerint azért kellett el-
venni a korrupcióellenes ügyészségtől a bírák 
és az ügyészek dossziéit, hogy a vádhatóság 
ne tarthassa sakkban a bírákat mondvacsinált 
ügyekkel. A DNA módszereit az RMDSZ is 
több ízben bírálta, arra hivatkozva, hogy a 

vádhatóságok megalapozatlan nemzetbizton-
sági vagy korrupciós ügyekkel hurcolják meg 
és próbálják megfélemlíteni a magyar közös-
ség vezetőit. 

A SIIJ felszámolásáról kiéleződött vita volt 
az egyik oka a 2020-as választások nyomán 
(a Nemzeti Liberális Párt, az RMDSZ és az 
USR részvételével) alakult jobbközép kor-
mánykoalíció tavalyi felbomlásának. A mos-
tani PNL–PSD–RMDSZ nagykoalíciót 
létrehozó pártok úgy akarnak eleget tenni a 
SIIJ felszámolásáról szóló brüsszeli elvárás-
nak, hogy a bírák és az ügyészek dossziéi ne 
kerüljenek vissza a DNA-hoz. 

A SIIJ felszámolását célzó tervezet kor-
mányzati törvénykezdeményezésként kerül a 
bukaresti parlament elé. (MTI)

Évtizedekig tartó  
gazdasági huzavona  

A sajtónak továbbított nyilatko-
zatában a képviselő elismeri, hogy 
a létesítendő vízgyűjtő erdős terüle-
tet foglal el, és a patakokban védett 
fajok élnek, amiért Natura 2000 ter-
mészetvédelmi terület lett, ugyan-
akkor a jelenlegi energiaválságban 
Romániának szüksége van olcsó 
zöldenergia-forrásra, amelyet a vízi 
erőmű üzembe helyezésével lehet 
majd kitermelni. A törvénytervezet-
tel egy védett felületet hoznának 
létre a vízgyűjtő és a Natura 2000 
természetvédelmi terület között. A 
kezdeményezők azt szeretnék, hogy 
mindezt figyelembe véve találjanak 
megfelelő megoldást a munkálatok 
befejezésére és a vízi erőmű mű-
ködtetésére – áll többek között a 
nyilatkozatban.  

2017-ben elfogadtak egy kor-
mányhatározatot, amely lehetővé 
tette, hogy a vízgyűjtő területét fel-
mérjék, kisajátítsák és állami terü-
letként telekeljék. A kártérítés 
összegét is megállapították. Marius 
Lircă polgármester lapunknak el-
mondta, hogy két évvel ezelőtt hoz-
záfogtak a szóban forgó terület 
kataszterezéséhez, de finanszírozás 
hiánya miatt abbamaradtak a mun-
kálatok. Az országos kataszterezési 
program kapcsán az idén elkészült 
a parcellák felmérése, nemcsak a lé-

tesítendő tó medrében, hanem a 
környéken is. Egy, legtöbb két 
héten belül a kataszteri térképeket 
benyújtják a megyei kataszteri és 
ingatlan-nyilvántartó hivatalba, 
hogy ennek alapján elindítsák a ki-
sajátítási folyamatot és kifizessék a 
területtulajdonosoknak a kártérítést. 
Tizenhét magánszemély és a román 
állam is érintett ez ügyben. Majd 
meghirdethetik a versenytárgyalást 
a 130 hektárnyi erdő kitermelésére.  

Mint ismeretes, a terveket a rend-
szerváltás előtt készítették, 1987-től 
finanszírozzák a gátépítést, 1989-
ben hozták létre az építőtelepet és a 
kolóniákat, 1991-ben fogtak hozzá 
a munkához. Két kolóniában közel 
1000 munkás dolgozott a völgy 
megtisztításán – 50 hektár erdőt ir-
tottak ki –, 65 méter magas gátat 
emeltek (a tervek szerint ez 105 
méter lett volna), illetve nyolc pata-
kot egybefogó – a vízválasztók alatt 
összesen 16 km hosszú alagutat fúr-
tak (sz.m.: 22 km-t terveztek), és 
megépítették Ratosnya határában 
(Borzián) az áramfejlesztő egységet 
és egy transzformátor-állomást. A 
munkálatokkal időnként leálltak, 
ugyanis többször cserélt gazdát a lé-
tesítmény: tartozott már az energe-
tikai, az ipari és a környezetvédelmi 
minisztérium hatáskörébe, illetve 
sokáig finanszírozás nélkül maradt 
az építkezés. A beruházás főkivite-
lezője, a Hidroelectrica Rt. a ka-

tasztrofális szerződések miatt 
2012–2016 között felszámolás alá 
került. Az átszervezés után a gazda-
sági egység vezetőtanácsa úgy dön-
tött, hogy 2016–2020 között 1,2 
milliárd eurót fektet be a be nem fe-
jezett létesítményekbe. Eddig a ra-
tosnyai gát megépítésébe mintegy 
200 millió eurót fektettek be. Az 
áramfejlesztő egység évente 35,2 
megawatt áramot termelne. A gát-
nak árvízvédelmi szerepe is van, il-
letve innen szabályozhatják a 
Maros Ratosnya alatti szakaszának 
vízhozamát. Az eredeti elképzelés 
szerint egy fővezetéken keresztül 
innen látták volna el Marosvásár-
helyt ivóvízzel. Tekintettel arra, 
hogy az EU zöldegyezményébe 
foglaltak alapján 2030-ig az 1990-
es értékekhez viszonyítva 40%-kal 
csökkenteni kell a tagországok 
szén-dioxid-kibocsátását, ehhez a 
karbonalapú energiaforrásokat más 
környezetkímélővel helyettesíte-
nék, újra szóba jött az elkezdett, de 
be nem fejezett vízi erőművek be-
fejezése. Nemcsak a ratosnyai, 
hanem más három (az egyik a Zsil 
völgyében van) hasonló vízi erőmű-
vet is befejeznének az elkövetke-
zendő időszakban. A Hidroelectrica 
Rt. tervei szerint kb. 5 millió euró 
kell ahhoz, hogy a jelenlegi 65 mé-
teres gát mögött felgyűjtsék a mint-
egy 10 millió köbméter vizet, és 
ezzel elindíthatnák a termelést az 

áramfejlesztő egységnél. A követ-
kező lépésben az említett patakok-
ból is elvezetnék a vizet az 
áramfejlesztőhöz, és ha szükséges, 
újabb 40 méterrel emelnék meg a 
gátat, így elérnék az eredetileg ter-
vezett magasságot.  
Precedenst teremtő intézkedés  

A WWF Románia (Természetvé-
delmi Világalap) szerint a tervezett 
gát a természeti sokféleséget (bio-
diverzitást) óvó három Natura 2000 
természetvédelmi területet – a Ke-
lemen–Görgényi-havasok, a Felső-
Maros-szoros és a Kelemen- 
havasok – továbbá hét olyan pata-
kot – Ratosnya, Bisztra, Kis- és 
Nagy-Galonya, Visa, Fenyő (Brad), 
Ilva – érint, amelyek az Európában 
védett fajnak nyilvánított dunai ga-
lóca élőhelyei. A környezetvédő 
szervezet szerint nemcsak az igen 
értékes halfaj ívóhelyét veszélyez-
teti a beruházás, hanem a jelenlegi 
alacsony vízhozamok miatt gyakor-
latilag eltűnne a Kis- és Nagy-Ga-
lonya, a Visa, a Tihu, az Ilva, a Brad 
és a Bisztra-patak. Az alacsony víz-
állás miatt a galócák nem tudnak 
felúszni az ívóhelyükre, a gyakori, 
özönvízszerű esőzések felkavarják 
a vizet, a sáros hordalék pedig ki-
mossa az ikrákat, így komoly ve-
szély fenyegeti a védett halat.  

A Hidroelectrica Rt. 1990-ben 
kapta meg a mindössze kétoldalas 
környezetvédelmi engedélyt, 
amelynek alapján hozzáfogott a 
munkálatokhoz. Ebben nem szere-
peltek környezetkímélő feltételek. 
A gát területét az időközben meg-
változott környezetvédelmi feltéte-
lek szerint a biodiverzitás 
megőrzéséért 2007-ben nyilvánítot-
ták természetvédelmi területté. 
Azóta az új feltételeknek megfele-
lően újabb engedélyt kellett volna 
kiváltani, de ezt elmulasztották.  
Ştefănescu Dănuţ, a Maros Me-

gyei Környezetvédelmi Ügynökség 
főfelügyelője lapunknak elmondta, 
hogy a Hidroelectrica Rt. múlt 
héten (február 7-13.) kérte az 
ügynökséget, hogy bocsássa ki a 
környezetvédelmi engedélyt (acord 
de mediu) a munkálatok befejezé-
sére, és engedélyezze, hogy 170 
hektár területet vegyenek ki végleg 
az erdészeti alapból; ebből 137 hek-
tárt kellene kiirtani, ugyanis ennyi 
kerül víz alá, miután feltöltik a te-
rületet. A felügyelő hozzátette: az 
említett területet 1990-ben már 

megtisztították, így gyakorlatilag a 
30 éve megnőtt bokrokat, fiatal 
fákat kell kitermelni. A környezet-
védelmi engedély kibocsátásáért a 
Hidroelectrica Rt. a szakminiszté-
rium által engedélyezett (akkredi-
tált) cégek által fel kell mérje a 
szóban forgó terület környezeti sok-
féleségét, és el kell készítse a hatás-
tanulmányt, amelyet közvitára kell 
bocsátani. A két tanulmány eredmé-
nyétől függően kizárólag kormány-
határozattal lehet kivenni a területet 
az erdőgazdálkodási alapból, és 
csak ezután lehet újra kitakarítani a 
területet, amely ettől még védett 
övezet marad. A szóban forgó tör-
vénytervezet, amelyet a PSD-s kép-
viselők egy csoportja benyújtott a 
parlamenthez, magába foglalja azt 
is, hogy a ratosnyaihoz hasonló – 
természetvédelmi területen levő, el-
kezdett, de be nem fejezett hidro-
technikai beruházások esetén – a 
munkálatok befejezéséért szüntes-
sék meg a védettséget. Mindenkép-
pen a tanulmányok alapján lehet 
arról dönteni, hogy megszüntetik-e 
a védettséget vagy sem. Abban az 
esetben, ha mégis szűkítenék a vé-
delmi zónát, a tanulmányoknak tar-
talmazniuk kell azokat az 
intézkedéseket, amelyekkel meg-
őrizhető a biodiverzitás – mondta a 
környezetvédelmi ügynökség veze-
tője, hozzátéve, hogy az említett fo-
lyamat akár két évig is elhúzódhat.  

Az ügy precedenst teremthet, 
ugyanis a WWF tudomása szerint 
jelenleg Romániában több mint 500 
kisebb teljesítményű vízi erőmű 
szerepel a nyilvántartásban (már 
különböző kivitelezési fázisban – 
tervezés, építkezés, működés – van-
nak), ezek negyede természetvé-
delmi területeken található. Marius 
Lircă polgármester szerint a víz-
gyűjtő fellendíti majd a turizmust a 
környéken. Egy építkezést, amelyet 
1989-ben már elkezdtek, be kell fe-
jezni. Jóval ezután nyilvánították 
természetvédelmi területté a zónát, 
és ilyenkor figyelembe kellett volna 
venni azt is, hogy tervben van a gát 
megépítése. „Ha benyújtottak a par-
lamenthez egy olyan törvényterve-
zetet, amelynek célja az építkezés 
befejezése, akkor remélem, hogy 
minél hamarabb végére járunk, és a 
létesítményt a község érdekében tu-
risztikai céllal is kihasználhatjuk” – 
erősítette meg a polgármester azt, 
hogy támogatja a politikai kezde-
ményezést. 

Fotó: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)

Elfogadta a kormány  
a különleges ügyészi részleg felszámolásáról szóló tervezetet

Környezetvédelmi paradoxon
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Vasárnap délben rövid ünnepséggel em-
lékeztek a szentgericeiek Jakab Elekre a 
faluközpontban álló szobor előtt. 

