
A marosvásárhelyiek arra számítottak, hogy legalább kará-
csonyra tiszta lesz a város, eltűnnek a tárolók körüli szemét-
halmok, összegyűjtik a hulladékot, az összetakarított száraz 
leveleket, s méltó körülmények között lehet majd ünnepelni. 
Marosvásárhely jogos elvárása, hogy minőségi szolgáltatás-
ban legyen része, amire évek óta áhítozik. Sajnos a dolgok 
rosszabbra fordultak. A szemétgazdálkodással kapcsolatban 
óriási érdekek ütköznek, de erről nyilvánosan nem nyilatkoz-
nak. A lakosságot nem is az érdekli, hogy ki gyűjti össze a 

szemetet, csak az, hogy rend legyen. Körbejártuk a várost, 
lehangoló a látvány, sok helyen ott éktelenkedik a napok, 
hetek óta felgyűlt szemét. Mi várható ezután? – ezt a kérdést 
tettük fel azoknak, akik válasszal tartoznak a lakosságnak 
ebben az ügyben.  

Párhuzamok 
Soha nem látott tiltakozáshullám indult el Romániában – íme egy 

tegnapi szalagcím. Az egekig szökő élelmiszer- és üzemanyagárak, 
a hatalmas fűtés- és villanyszámlák miatt elkeseredett emberek a po-
litikai osztály fejét követelik. De nem csupán Romániában, Európa-
szerte nagy megmozdulások bénítják az amúgy is bénán bicegő 
életet. 

Az imént úgy fogalmaztunk, hogy soha nem látott tiltakozáshullám 
indult el Romániában. Korrigálnunk kell: 1989 decemberében ha-
sonló megmozdulások voltak a diktatúra és a kondukátor ellen. Az 
1989-es forradalom a kelet-európai rendszerváltozások legvéresebb 
megmozdulása volt. 

A román hatóságok szívesen megfeledkeznének a rendszerválto-
zást kiváltó népi megmozdulásról, különösen arról, hogy a forrada-
lom szikrája Tőkés László püspök volt, akinek az erőszakos 
kitelepítése ellen gyűltek össze a temesváriak 1989. december 15-
én. A Tőkés László melletti szolidaritás és tüntetés december 16-án 
Ceauşescu- és kommunizmusellenes tüntetéssé alakult. A hatóságok 
december 17-én lövettek a nép közé, 20-án azonban a hadsereg át-
állt a tüntetők oldalára. A népfelkelés december 21-én terjedt át több 
erdélyi városra és Bukarestre. A diktátor hatalma 22-én dőlt meg, 
amikor kénytelen volt elmenekülni a népharag elől. December 25-
én, karácsony napján végezték ki. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Akiktől jobbakká 
válhatunk 
Vasárnap este fél tízkor, a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata és a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem koprodukciójában 
a Köteles Sámuel utcai Stúdió Szín-
házban bemutatott Meggyeskert című 
produkciót követően adták át a Tompa 
Miklós Társulat idei Bioeel–Kemény-
díjait. 
____________5. 
Tervek és pályázatok 
szerint 
A múlt héten ismét ellátogattunk a Kü-
küllőmente egyik legszebb vidékén 
fekvő, hét, területileg nagyon szétszórt 
faluból álló településre, ahol a község-
házaként funkcionáló, szépen felújított 
műemlék kúriában Béres János pol-
gármesterrel beszélgettünk tervekről, 
megvalósításokról, beruházásokról, 
célokról és gondokról.  
____________6. 

Mezey Sarolta 

Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében megújítani  

előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan  
kézhez kapja, 

féláron! 

December 28-án jár le Brantnernek adott türelmi idő 

Karácsony előtt sem tiszta 
Marosvásárhely 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  

A NÉPÚJSÁG- 
  falinaptár 

kapható  
az újságárusoknál 



• Természetjárók napja Várfalván 
• Az EKE – Kolozsvár 1891 kedvenc túrája 
• A dévai Bethlen-kastély (Magna Curia) 
• Az aggastyán fák körüli mozgalmas élet 
• A száz vulkán szigetén 
• Camino, ahol minden más, és fölösleges az összeha-

sonlítás 
 Rangadó Európa játszóterein – e talányos címmel talál-

kozik az olvasó, aki kinyitja az Erdélyi Gyopár legfrissebb 
lapszámát. A vezércikk után még számos „csemege” kínál-
kozik, a hírek, események, beszámolók érzékeltetik: bú-
csúzik a 2022-es esztendő. 

Ha a Gyopár-szerkesztők mérleget készítenek, minden 
bizonnyal örömmel állapítják meg, hogy rovatokban, té-
makörökben gazdag kiadványt sikerült letenni ezúttal is az 
olvasók asztalára. A Historikum különböző írásai, a csilla-
gászat, a gombák világa, a légi tünemények, a védett nö-
vények ismertetője, a Hazajárás Erdélybe vagy akár a 
Gyógyító borvizek elismerésnek örvendenek. A kastélyok 
bemutatása, az Ökolábnyomok melléklet tartalma is sokak 
kedvence lett. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület osztályainak 
kedvenc túrái sokszoros haszonnal bírnak, nemcsak ötlet-
adók, hogy új helyeket ismerhessünk meg, beszélnek a csa-
patról is, amely ezt választotta kedvenceként, és 
idegenvezetőnknek kínálkozik, ha nyomdokaiba lépnénk.  

