
Egy életerős  
közösség tudata 
Eddigi tapasztalataink szerint faluhe-
lyen sokan nem hallottak még a 2022-
es népszámlálásról, amelynek első 
szakasza – az adminisztratív adatbá-
zisokból történő adatátvitel – február 
elsején el is kezdődött. Vidéki környe-
zetben így még inkább felértékelődik a 
véleményformáló értelmiség szerepe. 
A háromszakaszos folyamatról, az 
eredmények jelentőségéről Veress 
László marosszentkirályi református 
lelkipásztorral beszélgettünk. 
____________4. 
Harmincöt új  
elektromos autót ígér  
a Renault-Nissan-
Mitsubishi 
Az SUV-őrület lényegében mindent el-
törölt a piacról, ami nem terepjáró. Vi-
szont miközben a gyártók azzal voltak 
elfoglalva, hogy új, korszerű és minél 
jobb terepjárókat készítsenek, addig 
megjelent egy másik probléma. Ez 
pedig nem más, mint a károsanyag-ki-
bocsátás.   
____________7. 
Anyanyelv  
és megmaradás 
Beszélgetés a 80 éves Komoróczy 
György nyelvművelővel, közíróval 
____________10.
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Idén is három projekthez járul hozzá a Maros megyei Szoli-
daritási Alap. A 740 ezer lejes keretből 170 ezer lejt adnak 
Marossárpataknak a Teleki-kripta felújítására, ugyanennyit 
Nyárádgálfalvának egy műszaki tanulmányra, 400 ezer lejt 
Kerelőszentpálnak a Haller-kápolna felújítására. 

 Érdeklődésünkre Simon István, Kerelőszentpál község polgármestere 
elmondta: a Haller-kripta és kápolna felújítása három éve elkezdődött, 
rendelkeznek a szükséges tanulmányokkal, évente a lehetőségek  
szerint 50-100 ezer lejt fordítottak rá. A tetőzetet megjavították, most az 
épület megerősítése és a vízelvezetés következne. Szeretnék legalább  

A nyárádszentlászlói templom eredeti kerítésének visszaállításához is szaktanulmány szükséges Fotó: Gligor Róbert László (archív) 

(Folytatás az 5. oldalon)

Aranylakodalom 
Attól, hogy a bolond a palotába költözik, még nem a bolondból lesz 

király, hanem palotából cirkusz – tartja a mondás, amelynek kevésbé 
cizellált változatát a lekvár és a polc esetével illusztrálja a kortárs 
népi bölcsesség. A népi bölcsesség, amely, úgy tűnik, manapság csu-
pán a szavak szintjén létezik, és épül be a köztudatba, hiszen az e böl-
csességek mögött álló nép volt az, amely számos bolondot a palotába 
juttatott az elmúlt harminc év alatt, a legutóbbiakban is. Sőt, e leg-
utóbbiakban, az internet és a Nagy Testvér mindent látó korában ke-
rültek ama fővárosi palotába olyan szpecsimenek, amilyeneket bő száz 
évvel ezelőtt pénzért mutogattak különböző vidámparkokban az élel-
mes cirkuszgazdák. Nos, a hazai politikai (és nem csak) élet ezen szín-
foltjai ezúttal nem két műsorszám közben röhögnek teli pofával a fizető 
közönségnek, hanem odafentről próbálják irányítani a közéletet, meg-
ragadni a hatalmat, miközben bombabiztosan törnek előre a politika 
posványos mocsarában. A legokosabb bolond azért okos, mert sík hü-
lyének tetteti magát, így nem veszik komolyan, amikor pedig igen, 
akkor már túl késő. Ilyesmi lehetett a recept ez esetben is – a brutálisan 
nem polkorrekt nyilatkozatok, a tragikomikus megnyilvánulások, a 
mémre érett fácák, a folyamatos hisztériázás, a teli pofával ordítás, a 
tiltakozó megmozdulások sorozatszervezése mögött egy rideg, számító 
és jól felépített taktika húzódik, amelynek szerves része a hányinger-
keltően negédes populizmus, az ájtatos szemforgatás a biszerikában, 

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 3. oldalon)

Gligor Róbert László

Elosztották a Szolidaritási Alap összegét 

Műemlékek felújítását  
támogatják



 Február 7-én, hétfőn került sor a Marosvásárhely Ön-
kormányzatának szakembereiből, valamint helyi tanácso-
sokból álló bizottság első gyűlésére, ahol elemezték a 
beérkezett mintegy 84 projektet.  

 A bizottság külön-külön górcső alá vette a tervezeteket, 
szem előtt tartva, hogy a pályázók eleget tettek-e a kiírás-
nak. A program második szakaszába azok a bizottsági szű-
rőn átjutott javaslatok kerültek, amelyek megfelelnek az 
általános érdekű célkitűzésnek, mentesek mindenféle po-
litikai vagy kereskedelmi érdektől, illetve nem lépték túl a 
megszabott költségvetéskeretet. 

 Jövő héten a bizottság részletesen megvizsgálja az első 

körben jóváhagyott pályázatokat, és eldönti, melyek lesz-
nek azok, amelyeket közönségszavazásra bocsát.  

 Marosvásárhelyen idén első alkalommal hirdették meg 
a részvételi költségvetést, melynek keretében a lakosok, a 
városban tanulmányaikat végzők vagy munkavállalók 
konkrét elképzeléseket fogalmazhattak meg a várost érintő 
beruházásokról, fejlesztésekről. A felhívásra 84 pályamun-
kát küldtek be. A második szakaszban kiválasztott ötletekre 
február 14–27. között a www.bugetareparticipativa.tirgu-
mures.ro felületen lehet szavazni.  

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal  
bel- és külkapcsolati osztálya 

Dr. Veress Albert  
könyvbemutatója  

Dr. Veress Albert Emlékeim mozaikja. Töprengő elme 
című könyvét mutatják be február 15-én, kedden 15 
órakor Marosvásárhelyen, a Bolyai tér 15. szám alatti 
Studium Hub látványkávézóban. A kötetet Nagy Miklós 
Kund író, újságíró, szerkesztő ismerteti. 

A Magyar Diáktanács  
kongresszusa  

Február 12-én, szombaton 16 órától tartja III.  
kongresszusát a Maros Megyei Magyar Diáktanács. A 
Kultúrpalota nagytermében ez alkalommal elnökségi 
beszámolóra, a politikai platform bemutatására, a mun-
kacsoport díjazására, a Bernády-díj átadására és tiszt-
újításra kerül sor.  

Csütörtök a múzeumban#4 
Február 10-én 17 órától a Kultúrpalota kistermében a 
Csütörtök a múzeumban#4 című rendezvény alkalmá-
val filmvetítés lesz, Cristina Groşan A legjobb dolgokon 
bőgni kell című filmjét lehet megnézni. A vetítés után 
beszélgetésre kerül sor. A film 12 éven aluliak számára 
csak szülői felügyelet mellett ajánlott. Belépőjegy 16 lej. 
Az eseményen előzetes foglalás alapján lehet részt 
venni. Foglalni a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen 
vagy a 0749-912-992 telefonszámon lehet a rendelke-
zésre álló helyek számának függvényében (a termek 
befogadóképességének 30%-a). Jegyek elővételben  
a Kultúrpalota jegypénztáránál vagy a helyszínen kap-
hatók. 

Vokálszimfonikus hangverseny 
 Február 10-én, csütörtökön 19 órától vokálszimfonikus 
hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit a 
Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia vegyes karát és szimfonikus zenekarát 
Cristian Sandu vezényli. Műsoron: Cherubini-művek. 

Medve  
– könyvbemutató és fotókiállítás  

Február 17-én, csütörtökön 17 órától a marosvásárhelyi 
Bernády Házban bemutatják Dezső László EFIAP-fo-
tóművész, természetfotós Medve című könyvét, fotóal-
bumát, ugyanakkor az emeleti kiállítóteremben 
megnyitják a könyv illusztrációinak nagy méretű fény-
képeiből álló kiállítást. A továbbiakban levetítik Dezső 
László, Dezső Mátyás és Zsigmond Attila Lekvár című, 
a könyvhöz kötődő rövid ismeretterjesztő természet-
filmjét. A fotókiállítást Both Gyula, a marosvásárhelyi 
Marx József fotóklub elnöke méltatja, a kötetet Vajda 
György, a Népújság munkatársa ismerteti. 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 és dr. Borka 
Attila állatorvos, a program munkatársa. A rendezvé-
nyen be kell tartani a járványvédelmi szabályokat. 

Az Ariel színház előadásai 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház-
ban február 9-én, szerdán 18 órától A brémai muzsiku-
sokat játsszák Vidovszky György rendezésében. 11-én, 
pénteken szintén 18 órától a Lúdas Matyi című mese-
játékra várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket. A jár-
ványhelyzet miatt az előadásokra a helyek száma 
korlátozott, ezért előzetesen helyet kell foglalni a 0740-
566-454-es telefonszámon. A 12 évesnél idősebb nézők 
a védettség bizonyításával vehetnek részt az előadáso-
kon, a maszk viselése 6 év fölöttieknek kötelező. 

Spectrum – Mana Bucur kiállítása 
A marosvásárhelyi Art Nouveau galériában – George 
Enescu utca 2. szám – február 11-én 18 órakor nyílik 
meg Mana Bucur Spectrum című egyéni kerámia- és 
grafikakiállítása. Megnyitja Cora Fodor művészettörté-
nész és Nagy Miklós Kund művészeti író. A kiállítás feb-
ruár 27-ig, keddtől péntekig 10-15 óra között, 
szombaton 10-12 óra között látogatható.

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
 Hőmérséklet: 

max. 3 0C 
min. 0 0C

Ma ABIGÉL és ALEX,  
holnap ELVIRA napja.  
ELVIRA: arab-spanyol vagy gót 
eredetű. Előbbi esetben jelentése: 
fenséges, fennkölt, esetleg her-
cegnő; utóbbi esetben: akit az 
ereklye megvéd.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. február 8.

1 EUR 4,9458
1 USD 4,3306

100 HUF 1,4004
1 g ARANY 253,2856

Oltópont a Shopping Cityben  
A marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu Általános Iskola tor-
naterméből a város segesvári bejáratánál található Shop-
ping City bevásárlóközpontba költözött az oltópont. Az új 
helyszínen is Pfizer/BioNTech-vakcinát használnak, kérésre 
az 5-12 év közötti kiskorúakat is immunizálják. Az oltópont 
a bevásárlóközpont emeletén, az éttermek közelében van, 
hétfőtől vasárnapig 8-ától 20 óráig tart nyitva. Előjegyzés 
továbbra sem szükséges – tájékoztatott közleményben a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. 

Termelők vására  
Marosvásárhely főterén február 10-13. között tartják meg a 
hagyományos termelők és kézművesek vásárát, amely na-
ponta 10 és 20 óra között várja a vásárlókat. Kaphatók lesz-
nek ékszerek, natúr kozmetikumok, szappanok, 
élelmiszertermékek, méz, sütemények, szörpök, házi ke-
nyér, édesség és különféle italok. A vásáron részt venni kí-
vánó termelők a 0748-912-460-as telefonszámon, Gyarmati 
Izabellánál jelentkezhetnek.  

10%-os kedvezmény a hulladékdíjra 
A marosvásárhelyi tanács január 27-i soros ülésén megsza-
vazta a tervezetet, amely módosítja a tavalyi, 406-os hatá-
rozatot, és amely 10 százalékos kedvezményben részesíti 
azokat, akik június 30-áig a teljes évre befizetik a hulladék-
díjat. Azok is részesülnek a kedvezményben, akik a fenti ha-
tározat elfogadásának napjáig már befizették a díjat.  
A tíz százaléknak megfelelő összeget kérésre megtérítik, 
beszámíthatják más típusú kötelezettségekbe vagy  
a jövőbeni kötelezettségek előlegét képezhetik. A  
ghiseul.ro, a Globalpay felületen és a Selfpay-termináloknál 
megjelenő összegek már tartalmazzák a  10 százalékos 
kedvezményt – tájékoztatott Gólya Csaba Levente, a helyi 
adóhivatal vezetője. 

IX. EKEArt fotóbiennálé 
 Február 9–23. között lesz az Erdélyi Kárpát-Egyesület Ma-
rosvásárhelyi Osztálya szervezésében a IX. EKEArt fotóbi-
ennálé a Studium Hub inkubátorházban, a Bolyai tér 15. 
szám alatt (az unitárius templom és iroda mellett, a volt 
Oroszlán vendéglő épülete). Mintegy 70 – tájfotózás, kultu-
rális örökség, makrofotográfia és vadvilág kategóriában ké-
szült – fénykép tekinthető meg ott munkanapokon 9-19 óra 
között, szombaton 9 órától 13.30-ig. Megnyitó február 9-én, 
szerdán 18 órától. A kiállítást a járványügyi szabályok be-
tartásával lehet megtekinteni.  

Elszállítják a régi  
elektronikus készülékeket 

A Ro-Ecolect társaság február 10-én, csütörtökön ingyene-
sen elszállítja a régi, használhatatlan elektromos gépeket 
és elektronikus készülékeket. Aki rendelkezik ilyen készü-
lékekkel, hívja a 0755-406-406-os telefonszámot, s a cég 
munkatársai házhoz vagy a céghez mennek. Egy online 
nyomtatványt kell kitölteni – roecollect.ro/solicita-ridicare-
deee –, amely a nap minden órájában elérhető.  

Új diagnosztikai készülékeket kapott 
a segesvári kórház 

A Sefar cég két prosztata- és melldiagnosztikai készüléket 
adományozott a segesvári kórháznak, amelyek szövetmin-
tavételre alkalmasak a rákos megbetegedések szűrése ér-
dekében. A készülékeket januárban beüzemelték, a 
vizsgálatokat a kórház urológusa végzi. A közeljövőben a 
mellrákszűrés is elvégezhető lesz helyben, a betegeknek 
nem kell ezért Marosvásárhelyre utazniuk – tette közzé dr. 
Tanaszi Sarolta, a segesvári kórház menedzsere. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

9., szerda 
A Nap kel  

7 óra 36 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 38 perckor.  
Az év 40. napja,  

hátravan 325 nap.

Megyei hírek 

RENDEZVÉNYEK

Megkezdődött a részvételi költségvetésre  
benyújtott javaslatok elbírálása
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Második alkalommal szervezi meg a Harghita Business 
Center vállalkozói inkubátorház, a Romániai Magyar Köz-
gazdásztársaság és a Műhely – L’atelier Egyesület az Er-
délyi vállalkozói iskolát. A képzéssorozat tavalyi első 
kiadása annyira sikeres volt, hogy a résztvevők már a má-
sodik hétvégén arra kérték a szervezőket, ne hagyják abba 
a negyedik alkalom után. Így végül egy ötödik, úgyneve-
zett visszacsalogató hétvégét is szerveztek, ahol arról be-
szélgettek, ki mit tudott hasznosítani a tanultakból, és hol 
lenne szüksége még segítségre. A képzéssorozat nyomán 
így egy hosszú távú, gyümölcsöző szakmai kapcsolat ala-
kult ki a résztvevők és a mentorok között. 

A második Erdélyi vállalkozói iskola hasonló formá-
tumban fog zajlani: a négy hétvégés, más-más erdélyi vá-
rosokban sorra kerülő képzéssorozat előadóinak neves 
erdélyi és magyarországi – nemzetközileg is elismert – 
előadókat kértek fel a szervezők. A résztvevők a pénzügyi 
és befektetési stratégiáktól kezdve a kommunikációs és 
marketingtechnikákig rendkívül széles körű tudásra tehet-
nek szert.  

A program Székelyudvarhelyen indul a március 25–27-
i hétvégén, a következő alkalomra április 22–24-én kerül 
sor Csíkszeredában, majd Szatmárnémeti lesz a harmadik 
helyszín május 27–29. között, a tréningsorozat pedig jú-
nius 10–12-én zárul Szovátán. 

A meghívottak között van Hűvös Ágnes és Orosz Ad-

rián, akik már az első Erdélyi vállalkozói iskolán bizonyí-
tották, hogy kiválóan beszélnek a fiatal vállalkozók nyel-
vén. A tréningen szó lesz a számokról is: Tánczos Levente 
és Tankó Zoltán tervezésről, pályázásról, befektetésekről 
fog beszélni, míg Kádár Magor és Seer László arról tart 
képzést, hogy hogyan lehet hatékonyan kommunikálni, 
marketingelni és networkingelni, illetve Lieb Mihály, az 
Autonet alapítója mesél vállalkozásáról. A negyedik hét-
végén egész napos, személyes mentorálás zajlik Trom-
posch Julianna, Sánta Edit, Mátrai Károly, Laczkó Dénes 
közreműködésével. 

A szervezők és a mentorok a jelentkezők közül kivá-
lasztják a 15 legígéretesebb fiatal vállalkozót, akik mind 
a négy hétvégén részt vesznek. A programba olyan cégve-
zetők jelentkezhetnek, akiknek már van legalább egy lezárt 
pénzügyi évük, de ez nem több mint öt év. 

A jelentkezéseket március elsejéig várják. A résztvevők 
számára a képzéssorozat ingyenes, a szervezők a képzési, 
az étkezési és a szállással kapcsolatos költségeket átvál-
lalják. 

A Romániai Magyar Közgazdásztársaság, a Harghita 
Business Center vállalkozói inkubátorház és a Műhely – 
L’atelier Egyesület által szervezett képzéssorozatra már-
cius elsejéig lehet jelentkezni az esemény weboldalán: 
https://www.rmkt.ro/evi/, ugyanitt minden információ 
megtalálható a képzési tematikákról is. (közlemény)

Kifogások helyett lehetőségek 
Másodjára szerveznek képzéssorozatot  

fiatal cégvezetőknek



Romániában a mozgóátlag több mint kétszeresére 
ugrott kedden a koronavírus-járványnak tulajdoní-
tott halálos áldozatok száma, az újonnan fertőzöt-
teké azonban stagnál, a járványgörbe a tetőzés 
jeleit mutatja – derült ki a stratégiai kommuniká-
ciós törzs keddi jelentéséből. 