 Jakab Elek pontosan 125 éve adta vissza lelkét 
a Teremtőnek, de azóta első alkalommal hajtottak 
fejet a tiszteletére létrehozott emlékparkban és 
szobránál. Az ezen a helyen állott Jakab Elek Kul-
túrotthon felavatásakor, 1926-ban Ferencz József 
unitárius püspök azt mondta: adósok maradtak 
Jakab nagy nevének és boldog emlékezetének, 
míg dr. Gál Kelemen történész, falustárs akkor 
olyan emberként méltatta Jakabot: nincs hozzá 
hasonló, aki a több száz éves unitarianizmus 
során egyháztörténeti kutatásaival, közreadott ta-
nulmányaival, munkáival oly halhatatlan értéke-
ket szerzett volna, mint ő – hangzott el a 
vasárnapi megemlékezésen. 

 Jakab Elek (Szentgerice, 1820. február 13. – 
Budapest, 1897. július 22.) történész, művelő-
déstörténész, levéltáros, jogász, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes, a Román Akadémia 

tiszteletbeli tagja volt. A tudós és 1848–49-es 
szabadságharcos, valamint a szabadságharcban 
részt vett 59 szentgericei honvéd (és az őket el-
kísérő unitárius nagyharang) tiszteletére tavaly 
ősszel avattak mellszobrot, illetve emlékfalat a 
nyárádmenti településen. Erdély és az erdélyi 
magyarság kiemelkedő személyisége előtt haj-
tott fejet, őrá emlékezett vasárnap a faluközös-
ség. „Legyünk méltók ahhoz, hogy az ő 
örökségét megtartsuk és továbbadjuk” – intette 
a közösség tagjait Varró Bodoczi Barna unitárius 
lelkész, aki szerint az itt álló emlékmű figyel-
meztet arra, hogy amint Jakabnak, „nekünk is 
kötelességünk van bátran menni az élet harcme-
zejére, küzdeni, kiállni, helytállni családunkért, 
egyházainkért, közösségünkért, szeretteinkért”. 
A szavalatokkal és himuszokkal gazdagított em-
lékezés keretében koszorút helyeztek el Jakab 
Elek mellszobránál, majd Batizán Attila refor-
mátus lelkész mondott ároni áldást az ünneplő fa-
luközösségre. (GRL)
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Zs ösvényeit gyakran szegélyezik 
apró, színes kövek. Utat muta-
tók, új erőt adók, elkerülhetet-

lenek. Találkozások egymásba szilárduló, 
megérinthető, megőrizhető pillanatai, ame-
lyeket jó lélekzsebbe tenni, mindegyre elő-
venni. A sötét ruhás, törékeny asszonnyal 
töltött időt is ilyen varázskavicsként raktá-
rozta el Zs. Legújabb kincseként persze 
nekem is megmutatta múlt pénteki találkozá-
sunkkor. 

– A saját ünnepeim, évfordulóim mintha 
valahogy élesebben, elevenebben érzékeltet-
nék a fizikai valóságomból eltávozottak hiá-
nyát, különösen az édesanyámét – kezdett 
bele a nemrég történtekbe. – A születésna-
pom után pár nappal, egész pontosan ma 
délben kaptam azt a váratlan ajándékot, 
amit most neked elmesélek, „kicsomagolok”. 
A főtéren volt elintéznivalóm, dolgom végez-
tével ott várakoztam az autóbuszra. Nem 
böngésztem a menetrendes táblát, az utóbbi 
időben ugyanis többször tapasztaltam, hogy 
a jelzettnél később vagy – rosszabb esetben 
– korábban jön a járat, végeláthatatlan 
ácsorgásra ítélve a megállóba percre ponto-
san érkezőket. Az ilyesmit jobb nem tudni 
előre. Egymás után kanyarodtak be a város-
központba a vadonatúj járművek, végignéz-
tem pár jegyellenőrös „akciót”. Ingyenes 
utazásra jogosító bérlet hiányában leszállí-
tott diákok és néhány hosszú szoknyás potya-

utas színesítette az elszánt kontrollnő és 
megtermett kollégái munkaprogramját. 
Aztán végre az én buszom is befutott. Alig-
hogy felkapaszkodtam és helyet foglaltam, 
egy bársonyos hangú, feketébe öltözött, idős 
hölgy állt meg mellet-
tem. Arról érdeklődött, 
hogy a Papiu iskola felé 
megy-e a busz. Meg-
nyugtattam, hogy pon-
tosan arra, közben a belső székre húzódtam 
– a széles vállam miatt rendszerint kívül ülök 
–, hogy neki is jusson hely. „Köszönöm, ked-
vesem”, simogatott meg újra a hang. Nem 
vagyok az az idegenekkel ismerkedő típus, 
közszállítási eszközökön pláné nem szoktam 
barátkozni. Most azonban valami arra kész-
tetett, hogy szóba elegyedjek ezzel a jóságot, 
tisztaságot árasztó asszonnyal. Az ellenőrök 
a mi buszunkat is hosszú percekig a megál-
lóban tartották, így bőven jutott időnk a be-
szélgetésre. 

– A betegek világnapja alkalmából tartott 
szentmisén voltam – mondta útitársam, ami-
kor, mint régi ismerőst, arról kérdeztem, 
honnan jön és merre tart. – Olyan szépen be-
szélt a plébános úr, megnyugodott tőle a lel-
kem. Tudja, kedvesem, néhány hete költözött 
a drága férjem az égiekhez. 58 évet éltünk le 

együtt, nem csoda, hogy nem megy könnyen 
az elengedés. A közös időnk a nehézségek 
mellett is végtelenül boldog volt, és most úgy 
érzem magam, mint egy szárnyaszegett 
madár.  

Legszívesebben el-
mondtam volna neki, 
hogy én sok éve harco-
lok ugyanezzel az ér-
zéssel. Egy 

átvirrasztott éjszaka végén kezdődött ez a 
küzdelem, a hajnalt megelőző időtlenség pil-
lanatában, miután édesanyám utolsó szavai 
elértek hozzám. „Én is” – súgta szeretetem 
sokadik, kétségbeesett megvallására, aztán 
lassan lehunyta a szemét. Alig látható „har-
matcsepp” gördült végig az arcán, miközben 
hangtalanul indult a rég nem látottak világa 
felé. Rengetegszer visszaforgattam már ma-
gamban ezt a „filmet”, amikor fogytán volt 
az erőm, és mindig tudtam belőle töltekezni. 
Szerettem volna ezt jó tanácsként elmesélni 
ennek a légiesen törékeny, keresztjét hősie-
sen hordozó teremtésnek, akit megmagyaráz-
hatatlanul közelinek éreztem magamhoz, de 
inkább csak hallgattam az egymáshoz simuló 
gyöngyházszínű szavakat. 

– Másfél évtizede költöztünk a városba, 
miután a lányunk itt alapított családot. Négy 

gyönyörű unokánk született, szükségük volt 
a segítségünkre a fiataloknak. Nagykároly-
ból jöttünk, ott minden fű, virág ismert min-
ket. Időbe telt, mire beleszoktunk az itteni 
világba, de a lányomék szeretete adott hozzá 
elég erőt.  

Nemsokára a Papiu iskola utáni megál-
lóhoz értünk. A kedves hölgy még egyszer 
megsimogatott a tekintetével, aztán leszál-
láshoz készülődött. A temetőbe megy – 
mondta, mielőtt elköszönt –, elújságolni 
élete társának a mai délelőtt élményét. Mi-
után leszállt, öntudatlanul is utánanéztem az 
ablakból. Ott állt a megállóban, és mutató-
ujjával puszit küldött felém. Különös meleg-
ség járt át ettől a gesztustól, ha felidézem, 
most is ugyanúgy a hatalmába kerít. Már jó 
ideje hazaértem, amikor eszembe villant, 
hogy édesanyám többször mesélt nekem 
arról, hogyan menekült kislánykorában 
nagymamámmal és a nagynénéimmel – a 
testvéreivel – Nagykárolyon keresztül az 
oroszok elől. Talán ez a térbe rejtett, közös 
pont tette egészen közelivé számomra titok-
zatos útitársamat, talán valami egészen 
más. De nem is ez a legfontosabb. Az együtt 
töltött percek visszaadtak valamit édes-
anyám biztonságot adó jelenlétéből, meleg-
ségéből, és ezért én mindig hálás leszek 
annak a bársonyos hangú, égi üzeneteket 
szárnyaszegetten is átvevő és célba juttató 
„lélekmadárnak”.

Madár kereszttel

Jakab Elekre emlékeztek Szentgericén
Hétfőn még a szerelmet ünnepelte a 

világ, és szerdán már háborúzik? Azért 
a kérdőjel, mert ezen a keddi napon, 
amikor a jegyzetet írom, a média révén 
már képet alkothattam arról, miképpen 
zajlott le a Bálint-nap, azt viszont még 
nem tudhatom, hogy február 16. tény-
leg az Ukrajnát lerohanó, előre beje-
lentett orosz támadás napjává válik-e. 
Nagyon szomorú, illetve kimondottan 
tragikus lenne, ha valóban megvaló-
sulna a politikusok, katonai szakértők, 
hírszerzők meg minden egyéb jól infor-
máltak jóslata, és a nagy medve kato-
nai gépezete és rettenetes hadereje 
alkotta gyűrű összezárulna az ukránok 
körül, hogy összeroppantsa, bekebe-
lezze azt az országot. Könnyen világ-
égés lehetne belőle. De ha nem is 
következik be az, amit Putyinék ellenfe-
lei hetek óta hajtogatnak, és az oroszok 
cáfolnak, mondván, hogy rövidesen 
véget vetnek fenyegető hadgyakorlatuk-
nak, a további világhelyzet bizonyta-
lansága, kilátástalansága, robbané- 
konysága aligha változik. Mi, kisembe-
rek, akik az ilyen nagy horderejű, az 
emberiség sorsát eldönthető kérdé-
sekbe nem szólhatunk bele, talán fel 
sem fogjuk a veszély potenciális nagy-
ságát. Napi gondjaink, a járvány, a 
drágulások, az életünket megnehezítő 
mindenféle rossz, káros jelenség nyo-
mása alatt valahogy kívülállóként fi-
gyeljük a történéseket. Mintha nem 
innen, a szomszédságból törhetne ránk 
is a baj. Ami eleinte regionális össze-
csapásként indulna, de könnyen szétter-
jedhetne az egész földgolyón, nem 
beszélve a tömegpusztító fegyverek vé-
letlen vagy szándékos bevetésének a le-
hetőségéről. Tény, hogy aki teheti, már 
napok óta menekül Ukrajnából, és az 
ország elnöke, aki eddig mérsékelt op-
timizmussal erősítgette, hogy van re-
mény, elkerülhető a háború, mára, a 
feltételezett katonai támadás napjára 
munkaszünetet rendelt el. Fel is zász-
lózzák az országot, ami a véderejét nem 
teszi erősebbé, de talán lelkesíti vala-
mennyire a népet. És akkor mi van? 

Megállíthatja a beinduló úthengert? 
Valahogy hihetetlen ez az egész. Azok 
az emberek, akik egyelőre közvetlenül 
nem érintettek, úgy tekintenek a kiala-
kult szituációra, mint amikor kívülálló-
ként az utcán, piacon, kocsmák körül 
klánok, bunyós csoportok közti csete-
paté, tettlegesség, a verekedés előtti 
színjáték véletlen tanúi lehetnek, és a 
„fogjatok meg, mert megölöm!”-szerű 
kirohanásokon szórakoznak. Csakhogy 
az orosz–ukrán szembenállás, a Kelet 
és Nyugat közti kritikus feszültség nem 
ilyen kültelki, alkoholgőzös cirkusz 
vagy vásári összeröffenés. Ennek belát-
hatatlan következményei lehetnek 
mindannyiunkra.  