Jó ismerni Erdély értékeit, betekinteni idegen kultú- 
rákba, tágítva látókörünket, de mindezek mellett a legjobb 
érezni az összetartozást, hogy létezik egy nagy magyar ter-
mészetjáró közösség. És ez a közösség annyira erős, hogy 
a növekvő nyomdaköltség ellenére sem mond le kiadvá-
nyáról, az Erdélyi Gyopárról. Így az élet folytatásában jog-
gal reménykedve osztjuk meg az EKE országos 
vezetőségének jókívánságát:  

„Isten, amikor a hegyeket megteremtette, játszótereket 

tervezett és épített nekünk” – ezzel a gondolattal kívánunk 
áldott ünnepet és békés jövőt minden jó szándékú ember-
nek. Kívánunk kedvet ahhoz, hogy 2023-ban is élettel tölt-
sük meg e játszótereket! 

Szimfonikus hangverseny 
Szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene 
kedvelőit december 22-én, csütörtökön 19 órakor a Kul-
túrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmóniának a Román Televízió Marosvásárhelyi 
Stúdiójával közösen szervezett koncertjén a filharmónia 
szimfonikus zenekarát Nicolae Moldoveanu svájci kar-
mester vezényli, aki ez alkalommal csembalón és orgo-
nán is játszik. Szólisták: Oprea Roxana (hegedű), 
Sándor Ágnes Klára (fuvola), Ferencz János (oboa), 
Major Zalán (oboa), Bóta-Péter Erzsébet (oboa), Pavel 

Curcă (vadászkürt), Radu Gavril (vadászkürt), László 
Cristina (csembaló). Műsoron: Bach-, Händel-, Tele-
mann-művek. 

Fény születik adventben 
Ezzel a címmel mutatja be a marosvásárhelyi Boróka 
néptáncegyüttes karácsonyi műsorát december 23-án, 
pénteken 18 órakor a Maros Művészegyüttes köves-
dombi előadótermében. A nagyérdemű népi gyermek-
játékokat, nyárádmenti, pálpataki, vajdaszentiványi és 
mezőségi koreográfiákat is láthat. Díszvendég Codoba 
Florin magyarpalatkai hagyományőrző zenész. Muzsi-
kál a Maros Művészegyüttes zenekara. A belépés in-
gyenes, adományokat a szervezők köszönettel 
elfogadnak. 

 

IDŐJÁRÁS 
Felhős égbolt, ködképződés 
Hőmérséklet: 

max. 1 0C 
min. -7 0C

Ma TEOFIL, 
holnap TAMÁS napja.  
TAMÁS: arámi eredetű szó, a 
Teomo névből származik, jelen-
tése: iker. A görögök vették át 
Thomasz formában, mivel a gö-
rögben voltak ilyen alakú szavak, 
nyertes és csodálatos jelentéssel. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. december 19.

1 EUR 4,9176
1 USD 4,6333

100 HUF 1,2181
1 g ARANY 267,5428

A MOGYTTE a világranglistán 
Tizenegy romániai tanintézet szerepel a világ egyetemeit 
rangsoroló UI GreenMetric World University idei, összesen 
1050 felsőfokú tanintézmény nevét tartalmazó listáján. A 
hazai egyetemek közül a 228. helyen lévő kolozsvári Babeş 
Bolyai Tudományegyetem a listavezető, a marosvásárhelyi 
George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- 
és Technológiai Egyetem a 393. helyezéssel a második. A 
rangsort 39 kritérium szerint állították fel, egyebek mellett 
a tanintézmények infrastruktúráját, az oktatói és kutatói 
munkát, illetve az energiatakarékosságra és újrahasznosí-
tásra vonatkozó beruházásokat értékelve.  

A Mikulás-buszok menetrendje 
December 20-án, kedden (ma) Marosvásárhelyen a 30B já-
raton (Belvedere negyed – kórház), valamint a 21-esen 
(Március 8. utca – főtér) közlekednek a Mikulás-buszok. 21-
én, szerdán a 18-as (kombinát – kórház), illetve a 16-os út-
vonalon (kombinát – Ady negyed) lehet Mikulás-busszal 
utazni. Az ünnepi járatok december 26-án járnak utoljára. 
Teljes menetrendjük a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal Facebook-oldalán tekinthető meg.  

Karácsonyi dicsőítés Udvarfalván 
December 21-én, szerdán 18 órától az udvarfalvi Hozsánna 
kórus karácsonyi dicsőítésére várják a híveket a helyi re-
formátus templomba.  

Műgyűjtői tárlatvezetés 
Dr. Salat Csaba, a Pittner Olivér (1911–1971) retrospektív 
kiállítás társkurátora december 20-án, kedden (ma) a gyűjtő 
szemszögéből nyújt betekintést a festőművész életébe és 
alkotói szakaszaiba 17 órától magyar, 18 órától román nyel-
ven a Kultúrpalota jobb szárnyának második emeleti kiállí-
tótereiben. A tárlatvezetésen múzeumi látogatójeggyel lehet 
részt venni, ami felnőtteknek 16 lej, nyugdíjasoknak 8, diá-
koknak 4 lej. Jegyfoglalás a 0749-912-992 -es telefonszá-
mon vagy a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen. A Maros 
Megyei Múzeum Művészeti Osztálya által szervezett kiállí-
tás 2023. április 30-ig látogatható. Ez idő alatt havonta a 
tárlathoz kapcsolódó, különféle programokra kerül sor, 
ezeknek részét képezi a műgyűjtői tárlatvezetés is. 

Téli csodaházikó – Csillagcsengő 
Téli csodaházikó sorozata részeként a Csillagcsengő című, 
Kovács András Ferenc versei alapján összeállított zenés 
gyermekműsort mutatja be december 23-án, pénteken 18 
órakor a Tompa Miklós Társulat a Nemzeti Színház Nagy-
termében. A sorozat projektvezetője Benő Kinga, zene-
szerző Apostolache Zénó, díszlet- és jelmeztervező Lukács 
Vanda. Közreműködik a Marosvásárhelyi Művészeti Szak-
líceum második és harmadik osztályos diákjainak kórusa. 
Kórusvezető Fülöp Klára. Jegyek a színház nagytermi jegy-
pénztáránál válthatók (hétfőtől péntekig 9–19 óra között, 
tel.: 0365-806-865), a helyszínen előadás előtt egy órával, 
online pedig a Biletmaster honlapján.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

20., kedd 
A Nap kel  

8 óra 2 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 37 perckor.  
Az év 354. napja,  
hátravan 11 nap.