Az országban – az ötödik hullám kezdete (karácsony) óta 
először – kedden már nem haladta meg az utolsó hét napon 
diagnosztizált fertőzöttek száma az előző hét napon összesített 
esetszámot, sőt enyhén (4 százalékkal) csökkent. Múlt kedden 
jegyezték fel az eddigi legtöbb (40 018), egyetlen nap alatt di-
agnosztizált új fertőzöttet, és akkor először a heti esetszám 
meghaladta a kétszázezret. 

A keddi összegzés szerint az utóbbi 24 órában 36 269 
embernél mutatták ki a fertőzést, ami (35 százalékkal) 
meghaladja ugyan az utóbbi két hét átlagát, de elmarad a 
múlt heti csúcstól, a heti esetszám pedig először esett visz-
sza kétszázezer alá. Az egészségügyi szakemberek erre 
alapozva megállapították, hogy Romániában ezekben a na-

pokban tetőzik a járvány ötödik hulláma. A napi esetszá-
mokból nem lehet a tendenciákra következtetni, ingadozá-
suk ugyanis a tesztelések – heti ciklikussággal – változó 
számát is követi. 

A keddi jelentés szerint az utóbbi 24 órában 184 koronaví-
rusos beteg hunyt el Romániában, ami 130 százalékkal haladja 
meg az utóbbi két hét átlagát. Bár az omikron vírusvariánsnak 
tulajdonított mostani járványhullámban sokkal kisebb a súlyos 
megbetegedések és a halálos áldozatok aránya, mint a leg-
utóbbi – a delta mutáns által előidézett – hullámban, január 
közepe óta a halálesetek száma is emelkedni kezdett, a napi 
halálesetek kéthetes mozgóátlaga három hét alatt 29-ről 79-re 
emelkedett. 

Az utóbbi héten már csak 15 százalékkal (11 565-re) nőtt a 
kórházakban kezelt fertőzöttek száma. Korábban hétről hétre 
legalább másfélszeresére emelkedett a Covid-kórházakra ne-
hezedő terhelés. Az intenzív terápián a múlt hetinél 20 száza-
lékkal több, 1123 súlyos állapotban lévő koronavírusos 
beteget ápolnak. (MTI)

a családölelgetés az isten háta mögötti, földből tapasz-
tott paraszti portán, a jótékonykodás és annak gondo-
san megtervezett hírverése, a szerény autó és a nép fia 
státusz visszafogott erőltetése. Ennek (is) volt köszön-
hető, hogy e politikai cirkuszisták oda kerültek, ahova, 
hiszen melyik, az ország egy eldugott zugában élő, jó-
indulatú, manipulálható funkcionális analfabétának 
nem esik jól, ha kamerás operatőrök hadával kilátogat 
hozzá a nép egyik hangja, megölelgeti, ajándékot visz 
a lurkóknak, és kedélyesen elhinti, észrevétlenül meg-
győzi, hogy nem ő a hülye, hanem a világ, nem ő a 
hibás, hanem a többiek, de a gond megoldódik, ha… És 
miután végigjárt több száz hasonlóan jóindulatú, ma-
nipulálható funkcionális analfabétát, a hübriszbe már-
tott egóval megspékelt messianisztikus istenkomplexus 
kiböfög belőle mindig és mindenhol, hiszen feljogosítva 
érzi magát mindarra, amit tesz, mondván, a nép nevé-
ben teszi. A nép pedig, mint tudjuk, szent és a többi.  

A cirkusz a palotába költözött, a produkciók odabent 
és odakint is zajlanak. Odakint olyan karakterek nyom-
ták és nyomják lila fejjel ordítozva a show-t, akikről 
nem lehet megállapítani, hogy csak sárga, avagy arany-
lapjuk van-e, akik odahazudják magukat fontos helyekre 
és tárgyalásokra, majd miután kirúgják őket onnan, fa-
pofával eveznek tovább a gerincesség farvizén; odabent 
pedig szintén a gósbaromként bömbölő agresszió a ci-
vilizációs szint- és észmérő, éppen a nép egyik hangjá-
ból feltörő vad őszinteség rángatta meg a minap egy 
kolléga kabátját. (Ez őszinteséget árnyalja némileg az 
incidens utáni megintbekerülökatévébe-hurrát leplezni 
próbáló bárgyú vigyor.) Egy bohócon röhögni szokás, 
kettő már furcsa, három horrorfilm, és az a helyzet, 
hogy e társaság megdöbbentő helyen áll a honi politikai 
alakulatok listáján. Amilyen az ország, olyanok a veze-
tői, suttogja fülünkbe ismét magát a közhely – az isten-
adta nép, úgy tűnik, elunta a három évtizednyi 
gátlástalan lopást, és úgy gondolja, hogy ezek majd 
mások lesznek, nekik pedig jobbra fordul a soruk, ezt 
mondta a pópa is. Felcsendült a Kárpátok ősi népeinek 
muzsikája, elkezdődött az örök szerelem nyitótánca a 
funkcionális analfabéták és az illemoktató aranylaposok 
között – nagy kár, hogy ezen, egymást látványosan sze-
rető partnerek tökéletesen kiegyensúlyozott keringőjüket 
nem egy erdő alatti rácsos ház békés, rózsalugasos és 
biztonságosan körbefalazott udvarán, hanem a mind-
annyiunkat érintő közélet palotáinak termeiben lejtik, 
és botrányaik sorházainak sárgára festett falai mögül 
kivillanó, sunyin vigyorgó fácával készülnek az új 
aranykort elhozó aranylakodalomra.
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Aranylakodalom

Már több mint 100 amerikai  
katona érkezett Romániába 

Megérkezett már Romániába több mint 100 amerikai 
katona az országba várt amerikai haderő állomásoz-
tatásának logisztikai előkészítésére – közölte kedden 
a védelmi miniszter. Vasile Dîncu egy sajtótájékozta-
tón kiemelte, a mintegy 100 amerikai katona mellett 
hazai logisztikai szakemberek is dolgoznak már az 
előkészületeken. „Ez azt jelenti, hogy nemsokára ér-
kezik a csapatok többi része is” – fogalmazott. A mi-
niszter szerint nincs megszabva „sem egy konkrét 
hely, sem egy konkrét időpont” a Romániába várt 
amerikai katonák érkezését illetően. A Pentagon múlt 
héten közölte, hogy a NATO-tagállami kötelezettsé-
géinek szellemében, „az orosz agresszió elrettenté-
sére” irányuló erőfeszítéseinek részeként az Egyesült 
Államok Németországból Romániába vezényel át 
mintegy 1000 amerikai katonát. (Agerpres) 

Macron a minszki megállapodások 
mellett szállt síkra Kijevben 

A minszki megállapodások jelentik az egyetlen módot 
a kelet-ukrajnai konfliktus megoldására és a fenntart-
ható béke elérésére – jelentette ki Emmanuel Macron 
francia elnök kedden Kijevben, miután tárgyalt Volo-
dimir Zelenszkij ukrán államfővel. A francia elnök a 
megbeszélést követő sajtótájékoztatón kifejtette, 
hogy megvitatta ezt a kérdést előző nap Moszkvában 
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Szavai szerint Putyin 
biztosította őt afelől, hogy Moszkvának szándékában 
áll a minszki megállapodások végrehajtása. Hozzá-
tette, hogy Zelenszkij is ugyanerről biztosította őt. 
„Nekem úgy tűnik, hogy ma ez az egyetlen út, amely 
lehetővé teszi számunkra, hogy a tartós béke felé ha-
ladjunk” – mondta. Macron szerint a minszki megál-
lapodások eszközként szolgálnak Ukrajna 
szuverenitásának és területi integritásának védel-
mére. Hangsúlyozta, hogy minden érintett félnek tel-
jesítenie kell a megállapodásban vállalt 
kötelezettségeit. (MTI) 

Ország – világ Megugrott a halálesetek,  
stagnál az új fertőzöttek száma

A legfőbb ügyészség hivatalból eljárást indított  
George Simion, a szélsőségesen nacionalista ellen-
zéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kép-
viselője és társelnöke ellen, aki egy nappal 
korábban a parlamentben odarohant a beszédét 
tartó Virgil Popescu energiaügyi miniszterhez, és fe-
nyegetően megrángatta. 

A legfőbb ügyészség közleménye szerint Simion ellen ga-
rázdaság és csendháborítás miatt indítottak eljárást. Az agresz-
szió azon a hétfői parlamenti ülésen történt, amelyen a 
Popescu ellen beterjesztett ellenzéki indítványt vitatták meg 
a honatyák. Popescu éppen beszédét tartotta, amikor Simion 
bekiabálta többször a teremből, hogy „tolvaj!”. A miniszter 
megkérte az ülésvezetőt, hogy utasítsa rendre a bekiabálót, aki 
szerinte „az oroszok embere”. Ekkor Simion odarohant Po-
pescuhoz, fenyegetően megrángatta, és az arcába üvöltötte 
többször, hogy „tolvaj!”. A tettlegességig fajuló konfliktus el-
csitult, miután az ülésvezető konzultációra hívta a frakcióve-
zetőket, majd berekesztette az ülést, arra hivatkozva, hogy 
szónokot a parlamentben még soha nem ért agresszió az el-
múlt harminc évben. A magas energiaárakért a minisztert hi-
báztató, az ellenzéki Mentsétek Meg Romániát Szövetség 
(USR) által beterjesztett indítványt szerdán várhatóan el fogja 
utasítani a képviselőház. 

Nicolae Ciucă miniszterelnök a kormány szóvivője révén 
közölt üzenetében határozottan elítélte a történteket, úgy vélte, 
ez a felháborító cselekedet mutatja, hogy mennyire megrom-
lott a politikai párbeszéd színvonala. Felhívta a figyelmet, 
hogy az újabb erőszakos cselekedet egy aggasztó sorozat 
része, utalva ezzel arra, hogy az AUR politikusának nem ez 
az első agresszív megnyilvánulásra. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke keddi állásfoglalásában 
kifejtette, hogy 2020 decemberétől aggodalommal figyelik az 
AUR akcióit, és minduntalan arra kérik a parlamenti kollégá-
ikat, hogy legyenek partnerek ennek a szélsőséges pártnak az 
elszigetelésében. Úgy vélte, hogy George Simionnak viselnie 
kell tettei következményeit, mindenki másnak pedig, aki a par-
lamentet tartja a legfontosabb demokratikus intézménynek, 
egységesen kell harcolnia a populizmus további térnyerése 

ellen. A legfrissebb felmérések szerint a jelenlegi 18 százalé-
kos támogatottsága alapján a második legnagyobb pártnak 
számító AUR és szimpatizánsai nem először folyamodnak 
erőszakhoz. Tavaly decemberben egy tüntetés alkalmával be-
hatoltak a parlament udvarára, és megrongálták a külföldi 
nagykövetségek autóit. Január közepén Simion szimpatizán-
saival együtt behatolt a temesvári polgármesteri hivatalba is, 
ahol a német állampolgársággal is rendelkező Dominic Fritz 
polgármestert keresték, hogy felelősségre vonják. Később Ko-
lozsváron egy magyar üzletembereket tömörítő szervezet 
székhelyén Simion az RMDSZ politikusait kereste, majd pár-
perces kérdezősködés után távozott. Simion ezekről az akciói-
ról rendszerint videókat készít, akárcsak a parlamentben, ahol 
gyakran megzavarja az éppen nyilatkozó politikustársait, így 
próbálva felhívni magára a figyelmet. 

Simion Madridban, az európai konzervatív pártok január 
végi találkozóján is megjelent hívatlanul, ám a szervezők ké-
résére a biztonsági emberek eltávolították a helyszínről. 
Az energiaügyi miniszter leváltását kéri  
a kormánykoalíciótól az AUR 

Az AUR kedden felszólította a kormánykoalíciót, hogy még 
az ellene benyújtott egyszeri indítványról szóló szavazás előtt 
váltsa le az energiaügyi minisztert. 

Közleményében Virgil Popescut teszi felelőssé az energia-
számlák megnövekedéséért, és korrupcióval is meggyanúsítja 
a PNL politikusát. Szerintük a tárcavezető 2021-ben verseny-
tárgyalás nélkül próbált meg 600 millió euró értékű szerződé-
sekhez juttatni egy PNL-közeli ismert üzletembert. A 
beruházásokat az EU helyreállítási alapjából finanszírozták 
volna. 

Az AUR felszólította a PSD-t, hogy a koalíció vezetőinek 
keddi tanácskozásán kérje az energiaügyi miniszter leváltá-
sát. Az ellenzéki párt közölte azt is, hogy az álláspontjuk 
szerint az energiapiac szabályozása az egyetlen megoldás 
az energiaárak csökkentésére mindaddig, amíg teljesülnek 
a piaci verseny feltételei. Az energiaügyi miniszter elleni 
egyszeri indítványról szerdán szavaz a képviselőház.  
(hírösszefoglaló)

Valódi ellenzékiséget ígér a parlamentben  
az USR ideiglenes elnöke

A két párt összeolvadásából alakult Mentsétek Meg 
Romániát Szövetség (USR) egységének megőrzését 
tekinti elsődleges feladatának és „valódi ellenzéki-
séget” ígért a parlamentben keddi első sajtóérte-
kezletén Cătălin Drula, az USR ideiglenes elnöke. 

Az USR legtöbb szavazattal megválasztott alelnökeként 
Drula azt követően vette át a – korábbi jobbközép koalíció 
válságát előidéző, majd tavaly ősszel ellenzékbe vonult – párt 
irányítását, hogy az USR élére alig négy hónapja megválasz-
tott Dacian Cioloş európai parlamenti képviselő hétfőn lemon-
dott az elnöki tisztségről. Drula szerint az USR-t nem 
fenyegeti szakadás, egységét megőrizve, megerősödve fog túl-
lépni jelenlegi válságán. 

Drula szerint véget értek a jobbközép PNL, a PSD és az 
RMDSZ alkotta nagykoalíció „kényelmes mézeshetei”, 
ennek a „természetellenes” szövetségnek a napjai meg van-
nak számlálva. Az ideiglenes pártelnök úgy vélte: az USR-
nek az a dolga, hogy leleplezze a Romániában 
meggyökeresedett korrupciót, a visszaéléseket, a közpénzek 

pazarlását, ezért „megfigyelőket” állít az egyes szakpolitikai 
ágazatokra, akik árnyékkormányként fognak dolgozni, kor-
mányzati alternatívát felmutatni mindaddig, amíg az USR 
visszatér a hatalomba. 

Amint a járványhelyzet megengedi, az USR az utcára is 
visszatér – ígérte Drula arra utalva, hogy a pártot azok a kor-
rupcióellenes tüntetések futtatták fel, amelyeket néhány éve, 
az akkor még Liviu Dragnea vezette PSD ellen szervezett. 

Az USR az egyedüli demokratikus ellenzéki párt és az 
egyedüli igazán liberális politikai erő Romániában – jelentette 
ki Drula arra célozva, hogy az utóbbi időben az USR-nél nép-
szerűbbé vált AUR-t minden más parlamenti párt szélsőséges-
nek tartja, illetve a kormány lévő Nemzeti Liberális Párt, bár 
elnevezése a szabadelvű eszmékre utal, valójában inkább kon-
zervatív alakulat, az Európai Néppárt tagja. 

Drula a párt rendkívüli tisztújító kongresszusáig vezeti az 
USR-t, azt azonban nem tudta megmondani, erre mikor ke-
rülhet sor, és azon megpályázza-e a pártelnöki tisztséget. 
(MTI)

Eljárás indult az energiaügyi minisztert megrángató 
képviselő ellen



Eddigi tapasztalataink szerint faluhe-
lyen sokan nem hallottak még a 2022-
es népszámlálásról, amelynek első 
szakasza – az adminisztratív adatbá-
zisokból történő adatátvitel – február 
elsején el is kezdődött. Vidéki környe-
zetben így még inkább felértékelődik 
a véleményformáló értelmiség sze-
repe. A háromszakaszos folyamatról, 
az eredmények jelentőségéről Veress 
László marosszentkirályi református 
lelkipásztorral beszélgettünk. 

– Ön szerint mi a legfontosabb előzetes 
tudnivaló a helyi lakosság számára? 

– Nagyon fontos, hogy vállaljuk a gyöke-
reinket, annak valljuk magunkat, akik va-
gyunk. Sem a nemzetisége, sem a 
felekezete miatt nem kell szégyenkeznie 
senkinek. A legutolsó adatok szerint Ma-
rosszentkirályon 1435 reformátust tartottak 
számon, de egészen biztos, hogy jelenleg 
sokkal többen tartoznak a felekezetünkhöz. 
Én magam több olyan református magyar 
családot ismerek, amelyek itt laknak, egy-
házilag azonban annak a községnek vagy 
városnak a gyülekezetéhez tartoznak, ahol 
korábban éltek, és ahova az egyházfenn-
tartó járulékot továbbra is fizetik. Ugyan-
akkor biztos, hogy sokan vannak, akik soha 
nem tartoztak sehova, a népszámláláskor 
viszont reformátusoknak vallják magukat. 
Marosszentkirály lakossága nagyon meg-
nőtt az utóbbi években. Többségében nem 
magyar ajkúak költöztek be, viszont, amint 
említettem, sok olyan új lakos is van, akik 

magyar reformátusok, de hivatalosan még 
nem jelentkeztek be az egyházközséghez, 
netán még presbiterek a korábbi gyüleke-
zetükben.  