Vajon történelmi nappá válik a mai? 
Elhíresül február16.? A kalendáriumot 
lapozgatva kiderült, hogy egyáltalán 
nem semleges, nem is békés böjtelő ha-
vának ez a 24 órája. 1807-ben ezen a 
napon zajlott a híres osztrolenkai 
csata, amelyen Napóleon súlyos csa-
pást mért az orosz seregre. Győzelmét 
a párizsi Arc de Triomphe-on is meg-
örökítették. Furcsa, hogy ugyancsak 
február 16-án, de 1831-ben egy másik 
osztrolenkai csatát is megvívtak. Akkor 
az oroszok a lengyelekkel ütköztek meg 
véres kimenetelű összecsapásban. Per-
sze orosz fölényt hozott a túlerő, de 
végül is Bem tábornok hősies vezetésé-
vel a lengyel had elkerülte a nagyobb 
katasztrófát. Az elnyomott nemzetek 
szabadságáért folytatott harc azonban 
nem érte el célját. Mondhatni, azóta 
sem. Elvégre a világ így 
megyen.„Osztrolenka véres csillaga” 
azonban Petőfinek köszönhetően 
örökre megmaradt a magyarok emlé-
kezetében, hiszen Bem apót, „a sza-
badság régi bajnokát” ő tette 
halhatatlanná Az erdélyi hadsereg 
című versével. Csak remélhetjük, hogy 
ez az idei tizenhatodika nem kerül 
Mars jegyében a jövendő történelem-
könyvekbe. És az ezután következő 
napok sem. Ha nem így alakul, annak 
beláthatatlan lehet majd a böjtje az 
egész emberiségre nézve. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Jakab Eleknek tavaly emeltek szobrot szülőfalujában Fotó: Gligor Róbert László (archív) 



Elmaradt a várt gazdasági 
növekedés 

Jelentős mértékben elma-
radt a várakozásoktól a ta-
valyi gazdasági növekedés, 
amely 5,6 százalék volt a ko-
rábban remélt 7 százalékhoz 
képest – közölte kedden a 
román országos statisztikai 
intézet. 

A statisztikai intézet tavalyi ne-
gyedik negyedévre és egész évre 
vonatkozó gyorsjelentése szerint a 
tavalyi utolsó negyedévben a 
bruttó hazai termék (GDP) 0,5 
százalékkal csökkent a harmadik 
negyedévhez mérten. 

Éves összevetésben a tavalyi 
negyedik negyedévben a nyers 
adatok szerint a román GDP 2,2 
százalékkal volt nagyobb, mint 
2020 azonos időszakában, a szezo-
nális és naptárhatással kiigazított 
érték szerint a bővülés 2,7 száza-
lék volt. 

A statisztikai intézet módosítá-
sokat is végrehajtott, így az első 
három negyedév szezonálisan és 
naptárhatással kiigazított értékét 
az előző negyedévekhez képest 

csökkentette. A módosítások sze-
rint a tavalyi első negyedévben 2 
százalékkal nőtt a román gazda-
ság 2020 utolsó negyedévéhez 
mérten, a második negyedévben 
1,1 százalékos bővülést jegyez-
tek az első negyedévhez viszo-
nyítva, míg a harmadik 
negyedévben 0,1 százalék volt a 
bővülés a második negyedévhez 
képest. 

A kormány az első féléves ada-
tok után 7 százalékos gazdasági 
növekedésre számított, de az év 
második felében a növekedést las-
sította a koronavírus-járvány ötö-
dik hulláma, amely Romániában 
már szeptembertől szükségessé 
tette a korlátozó intézkedések 
visszavezetését. A jegybank tavaly 
év végén figyelmeztetett, hogy az 
utolsó negyedévben lassult a nö-
vekedés, de így is például az Eu-
rópai Bizottság 6,3 százalékos 
növekedésre számított a 2021. 
évre. 

A kormány az idén 4,6 százalé-
kos gazdasági növekedést remél.

Januárban 8,5 százalékkal 
csökkent a román jármű-
gyártás a tavalyi év első hó-
napjához mérten – adta  
hírül kedden a Ziarul Finan-
ciar című gazdasági újság 
elektronikus kiadásában. 

Az idei év első hónapjában a 
két román járműgyártó, a fran-
cia Renault tulajdonában levő 
Dacia és az amerikai Ford ösz-
szesen 35 171 járművet gyártott 
a tavalyi év első hónapjában 
jegyzett 38 431 járműhöz ké-
pest, ami 8,5 százalékos csökke-
nés. Ebből 15 816 járművet a 
Dacia állított elő, 19 355-öt a 
Ford. Az újság felhívta a figyel-
met arra, hogy először sikerült a 
Fordnak több járművet össze-
szerelnie a romániai üzemében, 
mint a Daciának.  

A román autógyártók egyesüle-
tének adatai szerint tavaly január-
ban is csaknem 11 százalékos 
csökkenést jegyeztek fel a jár- 
műgyártásban, hiszen 2020 első 
hónapjában még 43 043 járművet 
szerelt össze a Dacia és a Ford. Ez 
azt jelenti, hogy a két évvel ez-
előtti adatokhoz képest 18 száza-
lékkal esett vissza a romániai 
járműgyártás. Mindkét gyártót 
sújtja az elektromos félvezetők 
globális hiánya. Ennek ellenére a 
Ziarul Financiar szerint a Ford ro-
mániai üzemének januárban sike-
rült folyamatosan működnie, míg 
a Dacia egyes napokon leállásra 
kényszerült. 

Tavaly a két gyártó összesen 
420 755 járművet állított elő, 4 
százalékkal kevesebbet, mint 
2020-ban. (MTI)

   6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ GAZDASÁG _____________________________________________ 2022. február 16., szerda 

A félvezetőipar globális forgalma 2021-ben 
555,9 milliárd dollár volt, ami minden idők 
legmagasabb éves forgalma, és 26,2 százalé-
kos növekedést jelent a 2020-as 440,4 milli-
árd dolláros forgalomhoz képest – közölte a 
Félvezetőipari Szövetség (SIA) hétfői közle-
ményében. 

Az iparág 2021-ben rekordmennyiségű, 1,15 billió 
félvezetőegységet szállított le, mivel a chipgyártó vál-
lalatok a globális chiphiány közepette a nagy kereslet 
kielégítésére fokozták a termelést. 

A 2021. decemberi globális értékesítés 50,9 milliárd 
dollár volt, ami 28,3 százalékos növekedés a 2020. de-
cemberi összértékhez képest, és 1,5 százalékkal több a 
2021. novemberi összértéknél. A negyedik negyedévi 
152,6 milliárd dolláros értékesítés 28,3 százalékkal több 
volt, mint a 2020 negyedik negyedévi összesítés, és 4,9 
százalékkal több a 2021. harmadik negyedévinél. 

„2021-ben, a folyamatos globális chiphiány köze-
pette a félvezetőgyártó vállalatok jelentősen, példátlan 
szintre emelték a termelést, hogy kielégítsék a tartósan 
magas keresletet, ami rekordszintű chipeladásokat és 
szállított darabszámot eredményezett” – mondta John 
Neuffer, a SIA elnöke és vezérigazgatója. „A félveze-
tőgyártás iránti kereslet az előrejelzések szerint az el-
következő években jelentősen megnő, mivel a chipek 
még nagyobb mértékben épülnek be a jelen és a jövő 
alapvető technológiáiba” – tette hozzá. 

A vezérigazgató véleménye szerint annak érdeké-
ben, hogy a félvezetőgyártás és az innováció hosszú 
távon Amerikában maradjon, az amerikai kormánynak 
a versenyképességi törvény részeként minél hamarabb 
gondoskodnia kellene a félvezető-kutatási, -tervezési 
és -gyártási beruházások növeléséről. 

Regionális alapon az amerikai kontinens piacára irá-
nyuló értékesítés nőtt a legnagyobb mértékben, 27,4 
százalékkal 2021-ben. Kína továbbra is a félvezetők 
legnagyobb egyedi piaca maradt, az ottani értékesítés 
2021-ben 192,5 milliárd dollárt tett ki, ami 27,1 szá-
zalékos növekedés. Európában 27,3 százalékos volt az 
emelkedés, az ázsiai csendes-óceáni térségben/egyéb 
piacokon 25,9 százalékos, míg Japánban 19,8 száza-
lékkal nőtt az éves értékesítés tavaly. 

A 2021. december havi eladások 2021 novemberé-
hez képest Amerikában 5,2 százalékkal nőttek, Kíná-
ban 0,8 százalékkal, Európában 0,3 százalékkal, 
valamint az ázsai-csendes-óceáni és egyéb térségben 
0,1 százalékkal, Japánban azonban enyhén, 0,3 száza-
lékkal csökkentek. 

Több félvezető termékszegmens is kiemelkedett 
2021-ben. Az analóg, a járművekben, fogyasztási cik-
kekben és számítógépekben általánosan használt fél-
vezetők fajtája a legnagyobb, 33,1 százalékos éves 
növekedési ütemmel 2021-ben 74 milliárd dolláros 
forgalmat ért el. 

A logikai és a memória-áramkörök voltak a legna-
gyobb árbevételű félvezető-kategóriák 2021-ben, 
154,8 milliárd dollár és 153,8 milliárd dollár forgalom-
mal. A logikai termékek éves értékesítése 30,8 száza-
lékkal nőtt 2020-hoz képest, míg a memóriatermékek 
értékesítése 30,9 százalékkal emelkedett. A mikrochi-
pek – a mikroprocesszorokat is magában foglaló kate-
gória – értékesítése 15,1 százalékkal, 80,2 milliárd 
dollárra nőtt 2021-ben. Az összes nem memóriatermék 
együttes értékesítése 24,5 százalékkal nőtt 2021-ben. 
Az autóipari chipek értékesítése 34,3 százalékkal nőtt 
az előző évhez képest, és rekordmagas, 26,4 milliárd 
dollárra emelkedett. (MTI)

Rekordot döntött a félvezetőipar  
világpiaci forgalma tavaly

A földgáz, az étolaj, a burgonya  
és az üzemanyag drágult a legnagyobb mértékben 

A földgáz, az étolaj, a burgonya és az üzem-
anyag drágult a legnagyobb mértékben az el-
múlt egy évben, míg az előző hónaphoz 
viszonyítva januárban a légi szállítási szolgál-
tatások díja, a földgáz és hőenergia ára emel-
kedett a leginkább – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett 
adataiból. 

Ezek szerint 2021 januárja és 2022 januárja között 
a földgáz 60,99, az étolaj 25,76, a burgonya 25,67, míg 
az üzemanyag 24,45 százalékkal drágult.  

Tavaly januárhoz mérten az élelmiszerek közül a 
burgonyán és az étolajon kívül a legnagyobb mérték-
ben a szalonna és a zsír (+23,47), illetve a kukoricaliszt 
(+17,02%) drágult.  

Decemberhez képest 2022 januárjában átlagban 1,15 
százalékkal nőtt az élelmiszerek ára. 3,15 százalékkal 
drágult a búzaliszt, 3,08 százalékkal a pékipari termé-
kek, 2,99 százalékkal a kukoricaliszt ára. Árcsökkenést 
csupán a citrusfélék és más déligyümölcsök esetében 
regisztráltak, 1,09 százalékosat.  A nem élelmiszer jel-
legű termékek közül a földgázon és az üzemanyagokon 

kívül a hőenergia drágult a legjelentősebben 2021 ja-
nuárjához viszonyítva, 21,58 százalékkal. Az INS sze-
rint a villamos energia ára 2,16 százalékkal csökkent 
az említett időszakban.  

2021 decemberéhez mérten idén januárban a földgáz 
ára 6,22%-kal, a hőenergia ára 6,39%-kal, az üzem-
anyagoké 3,59%-kal drágult. Egy hónap alatt átlagban 
1,73%-kal drágultak meg a nem élelmiszer jellegű ter-
mékek.  

Egy év alatt a postai szolgáltatások díja 22,51 szá-
zalékkal nőtt, a víz- és csatornázási díjak pedig 12 szá-
zalékkal emelkedtek.  

A legnagyobb mértékben, 19,86 százalékkal, a légi 
szállítási szolgáltatások díja nőtt egy hónap alatt, míg 
a víz- és csatornázási díjak 4,37 százalékkal drágultak. 
Átlagban 1,37 százalékos növekedés következett be a 
szolgáltatások árában egy hónap alatt.  