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

RENDEZVÉNYEK
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Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb száma 

Klasszikus karácsonyi szerzeménnyel, a Csendes éj 
című dallal idézi meg az ünnep hangulatát az István, a ki-
rály székelyföldi nagyprodukció alkotócsapata. A dalt stú-
dióban rögzítették, és klipet is forgattak hozzá. 

A szólisták nagy része, a rockzenekar összes tagja, két 
táncművész, valamint a stábtagok is igent mondtak az öt-
letre, hogy készüljön egy karácsonyi dal, amelyet a pro-
dukcióból jól ismert arcok énekelnek fel. Az alkotói 
folyamatokat többhetes előkészítő munka előzte meg, 
maga a hang és klip felvételeinek rögzítése négy napig tar-
tott a hangstúdióban, valamint az Erdélyi Művészeti Köz-
pontban, Sepsiszentgyörgyön.  

Kolumbán Zenge, a produkció gyártásvezetője, a kará-
csonyi klip ötletgazdája és rendezője már tavaly decem-
berben szerette volna megvalósítani ezt, de akkor túl kevés 
idő volt rá. Kolumbán Zenge azt is elárulta, hogy a dalvá-
lasztást és a hangszerelést teljes mértékben a zenekarra bíz-
ták.  

Vörös T. Balázs társrendező, operatőr-vágó szintén meg-
erősítette, hogy egy éve érlelődik bennük az a kihívás, 
hogy „röpke öt percben úgy alkossunk egy képi és zenei 
világot, hogy abban a lehető legegyszerűbben mutassuk 
meg ennek a csapatnak a legfontosabb értékeit.” Hozzá-
tette: az alkotói folyamatban folyamatosan a kísérleti meg-
oldásokat részesítették előnyben.  

Dancs Zsolt, az István, a király székelyföldi nagypro-
dukció producere úgy véli, szükséges az újra találkozás, az 
együtt alkotás és a közös munka öröme, hiszen igazi csa-
láddá kovácsolódtak össze, amely megkívánja, hogy a kö-
teléküket időről időre megerősítsék.  

A karácsonyi dal december 16-án, pénteken délután de-
bütált az István, a király székelyföldi nagyprodukció You-
Tube-csatornáján, valamint Facebook-oldalán, a dal 
hanganyaga pedig várhatóan minden erdélyi városban hall-
ható lesz majd, a szervezők ugyanis valamennyi erdélyi rá-
dióhoz eljuttatják. (közlemény) 

Karácsonyi dallal köszönti az ünnepet az István, 
a király székelyföldi nagyprodukció alkotócsapata 

2023-ban is számos kiállítással, múzeumpedagógiai te-
vékenységgel és eseménnyel várja az érdeklődőket a 
Maros Megyei Múzeum. Az intézmény ünnepi nyitvatar-
tása (a Kultúrpalota látogatói tere, a Művészeti Osztály, a 

Néprajzi és Népművészeti Osztály, a Régészeti és Történeti 
Osztály) a következő: december 24, 25, 26-án zárva, 
december 27–30. között nyitva, december 31-én, január  
1-jén és 2-án zárva, január 3-án nyitva. 

Ünnepi nyitvatartás a Maros Megyei Múzeumnál 



A rendszerváltás évfordulója azóta sem számít hiva-
talos ünnepnek, Temesváron december 16–20. között, 
Bukarestben december 21–22-én tartanak megemlékező 
rendezvényeket. A hatóságok szeretnék a feledés fátylát 
borítani december 15-ére, illetve Tőkés László szere-
pére. 

Visszatérve a mába, egy felmérés szerint Románia vi-
déki lakosságának 20 százaléka – anélkül, hogy háború 
volna – rosszabb körülmények között él, mint az ukraj-
naiak. Az emberek nyomorognak, a politikusok, szoká-
sukhoz híven, együttérzést mímelnek, és nem fogynak ki 
a (többnyire be nem tartott) ígéretekből. Például a kor-
mányfő – miután tárgyalt a jegybank elnökével és a 
pénzügyminiszterrel – az elszabadult infláció csökkené-
sét ígéri jövőre, a szállításügyi miniszter meg ezer kilo-
méter autópályát… 

Erről jut eszembe, hogy Traian Băsescu megválasz-
tásakor az RMDSZ akkori elnöke azt mondta, hogy ha 
a magyarok a volt tengerészre szavaznak, „lesz autópá-
lya, lesz kisebbségi törvény”, lesz… Az akkori minisz-
terelnök 2000 kilométer autópályát ígért. 

Aztán megláttuk, mi lett az ígéretekből.  
A történelem a jelek szerint ismétli önmagát. Har-

minchárom évvel ezelőtt a diktátor elnyomása ellen rob-
bant ki a népharag, az úgymond demokráciában a 
mindennapi élet hasonlóképpen egyre súlyosabb nehéz-
ségei ellen tüntetnek. 