– A szentkirályi egyházközség számára mi-
lyen jelentősége van a népszámlálásnak? 

– Jó, ha tudjuk, hogy hányan vagyunk. A 
tudat, hogy egy életerős közösséget alkotunk, 
erőt kell adjon a jövőre nézve, és arra kell 
mozgósítson bennünket, hogy a nálunk kiseb-
bekre, a maroknyi gyülekezetekre minél job-
ban odafigyeljünk, minél lelkesebben 
felkaroljuk őket.  

– Az elmúlt évtizedekben milyen irányban 
változott a gyülekezet lélekszáma? 

– Hullámzóan, mint egy szinuszgörbe. 
Olykor meghaladta az 1500 főt, máskor 1500 
alá csökkent. A beköltözések miatt jelentősen 
nőtt az egyházközségi tagok száma, az elmúlt 
esztendőben viszont rengeteg volt az elhalá-
lozás, és rendkívül kevés a keresztelő, ugyan-
akkor többen jelezték, hogy végleg külföldre 
telepedtek, így már nem érzik idetartozónak 
magukat. 45 lélekkel csökkentünk, jóval 
1500 alá. Ez egy példátlanul drasztikus nega-
tív előjelű változás. Egyébként, amíg valaki 
magától nem jelentkezik ki az egyházközség-
ből, számontartjuk, akkor is, ha 15 éve nem 
volt jelen a gyülekezet életében.  
Sok roma vallja magát reformátusnak 

– Beszéljünk kicsit a nemzetiségi besoro-
lásról. 

 – Érdekes kérdés, hogy a lakosok magyar-
nak vagy székelynek vallják-e majd magukat. 
Jó lenne, ha a magukat esetleg nagy számban 
székelynek vallók miatt nem tűnne úgy, hogy 
nagyon kevés itt a magyar. A számlálóbizto-
sokban és az eredményeket kiértékelőkben is 
kell lennie annyi bölcsességnek, hogy tudják, 
mi mind egy nagy közösséghez tartozunk, 
még akkor is, ha azon belül székelynek tartja 
valaki magát. Másrészt a székelyeknek is 
fontos, hogy őket elismerjék mint egy olyan 
erős közösséget, amelynek joga van az auto-
nómiához.  

– A roma közösség inkább mire hajlik a fe-
lekezeti és nemzetiségi identitást illetően? 

– Tekintélyes részük református, többen 
járnak hozzánk rendszeresen templomba. Na-
gyon örülök nekik, annak, hogy idetartozók-

nak érzik magukat. A közösség egy másik je-
lentős része pünkösdista. Nemzetiség szem-
pontjából megoszlik, hogy hányan tartják 
magukat magyarnak, illetve románnak, erről 
nincsenek pontos adataim. Ugyanakkor a 
roma identitás felvállalásáról sem tudnék 
konkrét számokkal szolgálni, ez a kérdés 
eddig ugyanis nem merült fel a beszélgetése-
ink során. Lelkészként érdekes kihívásnak 
tartom a cigány nyelv elsajátítását, tudok is 
olyan lelkipásztorokról, akik így mutatták 
meg az ökuméniát. A kalapos cigányoknak 
rendszerint én is roma nyelven köszönök. 
Ilyenkor azt hiszik, hogy ennél többet is 
tudok, és kedvesen mosolyogva mondanak 
még valamit. Erre be szoktam vallani, hogy 
sajnos a nyelvükön csak az üdvözlést isme-
rem. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy el 
tudjuk fogadni őket, viszont az is fontos 
lenne, hogy ők is alkalmazkodjanak a mi kö-
zösségünk „játékszabályaihoz”. Jó lenne, ha 
mindenki elfogadná, hogy bőrszíntől függet-
lenül ugyanahhoz a közösséghez tartozik, 
amelyben a terheket együtt kell viselni. Ösz-
szegzésként, úgy gondolom, létfontosságú 
tudnunk, hogy van múltunk, amire büszkék 
lehetünk. Bízom benne, hogy a gyülekeze-
tünket nem fenyegeti az elfogyás veszélye. A 
mostani egy második beköltözési hullám, az 
első még az ötvenes, hatvanas években zaj-
lott. Akkoriban elég volt, ha szólt a harang, 
az újonnan érkezett reformátusok érezték, 
hogy nekik is szól. Később már szórólapokra 
és személyes meghívókra is szükség volt, de 
ma már ez sem elég. Nemcsak a lelkésznek, 
hanem a lakosság többi részének is feladata, 
hogy a beköltözők megtalálják a helyüket, és 
otthon érezzék magukat az itteni egyházköz-
ségben A körzetfelelős presbitereink lelkesen 
végzik is ezt a szolgálatot. A gyülekezetünk 
jövőjét tehát mindenekelőtt egymás hívoga-
tásában, a személyes kapcsolatokban, egy ál-
dásos hálózat erejében látom.

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor 

Veress László marosszentkirályi református lelkész a népszámlálásról 
Egy életerős közösség tudata 

A jelképekkel folyton baj van. Címerek, 
zászlók, szobrok, feliratok láttán rögtön 
lábra kap a „van sapka, nincs sapka” effek-
tus, azonnal akadnak olyanok, akiket felbő-
szítenek ezek a némán is beszédes 
szimbólumok, és törni, zúzni, rombolni, 
égetni, mázolni, balhézni szeretnének. Vagy 
egyszerűen „csak” politikai tőkét akarnak 
kovácsolni, gyarapítani abból, ahogy ehhez 
a kérdéshez hozzáállnak. Így aztán soha ki 
nem fogyunk a kezdeményezők és az ellen-
zők közti konfliktusokból, az ilyenszerű „da-
rázsfészek”-ügyeket elkerülni, netán 
elodázni kívánó illetékesekből. Nem csak 
nálunk, habár itt kiváltképpen, de másutt is 
szerte a világon. Gondoljunk csak az Ame-
rikai Egyesült Államokban pár éve mind-
egyre bekövetkező szobordöntögetésekre, az 
Európában sem ritka hasonló esetekre, 
amelyek kisebb-nagyobb körökben mindig 
felkavarták a kedélyeket. És valószínűleg fel 
is fogják kavarni a jelenben és a későbbiek-
ben is, hiszen a szobrok, címerek, más ilyen 
jelképfajták számos érzékenységet érinte-
nek, és persze könnyen félremagyarázhatók. 
Mint tapasztaltuk, Romániában különösen. 
Ezeken a tájakon az ilyen köztéri alkotások 
könnyen perpatvarhoz vezetnek. Attól még 
nyilván nem mondunk le róluk, a tervekben 
mindegyre ott van, a tarsolyokból mindun-
talan elővehető egy-egy újabb szoboravatás 
lehetősége. Na, nem kell sietni velük, ne fe-
szítsük túl a húrt, hiszen minden gyanús, és 
még pénzbe is kerül! De ha úgy adódik, 
hamar kéznél lehet egy-két új vagy felújí-
tásra kész monumentális munka, esetleg 
adomány. Bár az utóbbiaknál gyakran kell 
igazodni a mondáshoz, miszerint „ajándék 
szobornak ne nézd a fogát!” Most látom, 
kissé sok a jegyzetben az idézőjel, ami 
ugyancsak azt jelzi, kényes a téma. De 
eszembe jutott, mert a vásárhelyi várban 
bóklászva, immár ki tudja hányadszor bele-
botlottam egy régebbi terv rég kivitelezett 
fémplasztikai változatába. Három kiváló 
helybeli szobrász harmonikusan összehan-

golt alkotó ötleteinek s ügyesen egybeterelt 
munkájának, valamint a kivitelező szakem-
berek hozzáértésének köszönhető a monu-
mentális mű, amelynek elkészülte még az 
előző városvezetés idején hosszasan elhúzó-
dott, s a várudvaron azóta sem került fel-
szentelésre. Hosszú ideje lefektetve 
ócskavashalmaznak tűnik a várfal lábainál. 
De ügyesen hasznosították, lyukas belterébe 
műanyagtekercs-szerű valamiket helyeztek, 
így védve azokat illetéktelen kezektől. Vajon 
a kinetikusnak tervezett struktúra beteljesíti-
e valamikor azt a nemesebb célt, amiért ki-
gondolták, létrehozták?  

Nem először írok Marosvásárhely köztéri 
szobrairól. Volt úgy, hogy a pusztulásukat 
sirattam, máskor csupán áldatlan állapo-
tukra hívtam fel a figyelmet. Azt is szóvá tet-
tem, hogy nagyobb odafigyelést, 
nyugatiasabb megvilágítást, gondozottabb 
környezetet érdemelnek és így tovább. De 
ki figyel ma már a sajtóra?! Ha balhé van 
a térplasztikák miatt, akkor talán. De jobb, 
ha nem rontja ilyesmi is a közhangulatot. 
Romlik az magától is, ha kell, ha nem. Kü-
lönben is, úgy tudom, néhány rég megsza-
vazott monumentális szoborterv vár még 
megvalósításra. Azokhoz egyetértésre, 
békés légkörre lenne szükség. Persze amit 
elgondoltak, azt halogatni sem lehet, míg a 
világ. Akkor sem, ha egyes levitézlett taná-
csosok továbbra is úgy viselkednek, mint ele-
fánt a porcelánboltban. Apropó, elefánt, 
olvasom, hogy egy thaiföldi nemzeti parkban 
egy ilyen felbőszült vadállat nekirontott egy 
odatelepített elefántszobornak, és potenciá-
lis riválisának vélve, talapzatáról ledöntve 
próbálta azt összetaposni. Az okozott kárnál 
csak a helyzet nevetségessége volt nagyobb. 
De melyik politikus veszi észre, mennyire ne-
vetséges és lesajnálható, ha vérbe borult 
szemmel és aggyal, agresszivitással akarja 
ledorongolni észérvekre, vitára kész társait?! 
Sajnos azonban nehezen megy már nekünk a 
kacagás. Elegünk van a sok fekete humor-
ból. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Hagyományosan március 10-én, a székely 
szabadság napján adjuk át a Gábor Áron-díjat 
az előző évre. Az idei kitüntetések az elmúlt 
év legnagyobb nemzetközi sikeréhez köthe-
tők, amely méltán viselte a Székely Nemzeti 
Tanács jelmondatát: Székelyföldért megmoz-
gatjuk Európát! A 2021-es évre a Székely 
Nemzeti Tanács elnökének előterjesztésére az 
Állandó Bizottság döntése alapján a követ-
kező személyiségek vehetik át a díjat:  

– Erika Casajoana volt az, aki a polgári 
kezdeményezést Spanyolországban győze-
lemre vitte, de döntő befolyása volt a belgi-
umi kampányban és a végső sikerben is. Erika 
Casajoana élő kapcsolatot teremtett Katalónia 
és a Székelyföld között, népszerűsítette a kez-
deményezést, a székelységet és a Székely 
Nemzeti Tanácsot Katalóniában és egész Eu-
rópában. 

– Dr. Sobor Dávid tízéves jogi küzdelem-
ben teremtette meg a jogalapját a nemzeti ré-
giók bejegyzésének. Az ő munkájának, 
szakértelmének és szívós kitartásának köszön-
hetjük, hogy pert nyertünk Luxemburgban. 

– Toró Attila látványos, szuggesztív grafi-
kái kísérték a kezdeményezés minden mozza-
natát, nem csak Erdélyben és Ma- 
gyarországon, hanem egész Európában. Infor-
matikusként is segítette a kampányt, neki kö-
szönhetjük, hogy a virtuális térben több millió 
emberhez érkezett meg az üzenetünk. Nem 
beszélve arról, hogy a Székely Nemzeti Ta-
nács megalakulásától, 2003-tól önkéntes gra-
fikusa a székely autonómiamozgalomnak, 
minden ehhez kapcsolódó látványt az ő stílusa 
határoz meg. 

Belőlük állt az a csapat, amelyre a nemzeti 
régiókért indított európai polgári kezdemé-
nyezés szervezőbizottsága, annak képviselője, 
Izsák Balázs és helyettese, dr. Dabis Attila, a 
Székely Nemzeti Tanács külügyi képviselője 
mindig számíthatott. 

A hagyományoktól eltérően, a díjátadásra 
nem Marosvásárhelyen, hanem Sepsiszent-
györgyön kerül sor 2022. március 10-én 13 
órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor 
Áron-termében. 

A Székely Nemzeti Tanács  
sajtószolgálata

Akik a nemzeti régiókért  
megmozgatták Európát
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a grófi család eme épületegyüttesét 
megóvni, ha a kastélyt már nem 
tudták megmenteni. A falu fölötti, 
fallal körülvett kriptának és kápol-
nának gyors beavatkozással még 
megállítható a romlása, egy alapos 
és szakszerű felújítás pedig vissza-
adhatja azt a közösségnek. 

 A marossárpataki Teleki-kripta A 
kategóriás műemlék, egyedi, pira-
mis alakú kivitelezése miatt ritka, 
Erdélyben csupán egyetlen ilyen 
építmény létezik még – tudtuk meg 
Kozma Barna polgármestertől. 
Mivel műemlék, nagyon sokba 
kerül a felújítást engedélyező doku-
mentáció, mert több tanulmány is 
szükséges, többek között régészeti 
is. Az épület köveit le kell csiszolni, 
vízszigetelést kell végezni, az épü-
let belsejében is teljes restaurálás 

szükséges, valamint a második vi-
lágháborúban a betörők által levert, 
megrongált sírköveket, kőlapokat is 
vissza kell illeszteni a helyükre. Az 
építményt a Teleki család örökösei 
nem igényelték vissza, ezért az ön-
kormányzat tulajdonába került, múl-
tunk, történelmünk darabkáját 
fontosnak tartják megőrizni a he-
lyiek – mondta el a község vezetője. 
A kriptát az úgynevezett régi kastély 
dombjának keleti oldalában vájt 
üregben alakították ki, bejárata elé 
faragott mészkőből készített, pira-
mist idéző falat raktak, előtte két 
zömök, dór fejezetes oszlop által 
tartott, mészkőből faragott gerendák 
alkotnak portikuszt. A belső tér két 
oldalfalában alakították ki a sírfül-
kéket, az ezek fölött található, tégla-
lap alakú falfülkéket vélhetően a 
feliratos sírkövek számára készítet-

ték. Építése a 19. század első éveire 
tehető, és Teleki Domokoshoz, 
Torda vármegye főispánjához, a ma-
rosvásárhelyi Bernády téri Teleki-
palota építtetőjéhez köthető – tudjuk 
meg a szakirodalomból. 

 Nyárádgálfalva is szaktanul-
mányt szeretne készíttetni a község 
jelentős műemléke, a nyárádszent-
lászlói unitárius templom körüli 
templomkert eredeti kerítésének új-
jáépítésére – tudtuk meg Karácsony 
Károly polgármestertől. A szakem-
berek kutatásokat végeztek, feltárá-
sokat a templom belsejében, az 
önkormányzat a külső helyreállítás 
dokumentációjának elkészítésében 
szeretne segíteni, hiszen az újjáépí-
tés igen sokra, 400-500 ezer lejre 
rúg, azt pedig nem tudják finanszí-
rozni. A szomszédos épületet is 
visszakapta az egyház, amely falu-
múzeumot szeretne létrehozni 
benne, és erre az első lépéseket meg 
is tette. A most kapott pénzből azon-

ban csupán a cinterem kerítésének 
felújítására a dokumentáció elkészí-
tését állják – szögezte le az elöljáró. 

 Az RMDSZ Maros megyei szer-
vezete 2018-ban döntött a Szolidari-
tási Alap létrehozásáról, amellyel 
elsősorban a megyebeli települések 
életében jelentőséggel bíró, közös-
ségformáló erejű, közérdekű beruhá-
zásokat támogatnak. A Szolidaritási 
Alapot az RMDSZ-es polgármeste-
rek a megyei költségvetésből a telepü-
lésüknek visszaosztott keretösszeg egy 
bizonyos százalékával támogatják. 

 Az idei alap elosztásakor a pol-
gármesterek egyetértettek abban, 
hogy támogatni kell a Marosszent-
györgy mellett létesítendő fociaka-
démia felé vezető út megépítését is, 
hiszen azt nemcsak a marosszent-
györgyi vagy marosvásárhelyi gye-
rekek, fiatalok használnák, hanem 
az egész megye. Ezt a beruházást 
azoban nem a Szolidaritási Alapból 
finanszírozzák.
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Anna az élet szeretetével megáldott me-
sélő. Sokéves ismeretségünk alatt meggyő-
ződhettem róla, hogy nincs olyan zuga, 
sötétkamrája a hétköznapoknak, amiben ne 
venné észre a szépet, az említésre méltót, 
amiből ne tudná előcsalogatni a csodát. És 
ha már előcsalogatta, a tiszta szívből adni 
tudok örömével osztja meg másokkal is. 

– Van egy jó témám neked – üzente pár 
héttel ezelőtt egy reggeli órában, valahol fél-
úton az otthona és a kórház között, ahol 
közel hat éve gyakorolja a gyógyítói hivatást. 
– Írhatnál az ingázókról. Ez egy egész más, 
különleges világ. 

Alig vártam, hogy az örökmozgó időlép-
csők között megtaláljuk a rést, amibe bele-
telepedhetünk, és Anna szavai színes 
pillangókként rajzzanak körém.  