Az INS hétfői közlése értelmében a decemberi 8,19 
százalékról 8,35 százalékra nőtt az éves infláció 2022 
januárjában. A nem élelmiszertermékek 10,18 száza-
lékkal, az élelmiszerek 7,24 százalékkal, a szolgálta-
tások pedig 5,66 százalékkal drágultak. (Agerpres)

A romániai kis- és középvállalkozások (kkv) 
harmada leépítésre, négyötöde pedig ár-
emelésre készül a magas energiaszámlák 
miatt – közölte kedden Florin Jianu, a romá-
niai kkv-k országos tanácsának (CNIPMMR) 
elnöke. 

Az érdekképviseleti szervezet által február első fe-
lében, 2260 vállalkozó bevonásával készült felmérés 
válaszadóinak fele mondta azt, hogy villanyszámlája 
50 százalékkal emelkedett, 33 százalékuké megduplá-
zódott, 15 százalékuk pedig azt állította, hogy több 
mint háromszor annyit kell fizetnie a villamos energiá-
ért, mint korábban. A gázszámla a megkérdezettek 37 
százalékánál másfélszeresére, 29 százalékuknál kétsze-
resére, 20 százalékuknál több mint háromszorosára 
emelkedett. 

Az Agerpres hírügynökség által ismertetett felmé-
résből kiderült, hogy a magas energiaszámlák miatt a 
kkv-k 76 százaléka kénytelen elhalasztani a tervezett 
beruházásokat, fele pedig csökkenti tevékenységét. A 
megkérdezettek 34 százaléka készül egyes alkalmazot-
tak elbocsátására, 8 százaléka pedig várhatóan végleg 
bezár. 

Arra a kérdésre, hogy tervezik-e termékeik, szolgál-
tatásainak árának emelését, a kkv-k 17 százaléka je-

lezte, hogy több mint 30 százalékos, 42 százaléka 10-
30 százalékos, 19 százaléka pedig 10 százalék alatti ár-
emelést tervez, alig 20 százalékuk nem tervez 
áremelést. 

„A piac aligha fogad el ekkora áremeléseket, úgy-
hogy a hazai termelés csökkenni fog, többet fogunk 
importálni, ez pedig inflációhoz, a vásárlóerő csökke-
néséhez vezet, a pénz pedig kiáramlik az országból. 
Két év világjárvány után a lakosság most nem enged-
heti meg magának a drágulásokat. Egymillió ember 
volt kényszerszabadságon, a lakosság leszegényedett, 
a gazdaság meggyengült. Meg kell vizsgálnunk, hova 
megy a pénz, amit az energiaszámlákra költünk, a spe-
kulánsokat pedig, azokat a társaságokat, amelyek ebből 
profitálnak, 90 százalékos adóval kellene sújtani” – vé-
lekedett Jianu. 

A CNIPMMR elnöke elmondta: az energia drágu-
lása nem csupán egyes ágazatokat sújt, hanem a  
kkv-k csaknem 99 százalékát. A vállalkozók 80 száza-
léka szerint szükség van az energetikai piac teljes ér-
tékesítési láncának szabályozására, a jutalék 
korlátozására oly módon, hogy ne haladhassa meg a 
10-15 százalékot. Ugyanakkor a kkv-k sürgős állami 
támogatást szeretnének kapni saját energiaforrások, 
például napelemek felszereléséhez. (MTI)

A kkv-k harmada leépítésre készül  
a magas energiaárak miatt

8,5 százalékkal csökkent  
a román járműgyártás

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond



Egyre több hír jelenik meg a 
mesterséges intelligencia szé-
les körű felhasználásáról. Bár 
még sokan tartanak tőle, ta-
gadhatatlan, hogy fontos sze-
repe lesz a jövőben. Igen, 
számos munkahely meg fog 
szűnni miatta, de ugyanakkor 
újakat is fog teremteni. Ezt 
eddig minden ipari forrada-
lom igazolta. Elég csak  
a gőzgépre gondolni, a meg-
jelenésével megszűnt néhány 
ember munkahelye, viszont 
újakat is teremett. Így lesz ez 
a mesterséges intelligenciá-
val, ami ráadásul nemcsak 
néhány adott szakterület, 
hanem minden ember életét 
megkönnyítheti. Gondoljunk 
csak a teljesen önállóan mű-
ködő okosotthonokra, az ön-
vezető autókra vagy éppen a 
közlekedési lámpákra, hiszen 
a jövőben ez utóbbit is a  
mesterséges intelligencia ve-
zérelheti. 

Egy olyan szoftver, amely egy-
szerre több ezer közlekedési lámpát 
képes irányítani, nagymértékben 
hozzájárulhat ahhoz, hogy meg-
szűnjenek a forgalmi dugók, hiszen 
tudja, hogy mikor kell átváltsa a 
lámpát, és mennyi időre. Így nincs 
álldogálás, és felesleges zöld jelzés 
sincs. Ezáltal pedig nemcsak időt 
nyer mind az autósoknak, mind 
pedig a gyalogosoknak, hanem még 
a környezetet is kíméli, hiszen az 
autók kevesebbet fognak működni, 
így kisebb mennyiségben bocsáta-
nak káros anyagokat a levegőbe. 

A dugók megszüntetése érdeké-
ben már most szimulációkat hasz-
nálnak, de egy Németországban 
készült kutatás már egyből a mes-
terséges intelligenciára bízná a fel-
adatot. A New Atlas szerint a 
Fraunhofer Intézet csúcsminőségű 
kamerákat és radarokat szerelt fel 
Lemgo város forgalmas keresztező-
déseibe. A rendszer számolta a piros 
jelzésnél álló gépjárművek számát, 

az ott töltött időt, illetve azt, hogy 
milyen sebességgel jutottak át az 
adott kereszteződésen. Ezt köve-
tően jött a kísérletezés. Különböző 
jelzésváltási módszereket alkalmaz-
tak és próbálták megtalálni – egy-
ben pedig alkalmazni is – a valós 
idejű forgalomnak valót. 

A legjobb kombináció egyelőre 
10-15 százalékkal tudta növelni az 
áteresztő képességet, de ahogyan a 
mesterséges intelligencia – és min-
den más saját magát fejleszteni 
képes algoritmus esetében – szokott 
lenni, minél több helyre szerelnek 
fel ilyen vagy ehhez hasonló rend-
szert, annál hatékonyabbá válik. A 
terv pedig pont ez, a következő idő-
szakban több németországi város 
kereszteződéseiben fognak felsze-
relni hasonló rendszereket. Közben 
pedig nyomon fogják követni, hogy 
mennyivel lesz jobb a közlekedés. 

Érdekesség, hogy ugyanezt a 
rendszert a gyalogos-átkelőhelyek 
esetében is be fogják vetni. Ebben 
az esetben LiDar radarral fogják 
nyomon követni a gyalogosok se-
bességét. Az a cél, hogy az autós 
forgalom gyorsabban tudjon ha-
ladni, de közben legyen idő kényel-
mesen átkelni az átjárókon is. 
Vagyis ideális esetben ez a két rend-
szertípus egy hálózatot alkot, ami 
egész városrészek vagy akár váro-
sok forgalmát képes figyelni. Ehhez 

azonban még nincs megfelelő kapa-
citás és infrastruktúra sem. Csak re-
ménykedni lehet benne, hogy 
néhány éven belül valósággá válhat 
ez a rendszer, hiszen ebből minden-
kinek csak előnye származna. 
A norvégok is jelentkeztek egy  
1000 km-re képes villanyautóval 

Amióta piacon vannak az elekt-
romos autók, a szkeptikusok azt 
kérdezgetik, hogy mikor lesz képes 
menni 1000 kilométert? Mikor lehet 

majd olyan gyorsan feltölteni, mint 
amennyi idő alatt feltankolunk egy 
belső égésű motorral szerelt autót? 
A második kérdésre már nagyon 
régen megszületett egy frappáns ke-
resztkérdés, mégpedig, hogy meny-
nyi időbe telik megkeresni azt a 
pénzt, amivel feltankoljuk a benzi-
nes vagy dízelautónkat? Ennek fé-
nyében máris teljesen új értelmet 
nyer a töltési idő. Viszont, ha komo-
lyan kell erre a kérdésre válaszolni, 
a válasz úgy hangzik, hogy amint 
megjelennek a szilárd testes akku-
mulátorok. Ezek pedig várhatóan 
2030 környékén fognak beköszön-
teni. Azonban nem szabad elfelej-
teni, hogy az újabb villanyautókat 
már most is 15-20 perc alatt 5-ről 
80%-ra lehet tölteni, ha megfelelő 
oszlopnál „tankolunk”. Ennyi idő 
pedig egy tankoláshoz is kell, főleg, 
ha még vannak előttünk. 

Most azonban az első kérdésen 
van a hangsúly, vagyis azon, hogy 
mikor lesznek képesek az elektro-
mos autók megtenni 1000 kilomé-
tert egyetlen feltöltéssel? A kérdésre 
az a válasz, hogy már most is képe-
sek. Legalábbis elméletben. Láthat-
tuk már a Mercedes EQXX 
koncepcióautót, ami akár 1250 ki-
lométer megtételére is képes. Abból 
persze soha nem lesz szériagyártású 
autó, már csak azért sem, mert any-
nyira drága lenne, hogy nem érné 
meg, viszont egyes részeit minden 
bizonnyal viszont fogjuk látni a 
jövő Mercedeseiben. Most pedig a 
villanyautózás szempontjából világ-
első ország, Norvégia villantott va-
lamit. 

A norvég Fresco cég már több 
mint két éve bejelenttete, hogy a 
Reverie nevű szedánnal szállna be 
az elektromos autók piacára. Ám 

azóta nem sokat hallatott magáról a 
vállalkozás. Most viszont előállt va-
lami mással, ami egyáltalán nem 
úgy néz ki, mint a Reverie tovább-
fejlesztett változata. Az új koncep-
ció neve XL, ami első ránézésre a 
Cybertruckot juttatja az emberek 
eszébe. 

A design – hasonlóan a Tesla 
még meg nem jelent elektromos 
pickupjához – minimalista, az első 
és hátsó lámpákat a manapság na-
gyon divatos fénycsíkkal oldották 

meg. Természetesen szinte biztos, 
hogy ez még nem a végleges forma-
terv. A megjelent sajtóanyag alapján 
az XL-t nyolc ember szállítására is 
alkalmasnak tervezik, és hogyha az 
üléseket lehajtják, akkor egyből egy 
óriási raktér áll a rendelkezésre. 

De ez mind nem olyan érdekes, 
mint az a tény, hogy a kolosszális 
méretek ellenére is 1000 kilométe-
res hatótávot saccolnak neki a nor-
végok, méghozzá szélsőséges 
környezeti tényezők – hideg és szél 
– mellett is. A bejelentést persze ér-
demes fenntartásokkal kezelni, mert 
jelenleg a cég mindössze hat sze-
mélyt foglalkoztat, és sem partner-
cégről, sem az autóra vonatkozó 
műszaki paraméterekről nem tudni 
semmit. Mindössze annyit közölt, 
hogy az előrendeléshez ezer euró 
előleget kell fizetni, amihez további 
99 ezret kell majd hozzácsapni 
akkor, amikor át akarjuk venni az 
autót. Jó kérdés, hogy erre valami-
kor sor kerül-e egyáltalán. Mond-
juk, ha valahol van esélye befutni 
egy villanyautókat gyártó vállalat-
nak, az éppen Norvégia. 
Valóban az elektromos autóé  
a jövő? 

Világviszonylatban csökken a 
belső égésű motorral felszerelt 
autók száma. Ennek egyik oka, 
hogy a döntéshozók egyre komo-
lyabb szabályokat hoznak, ez pedig 
az autógyártóknak egyre nagyobb 
büntetést vagy egyre több fejlesz-
tést jelent. Úgy számítják, hogy az 
Euro 7 kibocsátási norma bevezeté-
sével a kisebb méretű városi autók 
teljesen el fognak tűnni, mert a 
gyártásuk – a büntetések miatt – 
veszteséget fog termelni. Jó néhány 
gyártónál látjuk, hogy a kisebb 

autók utódait egytől egyig elektro-
mosnak tervezik. 