Kihirdette az államfő a 2023-as 
költségvetési törvényt 

Kihirdette hétfőn Klaus Iohannis államfő a 2023-as 
állami költségvetésről, illetve a társadalombiztosítási 
költségvetésről szóló törvényt. A jövő évi büdzsé 2,8 
százalékos gazdasági növekedéssel számol. A GDP-
arányos költségvetési hiány a jogszabály szerint jö-
vőre 4,4 százalékos lesz. A társadalombiztosítási 
költségvetésről szóló törvény szerint nyugdíjakra 
111,502 milliárd lejt, munkanélküli-segélyre 2,157 mil-
liárd lejt szánnak 2023-ban. (Agerpres) 

Januártól 
emelt összegű nyugdíjak 

Már nyomtatják a 2023. januári nyugdíjszelvényeket 
az emelt összegű nyugdíjakról – jelentette be Marius 
Budăi munkaügyi miniszter hétfőn. Január elsejétől 
1785 lejre nő a nyugdíjpont értéke, emellett az 1500 
lejnél kisebb nyugdíjra jogosult személyek 1000 lejes, 
az 1501 és 2000 lej közötti nyugdíjra jogosultak 800 
lejes, a 2001 és 3000 lej közötti nyugdíjra jogosultak 
pedig 600 lejes támogatásban részesülnek, két rész-
letben. A segély első részletét januárban utalják – 
mondta a tárcavezető. (Agerpres) 

Adótörvénykönyvet módosító 
tervezet 

Hallgatólagosan elfogadta a szenátus a 3000 lej alatti 
nyugdíjak adómentesítését előíró törvénytervezetet. 
Az adótörvénykönyvet módosító tervezetről a képvi-
selőház fog döntő fórumként szavazni. A javaslat sze-
nátusi vitájának határideje december 14-e volt; a 
hallgatólagos elfogadást megállapító dokumentumot 
az ülést vezető szenátor, Alina Gorghiu olvasta fel a 
plénum előtt. A jogszabálytervezet értelmében csak 
a nyugdíj 3000 lejt meghaladó részére vetnének ki 
adót. A tervezetet a következőkben a képviselőház 
vitatja meg, majd szavaz róla. (Agerpres) 

Nagy Károly az RMKT új elnöke 
December 10-én tisztújító közgyűlést tartott a Romá-
niai Magyar Közgazdász Társaság, ahol az országos 
szervezet területi képviselői vettek részt. Gyerkó 
László leköszönő elnök beszámolója után bemutat-
koztak az elnökjelöltek: Gergely László Zoltán, a 
szervezet korábbi alelnöke, a csíkszeredai fiók el-
nöke és Nagy Károly. A küldöttgyűlés titkos szava-
zása eredményeként Nagy Károly lett az RMKT új 
országos elnöke, akinek nem ismeretlen a civil szer-
vezeti tevékenység, hiszen egyetemistaként volt a 
KMDSZ elnöke is, majd később az EMT ügyvezetője 
és 6 évig elnökhelyettese. Nem idegen számára a 
nonprofit szervezetek működése, így határozott el-
képzelései vannak az RMKT új programjait és műkö-
dését illetően is: célja, hogy a területi szervezeteket 
segítse a megerősödésben, és a szakmai programok 
kibővítése. (RMKT-közlemény)

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Párhuzamok 
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Mélyen csalódott a nemzetközi közösségben Ana 
Brnabic szerb miniszterelnök, aki a szerbiai közszol-
gálati televízió hétfő reggeli műsorában arról be-
szélt: fél attól, hogy a helyzet még inkább 
elmérgesedik Koszovóban. 

Szavai szerint Brüsszel és Washington csak akkor hallja 
meg a koszovói szerbeket, ha azok úttorlaszokat építenek, de 
akkor sem azt hallják, amit kellene. Ana Brnabic közölte, hogy 
azért építettek a koszovói szerbek barikádokat a Koszovó és 
Szerbia közötti átkelőkön, mert azt akarják elérni, hogy a ko-
szovói kormány tiszteletben tartsa alapvető emberi jogaikat. 
Magyarázata szerint az állami intézményekből is azért léptek 
ki a szerbek november elején, mert csak azt szerették volna 
elérni, hogy a koszovói fél tartsa be a kilenc évvel ezelőtt aláírt 
brüsszeli megállapodásban foglaltakat.  

Ana Brnabic szerint a nemzetközi közösség reakciója nem 
mindig érthető, hiszen folyamatosan mindkét felet a feszültség 
csillapítására kérik, miközben Belgrád semmilyen provokációt 
nem követett el, minden ilyen lépés Pristina felől érkezett.  

Miután a NATO parancsnoksága alatt működő békefenn-
tartó haderő, a KFOR szögesdrótot húzott ki a jarinjei ellen-
őrzőpontnál, és a koszovói különleges erő fegyveresei is 
napok óta Észak-Koszovóban tartózkodnak, a szerb kor-
mányfő attól tart, hogy fegyveres összecsapásokra kerül sor. 
„Mi mindent megteszünk, hogy megőrizzük a békét és vala-
miféle stabilitást, de sajnos nem látjuk, hogy bármiféle stabi-
litás létezne a koszovói szerbek számára” – fogalmazott.  

A szerb miniszterelnök azt várja a nemzetközi közösségtől, 
hogy gyakoroljon nyomást Albin Kurti koszovói miniszterel-
nökre, és – miként azt diplomaták ígérték – követelje Pristi-
nától, hogy hajtsa végre a brüsszeli megállapodásban 
foglaltakat, elsősorban hozza létre a koszovói szerb önkor-
mányzatok közösségét.  

Cinikusnak nevezte a nemzetközi közösség hozzáállását 
Ivica Dacic. A szerb külügyminiszter a belgrádi Pink Televí-
zióban beszélt arról, hogy a külföldi diplomaták kizárólag a 
szerbek által állított barikádok eltávolításáról beszélnek, mi-
közben figyelmen kívül hagyják, hogy a koszovói fél megtil-
totta a helyi szerbeknek, hogy részt vegyenek a szerbiai 
népszavazáson és a parlamenti választáson, valamint fegyve-
res erőket küldött Észak-Koszovóba, ami a megállapodások 
értelmében tilos lenne.  