– Mint mindennek ezen a földkerekségen, 
a hajnali 50–60 perces buszozásnak is meg-
van a varázsa – kezdte történetét a fiatal or-
vosnő. – A nap mint nap együtt utazóké egy 
különálló társadalom, amihez gyermekek, 
kamaszok, kétkezi munkások és értelmiségiek 
is tartoznak. Ha végállomástól végállomásig 
rendszeresen rajta vagy a hajnali 6.30-as já-
raton, egy idő múlva pontosan tudni fogod, 
melyik megállónál kik ülnek fel. A vonatál-
lomásnál még elég kevesen, a tejgyárnál a 
harmadik műszakból hazainduló asszonyok, 
a város végén a „kombinátos” férficsapat. 
„Szerusz”, „jó reggelt” – hangzik fel újra 
meg újra, aszerint, hogy ki milyen viszony-
ban van a járművezetővel. Ezek az emberek 
az átdolgozott éjszaka után sem feledkeznek 
meg a köszönésről, és ha nem túlságosan fá-
radtak, jóízűen beszélgetnek, viccelődnek is 
úti céljukig, a környező falvak valamelyikéig. 
Akik évtizedek óta ingáznak, több generáció 
sofőrt megismertek, és a párbeszédből 
hamar kiderül, hogy az éppen váltásban le-
vővel is jól összeszoktak az együtt töltött haj-

nalokon. Én mindig a járművezető mögé 
szoktam letelepedni, azzal átellenben van a 
„parolázós” szék, amit gyakran sofőrkollé-
gák foglalnak el. Az időjárásról és a pénzhi-
ányról folyik legtöbbször a társalgás, közben 
egy-két pikánsabb vicc 
is becsúszik, olyankor 
ragályos a kacagás. 
Sokszor én is elnevetem 
magam a hallottakon, 
még jó, hogy a védő-
maszktól nem látszik. A 
tejgyári asszonyok nem követik a vidám tár-
saság példáját, többnyire csendben utaznak, 
némelyik szendereg. Cserged után a közép-
iskolások is megjelennek. Kisebb-nagyobb 
csoportokban érkeznek, többségük nagy hi-
degben is tinis divatöltözékben, megfagy az 
ember, ha rájuk néz. Ők még jobban feldob-
ják a napomat a gondtalanságukkal, azzal, 
ahogy valamelyik tanárukról, dolgozatírás-
ról vagy éppen egy új körömlakkról „csivi-
telnek”. Semmit sem lehet konkrétan 
megtudni ebből a kedves zsongásból, mégis 
kirajzolódik a kamaszvilág átfogó képe, amit 
mindössze egy gyengébb osztályzat vagy 
még inkább egy szerelmi csalódás árnyékol-
hat be. Idővel annyira megszoktam ezeket a 
gyerekeket, hogy azonnal észreveszem, ha 
valamelyikük nincs jelen, és, bár a nevét sem 
tudom, hiányérzetem van. Közben ingázó pe-
dagógusok is csatlakoznak a csapatunkhoz, 
és mérnökök, orvosok is. Együtt zötykölő-
dünk a meghitt félhomályban, ahol a tole-
rancia is másképp működik, elmosódnak a 
korlátok, nem számít kor, bőrszín, nemzeti-
ség. Felszállástól leszállásig egy csapat va-
gyunk, és ha egyikünk elszundít, mindig van, 

aki figyelmeztesse, ha megérkezett. Az éjsza-
kai műszakban dolgozók lassan „el is szo-
tyognak” az egymást követő falvaknál, de a 
végállomásig még marad bőven utas, zömé-
ben gyerekek. 

– A délutáni visszaút 
hangulata is ilyen csa-
ládias? 

– Olyankor bővül a 
kör, egy-egy idős néni 
is felkapaszkodik ösz-
szebogozott fülű szaty-

rával, hogy a városban élő gyermekétől 
hazatérjen a faluba. Kisgyermekes szülők is 
szoktak közénk vegyülni, csemetéjük gyakran 
végigbömböli az utat. Az apróságok „kon-
certjét” rendszerint együttérző csend kíséri, 
senki sem háborog. Délután egyébként a haj-
nalitól eltérő, nehezebben leküzdhető fáradt-
ság járja át az utasteret, ilyenkor az 
iskolából hazatérő fiatalok sem cseverésznek 
olyan felszabadultan. Ezeken az utakon 
végre az arcukat is látom, a kora reggeli sö-
tétben ugyanis csak a sapkájuk körvonalai 
vehetők ki. 

– Kötöttél-e személyes ismeretséget vala-
melyik utastárssal? 

– Egy kedves óvónővel, aki huzamosabb 
ideig falura ingázott. Miután a buszról le-
szállt, autó vitte be a településre, ahol a gye-
rekek várták. Mindig jókat beszélgettünk. 
Most már a saját városában dolgozik, de 
gyakran eszembe jut. 

Később a sofőrök zenei ízlése is szóba ke-
rült. 

– Van, aki eredeti román népdalokat hall-
gat, más a rádiós popkínálatot részesíti 
előnyben, egyes járművezetők pedig inkább 

a hírekre kíváncsiak – mondta Anna, majd a 
sokféle színű buszbérletre tért ki, amelyek 
közül az elsőket a sofőr ki kellett lyukassza.  

– Nem volt nehéz megszokni az ingázást? 
– marasztaltam az ízes szavakat. 

– Középiskolásként egy évet már végig-
utaztam, így benne voltam a „gyakorlat-
ban”. A húgom is követte a példám, igaz, ő 
vonattal „járt” a líceumba. Hajnalban 5 óra 
előtt indult el otthonról, kezében a forró te-
ával, amit aztán kézmelegítőként körbeadott 
az utastársak között. Egy alkalommal, ami-
kor mindenki lógó fejjel bóbiskolt körülötte 
a fülkében, hirtelen kieresztette a híresen 
gyönyörű énekhangját. „Jó reggelt kívánok” 
– kezdett bele a közismert Republic-dalba, 
persze körülötte mindenki felszökött. A mai 
napig emlegeti a csapat azt az ébresztőt. Szó-
val a tesóm is megtalálta ennek a létformá-
nak a varázsát. Persze, mint mindennek, 
ennek is megvannak a nehézségei, mínusz 20 
és plusz 30 fokban is buszoztam eleget, de 
az, hogy jóindulatú, élettel teli emberek vesz-
nek körül, ezért is kárpótolt. Öröm volt szá-
momra, amikor láttam, hogy sokan képesek 
átadni a helyüket az időseknek és a kisgyer-
mekeseknek, az ingázós időszakom legna-
gyobb ajándéka pedig az említett óvónővel 
való ismeretség volt. 2016-tól megszakítá-
sokkal buszoztam a munkába, a várandóssá-
gom idején ugyanis legtöbbször autóval vitt 
a férjem, aztán pedig két évet otthon marad-
tam a kisbabával. A koronavírus-járvány 
kezdeti szakaszában kivettek járatokat, akkor 
is gyakran kellett a kocsit választanunk, egy 
ideje pedig az egyik kolléganőm visz-hoz. Így 
ritkán ingázom, de a napi kétszer 50 perc 
alatt gyűjtött hangulatok ugyanolyan élén-
ken megmaradtak bennem, és amikor felülök 
arra a kora reggeli buszra, ugyanúgy ahhoz 
a – településtől településig együtt ébredező, 
mindenkit befogadó – családhoz tartozom.

Család végállomástól végállomásig

A marossárpataki Teleki-kriptát fel kell újítani, de ehhez szaktanulmány kell  
Fotó: e-nepujsag.ro (archív)

 Műemlékek felújítását támogatják

(Folytatás az 1. oldalról)

A kerelőszentpáli Teleki-kápolna és kripta felújítása igen költséges Fotó: Gligor Róbert László (archív) 



Környezetvédelmi  
intézkedések  

Február 28-ig pályázhatnak 
az érdekeltek a Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifize-
tési Ügynökségeknél (APIA) 
a 12 évre szóló, esztendőn-
ként folyósítandó támoga-
tásra, amenynyiben vállal- 
ják, hogy bizonyos parlagon 
maradt területeket a 8.1-es 
intézkedéscsomag feltételei-
nek megfelelően erdősítenek. 
Ugyanakkor az unió kilátásba 
helyezte a parlagon hagyott 
területekért járó pénzügyi 
kompenzálást is.  
Erdősítés  

A támogatás keretösszege 6,5 
millió euró. A pályázatot az APIA 
honlapján levő M8-as ablakocskán 
megjelenő elérhetőségre lehet fel-
tölteni. Az APIA szakértőinek se-
gítségével azonosítják azt a saját 
tulajdonban levő területet, amelyet 
erdősítenének. Utána az engedély-
lyel rendelkező erdészeti szakér-
tőknek ki kell dolgozniuk az 
erdősítési műszaki tervet. A mun-
kálat díját az első átutalásból lehet 
törleszteni. A tervet a kérvény be-
nyújtása előtt legkevesebb 10 nap-
pal láttamoznia kell az erdészeti 
őrségnek is. Az első részletből ki 
lehet fizetni a projekttel kapcsola-
tos költségeket, míg az elkövetke-
zendő 12 évben nyújtandó 
támogatásból fedezhetők a faültet-
vény gondozásának költségei, il-
letve a veszteség (amennyiben 

nem mezőgazdálkodásra szánják a 
területet). A pályázati feltételek 
szerint állami, társulási, közbirto-
kossági és magántulajdonban levő, 
mezőgazdasági és nem mezőgaz-
dasági jellegű területeket lehet er-
dősíteni. Egy pályázó legtöbb 7 
millió euró támogatást kaphat az 
elkötelezettség ideje alatt.  
Parlagosítás  

Az EB kilátásba helyezte, hogy 
a 2023–2027-es pénzügyi ciklus-
ban pénztámogatásban részesíti 
azokat a gazdákat, akik mezőgaz-
dálkodásra szánt területük 4%-át 
parlagon hagyják. Ezzel az unió el-
sősorban a vetésforgót ösztönzi, 
ugyanakkor a parlagon maradt te-
rületek hozzájárulhatnak a bioló-
giai sokféleség megőrzéséhez. A 
szóban forgó területet erdősíthetik, 
illetve olyan fákkal ültethetik be, 
amelyek virágzáskor a méheknek 
szolgáltatnak begyűjtési területet. 
A tervek szerint a gazdák területa-
lapú támogatást kapnak, de a par-
lagon hagyott területekre sokkal 
kevesebb pénz jár, ezért keresik a 
megoldást, hogy az unió által elő-
irányzott, szándékosan parlagon 
hagyott területek miként hasznosít-
hatók. A támogatást a kidolgozás 
alatt álló országos mezőgazdasági 
stratégia is tartalmazza, amelyet 
ha jóváhagy az EB, erre pénzügyi 
keretet is biztosíthat az unió. A pá-
lyázati feltételeket ezután dolgoz-
zák ki, és hirdetik meg. 

A tavalyi év végén kirobbant 
energiaválság miatt több eu-
rópai országban leállt a 
műtrágyagyártás. Mint isme-
retes, a marosvásárhelyi 
Azomureş is leállította a ter-
melést. Harri Kiiski, a gyár 
vezérigazgatója tárgyaláso-
kat folytatott a mezőgazda-
sági minisztériumban, hogy 
találjanak megoldást arra, 
hogy támogassák a műtrá-
gyavásárlást.  

Adrian Chesnoiu miniszter a 
sajtónak azt nyilatkozta, hogy már 
a tárgyalások előtt összeállították 
a 2022-es költségvetést, amiben 
nem biztosítottak jogi alapot a tá-
mogatásra, így nem tudnak pénzt 
különíteni el erre. Az energiaárak 
megnövekedése azonban nemcsak 
a műtrágyavásárlást nehezítette 
meg, hanem a sertés-, és a szárnyas-
hús is megdrágult, hiszen a nagy 
farmok fűtése nagyon sokba kerül, 
emiatt számos tenyésztő csődbe 
mehet. Tavaly decemberben 
Brüsszelben találkozott az EU-tag-
államok mezőgazdasági miniszte-
reivel, ahol felvetette annak a 
lehetőségét, hogy az unió találjon 
megoldást erre, hiszen minden tag-
államot érintett az energiaválság, 

de egyelőre ott sem tudnak erre 
pénzt elkülöníteni. Február 21-én 
Brüsszelben lesz az Agrifish halá-
szati konferencia, ahol újra alka-
lom lesz tárgyalni az uniós 
döntéshozókkal. Ez nem zárja ki 
azt, hogy nem lesz hazai megoldás, 
azonban egy újabb támogatási 
vonal megnyitása az uniós szabá-
lyozástól is függ, ezért is nehéz 
meghozni a megfelelő döntést.  

A szaktárcavezető létrehozott 
egy munkacsoportot a minisztéri-
umban, amely keresi a hosszú 
távú, életképes megoldást. Szán-
dékukban áll összehívni egy mi-
nisztériumközi bizottságot, hogy 
lehetővé tegyék a kedvező műtrá-
gya-behozatalt, hiszen az Azomu-
reş kombinát az országos igény 
jelentős részét lefedte, amit a tava-
szi mezőgazdasági kampányban 
pótolni kell, biztosítani kell a ro-
mániai gazdáknak a szükséges 
mennyiséget.  

Ovidiu Maior, az Azomureş 
szóvivője tegnap lapunknak azt 
nyilatkozta, hogy az Azomureş ve-
zetőtanácsa még nem tárgyalt a 
gyár újraindításáról, és nem tud-
nak arról, hogy a szaktárca megol-
dást talált volna a gazdák 
támogatására. 
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Fametszés-bemutató  
Február 10-én, csütörtökön az RMGE–Maros szervezet és a Holland 

Alma Kft. gyümölcsfaiskola fametszés-bemutatót tart. 10 órától a ma-
rosvásárhelyi Studium HUB Bolyai téri székházában Babicz Szabolcs, 
a Holland Alma Kft. szaktanácsadója az alma- és szilvafajta-innováció 
legújabb eredményeiről, a gyümölcsültetvények metszésének élettani 
alapjairól, illetve a metszési technikákról tart elméleti előadást, a gya-
korlati bemutató Toldalagon, az Olting Kft. gyümölcsösében lesz. 

Az RMGE-Maros mintegy 20 fős csoportja ja-
nuár végén részt vett a budapesti Hungexpón 
megrendezett AGROmashen, Magyarország 
legszínvonalasabb mezőgépészeti kiállításán 
és vásárán.  

Mielőtt a küldöttség megérkezett volna Budapestre, 
meglátogatta Monorierdőben a Tyuxirodeo farmot, 
ahol a családi farm vezetője, Nádorné Ottilia mutatta 
be a több mint 800 tenyészbikából álló gazdaságot. A 
család két munkatársával együtt 40 hektáron gazdál-
kodik. Az agrovállalkozás különlegessége, hogy az 
amerikaihoz hasonló, egyre népszerűbb rodeóverse-
nyeket szerveznek. A vendégeket Szigetcsépen, a 
Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum 
Soós István Borászati Technikum Szigetcsépi Tanüze-
mében is fogadták.  

A kiállítást megelőző napon az RMGE-Maros el-
nöksége több szakmai találkozón vett részt, ahol arról 
tárgyaltak, hogy a Marosi Gazda Kft.-n keresztül mi-
lyen mezőgazdasági termékeket tudnak majd forgal-
mazni az erdélyi gazdák számára előnyös áron. A 
mezőgépészeti kiállításon a RMGE-Maros küldöttsé-
gében részt vevő gazdáknak alkalmuk volt megismer-

kedni, partnerkapcsolatokat kiépíteni csúcstechnoló-
giát forgalmazó cégek képviselőivel.  

A kiállításon jelen volt a marosvásárhelyi APIA 
Drons Kft. is, amely a mezőgazdaságban is használ-
ható drónokat mutatta be, amelyek iránt több magyar-
országi partner is érdeklődött. Az RMGE-Maros tavaly 
több drónbemutatót szervezett megyénkben a cég kép-
viselőivel közösen.  

A gazdák az AGROmashExpón részt vettek neves 
magyarországi szakértők – klimatológus, talajtani 
szakértő, terménypiaci szakértő – részvételével tartott, 
a Terragro Kereskedelmi Kft. által szervezett, a klíma-
változás hatásairól a növénytermesztésben témakörben 
zajlott kerekasztal-beszélgetésen is.  

Fazakas Miklós, az RMGE-Maros elnöke szerint 
hasznos volt a rendezvényen való részvétel, hiszen 
mind a szervezet, mind a delegáció tagjai közvetlen 
kapcsolatot létesítettek magyarországi partnerekkel. 
Csak úgy lehet teljesítményorientáltan gazdálkodni, 
ha lépést tartunk a technológia fejlődésével, és alkal-
mazzuk az újdonságokat – ehhez teremtett lehetősé-
get az egyesület az érdeklődőknek – mondotta az 
elnök. 

Magyarországi tapasztalatcserén  
az RMGE-Maros képviselői 

Hétfőtől lehet pályázni a paradicsom-  
és fokhagymatermesztés támogatására 

Február 7-étől, hétfőtől lehet pályázni a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 
által meghirdetett, paradicsom- és fokhagy-
matermesztésre szánt finanszírozásra. A kér-
vényt a mezőgazdasági igazgatósághoz kell 
benyújtani. Paradicsomra egy mezőgazdasági 
évben hektáronként legtöbb 4000, míg fok-
hagymára 3000 euró támogatást kaphatnak a 
gazdák, amennyiben azt zárt térben (üveghá-
zakban vagy fóliasátrakban) termesztik.  

Emlékeztetőül, az országos költségvetésből elkülö-
nített támogatás idei keretösszege 225 millió lej, 
amelyre mind a tavaszi, mind az őszi ciklusban lehet 
pályázni azoknak, akik üvegházban vagy fóliasátorban 
termesztik a zöldséget. Egy-egy gazda 4000-4000 euró 
támogatást kap, amennyiben az első szakaszban, már-
cius 1. és június 10-e, valamint a második ciklusban, 
október 15-e és december 9-e között értékesíti a ter-
mést. Ehhez 1000 négyzetméteren 3000 kg paradicso-
mot kell termesztenie. A támogatást igényelhetik a 
második ciklusban a paprikát, paradicsompaprikát, 
uborkát, paszulyt, spenótot és zöldhagymát termesztők 
is. Gazdánként 1000 euróra pályázhatnak, amennyiben 
az említett zöldségeket október 15-e és december 9-e 
között értékesítik, 1000 négyzetméteren 4000 kg pap-
rikát, 2000 kg paradicsompaprikát, 1500 kg paszulyt, 
1000 kg salátát, illetve 10.000 darab zöldhagymát vagy 
100.000 darab hagymapalántát termesztenek.  