Egy másik ok, ami az elektromos 
autók mellett szól, hogy a világ – a 
jelenlegi ismeretek szerint – néhány 
éven beül eléri azt az éves kőolaj-
kitermelési mennyiséget, amit már 
nem lehet tovább fokozni. Ez pedig 
az elektromos autók malmára hajtja 
a vizet. Közben a villanyautók ára is 
egyre alacsonyabb lesz, így könnye-
dén elképzelhető, hogy 15-20 év 
múlva egy átlagember számára is el-
érhető opció lesz a belső égésű 
motor nélküli gépjármű. Pontosab-
ban már napjainkban is van olyan 
német prémium autógyártó, amely a 
teljesítményt árazza be, vagyis 
ugyanannyiba kerül egy 300 lóerős 
benzines, dízel, hibrid vagy elektro-
mos autó. 

 Arról nem is beszélve, hogy ezek-
nek a szervizköltsége lényegében 
nulla, és a „tankolás” is olcsóbban 
megoldható, sőt ha otthon napelem-
ről tudjuk tölteni az autónkat, akkor 
igazából ingyen közlekedünk. 

Jelen állás szerint úgy néz ki, 
hogy a jövő a villanyautóké, hacsak 
addig ki nem találnak valami még 
jobb alternatívát. Ez akár a hidro-
génhajtás is lehet, főleg a teherau-
tók, hajók és repülőgépek esetében.

A közlekedési lámpák irányításában is jól jöhet 
a mesterséges intelligencia

Nagy-Bodó Szilárd
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Közlekedési lámpa  Forrás: totalcar.hu

Fresco XL  Forrás: Fresco 

 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Elektromos autó  Forrás: villanylap.hu



Marosvásárhelyen január közepén elkezdő-
dött a rendszeres szelektív hulladékgyűjtés. 
Kétnyelvű szórólapok révén tájékoztatták a 
lakosságot a szelektív gyűjtés módozatáról 
és az elszállítási napról, ennek ellenére úgy 
tűnik, sokan nem jutottak szórólaphoz, ezért 
érdeklődnek a gyűjtés módozatáról. 

Az újrahasznosítható hulladék négy típusát gyűjtik 
különböző színű zsákokba: a műanyagot és a fémet 
sárgába, a papírt, kartont kékbe, az üveget zöldbe, a 
biológiailag lebomló hulladékot pedig tetszőleges 
színű zsákba. A Sylevy Salubriserv Kft. ábrája révén 
elevenítjük fel a szabályszerű gyűjtés módját. 

A szelektíven gyűjtött hulladék elszállításának 
jegyzéke utcákra és napokra lebontva elérhető Ma-
rosvásárhely Polgármesteri Hivatalának honlapján. 

A lista alapján a hétfői napokon a November 7. ne-
gyed övezetéből szállítják el a szelektív hulladékot, 
kedden Meggyesfalva, a Bodoni utca, a Kövesdomb 
környéke, szerdán a Cuza Vodă utca, Szabadság 
utca övezete, csütörtökön az Egyesülés negyed, 
pénteken a Somostető és Kornisa negyed környéki 
utcák, szombaton a Tudor, a Budai és a Belvedere 
negyed kerül sorra. A megyeszékhely főterén és a 
környékbeli utcákból kedden és szerdán éjjel szál-
lítják el a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hul-
ladékot tartalmazó zsákokat a Sylevy Salubriserv 
szolgáltató járműveivel. A lakókat arra kérik, he-
lyezzék ki a zsákokat az ütemtervben szereplő napot 
megelőzően. A szelektív gyűjtés nem befolyásolja 
a már megszokott szemételszállítási rendet.  
(Pálosy P.)

A Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének orszá-
gos elnöksége által alapított 
Tudományos Tanács idén ti-
zedik alkalommal írja ki pá-
lyázatát az Apáczai-díj 
elnyerésére. A díjra önálló 
kötetben, elismert tudomá-
nyos szakirányú folyóiratban 
megjelentetett vagy a világ-
hálón közzétett munkák szer-
zői jelentkezhetnek. 

A Tudományos Tanács kétévente 
írja ki az Apáczai-díj pályázatot a 
romániai magyar közoktatásban te-
vékenykedő pedagógusok részére. 
A díj Apáczai Csere János munkás-
ságának állít emléket, és célja a 
közoktatásban dolgozó magyar pe-
dagógusok tudományos tevékeny-
ségének értékelése, ösztönzése, 
népszerűsítése.  

A pályázaton azok a pedagógu-
sok vehetnek részt, akik a közokta-
tásban dolgoznak, vagy onnan 
mentek nyugdíjba, és az oktató-ne-
velő munka mellett tudományos 
kutatást is végeznek. A kétévenként 
kiírt pályázatra az előző díjkiosztó 
– 2020. október – után megjelent 
tudományos munkákkal – szak-
könyvvel (szerzőként vagy fordító-
ként), tankönyvvel, munkafüzettel, 
település- és iskolamonográfiákkal, 
folyóiratban megjelentetett vagy a 
világhálón közzétett tudományos 
munkákkal, illetve rendszeresen 
működtetett tudományos-oktatási 
portállal lehet jelentkezni a termé-
szettudomány, a humán tudomá-
nyok, valamint a pszichopedagógia 

területéről. A Tudományos Tanács 
idén is kategóriánként egy-egy díjat 
oszt ki, de el is tekinthet a díj odaí-
télésétől, amennyiben arra érdemes 
pályamunkát nem nyújtanak be.  

Az Apáczai-díj kisplasztikából, 
sorszámozott oklevélből és pénzju-
talomból áll. 

A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége Tudományos Taná-
csának tájékoztatása szerint 
pályázni egyénileg vagy csoporto-
san lehet. Azok a pedagógusok, 
akik már részesültek Apáczai-díj-
ban, elnyerhetik a díj ezüst, arany 
vagy gyémánt fokozatát. 

Pályázni kizárólag online lehet, 
postázni csak a díjnyertes pálya-
munkák egy példányát szükséges. 
Az internetes Apáczai-díj pályázat-
kezelő elérhető az RMPSZ honlap-
ján. Az elfogadott pályázatot a 
hiánytalanul kitöltött regisztrációs 
felület, a benyújtott tudományos 
munka részletes, de nem több mint 
kétoldalas pdf. formátumú ismerte-
tése, a pályázó magyar nyelven írt 
szakmai önéletrajza, valamint a pá-
lyamunka pdf. változata vagy 
annak élő linkje képezi.  

A pályázatok feltöltésének határ-
ideje: 2022. augusztus 25. 

Az Apáczai-díj pályázati felhí-
vása elérhető a www.rmpsz.ro ol-
dalról, további információk az 
apaczaidij@rmpsz.ro ímélcímen 
igényelhetőek. A beérkezett pálya-
munkák elbírálásáról a Tudomá-
nyos Tanács gondoskodik, és a 
döntésről a megadott elérhetőségen 
értesíti a pályázót. (szer)

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 
tizenhatodik alkalommal hirdeti meg a  
Zöldövezet programot, melynek célja a gyer-
mekek és fiatalok bevonása környezetvé-
delmi projektekbe. A civil szervezetek 
február 24-ig küldhetik el környezetvédelmi 
pályázataikat. 

Az idei kiírással a Védett területek programrészen 
kívül egy új komponens keretében is lehet pályázni. 
A Permakultúra a városi övezetekben programrész 
keretében a fenntartható mezőgazdaság fejlesztését tá-
mogatják a városokban és környékükön, a közösségek 
bevonásával. A Védett területek komponens esetében 

olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek 
célul tűzik ki a romániai védett területek nép-
szerűsítését, és amelyek a civil szervezetek és 
iskolák, valamint a helyi közösségek bevoná-
sával növelik azok elfogadottságát a helyi kö-
zösségek körében. A Permakultúra a városi 
övezetekben komponensen belül azok a pro-
jektek támogathatók, amelyek a permakultúra 
alapelveinek megfelelően támogatják azokat 
a kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak 
a fenntartható mezőgazdasági projektek meg-
valósításához a helyi közösségek bevonásával 
a városokban és azok környékén. A városi per-
makultúra programrészben kiválasztott pro-
jektek egyenként legfeljebb 50.000 lej 
támogatásban részesülhetnek, míg a védett te-
rületek komponensben nyújtott támogatás leg-
több 35.000 lej lehet projektenként.  

A programról további részletek a www.spa-
tiiverzi.org.ro a www.molromania.ro, illetve 
www.repf.ro honlapokon találhatók – tájékoz-
tatott a Polgár-Társ Alapítvány részéről  
Kovács Erzsébet programmenedzser, valamint 
Felméri Erzsébet, a MOL Romania PR-koor-
dinátora. (pálosy)
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Projektek gyerekeknek és fiataloknak 
Zöldövezet program

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Pályázati felhívás pedagógusoknak 
Apáczai-díj – 10. kiírás

Március 8–12. között kerül 
sor Balavásáron a 26. nem-
zetközi borversenyre, majd 
egy héttel később, március 
17–20. között Dicsőszent-
mártonban 42. alkalommal 
tartják meg a Szent Márton 
Borlovagrend által szervezett 
borversenyt. 

A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti 
Társulás és a Kisküküllő Borlovag-
rend közös szervezésében kerül 
megrendezésre a 26. nemzetközi 
borverseny Balavásáron március 
8–12. között a Romantik vendég-
lőben. A program szerint március 
8–9-én lehet leadni a bormintákat 
a balavásári Romantik vendéglő-
ben. Március 10-én a borok bírá-
lata, 11-én a pontozások 
feldolgozása, diplomák kitöltése 
lesz, 12-én 10 órától pedig az ün-
nepélyes eredményhirdetésre, díja-
zásra és a díszebédre kerül sor. 
Egy borminta 3 db 0,7 l-es duga-

szolt és felcímkézett palackból áll. 
A címkén fel kell tüntetni a bor 
származási helyét, a jeligét, évjá-
ratát, fajtáját (és hogy száraz, fél-
száraz vagy édes bor-e). Egy minta 
benevezési díja 20 lej.  

Érdeklődni a következő telefon-
számokon lehet: Sütő Árpád: 0722-
148-210; Miklós Gyula: 
0741-125-909; Balogh Gyula: 
0745-358-548; Jakab Sándor: 
0743-977-457.  

A Szent Márton Borlovagrend 
március 17–20. között Dicsőszent-
mártonban, a Három Fenyő ven-
déglőben megtartandó borver- 
senyét hasonló feltételekkel szerve-
zik, még visszatérünk rá. A dicső-
szentmártoni borversennyel 
kapcsolatosan bővebb felvilágosí-
tással Orbók Ferenc szolgál a 
0721-093-402-es telefonszámon. 
Az eseményeket a járványügyi elő-
írások betartásával szervezik.  
(pálosy)

Balavásáron és Dicsőszentmártonban 
Márciusi borversenyek

Fotó: Sylevy Salubriserv Kft.

Fotó: Hidi Levente

Szelektív hulladékgyűjtés Marosvásárhelyen  
A magánházaktól már elszállítják
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Egyetlen magyar versenyz  
állt rajthoz hétf n a pekingi olim-
pián. A kanadai apától és magyar 
anyától származó Kozuback Ka-
milla beugróként állhatott rajthoz 
a hódeszkások big air verseny-
számában, miután többen vissza-
léptek. A lehet séget pedig ki is 
használta, hiszen a selejtez ket a 
17. helyen zárta a 30 induló 
közül. A dönt be jutáshoz ez nem 
volt elegend . 

Romániát a bobosok képvisel-

ték ezen a napon. A n i egyes 
bobban Andreea Grecu a kilence-
dik helyr l folytatta az els  két 
menet után, a harmadikban azon-
ban nagyot rontott, így a 12. 
helyre csúszott vissza. Ezen a he-
lyezésen aztán a negyedik menet-
ben sem tudott javítani, így 
maradt az összesítésben a tizen-
kettedik. A férfiak kettesbob szá-
mában az els  két menetet 
rendezték. Romániát Mihai 

entea pilóta és Nicolae Ciprian 

Daroczi fékez  képviselik ebben 
a számban. Az els  menetben a 
12. id t érték el, a második menet 
azonban rosszul sikerült, itt csak 
a 22. id t teljesítették, így össze-
sítésben visszaestek a 18. helyre. 