Koszovó északi részén hónapok óta feszült a helyzet. A 
helyi szerbek tizedik napja barikádállítással és a Koszovó és 
Szerbia közötti határátkelőkhöz vezető utak lezárásával tilta-
koznak az ellen, hogy a koszovói rendőrség letartóztatott egy 
egykori koszovói szerb rendőrt, aki állításuk szerint terrortá-
madást tervezett a választási bizottság épületei ellen. 

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét 
Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el, és továbbra is 
saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta 
területet. Koszovó északi részén, tömbben mintegy ötvenezer 
szerb él, és körülbelül ötvenezren laknak az ország más részein 
is, szórványban. (MTI)

Koszovó északi részén egyre feszültebb a helyzet 

Az Európai Bizottság szigorúbb szabályok bevezeté-
sére tett javaslatot az emberkereskedelem megelő-
zésére és leküzdésére, az aktualizált jogszabályok 
erősebb eszközöket biztosítanak a bűnüldöző és 
igazságügyi hatóságok számára a kizsákmányolás 
minden formájának kivizsgálásához és elszámolta-
tásához – közölte a brüsszeli testület hétfőn. 

Ylva Johansson belügyekért felelős biztos brüsszeli sajtó-
tájékoztatóján az uniós bizottsági javaslat részleteit ismertetve 
közölte, a testület azt szeretné elérni, hogy az emberkereske-
delem áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybe-
vétele bűncselekménynek minősüljön. 

Az Európai Bizottság javaslata kötelező szankciókat javasol 
a vállalatokkal szemben is az emberkereskedelemmel kapcso-
latos bűncselekmények elkövetése miatt, és nem csak az egyé-
nekkel szemben. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos 
bűncselekményekért felelősségre vont jogi személyekre vo-
natkozó kötelező szankciók magukban foglalják a közhasznú-
ságból való kizárásukat, illetve azon létesítmények ideiglenes 
vagy végleges bezárását, ahol az emberkereskedelemmel kap-
csolatos bűncselekmény történt. Az irányelv célja továbbá, 
hogy javítsa az áldozatok előzetes azonosítására és támogatá-
sára irányuló eljárásokat a tagállamokban. 

Az aktualizált szabályok szerint a kizsákmányolás kategó-
riájába tartozna a kényszerházasság és az illegális örökbefo-
gadás is. Ez arra fogja kötelezni a tagállamokat, hogy nemzeti 
büntetőjogukban az ilyen magatartást emberkereskedelemként 
tüntessék fel – mondta az uniós biztos.  

Az uniós országoknak új, nemzeti áldozatsegítő mechaniz-
must kell létrehozniuk az ilyen esetek azonosítására, valamint 
az áldozatok támogatása céljából. A nemzeti intézkedések a 
kapcsolattartó pontok kijelölésével meg fogják teremteni az 
átfogó európai áldozatsegítő mechanizmus alapját – közölte.  

Az Európai Bizottság azt reméli, hogy az új szabályok be-
vezetése az embercsempészet csökkenéséhez vezet azáltal, 
hogy bűncselekménynek nyilvánítják az emberkereskedelem 
áldozatai által kínált szolgáltatások igénybevételét – tette 
hozzá az uniós biztos. Az Európai Bizottság közleménye sze-
rin az EU-ban évente több mint hétezer ember válik az em-
berkereskedelem áldozatává. Az unióban tevékenykedő 
emberkereskedők éves bevétele eléri a 2,7 milliárd eurót. Az 
áldozatok többsége nő és lány. A férfi áldozatok aránya is nö-
vekszik, különösen a munkaerő-kizsákmányolás terén – kö-
zölték. A javaslat az Európai Parlament és az Európai Unió 
Tanácsa elé kerül. Elfogadásukat követően az új szabályokat 
a tagállamoknak át kell ültetniük nemzeti jogrendjükbe. (MTI) 

Az EU szigorúbb szabályokat javasol 
az emberkereskedelem felszámolására 

Nőtt az euróövezet 
és az EU építőipari termelése októberben 

Az euróövezetben 1,3 százalékkal nőtt az építőipari 
termelés októberben az előző hónaphoz képest, 
amikor 0,5 százalékos bővülést jegyeztek fel. Éves 
viszonylatban az építőipari termelés növekedése 2,2 
százalékra gyorsult a szeptemberi 0,9 százalék után 
– közölte hétfőn az EU statisztikai hivatala, az Eu-
rostat nem végleges adatként. 

Az Eurostat adatai szerint az EU 27 országában az építő-
ipari termelés ugyancsak 1,3 százalékkal nőtt szeptemberrel 
összevetve, amikor 0,3 százalék emelkedést mértek augusz-
tushoz képest. Éves szinten a bővülés 2,4 százalék volt októ-
berben a szeptemberi 1,2 százalékot követően.  

Az októberi adatokkal rendelkező uniós tagállamok közül 
Szlovéniában (+8,5 százalék), Romániában (+5,5 százalék) és 
Lengyelországban (+5 százalék) volt a legnagyobb havi nö-

vekedés. A legjelentősebb csökkenés Magyarországon volt 1,8 
százalékkal, Portugáliában és Finnországban egyaránt 0,7 szá-
zalékkal, továbbá Svédországban 0,4 százalékkal. 

Éves szinten Szlovéniában jegyezték fel a legnagyobb nö-
vekedést, 54,6 százalékost, Romániában 34,4 százalékost, il-
letve Lengyelországban 3,9 százalékost. Az Eurostat 
honlapján szereplő adatok szerint a legnagyobb visszaesés 
Magyarországon volt 20,1 százalékkal, Spanyolországban 9,7 
százalékkal, továbbá Belgiumban 1,6 százalékkal. A Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön az MTI-vel azt közölte, 
hogy októberben az éves szintű csökkenés 2,5 százalék volt 
nyers adatok szerint. 