A fokhagymatermesztésre szánt finanszírozás keret-
összege 22,2 millió lej, a hektáronkénti 3000 eurós tá-
mogatást abban az esetben kaphatják meg a gazdák, ha 
június 1. és december 21-e között legalább 10 négy-
zetméteren 3 kg fokhagymát termesztenek.  

A gazdáknak a 145/2014-es törvény értelmében 
2022. december 31-ig láttamozott termelői engedély-
lyel, továbbá magánvállalkozói engedéllyel (egyéni 
vállalkozó, engedélyezett magánszemély, családi vál-
lalkozás stb.) kell rendelkezniük.  

A pályázatot továbbra is a mezőgazdasági igazgató-
ságok kezelik, így a szakhatóságokhoz kell benyújtani 
a támogatásra a kérvényeket. Az első ciklusban ter-
mesztett zöldségekért február 7-e és március elseje kö-
zött, a második ciklusra július 25-e és augusztus 31-e 
között nyújthatók be a kérvények. Ezek beiktatása 
után az igazgatóság és a Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifizetési Ügynökség (APIA) kirendeltségének al-
kalmazottaiból álló közös bizottságok a helyszínen el-
lenőrzik a pályázatban megjelölt területeket, utána a 
megyei növényegészségügyi hatóság megvizsgálja, 
hogy milyen növényvédő szereket használnak a gaz-
dák. A termés betakarítása előtt az igazgatóságok 
szakreferensei újabb ellenőrzést tartanak, hogy meg-
állapítsák, sikerült-e elérni a megfelelő terméshoza-
mot, majd ha a pályázó teljesítette a feltételeket, 
átutalják a támogatás összegét a gazdák bankszámlá-
jára. 

Szerkeszti: Vajda György

Az idén, a járványhelyzet miatt, szerényebb részvé-
tellel, de újra megszervezik a már hagyományossá vált 
Petry kolbásztöltő fesztivált a kelementelki egykori 
Simén-kúria udvarán (Petry Wine Estate). A rendez-
vény február 12-én, szombaton 9 órakor kezdődik, és 
várhatóan 17 óráig tart.  A szervezők tájékoztatása sze-
rint jelenleg – az előző évektől eltérően – mindössze 
nyolc csapat nevezett be. Mint ismeretes, a legalább öt 
főből álló csapatoknak a helyszínen a saját ízesítésükkel 
kell a Petry cég által biztosított alapanyagból kolbászt 
készíteniük, majd ezt közszemlére tenniük. A szakem-
berekből álló zsűri választja majd ki a legkülönlegesebb 
ízű kolbászt, és a kóstolás után döntenek a résztvevők 

helyezéséről is. A rendezvény célja elsősorban a hagyo-
mányőrzés, hiszen nemcsak az esemény, hanem az év-
századok óta készített erdélyi kolbász íze is sajátosság, 
ezt szeretnék népszerűsíteni a szervezők. Nem utolsó-
sorban jó hangulatú csapatépítő alkalom is. A helyszí-
nen zenét és mindent, „mi szem, szájnak ingere” 
biztosítanak a szervezők. Mint ismeretes, a szabályok 
szerint a kolbászt helyben kell elkészíteni, előre meg-
határozott időre, hagyományos eszközökkel. A szakmai 
zsűri nem csak az ízét, fűszerezését veszi figyelembe, 
hanem az asztal összképét, a csapat munkáját és a já-
tékokon nyújtott teljesítményét, illetve a képviselt cég 
megjelenését is értékeli. 

Ötödik Petry kolbásztöltő fesztivál

Keresik a megoldást  
a műtrágyahiány pótlására 

 Fotó: RMGE-Maros



Az SUV-őrület lényegében 
mindent eltörölt a piacról, ami 
nem terepjáró. Viszont miköz-
ben a gyártók azzal voltak el-
foglalva, hogy új, korszerű és 
minél jobb terepjárókat ké-
szítsenek, addig megjelent 
egy másik probléma. Ez pedig 
nem más, mint a károsanyag-
kibocsátás. Az Európai Unió 
nagyon szigorúan veszi a kör-
nyezetvédelmi kvótákat, azok 
a gyártók, amelyek nem fér-
nek bele a megadott mennyi-
ségbe, kénytelenek úgyne- 
vezett tisztasági kreditet vá-
sárolni más gyártóktól – aho-
gyan a Fiat is vásárolt a 
Teslától – vagy kifizetni a bír-
ságot. Az biztos, hogy egyik 
opció sem filléres tétel. Ezért 
aztán megszülettek a „kvóta-
autók”. Ezek tulajdonsága, 
hogy a gyártásuk nem kifize-
tődő – azaz a gyártó vállalat 
veszteséget termel velük –, 
de még így is megéri, hiszen 
ez a legolcsóbb alternatíva. 
Természetesen a gyártók arra 
is figyelnek, hogy csak annyit 
gyártsanak az adott típusból, 
amennyi éppen elég ahhoz, 
hogy ne lépjék túl a számukra 
kiszabott határértéket, ami az 
összkibocsátást illeti. 

Nagyon sok olyan elektromos 
autó született az utóbbi években, 
amelyek jónak bizonyultak a valós 
felhasználás tekintetében is, de nem 
lehetett őket megvásárolni, mert túl 
kevés készült belőlük. Aztán szép 
lassan a piac elkezdett átalakulni, és 
megérkezett az elektromos éra. 
Mostanra már szinte minden gyár-
tónak van elektromos autója, és a 
legnagyobb vállalatok többsége már 
be is jelentette, hogy 2030 és 2035 
között le fogja állítani a belsőégésű 
motor fejlesztését. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy többé nem fognak 
benzines vagy dízelmotort gyártani, 
hanem azt, hogy ezeknek a moto-

roknak nem lesznek utódjai, nem 
fejlesztik, nem finomhangolják to-
vább őket, így a gyártás szép lassan 
eltolódik az elektromos autók irá-
nyába. Nem kell tehát meglepődni 
azon, hogy egyre több új villanyau-
tót jelentenek be a gyártók. 

Ezt tette most a francia–japán 
Renault-Nissan-Mitsubishi szövet-
ség is. Bár a gyártók együttese élt 
már szebb napokat is, nem adták 
fel, és úgy néz ki, egyelőre egyben 
maradnak, közös erővel próbálják 
meg beérni a vetélytársakat. A szö-
vetség tagjai az utóbbi években épp 
a manapság legfontosabb szeg-
mensben, a villanyautó-fejlesztés-
ben maradtak le a legjobban. 
Minden gyártónál az a szokás, hogy 
egymást túllicitálva próbálnak 
minél nagyobb ígéreteket tenni. 
Nem meglepő tehát, hogy a  
Renault-Nissan-Mitsubishi is ezt 
teszi, a cég 35 új villanyautót ígér 
2030-ra. Elmondásuk szerint 23 
milliárd eurót költenek ilyen irányú 
fejlesztésekre. A hírek szerint a 
három vállalat közösen igyekszik 
majd lekötni a járműveik fejleszté-
séhez szükséges akkumulátorgyártó 
kapacitást is. Ilyen tekintetben el-
hangzott egy óriási szám, 220 GWh 
évente, igaz, ezt csak 2030-ra sze-
retnék elérni. 

Az elhangzott ígéretek a már ma 
is futó projekteket is tartalmazzák. 
Vagyis az összesen 23 milliárd 
eurós csomagnak az a 16 milliárd 
euró is a részét képezi, amit a Nis-
san a közelmúltban jelentett be, 
hogy a saját villanyautói fejleszté-
sére szánja. 

Továbbá a tervekben egy elektro-
mos autók számára tervezett plat-
form kifejlesztése is szerepel, a 
CMF-EV nevű platformé, amely az 
aktuális Nissan Ariya és a Renault 
Megane E-tech Electric alapjául is 
szolgál. A CMF-EV a tervek szerint 
további 15 elektromos modell 
alapja lesz 2030-ig. 2024-től pedig 
elindulhat egy másik platform, a 
CMF-BEV gyártása is. Utóbbit töb-
bek között a Renault 5-ben és a Nis-
san Micra utódjában tervezik 
használni. A CMF-BEV platformot 
szánják a legfontosabb európai 
elektromos platformnak, amelyre 
éves szinten körülbelül 250 ezer 
autót terveznek építeni. 

Az új platformmal 33%-os költ-
ségcsökkentést és 10%-os fogyasz-
táscsökkentést szeretnének elérni a 
jelenleg használt megoldásokkal 
szemben. Az erre a platformra 
épülő autók esetében a 400 kilomé-
teres hatótávot célozzák meg. 

A nagyszabású terveket a Renault 
és Nissan vezetői közösen mutatták 
be. A szövetség elnöke, Jean-Domi-
nique Senard elmondta, hogy a szö-
vetség három évvel ezelőtt komoly 
válságot élt meg, amit elsősorban a 
bizalom hiánya eredményezett. Az 
elnök véleménye szerint ez már a 
múlt, mostanra pedig közösen már 
erősebbek és gyorsabbak is, mint 
ahogyan azt a legoptimistábbak 
képzelték volna. 

Külön érdekesség a tervek kap-
csán, hogy szóba jött egy új elekt-
romos Dacia is, ez azonban csak 
2026 körül kerülhet gyártásba. Min-
denesetre érdeklődéssel várjuk, 
hogy milyen új elektromos autókkal 
készül a Renault-Nissan-Mitsubishi 
szövetség. Újdonságokban ezek 
szerint nem lesz hiány. 
Kémfotókon a Fiat Uno 

Bár megtörtént az összevonás a 
PSA csoport és Fiat-Chrysler között 
– így született meg a világ negyedik 
legnagyobb autógyártó óriása, a 
Stellantis –, a Fiat még mindig a 
saját műszaki megoldásait hasz-
nálja, ám hamarosan itt is kezdődik 
a szabványosítás. A kisbuszok és 
furgonok esetében már elkezdődött 
a csere a PSA alapú modellekre, és 
hasonló lépés várható hamarosan a 
személyautók esetében is. 

A híresztelések szerint elsőként 
egy olyan modell érkezik, amelytől 
az eladások növekedését várják. 
Nem meglepő, hogy egy – viszony-
lag kis méretű – SUV-ról van szó. A 
pletykák után a Fiat Uno nevet 
fogja viselni. A kémfotók tanúsága 
szerint pedig bizonyos részleteiben 
hasonlítani fog a 2020-ban piacra 
dobott Opel Mokkára. A tetővonal 
és az ajtók formája legalábbis kísér-
tetiesen hasonlít, bár már most biz-
tosak lehetünk abban, hogy mindent 
el fognak követni, hogy elfedjék a 
hasonlóságot. 

Viszont van jó oldala is annak, 
hogy közös alapokat használnak, 
hiszen ez a tényező képes nagymér-
tékben felgyorsítani a fejlesztést. A 
hírek szerint a Fiat Uno már 2023-
ban piacra kerülhet. Az Uno mére-
tében közel fog állni a Fiat 
500X-hez. Nem kell a belső konku-
rencia veszélyével számolni, mert 
egyrészt lehetséges, hogy a 2014 
óta piacon lévő 500X-et kifuttatják, 
másrészt az Unóval valószínűleg 

más célközönséget akarnak meg-
szólítani. Azokat a személyeket, 
akik korábban a Fiat Punto soroza-
tot vásárolták, akiknek nem számít 
a stílus, nem divatautót akarnak, 
csak egy hétköznapi Fiatot, lehető-
leg hétköznapi áron. 

Egyébként – ahogyan ez érzékel-
hető is – a Fiatnál feltehetően las-
sabban kezdik meg az átállást a 
Peugeot-technikára, mint az Opel-
nél. Ez elsősorban annak az ered-
ménye, hogy a Fiat számára ez nem 
olyan sürgető, hiszen a régi techni-
káért nem kell licencdíjat fizetni, 
ahogy az Opel fizet a GM-nek. Má-
sodsorban a Fiat-technika jó néhány 
komponense, így a nem olyan régen 
bemutatott GSE motorcsalád is friss 
fejlesztés. Még az sem kizárt, hogy 
a Stellantis közös műszaki alapjá-
nak kifejlesztésében helye lesz né-
hány Fiat-megoldásnak is. 
Cigarettacsikk elleni védelmet  
fejlesztett ki a Porsche 

A német sportautógyár szerint a 
folyamatos minőség-ellenőrzés 
során bukkantak rá egy problémára, 
amely nagyon ritkán akár motortűz-
höz is vezethet. Úgy tudni, hogy 
nemcsak a legújabb Boxster és Cay-
man típusokat érinti a probléma, 
hanem a régebbieket is, azonban 
egyelőre csak az újakhoz kínálnak 
javítókészletet, amelyet a szakszer-
vizekben ingyenesen telepítenek is. 

A probléma forrása nem más, 
mint hogy az oldalsó légbeöm-
lőkbe, amelyek az ajtókkal vannak 
egy szintben, a levegőn kívül néha 
más is bekerül. Példának okért az 
autóból vagy egy másik gépjármű-
ből kipöccintett cigarettacsikk. Ez 
pedig szélsőséges esetben motor-
tűzhöz is vezethet. 

A brit Autocar értesülései szerint 
hasonló problémák már 2006 óta 
vannak a kisebb Porschék esetében, 
de visszahívást és javítókészletet a 
gyártó csak a 2017 és 2019 közt 
gyártott 718-asokra hirdetett. A 
megoldásuk egyébként elég egy-
szerű és kézenfekvő: sűrűbb védő-
hálóval látják el a légbeömlőt, amin 
nem fér át a cigarettacsikk. 

Mondjuk, a legegyszerűbb meg-
oldás az lenne, ha az emberek nem 
dobálnának ki égő cigarettacsikke-
ket az autóikból, de sajnos ezt ne-
hezebb elérni, mint egy egyszerű 
védőháló beszerelését.

Harmincöt új elektromos autót ígér  
a Renault-Nissan-Mitsubishi

Nagy-Bodó Szilárd
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Renault-Nissan-Mitsubishi-tervek  Forrás: Renault-Nissan-Mitsubishi szövetség

Fiat Uno elölről Forrás: Fiat

 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Porsche oldalsó légbeömlő  Forrás: toalcar.hu

Fiat Uno hátulról  Forrás: Fiat



Február 7-étől, hétfőtől Romániában kor-
mányhatározattal újabb 30 nappal meghosz-
szabbították a veszélyhelyzetet. A jelenlegi 
járványügyi szabályok nagy része továbbra 
is érvényben marad, csupán néhány előírást 
módosítottak. Az országba érkezőkre Covid-
igazolvány és negatív PCR-teszt hiányában 
továbbra is ötnapos karantén vár, a fertőzöt-
tek kontaktszemélyeire ugyancsak. 

A hétfőtől érvénybe lépett kormányhatározat sze-
rint a három ezreléknél alacsonyabb fertőzöttségi rá-
tájú településeken 50 százalékos, efölött pedig 30 
százalékos kapacitással működhetnek a vendéglők, 
kávézók, színházak és a mozik. Újdonság, hogy a be-
vásárlóközpontok élelmiszerüzleteibe hétfőtől korlá-
tozás nélkül beléphetnek a vásárlók, ha üzemeltetőik 
külön be- és kijárási útvonalat jelölnek ki számukra, 
biztosítani tudják a négy négyzetméteres felületet vá-
sárlónként, és csak annyi bevásárlókosarat helyeznek 
el a bejáratnál, ahányan egyidejűleg bent tartózkod-
hatnak. Február elsejétől eltörölték a koronavírus-fer-
tőzés szempontjából kockázatosnak minősített 
országok színkódok alapján történő besorolását. A 
CNSU határozata szerint a külföldről Romániába ér-
kező személyekre – függetlenül attól, hogy melyik or-
szágból érkeznek – ugyanazok a karanténszabályok 
lesznek érvényesek. Ötnapos karan-
ténra számíthat az, aki a határátlépés-
nél nem tudja felmutatni az európai 
uniós digitális Covid-igazolványt, 
amely bizonyítja, hogy be van oltva 
koronavírus ellen (legalább 10 napja 
megkapta a második dózist, az egy-
komponensű vakcina esetén pedig az 
egyetlen adag óta telt el ennyi idő), 
vagy nem több mint hat hónapja átesett 
a betegségen, vagy nincs egy 72 óránál 
nem régebbi negatív PCR-tesztje. 