Rajthoz állt n i gyorskorcso-
lyában Mihaela Hoga  is, aki 
úgy tudott kvótát szerezni, hogy 
Ausztriában él. Mindjárt az 
esélyteleneknek fenntartott els  
párban indult, ahol megel zte 
ugyan argentin ellenfelét, ám az 
utána indulók mind jobb id t tel-
jesítettek, így összesítésben a 
29. helyen végzett a 30 rajtoló 
közül. 

Az amerikai Erin Jackson úgy 
nyert aranyérmet 500 méteres 

gyorskorcsolyában, hogy erede-
tileg ki sem jutott a játékokra, 
miután hibázott az amerikai se-
lejtez  futamon. Részvételét az 
tette lehet vé, hogy Brittany 
Bowe, aki 1000 méteren és 1500-
on is rajthoz állt, lemondott az in-
dulásról a javára. Bowe azt 
mondta, nem érezte volna jól 
magát, ha gyerekkori barátn je 
egyetlen versenyen elkövetett 
egyetlen hiba miatt lemarad az 
olimpiáról. Jackson pedig azt, 
hogy „Hihetetlenül hálás vagyok. 
Brittany fantasztikus ember, és 
tízszer boldogabban utazom Pe-
kingbe, hiszen  is ott lesz mel-
lettem.” Az aranyéremnek így 
együtt örülhettek… 

Az argentínai vb-re készülnek a Maros megyei szektorlabdások
 
Nagy terveket sz nek a régebben 

asztali labdarúgás, még régebben 
gombfoci, ma szektorlabda néven 
ismert sportág Maros megyei játé-
kosai. A nálunk, illetve Magyaror-
szágon rendezett tornákon és 
bajnoki fordulókon folyamatosan 
részt vesznek, most pedig célul t z-
ték ki, hogy eljussanak a Buenos 
Airesben tartandó világbajnokságra 
is. A tervekr l a sportág Európa-baj-
nokával, Varga Ervinnel beszélget-
tünk, aki civilben Csíkfalva 
alpolgármestere. A decemberben 
rendezett Mesterek Tornájának a 
házigazdája is  volt. 
A siker kulcsa a folyamatos 
játék  

„Marosvásárhelyi szektorlabdázó 
társaim klubot alapítottak Energo-
fish néven, amellyel részt veszünk 
a magyarországi bajnokságban. Ki-
emelném Valics Lehel nevét, akinek 
nagyon sokat köszönhetünk ebb l a 

szempontból. Az NB III.-ból indul-
tunk, és úgy jutottunk fel az NB II.-
be, hogy a bajnokságban egyetlen 
alkalommal játszottunk döntetlenre, 
vereségünk nem volt. Az NB I.-b l 
két év után estünk ki. A folyamatos 
játékra szükségünk van, hogy válo-
gatott szinten is helyt tudjunk állni. 
Csapatunkkal szeretnénk részt 
venni az idén Buenos Airesben tar-
tandó világbajnokságon. Reméljük, 
hogy partnerre lelünk a Maros Me-
gyei Tanácsban, és támogatja majd 
egy legalább hatf s sportolói külö-
nítmény vb-részvételét. Természe-
tesen helybéli cégek támogatására 
is számítunk, reméljuk, hogy sike-
rül megvalósítani a tervünket” – 
mondta Varga Ervin, aki augusztus 
7-én K bányán (Budapest X. kerü-
lete) szektorlabda-Európa-bajnok 
lett. 

Hozzátette: legjobbjaik decem-
ber 18-án Csíkfalván mérték össze 
tudásukat a Mesterek Tornáján, 
amelyet a helyi önkormányzat tá-
mogatott. A rendezvény 1994 óta 
szerepel a versenynaptárban, és ele-

inte Marosvásárhely, majd Szováta 
adott otthont az eseménynek, újab-
ban pedig Csíkfalva a vendéglátó. 
Kezdetben a tíz legjobb hazai játé-
kos részvételével tartották meg, id -
vel azonban b vítették a résztvev k 
körét, és anyaországi versenyz k-
nek is nevezési lehet séget biztosí-
tottak. Legutóbb így már 22 játékos 
állt az asztalokhoz, hét klub (Ma-
rosvásárhelyi Energofish, Csíksze-
redai Stickbreakers, Testvériség SE, 
Józsefváros SE, Vasi GE, Döke 
Komló és Tiszavasvári SE) képvi-
seletében.  
A türelem rózsát terem! 

A torna küls  szemlél jeként 
könnyen megállapítható volt, hogy 
a jó játékhoz elengedhetetlen a 
megfelel  összpontosítás és pontos-
ság. „A szektorlabdában, akárcsak a 
sakkban vagy a biliárdban, öt-hat 
lépéssel el re kell gondolkozni. 
Emellett nagy kézügyességre is 
szükség van. A játék mentálisan és 
er nléti szempontból is megviseli a 
sportolókat, ezért nagyon fontos a 
türelem és a figyelem. Egyéniben 
csak magára van utalva az ember, 
csapatban viszont jobban oda kell 
figyelnünk egymásra, mivel ha va-
laki nincs formában, és nem a meg-
felel  döntéseket hozza, azt a társak 
érzékelik a legjobban, és k tudnak 
a megfelel  id ben tanácsot adni” – 
adott betekintést a sportág kulisszá-
iba Varga Ervin. Kijelentette, a já-
tékosok kiváló, már-már családias 
viszonyt ápolnak egymással, emiatt 
– ha tehetné – a legszívesebben ki-
törölné az emlékezetéb l a 2020-as 
idényt, abban a versenyévben 
ugyanis nem igazán tudott talál-
kozni a csapattársakkal. 

A nagyon közeli kapcsolatnak is 
köszönhet  egyébiránt Varga Ervin 
2015-ös világbajnoki címe: a Deb-
recenben megrendezett VII. szek-
torlabda-vb-n a román válogatott 

tagjaként ért fel a csúcsra. A sportág 
történetében el ször sikerült akkor 
az aranyérmet elhódítania a kizáró-
lag magyar nemzetiség , Maros 
megyei játékosokból álló román vá-
logatottnak, amely a Pákai György, 
Mártonfi István, Debreczy István, 
Simon Ferenc, Moldován Károly, 
dr. Havas Péter, Valics Lehel, Varga 
Ervin összetételben vett részt a tor-
nán. 
Pályák, tervek 

A jöv beli terveket illet en a 
csíkfalvi alpolgármester a szektor-
labda minél szélesebb kör  megis-
mertetését említette kiemelt 
feladatként. „A Nemzetközi Szek-
torlabda-szövetség elnöke, Horváth 
Imre mintegy 12 éve indított nép-
szer sít  programjának részeként 
15 pályát készítettünk, amelyeken 
fiatal, tehetséges nyárádmenti kis-
korúak játszottak. Én magam vala-

mikor nyolc-tíz gyerekkel is foglal-
koztam a környéken, közülük ma 
már csak kett  – Komácsik Sándor 
és Zsolt – aktív. Többen külföldön 
dolgoznak, és azt ígérték, hogy ami-
kor hazakerülnek, újrakezdik a 
gombfocit. Jó viszonyt ápolok a 
helyi testnevel  tanárral, és remé-
lem, a tavasz folyamán közös er -
vel sikerül új játékosokat 
toboroznunk Csíkfalván. Sajnos 
más településeken nem igazán volt, 
aki elmagyarázza a szabályokat a 
gyerekeknek, így id vel azokat az 
asztalokat, amelyeket már nem 
használtak ki kell képpen, vissza-
szereztük, és közülük kett t az ígé-
retes tehetségnek tekintett 
kolozsvári Krejcsik Péternek adtam 
át azzal a nem titkolt reménnyel, 
hogy lesznek náluk is olyanok, akik 
kedvet kapnak szektorlabdázni” – 
mondta el Varga Ervin. 

Kozuback Kamilla a n i hódeszkások big air versenyszámának selejtez jében a pekingi téli 
olimpián a Big Air Soukang sportközpontban 2022. február 14-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás 

Varga Ervin lövéshez készül dik. Fotók: Czimbalmos Ferenc-Attila 

Eredményjelz  
* 1. liga, 26. forduló: Botosáni FC – Academica 

Clinceni 2-0, CSU Craiova – Universitatea 1948 
Craiova 2-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 
1907 59 pont, 2. FCSB 51, 3. Voluntari 41. 

* NB II., 23. forduló: Kecskeméti TE Hufbau – 
Diósgy ri VTK 2-3. Az élcsoport: 1. DVTK 49 
pont, 2. Vasas 46, 3. Kecskemét 44. 

A Mesterek Tornája eredménye 
A csíkfalvi versenyen a játékosok csoportban, középdönt  és kieséses 

szakaszban küzdöttek meg egymással. Így alakult ki a következ  vég-
eredmény: 1. ifj. Farkas Gábor (Tiszavasvári SE), 2 Pákai György (Döke 
Komló), 3 Lukács Viktor (Testvériség SE).  

Pákai György  
az év játékosa 

A többszörös bajnok Pákai 
Györgyöt választotta meg az 
anyaországi szektorlabdasport 
az év játékosának. A Döke 
Komló játékosa a magyar or-
szágos bajnokság egyéni 2. he-
lyezettje lett 2021-ben, 
emellett bezsebelte a Csíkfalva 
gy ztese címet, megnyerte a 
Hédl Ferenc-emlékversenyt, 
csapatban gy zött a Fesztivál 
Kupán, és az Európa-bajnoki 
2. helyet is megszerezte. 

Kozuback Kamilla kihasználta a lehet séget 

Csapatnyi futballista  
távozott Medgyesr l 
 
Tizenegy játékosától megvált a Medgyesi Gaz 

Metan 1. ligás labdarúgócsapat. 
A klub négyhavi fizetéssel adós a keret tagjainak, 

és mivel az államkasszának is tartozik, támogatást 
sem kaphat az állami kézben lév  Romgaz vállalat-
tól. Hétf n 11 játékos úgy döntött, hogy lemond az 
elmaradt bérér l cserében azért, hogy szabadon iga-
zolható játékosnak nyilvánítsák ket. Ez számukra 
azért volt sürget , mert ugyancsak hétf n zárult az 
átigazolási id szak, és ez volt az utolsó lehet ség, 
hogy másik csapathoz igazoljanak. 

A Gaz Metan csapatát múlt héten két pont levo-
násával büntették, mert nem fizette ki egyik játé-
kosa, Ronaldo Deaconu elmaradt bérét. 

Czimbalmos Ferenc Attila

A szakmát is megosztó döntés  
született a vélelmezett doppingügyben 
A Nemzetközi Sportdönt bíróság (CAS) 

elutasította a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB), a Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség és a Nemzetközi Korcsolyázó-
szövetség fellebbezését, így hiába produkált 
a decemberi országos bajnokságon Kamila 
Valijeva pozitív doppingmintát, elindulhat az 
egyéni versenyben. 

A 15 éves orosz m korcsolyázó, az olim-
piák történetének els  n i négyfordulatos ug-
rását is bemutató Kamila Valijeva 
szervezetében még a decemberi országos baj-
nokságon leadott mintájában bukkantak a 
doppingszerek közé tartozó trimetazidinre. A 
szokásos protokoll szerint a pozitív mintát 
adó sportolót ilyenkor azonnal felfüggesztik, 
az Orosz Doppingellenes Ügynökség azon-
ban felfüggesztette az eltiltás végrehajtását. 
Ezt a döntést támadta meg a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Korcso-
lyázószövetség és a Nemzetközi Sportdönt -
bíróság el tt, amelyet a sportdönt bíróság 
most elutasított. A CAS közleménye szerint a 
sportoló fiatal kora folytán védett személynek 

min sül, így a doppingszabályok miatt eltér  
szankciók szabhatók ki majd rá. A testület 
hangsúlyozta, hogy Valijeva a pekingi olim-
piai játékok során nem mutatott pozitív ered-
ményt, a sportoló versenyzésének 
megakadályozása pedig helyrehozhatatlan 
kárt okozna neki. A döntés nem érinti a csa-
patverseny eredményét, ezzel kapcsolatban a 
jogi következmények mérlegelése másik el-
járás tárgya lehet. 