Az építőipari termelés 2021-ben 2020-hoz képest 5,2 szá-
zalékkal nőtt az euróövezetben és 4,8 százalékkal az EU-ban. 
(MTI) 

Több száz baleset történt Németországban 
a jeges utakon

Közlekedési fennakadásokat és több száz balesetet 
okozott Németországban hétfőn az utak jegesedése. 

A legsúlyosabb helyzet az ország északi és északnyugati ré-
szén alakult ki, ahol szinte mindenütt jégpáncél borítja az uta-
kat. Egyedül Észak-Rajna-Vesztfáliából száznál is több 
balesetet jelentettek. Alsó-Szászországban halálos áldozatot is 
követelt a rendkívüli időjárás, egy 25 éves férfi veszítette 
életét, akinek autója kora reggel Bréma közelében az A27-es 
autópályán a jeges burkolaton megcsúszva átszakította a sza-
lagkorlátot és fának csapódott. A sofőr a helyszínen meghalt. 

A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) az összes tar-
tományra figyelmeztetést adott ki csúszásveszély miatt. Az 
utóbbi hetek hideg időjárása miatt mindenütt fagyos a föld, a 

sarkvidéki eredetű légtömegeket kiszorító melegfronttal ér-
kező csapadék így azonnal jégpáncéllá dermedhet. Érdemes 
minél kevesebb időt a szabadban tölteni, aki pedig mégis el-
indul otthonról, legyen a szokásosnál is óvatosabb, számítson 
fennakadásokra, és ha autózik, tele tankkal, meleg itallal és 
pokróccal vágjon neki az útnak – írták.  

Frankfurtban, az ország legnagyobb repülőterén is akadozik 
a közlekedés. A hétfőre tervezett 1100 járat közül már reggel 
töröltek 176-ot.  

Számos térségben, tartományban vagy járásban már vasár-
nap este bejelentették, hogy hétfőn szünetel az oktatás vagy 
visszatérnek a koronavírus-járvány idején begyakorolt távok-
tatásra. (MTI) 



Temérdek szemét 
a konténerek körül 

Két lakónegyedet jártunk körbe. 
A Kövesdombon, a Ion Buteanu ut-
cában üresek voltak a konténerek, a 
szemetet elvitték, viszont a Tudor 
negyedben óriási a szemétmennyi-
ség. Fotóztunk a Poklos patak part-
ján, a Jeddi út és a Rodniciei 
kereszteződésél, ahol térdig ért a 
szemét a tárolók mellett. Épp akkor 
ért oda a szemetesautó. A lakók pa-
naszkodtak, hogy hetek óta nincs 
elszállítva a szemét. A süllyesztett 
tárolók kapacitása nem elég annyi 
tömbháznak, amennyiből oda hord-
ják a hulladékot. L. A. kérdezte, 
kihez lehet fordulni megoldásért 
ebben a kérdésben, mert tűrhetetlen 
a helyzet. Hasonló kép fogadott a 
Szorgalom utcában, az Erdélyi ut-
cában és a Bánság utcában is, ahol 
felfordították a tárolókat, a szemét 
pedig kifolyt.  

Monitorozzák a szolgáltató 
munkáját 

Tekintettel arra, hogy a 2-es hul-
ladékgazdálkodási zóna új köztisz-
tasági szolgáltatójának, a 
Brantner-Vereş cégnek nem sikerült 
ellátnia a feladatát, az övezethez 
tartozó települések polgármesterei, 
Szász Zoltán megyemenedzser és 
az Ecolect Közösségi Fejlesztési 
Társulás vezetősége november 21-
én arról döntött, hogy elkezdik a 
vele kötött szerződés felbontási pro-
cedúráját. A cég 30 napos türelmi 
időt kapott, ami számításaink sze-
rint december 22-én járna le, azon-
ban ez a határidő valójában 

december 28-a, ugyanis a 30 napot 
a felszólítás kézbevételétől, és nem 
a döntés meghozatalától számítják.  

Tóth Brezovszky Andrea, az Eco-
lect társulás ügyvezető igazgatója 
lapunknak elmondta, hogy jelenleg 
a cég tevékenységének kiértékelése 
folyik.  

– A városban sok helyen kataszt-
rofális a helyzet. A cég munkáját fo-
lyamatosan monitorozzuk. Decem- 
ber 28-áig kell a Brantnernek bebi-
zonyítania, hogy helyrehozza a dol-
gokat. Ha nem, akkor meg kell 
tennünk a megfelelő jogi lépéseket. 
Minden attól függ, hogy mi történik 
az elkövetkező nyolc napban – fo-
galmazott az ügyvezető igazgató, 
aki arra kérte a cégeket, magánsze-
mélyeket, hogy ha rendellenessé-
gekről, törvénytelen cselekedetről 
tudnak, jelezzék a megfelelő orgá-
numoknak. Kérdésünkre, hogy lát-
e esélyt arra, hogy a cég összeszedi 
magát a megadott időpontig, az 
igazgató elmondta, hogy jelenleg 
nem tud erre választ adni. Vannak 
falvak, ahonnan azt jelzik, hogy 
kezd egyenesbe jönni a hulladékel-
szállítás, máshonnan pedig azt, 
hogy a cég nem tartja be a progra-
mot. 

A Brantner azt állítja:  
bojkottálják őket 

A Brantner sajtóközleményt jut-
tatott el lapunkhoz, amelyben emlé-
keztet, hogy pályázati nyertes 
cégként másfél hónappal ezelőtt 
kezdte el a szolgáltatást Maros 
megye 2-es övezetében. Az eltelt 
másfél hónapban nagyon sok nehéz-
séggel kellett megküzdenie a cég-
nek. „Nyomozásuk” eredményeként 

komoly gyanú merült fel, hogy fo-
lyamatosan bojkottálják a munkáju-
kat, ami megakadályozza a város 
tisztán tartását. A cég munkatársai 
olyan esettel is találkoztak, amikor 
autókból szórtak ki nagy mennyi-
ségű hulladékot, egyes helyeken 
szántszándékkal tették tönkre a kon-
ténereket, a tömbháznegyedekben 
megrongálták a süllyesztett tároló-
kat. A cég arra kéri a város lakossá-
gát, jelezzék ezeket az eseteket, 
hogy az illetékes szervek lépni tud-
janak.  