Ezentúl ötnapos elkülönítés vár 
azokra is, akik igazoltan fertőzött sze-
mély(ek) közvetlen kontaktjának szá-
mítanak. Ez alól csak abban az esetben 
mentesül a kontaktszemély, ha koráb-
ban pozitív volt, és nem több mint 90 
napja hagyta el a karantént. 
Karanténmentesség kérelmezhető 

Különleges családi események miatt 
felmentést lehet kérni a karanténköte-
lezettség alól. Igazoló dokumentumok-
kal lehet igényelni a 
karanténintézkedés ideiglenes felfüg-
gesztését különleges esetekben, pél-
dául születéssel, házassággal vagy 
halálesettel kapcsolatos családi esemé-
nyeken való részvétel okán, halasztha-
tatlan orvosi beavatkozás/kezelés 
esetén, személyazonosító okmányok 
cseréje stb. miatt. A kérvényt a megyei 
járványügyi bizottsághoz kell benyúj-

tani, és a megyei közegészségügyi hatóság (DSP) 
fogja elbírálni. Kedvező döntés esetén a DSP a men-
tességet adó igazolásban fel kell tüntesse annak ha-
táridejét is. 
A beutazási adatlap kitöltésére 72 óra 

Múlt hét végén megjelent a Hivatalos Közlönyben 
a digitális beutazási adatlap (PLF) kitöltési szabálya-
inak módosítására vonatkozó sürgősségi kormány-
rendelet, mely hétfőtől hatályos. A rendelet 
értelmében 24 óra helyett legtöbb 72 órával az or-
szágba való belépés előtt, illetve utána legkésőbb 24 
órával ki lehet tölteni a beutazási adatlapot. Bizonyos 
kategóriáknak, például a határ menti ingázóknak, a 
2,4 tonnánál nagyobb össztömegű fuvarozóknak, 
amennyiben árut szállítanak az országba, 9 férőhe-
lyesnél nagyobb személyszállító gépjárművek veze-
tőinek pedig elég lesz egyszer kitölteni, a kivételt 
képező kategória megjelölésével. A romániai úti ok-
mányokkal utazóknak ezentúl a személyi számukat 
(CNP), a külföldi úti okmánnyal utazóknak pedig az 
azonosító iratuk sorszámát kell feltüntetniük a digi-
tális beutazási adatlapon. A kitöltés elmulasztása ese-
tén a kiszabható bírság legkisebb értékét 500 lejre 
csökkentették. A tavaly december 20-tól minden Ro-
mániába érkező személynek ki kell töltenie a digitális 
belépési nyilatkozatot, amely a plf.gov.ro címen ér-
hető el.

Az Oktatási Minisztérium meg-
hosszabbította a szociális és 
érdemösztöndíjak igénylésére 
vonatkozó kérés benyújtásá-
nak határidejét. A miniszteri 
rendelet értelmében február 
14-éig van lehetőségük össze-
állítani és leadni az iratcsomó-
kat a diákoknak vagy  
azok törvényes képviselőinek, 
ugyanakkor az odaítéléssel 
kapcsolatos módosításokat is 
eszközöltek és kibővítették a 
kedvezményezettek körét.  

Azoknak a diákoknak, akik szá-
mára az első félévre összeállították 
az iratcsomót, és benyújtották az 
ösztöndíjkérelmet, nem kell újra 
megtenni, az érvényes marad a 
tanév végéig. Mindazok, akik az 
első félévben szociális ösztöndíj-
ban részesültek, továbbra is meg-
kapják a támogatást, az eddigi 100 
lej helyett azonban 200 lejben ré-
szesülnek. Ugyanebbe a kategóri-
ába sorolták azokat a diákokat is, 
akiknek családjában 2022-ben 
1.524 lejes nettó jövedelem a sze-
mélyenkénti bevétel. 

Kétszáz lejes szociális támoga-
tásban részesülnek az árvák, az 
egyszülős diákok, a nevelőottho-

nokban, családi típusú házakban 
élők. Számukra a támogatás odaí-
télésének nem feltétele az egy ház-
tartásban élők jövedelme. Azok a 
vidéki diákok is megkapják a két-
száz lejes szociális támogatást, akik 
más településre járnak iskolába, 
esetükben sem mérvadó a család 
jövedelme. 

A miniszteri rendelet értelmében 
újdonságként bevezették, hogy a 
IX. osztályosok már az első félév-
ben részesülhessenek ösztöndíjban. 
Az ötödik osztályosok azonban 
csak a második félévtől. 2011 óta 
az érdemösztöndíjakat az előző 
tanév általánosa alapján kaphatták 
meg a diákok, ez alól kivételt az V. 
és IX. osztályosok képeztek. Annak 
érdekében, hogy mindenik állami 
fenntartású általános iskolában és 
középiskolában biztosítva legyen 
az ösztöndíjak kifizetése, a 2021. 
évi 1.094-es számú kormányhatá-
rozat értelmében az Oktatási Mi-
nisztérium javasolni fogja az állami 
költségvetésből való finanszíro-
zást. A minisztérium közleménye 
szerint a fő célkitűzés a diákok ta-
nulásra való ösztönzése és a nehéz 
körülmények között élők anyagi tá-
mogatása. (pálosy)

Február 25. – március 8. között tartják a 
Márciuska- és március 8. napi vásár – 2022 
elnevezésű rendezvényt. Marosvásárhelyen 
a Győzelem tér 3. szám alatt, a 15-ös terem-
ben február 14-éig jelentkezhetnek mind-
azok, akik helyszínt igényelnek márciuska- 
és virágértékesítés céljából. 

A szükséges iratokat a biroul.unic@tirgumures.ro 
címre online is be lehet nyújtani február 14-éig (ezen 
a napon is). A helyszínek kisorsolását február 18-án 
13 órától tartják a Művész moziban, Rózsák tere 35–

37. szám. A márciuskák és virágok értékesítésére ja-
vasolt helyszínek, valamint a szükséges iratok a 
www.tirgumures.ro honlapon, illetve a Közterület-ke-
zelő Közszolgálat Kós Károly utca 1/B szám alatti 
székhelyén tanulmányozhatók. Bővebb tájékoztatást 
a következő telefonszámokon lehet igényelni: 
0265/268-330, 117-es mellék, vagy 0365/807-873, 
108-as mellék, az intézmény www.tirgumures.ro hon-
lapján, illetve az alábbi e-mail-címeken: 
autorizari@tirgumures.ro/biroul.unic@tirgumures.ro/
adp@tirgumures.ro. (szer)
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Márciuska- és március 8. napi vásár 
Hétfőig lehet jelentkezni

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Kétszáz lejes szociális támogatás  
diákoknak 

Még pár napig lehet  
kérelmezni 

Február 26-án másodszor 
indul útjára a Kárpát-meden-
cei Családszervezetek Szö-
vetségének szervezésében a 
(H)azám!, a Kárpát-medence 
nagy családi vetélkedője. 

A családok játéka idén is két in-
ternetes fordulóból és egy, szemé-
lyes részvétellel Budapesten 
megrendezésre kerülő döntőből áll, 
melyre a hat legtöbb pontot szerző 
család kap meghívást. A játékra je-
lentkező családok tesztelhetik a tu-
dásukat a magyar történelem, 
irodalom, képzőművészet, tudo-
mány, népi hagyományok és sport 
témakörökben. 

Márton Zsuzsanna, a Kárpát-
medencei Családszervezetek Szö-
vetségének elnöke a 
kezdeményezésről elmondta, hogy 
2020-ban a Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egyesülete volt az 
ötletadó. A ve-
télkedő első 
K á r p á t - m e - 
dencei szintű  
megszervezésé- 
hez kapcsolódó 
visszajelzések 
nagyon kedve-
zőek voltak, a 
családok szá-
mára izgalmas 
kutatási terepet 
és kikapcsoló-
dást jelentett  
a részvétel.  

Ennek kapcsán bíznak abban, 
hogy a játék alkotó feladatai, krea-
tív tevékenységei és értékes, jelen-
tős pénzbeli és üdülési 
nyereményei második alkalommal 
is elnyerik a családok tetszését. 
Márton Zsuzsanna szerint a 
(H)azám! című nagy családi vetél-
kedő feladványain és kérdésein ke-
resztül lehetőséget ad a minőségi 
idő eltöltése mellett arra, hogy a já-
tékos megfejtéseivel összekösse a 
magyar közösséget szellemiségé-
ben és értékrendjében. Az elnök 
arra kér minden magyar családot, 
legyen részese ennek a vetélkedő-
nek, kapcsolódjanak be játékos for-
mában magyar értékeink és 
kultúránk megismerésébe, és re-
gisztráljanak minél többen a 
(H)azám! című vetélkedőre a 
www.ncsv.hu internetes portálon. 
(szer) 

Kárpát-medencei nagy családi vetélkedő 
(H)azám! 

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Újabb hónappal meghosszabbították a veszélyhelyzetet 
A járványügyi szabályok maradnak

Pálosy Piroska
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Gyengécske román és magyar szereplés a negyedik napon
Megkezdte olimpiai szereplését 

az egyetlen erdélyi magyar sportoló 
Pekingben, a gyergyószentmiklósi 
L rincz Tímea. A kétgyerekes édes-
anyaként a pályára másfél éve visz-
szatért sportoló a harmadik 
olimpiáján indult, korábban Sára 
Tímea néven szerepelt. Az idei 
olimpián két versenyszámban neve-
zett: a szabad stílusú sprintben és a 
10 kilométeres klasszikus verseny-
ben. Tegnap a sprintet rendezték, 
amelynek a rajtjánál 90-en sorakoz-
tak fel. L rincz Tímea a 78. id vel 
teljesítette a távot a selejtez ben, 
így nem jutott a negyeddönt kbe, 
amelyeket a legjobb 30 id t elért 
versenyz nek tartottak fenn. 

Magyarország részér l az egyet-
len rajtoló ezen a napon Kónya 
Ádám volt, aki a férfiak sífutó 
sprintversenyében a 72. helyen vég-
zett. A hétf i rövidpályás gyorskor-
csolya 1000 méteres 
férfidönt jének azonban továbbra is 
nagy a visszhangja. Mint ismert, a 
magyar színeket képvisel  Liu Sha-
olin Sándor els ként haladt át a cél-
vonalon, ám az aznap több esetben 
is a házigazda kínaiaknak kedvez  
versenybíróság kizárta, s a házigaz-
dák versenyz jének, Zsen Cü-vej-
nek adta az aranyat. A magyar 
küldöttség óvását elutasították. A 

küldöttséget vezet  Bánhidi Ákos 
úgy fogalmazott: „Nem tartjuk 
igazságosnak a döntést, Liu Shaolin 
nyakából vették el az aranyérmet.”  

Románia képviseletében L rincz 
Sára mellett még hárman álltak rajt-
hoz tegnap. A férfibiatlon 20 kilo-
méteres egyéni versenyszámában 
George Col ea indult, aki nem tu-
dott alkalmazkodni a szeles körül-
ményekhez, és 8 löv hibát vétve az 
igen szerény 89. helyen végzett a 92 
versenyz  közül. A férfiak szabad 
stílusú sífutó versenyében Raul 

Popa a selejtez kben a 47. lett 88 
induló sorában, és nem jutott a ne-
gyeddönt be.  

A n i szánkósok versenyében a 
3. és a 4. futamot rendezték. A rosz-
szul sikerült els  nap után Raluca 
Str m turaru számára még rosz-
szabb volt a második. A harmadik 
futamban – ugyanott, ahol Valentin 
Cre u pár nappal korábban – felbo-
rult, és éppen hogy átcsúszott a cél-
vonalon. A versenybíróság azonban 
úgy ítélte meg, hogy nem ért szabá-
lyosan célba, így helyezetlenül zárt.  

Teljes a káosz  
a kosárlabda- 
bajnokságban 

 
Totális összevisszaság lett úrrá a kosár-

labda-bajnokságon, amelyet a sportági 
szövetség képtelen megfelel  módon ke-
zelni. 

A 19. fordulóból alig négy mérk zést 
játszottak le, a többi négyet elhalasztották 
– okkal vagy ürüggyel. Eközben nagy ne-
hezen egyet sikerült bepótolni a húsznál is 
több elmaradt meccsb l, és hogy még bo-
nyolultabb legyen, két mérk zést el re le-
játszottak. 

A Kolozsvári U-BT-nek legyen a ment-
ségére, hogy a Bajnokok Ligájában is aka-
dályozta a járvány: akkor tudta meg, hogy 
a BK Prometej elleni mérk zést elnapol-
ják, amikor már megérkezett Ukrajnába. 
Ezért hazaúton gyorsan „útba ejtette” a 
Rapid Bukarestet, amely ellen megsze-
rezte a 17. gy zelmét ugyanannyi mérk -
zésb l. A f városiaknak azonban jól fogott 
az U-BT elleni „edzés”, mert ezt követ en 
legy zték a CSA Steauát, és ezzel elkerül-
ték, hogy visszacsússzanak a sereghajtói 
pozícióba, hiszen közben Csíkszereda is 
negyedik gy zelménél tart, ezúttal Kons-
tancát sikerült legy znie a székelyföldi 
alakulatnak. Eközben egyetlen csapat ma-
radt a mez nyben, a Galaci CSM, amely-
nek egyetlen bepótolandó mérk zése 
sincs...

Sporttörténelmi pillanat magyar szempontból  
a téli olimpián

Ha rövidpályás gyorskorcsolya, akkor magyar 
siker, és sporttörténelem! A kínai apától és magyar 
anyától született Liu Shaoang révén a pjongcsangi 
váltóarany és pekingi vegyes váltó bronz után meg-
született Magyarország els  egyéni short-track olim-
piai érme, egy bronz. A versenyz  ráadásul azzal is 
sporttörténelmet írt, hogy második érmét szerzi 
ugyanazon a kiíráson, korábban Magyarország még 
egyszer sem szerzett két érmet a téli játékokon. Test-
vérét, Liu Shaolin Sándort azonban botrányos döntés-
sel fosztották meg az aranytól. 

 A n i 500 méteren Jászapáti Petra volt érdekelt. A 
negyeddönt ben els  helyr l jutott tovább, az el dön-
t ben azonban két kínaival is hatalmas csatát vívott. 
Végül az egyik kínait kizárták, Jászapáti azonban cél-
fotóval a harmadik helyre szorult, így csak a B dön-
t ben indulhatott, ahol (ismét célfotóval) a 2. helyet 
szerezte meg. Ez összesítésben a 7. helyet jelentette. 

A férfiak 1000 méterén a pjongcsangi ezüstérmes 
(akkor még az Egyesült Államok színeiben) Krueger 
John-Henry nem tudta megismételni négy évvel ko-
rábbi eredményét, már a negyeddönt  után kizárták 
szabálytalan ütközésért. Szintén ütközött Liu Shaolin Sándor, ám itt el-
lenfele volt a hibás, így tovább léphetett. Testvére, Liu Shaoang a má-
sodik helyr l folytathatta. A Liu fivérek az el dönt ben ugyanabba a 
futamba kerültek. Innen Shaolin Sándor jutott tovább az els  helyr l, 
Shaoang pedig a zs ri döntésének következtében, miután kisodorták. A 
dönt ben így ismét együtt rajtolhattak három kínai ellenében. Kétszer 
is, mert az els  versenyt a felénél lefújták a jégen található veszélyes 
pengedarabok miatt. A megismételt dönt ben aztán, úgy t nt, Shaoang 
reményei elszálltak, miután ütközött, de a célvonalon Shaolin Sándor 
is összeakadt Zsen Cü-vejjel, így hiába ért az élen célba, kizárták. Így 
lett jó a fivérének, aki nagy hátránnyal ugyan, de harmadikként korcso-
lyázott be a célba. A nemzetközi sajtó botrányos döntésr l szól, arról 
cikkeznek, hogy a short-track versenyeken sorozatban döntöttek a kínai 
versenyz k javára.  

Az olimpia harmadik versenynapján rendezték a n i óriás-m lesikló 
versenyszámot is. A magyar színeket képvisel  Tóth Zita az els  me-
netben kiesett, míg a román síz , Maria Constantin a 45. helyen végzett. 
A 70 rajthoz álló síz  közül 49-en fejezték be a versenyt. 

Miután a romániai biatlonban Tófalvi Éva visszavonulása után ha-
talmas r keletkezett, a honi szövetség honosított versenyz vel, az orosz 
Natalja Uskinával próbálkozott. Nem sok sikerrel, hiszen Uskina az 56. 
helyen végzett az egyéni 15 km-es számban. 

N i szánkóban az els  két futamot rendezték. Raluca Str m turaru 
már az els  menetben nagyot rontott, többször nekivágódott a jégcsa-
torna oldalának, így csak a 31. id t teljesítette a 35 induló sorában. A 
második menetben aztán a 27. lett, összetettben pedig egy helyet javítva, 
feljött a 30. helyre.

Kónya Ádám a férfi sífutók szabadstílusú sprintversenyének selejtez jében. A magyar sífutó 
a 72. helyen végzett. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Magyar Olimpiai Bizottság által közreadott képen a bronzérmes Liu Shaoang a férfi rövidpályás gyors-
korcsolyázók 1000 méteres versenyének eredményhirdetésén. Fotó: MTI/MOB/Molnár Ádám

Ötkarikás morzsák 
* Furcsa eredménnyel zárult az idén bemutatkozó versenyszám, a sí-

ugró vegyes csapatverseny. A versenybírák ugyanis négy éremesélyes 
n i tagját is diszkvalifikálták, szabálytalan szerelésre hivatkozva. Szlo-
vénia gy zelme nem volt meglepetés, a második oroszok és a bronzér-
mes kanadaiak azonban soha nem lettek volna dobogósok, ha nem jön 
közbe a példátlan kizárássorozat. A németeket a zs ri azért fosztotta meg 
az egyik eredményükt l még az els  fordulóban, mert Katharina Althaus 
ruhája szabálytalan volt. Az éremesélyesek közül ugyanígy járt a japá-
noktól Takanasi Szara, valamint az osztrák Daniela Iraschko-Stolz is, 
ám utóbbi két együttes ennek ellenére is a második fordulóba jutott. A 
norvégok egyik n i ugróját, Anna Odine Strömöt a második körben 
szankcionálták ugyanezért. A német stáb kés bb úgy fogalmazott, Alt-
haus, Takanasi és Iraschko-Stolz ugyanazt a ruháját hordta, amelyet ko-
rábban az egyéni viadalon is – akkor még minden megfelel  volt. 