Az Egyesült Államok olimpiai bizottsága 
kiakadt a sportdönt bíróság döntésén Valijeva 
ügyében. „Elkeserít , hogy milyen üzenetet 
hordoz ez a döntés. A teljes olimpiai közösség 
felel ssége a sport tisztán tartása. A sporto-
lóknak tudniuk kell, hogy egyenl  fegyverek-
kel küzdenek. Sajnos ezt a jogukat ma lábbal 
tiporták. Egy újabb fejezet Oroszországnak a 
doppingszabályokat szisztematikusan meg-
szeg  politikájában. Tudjuk, hogy ez az ügy 
még nem zárult le, és felszólítunk mindenkit 
az olimpiai mozgalomból, hogy lépjen fel a 
doppingmentes sport biztosítása érdekében” 
– áll a testület közleményében. 

Ma este  
a Bajnokok  
Ligájában 
 
Ma két újabb mérk zést 

rendeznek a labdarúgó Baj-
nokok Ligája nyolcaddönt -
jének els  körében. 

A nap rangadóján az In-
ternazionale a Liverpoolt 
látja vendégül. A másik talál-
kozón a Salzburg a Bayern 
Münchennel találkozik. 

Bajnokok Ligája, nyol-
caddönt , els  mérk zések: 
Internazionale (olasz) – Li-
verpool (olasz) (TV: Di-
giSport 1, Telekom Sport 1, 
Look Sport +), Salzburg 
(osztrák) – Bayern München 
(német) (DigiSport 2, Tele-
kom Sport 3, Look Sport) 

Mindkét mérk zés 22 óra-
kor kezd dik. 



Huszonkilencedik alkalommal 
emlékeznek meg Nyárádsze-
redában Bocskai István feje-
delemről. A hét második 
felében programsorozattal 
várják főhajtásra és szórako-
zásra az érdeklődőket. 

Bocskai István bihari főurat, ma-
gyar államférfit, szabadságharcost 
417 éve választották Erdély fejedel-
mévé Nyárádszeredában, erre emlé-
keznek évről évre rendszeresen a 
kisvárosban. Az ünnepségsorozatra 
idén nem a február 21-i fejedelem-
választó napon, hanem az azt meg-
előző hétvégén kerül sor. Mivel a 
településen is jelen van a koronaví-
rus-fertőzés, idén szerényebb ün-
neplésre gondoltak a szervezők, így 
a hagyományos teremfocitornáról 
lemondtak, és a sport, szabadban 
való mozgás kedvelőinek más prog-
ramot ajánlanak: ezúttal síversenyt 
szerveznek a szovátai pályán. Erre 
négy korcsoportban lehet bene-
vezni, a szabadedzésekre, a pályá-
val való ismerkedésre már pénteken 
kiutazhatnak az érdeklődők a ha-
vasba, míg a kimondott kupaverse-
nyekre szombaton délelőtt kerül 
sor. A szervezők azokra is gondol-
tak, akik nem kimondottan a sport 
miatt mozdulnának ki otthonról a 
hétvégén, hanem egy szabadidős 
program is előcsalogatná őket: szá-
mukra a verseny után nosztalgiabu-
lit szerveznek a hegyen, ahol DJ 
Döme biztosítja a zenét. A tavalyi 
Nyárádmente Fesztivál már csak 
emlék, a következőre még néhány 
hónapot várni kell, de aki szívesen 

mozogna a zenére a hóban, azt vár-
ják szombaton délután a szervezők. 

 Vasárnap délelőtt a főtéri refor-
mátus templomban ünnepi istentisz-
teleten rövid megemlékezést 
tartanak, köszöntők, valamint a 
helyi középiskolások műsora hang-
zik el, majd megkoszorúzzák a fe-
jedelem mellszobrát. 

 Közművelődési programokat is 
ajánlanak az érdeklődőknek: szom-
baton 19 órától Kilyén Ilka színmű-
vésznő jelenlétében irodalmi 
kávéházban beszélgetnek a helikoni 
társaság kerettémában a Csámborgó 
vendéglőben, míg vasárnap 16 órá-
tól író-olvasó találkozóra kerül sor: 
a művelődési ház nagytermében 
Kádár Annamária pszichológus 
Életbátorság és Valódi példaépek 
című könyveit ismerhetik meg az 
érdeklődők. 

 Mintegy három évtizede bezárt 
a mozi Nyárádszeredában, így már 
csak a középkorú és idősebb nem-
zedék tudja, milyen volt moziba 
járni egykor, beülni este egy-egy 
kedvenc filmre. Ennek hangulatát 
idézik fel csütörtökön, amikor a 
Magyarországon népszerű, tavaly 
piacra dobott Elk*rtuk című filmet 
vetítik le az érdeklődőknek. Igaz, 
nem a volt moziban, hanem a mű-
velődési házban lehet megtekinteni 
a politikai kriminek tartott alkotást, 
a vetítésekre 16 és 19 órától kerül 
sor, de ezekre a járványhelyzet 
miatt csak zöldigazolvánnyal ren-
delkezők léphetnek be, és előzete-
sen szükséges bejelentkezni is a 
0755-289-832-es telefonon. 

 Budapesten 2006-ban valami 
összetört. Az akkor tizenhat éves 
Magyar Köztársaság miniszterel-

nökének kiszivárgott „őszödi be-
széde” alapjaiban rengette meg az 
emberek demokráciába és a kom-
munizmus utáni rendszerválto-
zásba vetett hitét. A film ebbe a 
2006 indulatokkal teli őszi idősza-
kába kalauzolja el nézőit egy fia-
tal, feltörekvő elemzőlány 
történetén keresztül. Amikor Réka 
rájön, hogy a főnöke részt vett a 
botrányos miniszterelnöki hang-

felvétel kiszivárogtatásában, úgy 
dönt, fényt derít az igazság részle-
teire, hogy ezzel jobb pozíciót zsa-
rolhasson ki magának. 
Szerelmével együtt nyomozni 
kezd, de lebukik a főnöke előtt, és 
egy nagyhatalmú kör célpontjává 
válik. Ezért, miközben a beszéd 
kiszivárogtatásának hátterét, a té-
vészékház ostroma és a budapesti 
rendőri brutalitás részleteit kutat-
ják, nem csak a karrierjük kerül 
veszélybe... A filmet a Vándor-
mozi projekt keretében láthatják 
az érdeklődők, hiszen nemcsak a 
nagyvárosokba, hanem olyan he-

lyekre is eljuttatják, ahol már 
nincs filmszínház. Így múlt pén-
tektől kezdve Kolozsvár, Maros-
vásárhely, Nagyvárad, Szatmár- 
németi, Csíkszereda, Sepsiszent-
györgy mellett Beszterce, Gyer-
gyószentmiklós, Székely- 
udvarhely, Székelykeresztúr, Szent-
egyháza, Zilah, Nagykároly, Nagy-
szalonta, Nyárádszereda, Szováta, 
Kovászna, Barót, Bánffyhunyad, 
Margitta, Székelyhíd, Érmihály-
falva közönsége is láthatja február-
ban a Helmeczy Dorottya – 
Kálomista Gábor producerpáros 
nagy sikerű filmjét.

Nemrég iktatták a képviselőházban 
azt a törvénytervezetet, amely arra 
irányul, hogy karolják fel azokat a pá-
rokat, hölgyeket, akiknek mestersé-
ges beavatkozásra van szükségük 
ahhoz, hogy édesanyák, szülők lehes-
senek. Sok pár ugyanis nem tudja 
megengedni magának az igen magas 
összegekre rúgó beavatkozásokat, 
amelyeknek jelenleg csak egy csekély 
részét támogatja az állam. A javaslat 
szerint az in vitro, avagy lombikbébi, 
illetve a mesterséges megterméke-
nyítési eljárásokat teljes egészében 
az egészségbiztosítási alapból fedez-
nék legtöbb három alkalommal, 
amennyiben a jövendőbeli édesanya 
életkora 24 és 40 év között van. A hi-
ánypótló kezdeményezés nemcsak 
házaspároknak szól, hanem az olyan 
pároknak és egyedülálló nőknek is, 
akiknél különböző okokból kifolyólag 
természetes módon nem jöhet létre a 
terhesség. 

A legtöbb ember számára a család gyerek-
kel való bővülése természetes dolog, sok pár 
életében azonban akár évekig is várat magára 
a teherbe esés. A statisztikák szerint az utóbbi 
években egyre nő a meddőséggel küzdő 
párok száma, miközben néhány évvel ezelőtt 
10-15 százalékra becsülték arányukat, ez ma 
már 20 százalékra tehető. A marosszentgyör-
gyi Zygota Meddőségi Klinika fennállásának 
tizedik évfordulója alkalmából tavaly szep-
temberben tartott sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy míg tíz évvel ezelőtt alig 
húsz-harminc, meddőségre utaló gondokkal 
küszködő pár fordult kezelés végett a maros-

szentgyörgyi klinikához, mára ez a szám 
évente 250–300 körül mozog. 

Ebben egyebek mellett jelentős szerepet 
játszik a megváltozott életvitel, a nők egyre 
később vállalnak gyereket, először egyetemi 
oklevelet szereznek, karriert építenek. Azon-
ban a szakemberek szerint 35 éves kor után 
jelentősen csökken a várandósság esélye.  
A 35 év alatti nők esetében 50-60 százalék 
között van a teherbeesési ráta, 37 évesen 30 
százalék körüli, negyvenévesen 10 százalé-
kos, 43 évesen pedig már csak 3 százalék 
körül mozog, tehát meredeken csökken az 
életkor előrehaladtával – mutatott rá a klinika 
szakembere, dr. Nagy Barna szülész-nőgyó-
gyász főorvos. 

A lombikkezelés jelentős anyagi erőfeszí-
tést jelent az erre vállalkozó párok számára, 
ugyanis Romániában az állam csupán rész-

ben támogatja ezeket a beavatkozásokat. Lé-
tezik ugyan egy program, amelynek kereté-
ben hozzájárul az állam a költségek 
fedezéséhez, amennyiben bizonyos feltéte-
leknek eleget tesz a pár, és bekerül a prog-
ramba, viszont ez az összeg 
hozzávetőlegesen egyharmadát teszi ki a ki-
adásoknak. Ugyanakkor a programra szánt 
büdzsé csupán bizonyos számú beavatko-
zásra elegendő. Emiatt igencsak hiánypótló a 
nemrég napvilágot látott törvénytervezet, 
amely elhárítaná az anyagi akadályt a gye-
rekre vágyó, de ehhez mesterséges beavatko-
zásra szoruló párok útjából. 

Csép Éva Andrea Maros megyei parla-
menti képviselő, aki oroszlánrészt vállalt a 
tervezet kidolgozásában, lapunk érdeklődé-
sére elmondta: tény, hogy Romániában az át-
legéletkor, amikor egy nő gyereket vállal, 28 

év körülre tolódott ki, mint ahogyan az is, 
hogy 1990 és 2022 között az azelőtti időszak-
hoz képest a felére csökkent a Romániában 
született gyerekek száma. Ez egyrészt annak 
tudható be, hogy megváltozott a nők társa-
dalmi helyzete, a gyerekvállalási kedv is ki-
tolódott. Ezenkívül bizonyított tény, hogy a 
negyven év fölötti pároknak a fele teljes in-
fertilitással küzd, a reproduktív korban lévő 
párok esetében ötből egyet érint ez a prob-
léma.  