A Brantner emlékeztetett, hogy 5 
millió eurót fektetett be a konténe-
rekbe, kukákba és hulladékgyűjtő 

kocsikba, hogy eleget tudjon tenni a 
szerződéses kötelezettségének, aho-
gyan azt más városokban is teszi, 
amióta jelen van Romániában. Ko-
moly cégként – áll a közleményben 
– mindent megtesz, hogy áthidalja a 

nehézségeket, hogy Marosvásárhe-
lyen is a standardoknak megfelelő 
szolgáltatást nyújtson. Úgy, ahogy 
Kolozsváron, Resicabányán, Kará-
csonkőn, Temesváron, Szilágy és 
Mehedinţi megyében teszi – fogal-
mazott David Zeininger, a cég ve-
zérigazgatója. Lucian Sălcudean 
kommunikációs menedzser hozzá-
tette, hogy a cég más munkapontjai-
ról helyeztek át munkaerőt 
Marosvásárhelyre, meghosszabbí-
tották a munkaprogramot, figye-
lembe vették a lakosság 
bejelentéseit, folyamatosan követik 
a város „érzékeny” pontjait, s ál-
landó kapcsolatban vannak az Eco-
lect társulással.  

A személyzethiány  
a legnagyobb gond 

Cătălin Şaguna, a Brantner ma-
rosvásárhelyi köztisztasági részlegé-
nek vezetője elmondta, eltolódások 
voltak és vannak a szemét elszállí-
tásában, összekuszálódott a prog-
ram, és folyik az átszervezés. 
Kérdésünkre, hogy mi volt a legna-
gyobb gond, ami kiváltotta azt, hogy 
a cég kezdetben nem tudta ellátni a 
feladatát, Şaguna elmondta:  

– A munkaerőhiány volt a legna-
gyobb gond. Minden civilizált or-
szágban, ahol egy szolgáltató 
elveszti a licitet – a szolgáltatói 
szerződést –, nem akadályozza 
meg, hanem átengedi az alkalma-
zottakat a másik céghez. Így meg-
van a folytonosság. Marosvásár- 
helyen ez nem történt meg, sem a 
képzett, sem a szakképzetlen alkal-
mazottak nem jöttek át a Brantner-
hez, mert a régi szolgáltató azt 
hangoztatta, meglátják, nem mi fo-
gunk itt szolgáltatni. Nekünk több 
mint 35 sofőrre volna szükségünk. 
Egy sem jött át! A másik nagy gon-
dunk a szakképzetlen személyzet-
tel, hogy ma alkalmazzuk őket, 
másnap nem jönnek dolgozni. A 
köztisztasági munkások, de főleg az 
utcai takarítók sztrájkoltak, mert 
felbiztatták őket, százan mentek el 
a Brantner utcai takarítást végző 
részlegétől, mert azt mondták, hogy 
kicsi a bérük. Hihetetlen, hogy a 
felvett hitelekért milyen sok pénzt 
tart vissza a bankjuk. Ezeket át kell 
utalni, mert ellenkező esetben a 
céget büntetik meg. Mi csak bank-
kártyára utaljuk a pénzt, készpénzzel 
nem dolgozunk. Ez is elégedetlensé-
get szült. Szóval bonyolult a kérdés 
– mondta el a Brantner regionális 
igazgatója, aki hozzátette, hogy a 
feladatfüzetben Marosvásárhely 
több mint 15 ezer lakóházzal jelent 
meg, de valójában csak feleannyi 
van. A kukákat viszont ennyi háztar-
tásnak rendelték meg.  

A helyi rendőrség 
380 bírságot rótt ki 

Hétfőn a kora délutáni órákban 
Raul Matişt, a marosvásárhelyi 
helyi rendőrség vezetőjét kérdez-
tük, hány bírságot róttak ki a Brant-
nerre, amiért nem tartotta be a 
hulladékgyűjtési programot. Matiş 
elmondta, hogy december 19-én 
reggelig 380 kihágásról készült 
jegyzőkönyv, ami több mint 760 
ezer lejes bírságot jelent a cégnek. 

Egy több hónapon át tartó, a francia, görög, 
olasz és spanyol hatóságok vezette művelet 
során több mint 40 millió euró értékben leg-
alább 10,5 millió doboz gyógyszert és dop-
pingszert foglaltak le, 349 gyanúsítottat 
előállítottak és 10 titkos laboratóriumot zár-
tak be – tájékoztatott az Európai Unió hágai 
székhelyű rendőrségi együttműködési szer-
vezete (Europol) hétfőn. 

Az uniós szervezet tájékoztatása szerint a hamisí-
tott gyógyszerek és doppingszerek kereskedelmére 
irányuló nyomozás részként 59 bűnözői csoportot 
azonosítottak és számoltak fel, tagjaik közül pedig 
349-et állítottak elő. 

Az illetékes hatóságok nagy mennyiségben fog-
laltak le hamisított gyógyszert, doppingszert, illegá-
lis étrendkiegészítőket, valamint több mint egymillió 
adag hamisított oltóanyagot a koronavírus ellen. 
Egyéb egészségügyi termékek és orvostechnikai esz-
közök mellett találtak még merevedési zavar keze-
lésére szolgáló gyógyszereket és a felsorolt termékek 

előállításához szükséges alapanyagokat és eszközö-
ket legkevesebb 40 millió euró értékben. 