* Ester Ledecka megvédte hódeszkás olimpiai bajnoki címét párhu-
zamos óriás-m lesiklásban a pekingi téli játékok keddi napján. A cseh 
versenyz  megismételte négy évvel ezel tti sikerét. Ledecka Pjong-
csangban azzal írt történelmet, hogy nemcsak hódeszkában, hanem al-
pesi síben is olimpiai bajnok lett, méghozzá szuperóriás-m lesiklásban. 
Utóbbiban az idén már nem áll rajthoz. 

* Ma rajtol a pekingi téli olimpia legnagyobb érdekl désre számon 
tartott versenye, a férfiak jégkorongtornája, amelyet beárnyékol, hogy 
az észak-amerikai profiliga (NHL) sztárjai, akárcsak négy éve, idén sem 
lesznek jelen. Ezt kihasználva az orosz csapat nyert Pjongcsangban, és 
idén ismételni készülnek.     A németek – akik történelmük legnagyobb 
sikereként élték meg a pjongcsangi ezüstöt – szintén jelezték, hogy most 
is tudnak hasonlót felmutatni. Kanada, az Egyesült Államok, Csehor-
szág, Finnország és Svédország is úgy számol, hogy be tud kerülni a 
legjobb négy közé, de az igazi fekete lónak Kína számít, amely ugyan 
nincs a világbajnokság elit csoportjában, de a keretét feltöltötte honosí-
tott játékosokkal.  

Eredményjelz  
Kosárlabda Nemzeti Liga, 18. for-

duló: SCM U Craiova – Nagyszebeni 
CSU 88:76, Bukaresti CSA Steaua – Ga-
laci CSM 83-90; 19. forduló: Galaci 
CSM – SCM U Craiova 69:85, Zsilvá-
sárhelyi CSM – Bukaresti Dinamo 
73:83, Bukaresti Rapid – CSA Bukaresti 
Steaua 92:89, Csíkszeredai VSKC – 
Konstancai Athletic Neptun 85:73. 

Elmaradt mérk zésen: Bukaresti CSA 
Steaua – CSO Voluntari 87:85. 

El re hozott mérk zéseken: Bukaresti 
Rapid – Kolozsvári U-BT 70:89, CSO 
Voluntari – Nagyszebeni CSU 78:71. 

Olimpiai mozaik 
* Sporttörténelmet írt a holland Irene Wust gyorskorcso-

lyázó, miután megszerezte az aranyérmet a n i 1500 méteres 
versenyszámban, ezzel begy jtve a 12. téli olimpiai érmét, ki-
egyenlítve a legendás norvég sífutó, Bjorn Daehlie teljesít-
ményét. A téli ötkarikás játékokon még csak két, szintén 
norvég sportolónak van ennél több medálja. A n i sífutó klas-
szis Marit Bjoergen 15 érmet gy jtött az évek során, míg a 
biatlonban és sífutásban is kiváló Ole-Einar Bjoerndalen 13-
mal büszkélkedhet. 

* Botrányos körülmények között, egyórás késéssel játszot-
ták le a Kanada – orosz olimpiai csapat közötti n i jégkorong-
mérk zést. A kanadaiak hosszú ideig nem voltak hajlandóak 
pályára lépni, mert szerintük az oroszoknak nem volt hitelt 
érdeml  igazolásuk arról, hogy nem Covid-fert zöttek. Végül 
a meccs úgy kezd dött el, hogy a csapatok egészségügyi 
maszkot viseltek a játék során is. Ezt aztán az oroszok a har-
madik negyedben levették. A meccset amúgy Kanada nyerte 
6-1-re. 

* Érmet köszönhet a rivális szlovén csapat terapeutájának 
a norvég sílöv , Marte Olsbu. A sportoló sífutás közben ejtette 
a hóba puskája célzószerkezetének egyik fontos alkatrészét. 
Ezt vette észre a szlovén fizikoterapeuta, azonnal felkapta és 
odanyújtotta. Az alkatrész nélkül lehetetlenné vált volna a lö-
vések elvégzése, ami gyakorlatilag megfosztotta volna Olsbut 
az éremszerzést l. 



– Gyakran látjuk írásait a hazai magyar 
sajtóban; kinek ír, mit ír, milyen üzenetet 
akar átadni? 

– Heti rendszerességgel megjelenő nyelv-
művelő rovatot már nem működtetek egész-
ségi okok miatt, mint tettem azt 1970-től 45 
éven át a Hargitában és utódjában, a Hargita 
Népében, azonban, mintegy három éve, a 
Hargita Népében, a Krónikában, a Három-
székben, a Népújságban, az Erdőszentgyör-
gyi Figyelőben, a budapesti Nyelvünk és 
Kultúránk című folyóiratban és az e-Nyelv-
magazin internetes újságban publikálok. A 
korábbi Polgári Életben kulturális esemé-
nyekről szoktam írni, de hébe-hóba interjút is 
készítettem tudósokkal, írókkal, történelmi 
családok leszármazottjaival, valamint művé-
szekkel, tanárokkal, papokkal, orvosokkal, 
vállalkozókkal, sportolókkal. Olykor nem ke-
rülhettem el a vezércikk meg a jegyzet írását 
sem. Hogy kinek írok? Szeretném hinni, 
hogy magyar anyanyelvünk kérdései mind-
nyájunkat érdekel, tehát írásaim mindenkihez 
szólnak. Erre utaló jeleket épp Csíkszeredá-
ban tapasztaltam az Édes Anyanyelvünk 
mozgalom egyik rendezvényén. Írásaimmal 
általában erősíteni szeretném közösségünk 
magyarságtudatát, de fontosnak tartom szol-
gálni a polgárosodás folyamatát is, mert tájé-
kozottabb emberekkel könnyebb kisebbségi 
helyzetünkből adódó csatát vívni és bírni.  

– Hol jelentek meg ezek a nyelvművelő 
cikkek? 

– A már említett lapokon kívül, nem éppen 
ábécésorrendben: Falvak Népe, Romániai 
Magyar Szó, A Hét, Utunk, Új Élet, Ifjúmun-
kás, Fiatal Fórum, Munkásélet, Valóság, Er-
délyi Napló, Udvarhelyi Híradó, 
UdvarhelySzék, Hírhordó, Reformátusok 
Lapja, Köznevelés (Budapest); Hargita ka-
lendárium, Újságíró évkönyv, Érettségi fel-
adatgyűjtemény (emelt szintű érettségi 
feladatok magyar nyelv és irodalomból, Deb-
recen é.n.), Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények (Kolozsvár). 

– Alighogy elkezdett publikálni, jöttek a 
kötetek is. Egy része társszerzős gyűjtemé-
nyes kötet, a többsége azonban sajátja. 
Kérem, sorolja fel ezeket is.  

– A nyelvműveléssel kezdem: Anyanyel-
vünk művelése (Kriterion, Bukarest, 1975 – 
több szerzővel), Beszélni kell! (Dacia, Ko-
lozsvár, 1996 – több szerzővel), Magyar sza-
vaink nyomában (Erdélyi Gondolat, 
Székelyudvarhely, 1994), Édes anyanyelvünk 
(Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2009). Egye-
bek: Évtizedek viharában (turistakalauz, 
1991), Meg kell maradni! (interjúkötet, társ-
szerző Komoróczy Zsolt, Scripta, Nagyvárad, 
1999), Az udvarhelyi polihisztor (portrékötet, 
Székelyudvarhelyért Könyvek, 2002), Ma-
szelka János (portrékötet, Székelyudvarhe-
lyért Könyvek, 2003), Jókedvű udvarhelyiek 
I-II. (anekdoták, 2004, 2009), A sokszínű élet 
(Apor Mária emlékei Nagy Imre festőmű-
vészről, Litera-Veres, Székelyudvarhely, 
2011). Könnyű Katát táncba vinni, Anya-
nyelvi ismeretterjesztő írások (Europrint 
Kiadó, Nagyvárad, 2018), Jókedvű udvar- 
helyiek III. kötet (anekdoták, Top Invest, Szé-
kelyudvarhely, 2021). 

– A fenti társszerzők egyike Komoróczy 
Zsolt. Feltételezem, hogy az ön családjához 
tartozik... S ha már itt tartunk: végzett-e ku-
tatásokat, és mit tudott meg a Komoróczy 
név eredetéről és jeles viselőiről?  

– Komoróczy Zsolt a fiam. Ő újságíró és 
közgazdász. Családnevünk helységnévből -i 
képzővel alakult, Komoróc (ma Palágykomo-
róc) a történelmi Magyarország Ung megyé-
jéhez tartozott, őseink királyi adományba 
kapták a települést vitézi szolgálataikért. Az 
Anjou-kortól a kommunista berendezkedésig 
eleink közt voltak alispánok, főszolgabírók, 
szolgabírók, éretelmiségiek, festőművész és 
grafikus is akadt, tudományos pályán is mű-
ködtek és működnek ma is. A megyei közé-
letben vállaltak ugyan szerepet, de országos 
politikában nem.  

– Életrajzírói Domahidát tüntetik fel szü-
letési helyeként. Hol van a helység, mit tu-
dunk róla?  

– Domahida, ahol 1942. február 10-én szü-
lettem, Szatmár megyében van, Nagykároly 
vonzáskörzetében, közel a mostani román–
magyar határhoz. Sajnos, a sors fintora miatt 
sokat nem mondhatok a hozzá fűződő gyer-

mekéveimről, ugyanis hétéves koromban, 
nem sokkal az első osztály megkezdése után, 
1949. március 2-án éjjel családunk minden 
ingatlanját és ingóságát elkobozva, kitelepí-
tettek/deportáltak bennünket mint földbirto-
kosokat a hírhedt 83/1949-es törvénytelen 
törvény alapján. Ezt a törvényt – román hír-
források szerint – 1948-ban Pauker Anna 
kommunista vezér névnapi buliján találták ki 
a pártfejesek szovjet elvtársakkal Sinaián, 
Mihály király elkobzott kastélyában. Így ke-
rültünk kényszerlakhelyre Székelyudvar-
helyre. Azóta is itt lakunk. Ebben persze 
annak is szerepe volt – mármint az Udvar-
helyre kerülésnek –, hogy az anyai ágam tős-
gyökeres miklósfalvi Molnár. Dédapám 
Miklósfalván, nagyapám Patakfalván volt ta-
nító; édesanyám ott született 1907-ben. Mi-
velhogy Molnár nagyapám egyik testvére 
Szatmár megye főjegyzője volt, anyám Szat-
márnémetiben járt középiskolába, és ott érett-
ségizett. Így ismerkedett meg apámmal. 
Trianon a Komoróczy-birtokot kettévágta; 
1921-ben a románok megszüntették a nagy-
birtokrendszert, csak ezer hold alatti birtoko-
kat hagytak. 1945-ben – kevés kivételtől 
eltekintve – 50 hektár maradhatott meg, aztán 
1949-ben azt is elvették… Csak úgy zárójel-
ben hadd említsem meg: ma tudunk olyan 
volt szekus vállalkozóról, akinek 50 ezer (!) 
hektár földje van. A volt birtokos nemességet, 
gyár- és banktulajdonosokat kizsákmányol-
ták, ezzel voltak tele a tankönyvek is, a mai 
nagybirtokosokat viszont munkahelyterem-
tőknek nevezik épp azok, akik bennünket ki-
semmiztek. Ugye milyen érdekes? Ez a 
kettős mérce.  

– Meséljen a gyermekévekről is! 
– Gyermekéveim leginkább Érmihályfal-

vához, Érsemjénhez (Kazinczy Ferenc szülő-
faluja), Székelyhídhoz, majd Udvarhelyhez 
kötődnek. A két érmelléki faluban magyar 
szakos anyai nagybátyám egyengette utamat, 
Székelyhídon tanár barátaival becsempésztek 
trükkösen a gimnáziumba, egy évet jártam 
ott, aztán következett a folytatás az udvarhe-
lyi gimnáziumban. Szüleim féltek, hogy mi 
lesz, de Udvarhelyen nem rúgtak ki, ha már 
egyszer Székelyhídon felvettek, noha ki volt 
adva az iskoláknak: a magániparosok, keres-
kedők vagy magángazdák gyermekeit tilos 
gimnáziumba felvenni. Csak szakiskolában 
vagy szakközépben tanulhattak az ’50-es 
években. Eszem ágában sincs 
panaszkodni/siránkozni, csupán azért emlí-
tettem meg a kérdéshez kapcsolódó válaszon 
túlmenően, mert a kommunizmus gaztetteiről 
mintha még ma is sunyítana/lapítana a nyil-
vánosság a Kárpát-medencében. A fiatalabb 
nemzedék pedig, a mai 55 év alattiak is alig 
hallottak valamit a ’49-es kitelepítésekről, 
kényszerlakhelyekről és munkatáborokról. 
Hát még arról, hogy egyetemi diplomával, 
akadémiai doktori fokozattal is csak fizikai 
munkát végezhettek a kitelepítettek! A hely-
zet csak 1964-ben változott, de a Securitate 
szeme azután is rajta volt ezeken az embe-
reken. Ettől függetlenül szeretettel emlék-
szem vissza gyermekkoromra, a nagy 
játékok, élmények, emlékek helyszíneire. 

– Most már értem, hogy 1959-ben, érett-
ségi után miért nem a magyar nyelv és iro-
dalom felé fordult, nem erre az egyetemre 
iratkozott, helyette a műszaki technikumi 
képzést választotta.  

– 1959-ben, amikor még javában dúlt az 
osztályharc (származásom miatt a júniusi 
érettségin a szó szoros értelmében megbuk-
tatott a vizsgaelnök, viszont augusztusban 
más elnöknél jó eredménnyel vizsgáztam), 
nem volt esélyem egyetemre bejutni sehol er-
délyi magyar vidéken. Erről „gondoskodott” 
néhány magyar egyetemi tanár is – ők túlli-
hegték a pártutasításokat. Ezt megtapasz-
talva, felnőttek tanácsára mentem 
Resicabányára, mert tudtuk néhányan a sors-
társ diákok közül, hogy ott senki sem fogja 
kérdezni, sehova sem kell beírni, ki volt 
apád/anyád, nagyapád/nagyanyád 1944. au-
gusztus 23-a előtt és után. Szóval kellett va-
lamilyen szakma az érettségi mellé, és abban 
az időben csak a Bánság, illetve Krassó-Szö-
rény bizonyult nagyvonalúnak a köznyelvi 
értelemben vett Erdélyben. Ezért kerültem 
technikumba, és magyarul felvételiztem. 
Szép diákéletünk volt a négynyelvű városban 
– hasonlított egy kicsit Temesvárhoz. 

– Kétévi resicabányai vaskohászati labo-
ratóriumi munka után kerül haza, Székely-
udvarhelyre. Hogy érzi magát ebben a 
Nagy-Küküllő menti székely közösségben? 

– Olyan jól, mint aki született udvarhelyi. 
Csak Székelyudvarhelyen érzem jól magam, 
bárhova és bármilyen szép tájakra megyek, 
lehet az magyar vagy nem magyar vidék, tíz 
napnál tovább nehezen bírom. Utazni, jönni-
menni-látni szeretek, de mindig vágyom visz-
sza Udvarhelyre. A szívemhez nőtt zsenge 
gyermekkorom óta. 

– Elmondható, hogy a resicabányai évek 
után Udvarhelyen kezdődtek a nyelvészeti 
búvárkodásai is? 

– A komolyabbak igen, de érdeklődésem 
gyökerei visszanyúlnak kisgyermekkoromba. 
Amint már említettem, anyai nagybátyám 
magyar szakos tanár volt, tőle sok mindent, 
leckén kívüli dolgokat is hallottam a magyar 
nyelvről. Kazinczy szülőfalujában ő ezt ko-
molyan vette. Hazakerülésem után nagy sze-
rencsém volt budapesti egyetemi tanár, 
ókortörténész, nyelvész rokonommal, Komo-
róczy Gézával. Ő minden, a magyar szakon 
szükséges egyetemi jegyzetet, tankönyvet és 
sok-sok nyelvészeti szakkönyvet megszerzett 
nekem. Csak tanulnom kellett – ahhoz pedig 
volt kedvem. Természetesen tanácsot, útba-
igazítást jeles budapesti és kolozsvári egye-
temi tanároktól is kaptam. A ’70-es években 
egy kicsit bosszantott, hogy a bukaresti ille-
tékesek nem engedtek ki Pestre vizsgázni, 
pedig ott fogadtak volna. 

– 1992-től a Székelyudvarhelyi Polgár-
mesteri Hivatal sajtóirodájának volt a veze-
tője, s két önkormányzati információs lap 
felelős szerkesztője: a Polgári Közlönyé és a 
Városházi Hírlapé. Hogyan emlékszik vissza 
erre, mennyire fontos az önkormányzati szó-
cső – legyen az városi vagy községi – a lako-
sok számára? 

– Szükség van önkormányzati lapokra, ha 
információi, cikkei a lakosságot szolgálják. 
Ha eljuttatják egy-egy település közösségé-
hez az őket érintő képviselő-testületi dönté-
seket, hivatali híreket, fontos tudnivalókat. A 
baj akkor kezdődik, ha a közpénzeken meg-
jelenő kiadványok személyes érdekeket vagy 
kampánycélokat szolgálnak. 

– Kutatási területe a román–magyar két-
nyelvűség, a nyelvi erózió kérdése. Mennyire 
sérül, kopik anyanyelvünk a hétköznapi 
használatban, és hogyan lehet ezt megelőzni? 