– A törvénytervezetet az tette indokolttá, 
hogy sok pár szeretne ugyan gyereket, de rá-
jönnek, hogy ehhez egészségügyi beavatko-
zásra van szükségük, és az ezzel járó 
költségek annyira magasak, hogy a beavat-
kozást nem tudják megengedni maguknak. 
Több képviselő-kolléganővel közösen dol-
goztunk a törvénytervezeten, szakemberek-
kel konzultáltunk, és ezek alapján 
javasoljuk a tervezetben, hogy legtöbb 
három beavatkozást támogasson az állam. 
A statisztikák ugyanis azt mutatják, hogy 
ahol a második-harmadik beültetés nem jár 
sikerrel, szinte nulla az esélye annak, hogy 
ez utólag megtörténjen. Azt is leszögeztük, 
hogy a nő negyvenéves koráig meg kell tör-
ténjen az első beültetés, hogy ne tolódjon ki 
túlságosan az életkor. A másik feltétel az 
lenne, hogy orvosi javallatra kell majd tör-
ténjen a beavatkozás, amit az állam támo-
gat, illetve a támogatásra pályázó személy 
egészségügyi biztosítással kell rendelkez-
zen legalább a beavatkozást megelőző 12 
hónapban. Tudni kell továbbá, hogy a ter-
vezet szerint a programban magán-, illetve 
állami kórházak is részt vehetnek, viszont 
majd csak azokban az egészségügyi intézmé-
nyekben elvégzett beavatkozásokra lesz igé-
nyelhető a támogatás, amelyek legalább 
harmincszázalékos sikerrátát tudnak felmu-
tatni – ismertette a tervezetben szereplő fel-
tételeket a képviselő. 

Az állami támogatást biztosító programban 
ugyanakkor nemcsak párok, hanem  
egyedülálló hölgyek is részt vehetnek majd.
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Törvénytervezet a mesterséges megtermékenyítésre szorulók támogatására 
Az anyagi akadályt hárítanák el 

Menyhárt Borbála 

Gligor Róbert László

Huszonkilencedik alkalommal tisztelegnek a nagy fejedelem előtt Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Mozi, hó, főhajtás 
Ismét ünnepel Nyárádszereda



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (14877-I) 

MINDENFÉLE 

BUDAPESTI orvos idős édesanyja 
mellé keres március 20-ai kezdettel 
2-3 hónapra középkorú, idősebb gon-
dozónőt ápolt hölgy személyében. 
Napi díjazás 8000 forint, teljes ellá-
tás, külön szoba. A Covid-oltottság 
feltétel. Érdeklődni a 00-36-30-304-
2617-es telefonszámon. (14812-I) 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-
tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (14836)  

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0720-313-818. (14887-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Mik-
lós. (14843) 

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(14863-I) 

GYERMEKSZERETŐ dadust kere-
sünk hosszú távra Marosvásárhe-
lyen. Tel. 0742-940-744. (14810-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Kegyelettel emlékezik családja 
idősebb BERECZKI JÓZSEFRE 
február 16-án, halálának 14. év-
fordulóján.  
Nem feledkezhetünk meg róla, 
nem felejthetjük el, hogy mennyire 
szerettük, csak mert fáj. Szerin-
ted ő elfeledné, mennyire szere-
tett minket? A szívünkben 
őrizzük meg őt és az imáinkban. 
És ennek így kell lennie.”  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (14885) 

„Csendben állok, emlékezem…,  
Nem halt Ő meg, még mindig él 
nekem,  
Messze ment, hol el nem  
érhetem,  
Élete úgy múlt el, mint egy pilla-
nat,  
De emléke szívemben örökre 
megmarad.”  
Fájdalommal emlékeztetem 
mindazokat, akik ismerték BEKE 
ZSOLTNÉ FARKAS MÁRIA tanár-
nőt, volt csíkfalvi lakost, hogy ma 
van halálának 20. évfordulója. 
Emlékét őrzi Tilla és családja. 
(14920-I) 

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk a septéri POP EMIL 
ZOLTÁN nyugalmazott tanítóra 
február 16-án, halálának 5. évfor-
dulóján. Nyugodjál békében, 
Tató! Szerető családja. (14911-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama 
és anyós,  

GÁBOS MAGDOLNA  
életének 89. évében elhunyt.   
A temetési szertartás a Vili Fune-
rar temetkezési vállalat ravatalo-
zójában lesz 2022. február 16-án 
13.30 órakor.  Emléke legyen ál-
dott, nyugodalma csendes!  

Fia, József és családja. (-I) 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesapa, nagytata, 
déditata, rokon, jó szomszéd,  

KILYÉN KÁLMÁN 
a Bőr- és Kesztyűgyár  

volt dolgozója,  
február 11-én, életének 84. évé-
ben elhunyt. Temetése február 
17-én, csütörtökön 11 órakor lesz 
az iklandi temetőben, unitárius 
szertartás szerint. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (p.-I) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és ismer-
ték, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, dédtata, 
após, testvér, rokon, szomszéd 
és jó barát,  

BARABÁS JÓZSEF  
2022. február 14-én, 83 éves ko-
rában visszaadta lelkét a Terem-
tőnek. A virrasztás 2022. február 
16-án este 7 órától lesz a Vili Fu-
nerar temetkezési vállalatnál. Te-
metése 2022. február 17-én, 
csütörtökön 15 órától lesz a ma-
rosszentgyörgyi új temető rava-
talozójából.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! (14923) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Együttérzésünket fejezzük ki 
Gabos Grecu Iosif tanár úrnak 
ÉDESANYJA elhunyta alkal-
mával. Nyugodalma legyen 
csendes. Őszinte részvéttel az  
I-es Számú Elmegyógyászati 
Klinika munkaközössége. (-I) 

Az RMDSZ Maros megyei 
szervezete megrendüléssel 
értesült BEREKMÉRI EDMOND 
KRISZTIÁN RMDSZ helyi 
tanácsos és egykori helyi 
RMDSZ-elnök haláláról.  
Őszinte együttérzésünket és 
részvétünket fejezzük ki a 
gyászoló családnak. Nyugodjék 
békében! Az RMDSZ Maros 
megyei szervezete. (14912-I) 

Lesújtva, mély fájdalommal ér-
tesültünk a szeretett BEREKMÉRI 
EDMOND elhunytáról. Őszinte 
részvétünket és együttérzé-
sünket fejezzük ki drága 
szüleinek és családjának. 
Vigasztalódást kívánunk mély 
gyászukban. A Borbáth család. 
(14922-I)
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

Regina Hall, Amy Schumer és Wanda 
Sykes lesz az 94. Oscar-díj-átadó házi-
gazdája – jelentette be kedden az ame-
rikai filmakadémia. 

Az Oscar-díjakat odaítélő szervezet közlemé-
nye szerint mindhárom színésznő először lép fel 
ebben a szerepben. 

„Felkértünk hármat a legdinamikusabb és 
legviccesebb nők közül, akik a humor nagyon 
különböző stílusait képviselik. Tudom, hogy 
Regina, Amy és Wanda jó kedve át fog ragadni 
a közönségünkre is. Sok a meglepetésünk! Vá-
ratlan dolgok várhatók” – idézte a közlemény a 
gála producerét, Will Packert. 

„Azt akarjuk, hogy az emberek készüljenek 
arra, hogy jól fogják érezni magukat. Épp itt az 
ideje!” – hangsúlyozták a házigazdák. „Will úgy 
képzeli az idei gálát, hogy a filmkészítők mellett 
a filmrajongókat is ünnepeljük” – tette hozzá 
David Rubin, az amerikai filmakadémia elnöke. 

„Képzeljék el, hogy napjaink egyik legvicce-
sebb humoristája vezeti az Oscar-gálát. És ezt 
most szorozzák meg hárommal! Regina, Amy 
és Wanda a humor nagyágyúi, akik a szórakoz-
tatóipar legnagyobb eseménye első női  
házigazda-triójaként történelmet írnak” – fogal-
mazott Craig Erwich, az ABC Entertainment és 
a Hulu Originals elnöke. 

Az 51 éves Regina Hall számos sorozatsze-
rep mellett olyan filmekben játszott, mint A 
gyűlölet, amit adtál vagy a Csajtúra, és a szí-
nészek közül az első afroamerikaiként nyerte 
el a New York-i Filmkritikusok Körének 
díját. 

A 40 éves Amy Schumer Emmy- és Peabody-
díjas humorista, színész, forgatókönyvíró, pro-
ducer és rendező. Olyan filmek főszerepét 
játszotta, mint a Kész katasztrófa vagy a Túl 
szexi lány. Az 57 éves Wanda Sykes Emmy-
díjas forgatókönyvíró, színész, humorista, a 

NászszezOn és a Jexi – Túl okos telefon című 
filmek sztárja. 

Az idei Oscar-gálán egy új kategória is be-
mutatkozik: a rajongók hétfő óta a Twitteren 
szavazhatnak kedvenc 2021-es fimjükre úgy, 
hogy egy bejegyzésben megírják a címét, utána 
pedig az OscarsFanFavorite és a Sweepstakes 
kifejezéseket. 

Bármely tavalyi filmre szavazhatnak, még 
olyanra is, amely egyetlen jelölést sem kapott – 
jelentette be a filmakadémia. Egy nap alatt akár 
hússzor is lehet szavazni, és a testület honlapja 
is várja a voksokat március 3-áig. 

Három Twitter-voksolót kiválasztanak, és jö-
vőre meghívják őket Los Angelesbe, hogy a 
2023-as Oscar-gálán átadják a díjak egyikét. 

Az idei, 94. Oscar-díj-átadó gálát március 27-
én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i 
Dolby Színházban, és az ABC sugározza élő-
ben. (MTI)

A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és 
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám 
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66293-I) 
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.-I) 
ELEGÁNS MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM hosszú távra 
keres új PINCÉR, PINCÉRNŐ KOLLÉGÁT. Kiszámítható munka-
rendet, jó fizetést, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részlete-
kért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (66297-I) 
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA 
alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOKAT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. 
Tel. 0762-986-532. (22965-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Nőuralom az Oscar-díj-átadón 
A mezőgazdasági termelők 2022. 

február 15. és február 28. között 
nyújthatják be a sertésekre és ba-
romfikra vonatkozó állatjóléti támo-
gatási kérelmeket – közölte a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
minisztérium. A kérelmeket online 
is ki lehet tölteni, lehetőség van az 
elektronikus aláírásra. A kérelem jó-
váhagyásához szükséges dokumen-
tumokat az APIA elektronikus 
platformjára kell feltölteni. A két 
csomagra vonatkozó támogatási ké-
relmek mintái, valamint a kitöltési 
útmutató a Mezőgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynökség 
(APIA) honlapján érhető el.  
(Agerpres)

Állatjóléti  
támogatás

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ  

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon. 

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.  

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.  

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal  
a 0799-998-899-es telefonszámot. (66021-I)

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, 
Márton Áron utca 18. szám, Hargita megye –, a csődbe jutott 
ROLLO TOUR KFT. cégfelszámolója nyilvános árverést szervez 
egy ingatlan (Marosvásárhely, Bodoni utca 68. szám alatti belte-
lek) 681/5531-ed részének értékesítésére. Telekkönyvszáma 
120725/Marosvásárhely. A kikiáltási ár 184.978,20 lej (héa nél-
kül). 

Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, 
akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garan-
cia kifizetését 24 órával az árverés előtt. Az árverés a cégfelszá-
moló székhelyén lesz február 25-én 11 órakor, és hetente 
megismétlik minden pénteken, ugyanabban az időpontban, az in-
gatlan eladásáig. 

A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551, 
0748-836-713-as telefonszámokon nyújtanak.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
CSISZÁR ALADÁR 

a népművészet mestere, nemcsak a Maros mente, hanem 
talán egész Erdély egyik legnagyszerűbb hegedűse,  

életének 85. évében, február 14-én tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. 
Utolsó útjára február  16-án, szerdán 13 órakor kísérjük a 
körtvélyfájai temetőben. 
Emléke legyen áldott, vigasztalódást kívánunk a családnak! 
A Folk Center Alapítvány és az Erdélyi Hagyományok Háza. 
(14910-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, jó édesapa,  
nagyapa, após, rokon, barát, 

BOCSÁRDI MÁRTON 
testnevelő tanár, edző, labdarúgó  

életének 94. évében megszűnt élni.  
Drága halottunk temetése folyó hó 16-án du. 2 órakor lesz 
római katolikus egyházi szertartás szerint, és a marosvásár-
helyi református sírkertben helyezzük örök nyugalomra.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (14916-I)
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