– Más a helyzet a tömbmagyar Székelyföl-
dön, más a Partiumban és más a szórványban. 
Ahol nagyobb az államnyelvi dominancia, ott 
a sérülés is nagyobb. Például a tömbmagyar 
vidékeken szép számmal hallhatók olyan, tü-
körfordítással keletkezett kifejezések, ame-
lyek elütnek a magyaros észjárástól, 
gondolkodásmódtól, aki nem tud románul is, 
az meg sem érti (küldőpapír, pénzcserélés 
stb.). A szórványra pedig, sajnos, a kevert-
nyelvűség jellemző. Bármennyire derűlátó le-
gyen is az ember, a nyelvromlást lassítani, 
esetleg megállítani csak a család-óvoda-is-
kola-egyház-tudományos műhelyek-tömeg-
tájékoztatás nagyjából egybehangolt, 
összefogó munkájával lehet(ne). A baj a csa-
ládban kezdődik. Sok helyen nem magyarul 
szól a rádió és a televízió, és nem jár magyar 
iskolába a gyermek. A hivatalokban és a kö-
zéletben, még a Székelyföldön is, számos he-
lyen lélegeztetőgépen van a magyar nyelv. 

– Erdélyi nyelvtudományunk egyik legna-
gyobb képviselője, Péntek János mondta: 

„Maradjon meg a nyelvi hűség, a nyelv sze-
retete, a nyelvhasználat méltósága”. Ho-
gyan látja ezt Komoróczy György, a 
nyelvművelő? 

– Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsé-
gének tanácskozásain, A magyar nyelv napjai 
elnevezésű rendezvényeken sokat beszélget-
tünk Péntek Jánossal ezekről a kérdésekről. 
Ő egyetemi tanárként, az erdélyi magyar 
anyanyelvi mozgalom, szakmai szervezetek 
irányítójaként, tudományos műhelyek mű-
ködtetőjeként sokat tett a nyelvben való meg-
maradásunkért. Mert másféle megmaradás 
nincs. Többen azt mondják: van. Csakhogy 
az már identitásváltással jár. Tehát magyar-
ként csak anyanyelvünkkel együtt tudunk 
megmaradni, ahhoz pedig a nyelvünk iránti 
hűségünkre, szeretetünkre és a magyar nyelv 
presztízsének növelésére van szükség. Az 
utóbbihoz úgy tudunk hozzájárulni, ha élünk 
is törvény adta lehetőségünkkel, és használ-
juk hivatalos helyzetekben is a magyar nyel-
vet. A hazai magyar politikának pedig 
egyebek mellett az (volna) a dolga, hogy 
szorgalmazza a törvényhozásban Bukaresttől 
Brüsszelig a magyar nyelv hivatalossá tételét 
az erdélyi régióban. 

– Sütő András, az erdélyi szép írás és szép 
szó másik nagy mestere azt mondta: „Nem 
tudom, hol hullattuk el a szavainkat, most 
nem is kutatom. Elemi iskolai dolgozatírás-
hoz a madarak és fák nevét – a legközönsé-
gesebbeken kívül – az otthonról kapott 
batyuban már nem találtam.” Kérdem: a 
szép magyar beszéd fővárosában, Székely-
udvarhelyen Komoróczy György – aki a 
nyelvi szórvány másik szegletéből került ide 
– megtalálta-e azt, amit korábban ősei „el-
hullattak”? 

– Milyen jó, hogy a fél lábam szatmári, a 
másik meg székely! Az apai ősök elhullatott 
szavait nem találtam meg Udvarhelyen, mert 
ők a Toldi nyelvét beszélték, viszont megta-
láltam az anyai ág ősi szavait az udvarhely-
széki nyelvjárásban, Tamási Áron nyelvében. 

– Egyre fejlődő internetes világunkban 
nap mint nap találkozunk idegen kifejezé-
sekkel, új nyelvi fogalmakkal. Hogy lehet 
megvédeni a magyar nyelvet ettől, kinek 
lenne a feladata?  

– Most zajlik a 21. századi nyelvújítás, a 
számítógépes nyelv magyarítása. Vannak biz-
tató eredmények. Budapesten, Kolozsváron 
és Marosvásárhelyen is kiváló szakemberek 
kezében van ez a kérdés. A tömegtájékozta-
tásnak (főként a közszolgálati rádiónak és te-
levíziónak) ezen a területen is nagy a 
felelőssége, akárcsak a köznyelvben fölösle-
gesen használt idegen szavak visszaszorítá-
sában. 

– Van előrelépés ezen a téren az utolsó tíz 
évben, vagy még mindig nyitott a kérdés? 

– Természetesen van. Néhány makacs 
angol szó kivételével sikeres a magyarítás. 
De ez nem olyan természetű munka, hogy 
„na, most vége, megcsináltuk”, mert a nyelv, 
ez a csodálatos történeti képződmény mindig 
változik, újabb és újabb dolgok jönnek, a 
nyelvvel foglalkozóknak pedig mindig résen 
kell lenniük. 

– Adósak vagyunk egy kivételes erdélyi 
magyar nyelvész, nyelvkutató, Bartha János 
munkásságának, életpályájának közkinccsé 
tételével, pontosabban: a közel ezer nyelv-
művelő írás, cikk, tanulmány kötetben való 
megjelentetésével. Lát erre esélyt a közeljö-
vőben, ha a Communitas anyagilag támo-
gatja a kötet kiadását? 

– Ha a Communitashoz eljut a hír, és tá-
mogatni fogja a kötet kiadását, akkor minden 
rendben. Én magam annyit tehetek, hogy el-
juttatom a kérdést a könyvkiadással is foglal-
kozó szakmai szervezethez. 

– Milyen díjat és elismerést kapott eddig? 
– Nyelvőrzés díj (Anyanyelvápolók Erdé-

lyi Szövetsége, 2004); Pro Urbe díj (polgár-
mesteri hivatal, 2002); Príma Polgár díj 
(Príma Rádió, 2010). Életműdíj (Magyar Új-
ságírók Romániai Egyesülete – MÚRE – és 
Hargita megye önkormányzata, 2012); Torma 
Miklós-díj (Castellum, 2018). 

– Min dolgozik jelenleg? 
– Nem mondtam még le néhai id. Hegyi 

István udvarhelyi református lelkipásztorról 
szóló portrékötetem kiadásáról, ugyanis a tíz 
évvel ezelőtt elkészült könyvet a megrendelő 
Székelyudvarhelyért Alapítvány pénzhiányra 
hivatkozva nem adta ki, noha pályázati pénzt 
kapott rá Budapestről. Van egy interjúkötetre 
való anyagom, ebbe tervezem a publicisztikai 
írásokat is, és még nyelvművelésen is töröm 
a fejem. Minden az egészségtől függ... 

– Köszönöm a beszélgetést, és Isten él-
tesse sokáig jó egészségben!
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Anyanyelv és megmaradás 
Beszélgetés a 80 éves Komoróczy György nyelvművelővel, közíróval

Székely Ferenc



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ 6 éves, jó kondícióban levő 
fejőstehén, mely 5 hónapos vemhes. 
Tel. 0731-589-935. (mp-I) 

MINDENFÉLE 

TETŐFEDŐ KFT. vállal ácsmunkát, 
bádogosmunkát, szigetelést, bármi-
lyen kis javítást. Tel. 0742-344-119, 
Bence. (14716-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Némely ember olyan, akár a 
gyertya. Elég, hogy másnak fényt 
adjon.”  

(J. N.) 
Kegyelettel emlékezünk a nyo-
máti születésű NAGY LAJOSRA 
(Laci) halálának hatodik évfordu-
lóján. Felejthetetlen emléked 
őrizzük, ameddig élünk. Nyugodj 
békében, drága jó lélek! Fele-
sége, Sári és lánya, Kinga. 
(14823-I) 

 
ELHALÁLOZÁS 

 

Aludd örök álmod nyugodtan, 

csendben, hisszük azt, hogy mi 

találkozunk a mennyben. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 

drága édesanyánk, nagymama, 

dédmama, a bőr- és kesztyűgyár 

nyugalmazott dolgozója, 

özv. ISZLAI ILONA 

életének 82. évében örökre meg-

pihent. 

Drága halottunkat február 10-

én, csütörtökön 13 órakor he-

lyezzük örök nyugalomra a 

marosvásárhelyi református te-

metőben, katolikus szertartás 

szerint.  

A gyászoló család. (14813-I) 

 

 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
elhunyt édesapánk,  

BUJANOVICS EDE  
búcsúztató gyászszertartását 
2022. február 11-én délután 16 
órától a marosvásárhelyi Keresz-
telő Szent János-plébánián tart-
juk meg. Hamvait 2022. február 
12-én 15 órakor az érmihályfalvi 
katolikus temető családi kriptájá-
ban helyezzük örök nyugalomra.  

Szerettei. (-I) 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett feleség, édesanya, 
nagymama, testvér és jó barát, 

BIRÓ EMILIA 
szül. NEMES EMILIA 

életének 79. évében örök nyuga-
lomra tért. 
Temetése 2022. február 10-én, csü-
törtökön 15 órakor lesz Iklandon. 
Emlékét örökre őrizzük.  

A gyászoló család. (14828-I) 
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 
tizenhatodik alkalommal hirdeti meg a Zöld-
övezet Programot, melynek célja a gyer-
mekek és fiatalok bevonása 
környezetvédelmi projektekbe. A civil szer-
vezetek február 24-ig küldhetik el környe-
zetvédelmi 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 
támogatják a városokban és azok környékén, a közös-
ségek bevonásával. A támogatásra jóváhagyott összeg 
a program keretében 841.347 lej. A civil szerveztek 
2022. február 24-én 16 óráig küldhetik be környezet-
védelmi témájú pályázataikat, amelyek a Permakul-
túra a városi övezetekben vagy a Védett területek 
programrészek pályázási feltételrendszerébe illesz-
kednek.  

A Védett területek komponens esetében olyan pro-
jektekkel lehet pályázni, amelyek célul tűzik ki a ro-
mániai védett területek népszerűsítését, és amelyek a 
civil szervezetek és iskolák, valamint a helyi közös-
ségek bevonásával növelik azok elfogadottságát a 
helyi közösségek körében. A Permakultúra a városi 
övezetekben komponensen belül azok a projektek tá-
mogathatók, amelyek a permakultúra alapelveinek 
megfelelően segítik azokat a kezdeményezéseket, 
amelyek hozzájárulnak a fenntartható mezőgazda-
sági projektek megvalósításához a helyi közösségek 
bevonásával a városokban és azok környékén. A vá-
rosi permakultúra programrészben kiválasztott pro-
jektek egyenként legfeljebb 50.000 lej támogatásban 
részesülhetnek, míg a védett területek komponensben 
nyújtott támogatás legtöbb 35.000 lej lehet projekten-
ként.  

A Covid-19 világjárvány okozta helyzet miatt a 
Városi zöldövezet projektet, amely nagyszámú gyer-
mek- és ifjúsági csoport bevonásával biztosított tevé-
kenységet, fel kellett függeszteni. E komponens 
helyett egy új programösszetevő került bevezetésre, 
mégpedig a Permakultúra a városi övezetekben, 
amely a helyi közösségek bevonásával támogatja a 
fenntartható mezőgazdaság fejlesztését a városokban 
és azok környékén. A permakultúra egy olyan mód-

szertan, amelynek segítségével emberi élőhelyek ala-
kíthatók ki harmóniában a természettel, így egy kö-
zösség által használt terület jön létre, amely a 
környezetbe harmonikusan beépülve fejlődik, és a ter-
mészetben zajló ökológiai folyamatokat utánozza, 
veszi mintául. Ugyanakkor összehozza a városi ker-
tészeket és a fogyasztókat, hogy ezt a célt szolgálják.  

2021-ben összesen 25 projekt kapott támogatást 
772.236 lej értékben, amelyekben több mint 5.500-an 
vettek részt, olyan terveket finanszíroztak, amelyeket 
járványügyi kockázatok nélkül, a távolság és védeke-
zési szabályok betartásával valósíthattak meg. A prog-
ram fennállásának 16 éve alatt összesen 645 
környezetvédelmi projektet finanszíroztak több mint 
8,2 millió lejjel.  

A programról további részletek a www.spatii-
verzi.org.ro a www.molromania.ro illetve 
www.repf.ro honlapokon találhatók – tájékoztatott a 
Polgár-Társ Alapítvány részéről Kovács Erzsébet 
programmenedzser, valamint Felméri Erzsébet, a 
MOL Romania PR-koordinátora. (pálosy)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA 
alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Tel. 
0762-986-532. (22951-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Környezetvédelmi projektek városon is  
Zöldövezet Program fiataloknak 

Három nemzetközi együttmű-
ködési projektjét mutatta be 
keddi sajtótájékoztatóján a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem (EMTE) ko-
lozsvári kara. 

A foRMAtion projektet Szenko-
vics Dezső dékán ismertette. Mint 
elmondta: kiéleződött a kutatási és 
innovációs alapokért folyó verseny, 
és az egyetemek, kutatási intézetek 
részéről egyre nagyobb igény mu-
tatkozik a kutatási pályázatok me-
nedzsmentjét, adminisztrációját 
ellátó, jól képzett szakemberekre. 

Ez a felismerés hívta életre azt a 
nemzetközi konzorciumot, amely-
nek célja olyan képzési modul ki-
dolgozása, amely könnyen 
beépíthető bármely egyetem kínála-
tába. A képzési modul kidolgozását 
és fejlesztését a Sapientia a magyar-
országi Hétfa Kutatóintézet és a 
Corvinus Egyetem, valamint olasz, 
portugál és szlovén egyetemek és 
kutatóintézetek partnereként vé-
gezte. Az egyéves választható kur-
zust 18-an kezdték el, és tízen 
fejezték be az egyetemen. 

Szenkovics Dezső elmondta: a 
jelenleg angol nyelven elérhető, és 
a véglegesítés szakaszában levő tan-
anyagot szeretnék lefordítani vala-
mennyi részt vevő intézmény 
nyelvére, és felajánlják a romániai 
egyetemeknek is. Hozzátette: azt 
szeretnék elérni, hogy az RMA (ku-
tatási menedzser és adminisztrátor) 
szakmát vegyék fel a romániai szak-
mák lajstromába, és a román pályá-
zati rendszer tegye elszámolhatóvá 
az RMA-szakemberek munkájának 
a költségeit. Kijelentette: a szakma 
létrehozásával, a képzett szakembe-
rek alkalmazásával le lehetne venni 
az adminisztratív terheket a kutatók 
válláról, és eredményesebbé lehetne 
tenni a kutatásokat. 

A bemutatott EUSecure project 
keretében a Sapientia a budapesti 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
mel, valamint olasz, portugál és 
görög egyetemekkel működik 
együtt olyan online tanfolyam tan-
anyagának a kialakításában, amely 
a biztonsági kihívásokra és az ezek-
kel kapcsolatos megfelelő döntés-
hozatalra készíti fel a hallgatókat. 

Török Ferenc projektmenedzser 
elmondta: a képzési modulban töb-
bek között olyan biztonsági kocká-
zatokra kívánnak kitérni, mint a 
migráció, a kiberbiztonság, a közös-
ségi média és az álhírek terjesztése, 
valamint a közegészségügy és az 
élelmiszer-biztonság. 

A kisebbségi nyelven beszélők 
nyelvi önérvényesítését elősegítő 
Listen programot Toró Tibor szoci-
ológus, projektvezető ismertette. 
Mint elmondta: ebben katalán, fríz, 
walesi és olasz intézetekkel működ-
nek együtt olyan képzési módszer-
tan kidolgozásában, amely 
megtaníthatja a kisebbségi nyelvek 
beszélőit arra, hogy bátran használ-
ják anyanyelvüket az élet megannyi 
területén. 

A szociológus gyakori kolozsvári 
jelenségnek nevezte, hogy üzletek-
ben, hivatalokban magyarok beszél-
nek egymással románul, mert nem 
tudják a másikról, hogy ő is magyar. 
A program keretében a Sapientia 
szakemberei animációk elkészítését 
vállalták, amelyek összefoglalják az 
internetes kurzus által átadott tudás-
anyagot. Az első másfél perces ani-
mációt – mely az anyanyelvi 
megszólalásra bátorít – a sajtótájé-
koztató keretében Kassay Réka mu-
tatta be. 

Mindhárom program megvalósí-
tásához a Sapientia az Európai Unió 
Erasmus + programjából nyert tá-
mogatást. (MTI)

Nemzetközi együttműködési 
projektjeit mutatta be  

a Sapientia Erdélyi Magyar  
Tudományegyetem

A jogi személyek  
az Államkincstár valamennyi 

területi egységében  
a POS-termináloknál bankkártyával fizethetik ki 

adó- és költségvetési kötelezettségeiket 
A Hivatalos Közlöny 2022. február 1-jei 102. számában megjelent 

a pénzügyminiszter 94/2022. számú, az Államkincstár területi egysé-
geibe telepített POS-termináloknál bankkártyával kifizethető fiskális 
és költségvetési kötelezettségekről szóló rendelete.  

Ezúton az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) tájékoztatja az adózó 
magán- és jogi személyeket, hogy a végzés Hivatalos Közlönyben való 
megjelenésétől kezdődően az Államkincstár egységeinél a POS-termi-
náloknál bankkártyával kifizethetők az állami költségvetésbe fizetendő 
összegek vagy. az ANAF által kezelt, más költségvetésekből származó 
bevételek, abban az esetben, ha a kifizetés a költségvetési bevételi 
számlákon történik, mind pedig akkor, ha a kifizetés egységes szám-
lákon történik. 

Megjegyzendő, hogy korábban csak magánszemélyek fizethettek 
bankkártyával, és csak bizonyos adókötelezettségek után, amelyeket 
személyi szám alapján kezeltek. 

Ugyanakkor, a pénzügyminiszter 943/2016. számú, a Hivatalos Köz-
löny 2016. július 5-i 1. részében megjelent, kártyával a POS-terminá-
loknál fizethető adóügyi kinnlevőségekre vonatkozó rendelete, az 
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, hatályát vesztette. 

Az ANAF kommunikációs, közönség- és sajtószolgálata

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)
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 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei 
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel   
februárra, ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! 
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra kö-
zött. 

Várjuk Önöket!