Az április és október között végzett műveletben 
részt vevő országok hatóságai 195 vizsgálatot végez-
tek, a bűnszervezetek által működtetett 588 megfi-
gyelt weboldalból 89-et lekapcsoltak, több mint 218 
ezer küldeményt ellenőriztek, legalább 74 ezer szál-
lítmányt lefoglaltak, 3526 szúrópróbaszerű doppin-
gellenőrzést végeztek versenyeken, ezek közül 39 
volt pozitív, továbbá 3245 doppingellenőrzést verse-
nyen kívül, ez 9 pozitív eredményhez vezetett. 

A műveletben az EU tagállamai közül Ausztria, 
Belgium, Bulgária, Ciprus, Finnország, Franciaor-
szág, Görögország, Hollandia, Horvátország, Íror-
szág, Litvánia, Magyarország, Németország, 
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, 
Szlovákia és Szlovénia vett rész, hozzájuk Albánia, 
Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Grúzia, Iz-
land, Kolumbia, Szerbia, Svájc és az Egyesült Álla-
mok csatlakozott. (MTI) 

A megmaradt kukák a cég udvarán                                                                     Fotó: Nagy Tibor

 A Ion Buteanu utcában kiürítették a tárolókat

Karácsony előtt sem tiszta Marosvásárhely

Europol 
Hamis vagy tiltott gyógyszert 
és doppingszert foglaltak le 

2022 harmadik negyedévében 
4,996 millió nyugdíjast tartot-
tak számon Romániában, 
7000-rel kevesebbet, mint az 
előző negyedévben; az átlag-
nyugdíj 0,3 százalékkal 1856 
lejre nőtt – derül ki az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) 
hétfőn közzétett adataiból. 

Az állami társadalombiztosítási 
nyugdíjasok 4,603 millióan voltak, 
ezerrel kevesebben, mint a második 
negyedévben. 

Az állami társadalombiztosítási 
nyugdíj átlagértéke 1776 lejre volt 
tehető, ugyanakkor az átlagos nyug-
díjnak a nettó átlagbérhez viszonyí-
tott vásárlóértéke a 2022 második 
negyedévében jegyzett 51,8 száza-
lékról a harmadik negyedévben 51,6 
százalékra csökkent. A társadalom-
biztosítási nyugdíj átlagértéke 2021 
harmadik negyedévéhez viszonyítva 
10,7 százalékkal emelkedett. 

2021 harmadik negyedévéhez ké-
pest 77 ezerrel csökkent a nyugdíja-

sok száma az idei harmadik  
negyedévben. 

A területi leosztás szerinti legki-
sebb és legnagyobb társadalombizto-
sítási átlagnyugdíj között 950 lej volt 
a különbség 2022 harmadik negyedé-
vében: míg Botoşani megyében 
1409, Giurgiu megyében 1419, Vran-
cea megyében pedig 1426 lejes átlag-
nyugdíjat jegyeztek, addig Hunyad 
megyében ez 2359, Bukarestben 
2251, Brassó megyében 2085 lej volt. 

Az INS adatai szerint országos 
szinten a harmadik negyedévben 
nyolc nyugdíjas jutott tíz munkavál-
lalóra, ez az arány azonban nagy el-
téréseket mutat az ország különböző 
régióiban: míg Ilfov megyében 
mindössze 4 nyugdíjas jutott 10 al-
kalmazottra, addig Teleorman me-
gyében 15, Vaslui megyében 14 
nyugdíjas jutott tíz munkavállalóra. 

Az állam által biztosított minimá-
lis juttatásban összesen 1,153 millió 
személy részesült 2022 harmadik ne-
gyedévében. (Agerpres) 

Hétezerrel kevesebb nyugdíjas 
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Az est ceremóniamestere, Varga 
Balázs színművész gratulált a  
Meggyeskert alkotócsapatának, és 
elmondta: a hetedik alkalommal 
adják át a kiemelkedő színészi tel-
jesítményt méltányoló kitüntetést, 
melyet a marosvásárhelyi Bioeel 
kozmetikum- és gyógyszergyártó 
cég, a színház mindkét társulatának 
támogatója és mecénása saját kez-
deményezésére jelentős összeggel 
támogat. – A díjat arról a Kemény 
Jánosról neveztük el, aki több szál-
lal kötődik az erdélyi színjátszás 

történetéhez, de a marosvásárhelyi-
eknek azért is fontos, mert 1945 jú-
liusában Tompa Miklóssal együtt 
megalapította városunkban a Szé-
kely Színházat. Tompa Miklós fő-
rendező mellett Kemény János 
néhány évig dramaturgként dolgo-
zott, közismert, hogy a báró szép-
irodalmi alkotóként és a 
közművelődés mecénásaként is be-
írta nevét az erdélyi, illetve a Kár-
pát-medencei magyar 
művelődéstörténetbe. Szellemiségét 
idézve neveztük el róla a szakmai 
eredményt méltató kitüntetést, 
melyhez a Bioeel cég biztosítja a 

méltányos anyagi fedezetet, illetve 
Gyarmathy János kisplasztikája 
teszi maradandóvá a díjat. Köszön-
jük mecénásainknak, Albert Attilá-
nak és Máriának.  

Mielőtt megneveznénk az idei 
Bioeel–Kemény-díjazottunkat, még 
két különdíjat osztunk ki színésze-
inknek: az önkéntesek kitüntetését, 
valamint a Vastaps díjat – mondta 
Varga Balázs. 

Az önkéntesek minden évben 
megnevezik kedvenc színészüket és 
színésznőjüket a társulatból, az idei 
díjuk két kitüntetettjét Szabó Eszter 
önkéntes segítő méltatta. – Az idei 
kedvenc színésznőnk kategória 
nyertese a kedvességgel és tehet-
séggel egyaránt megáldott mű-
vésznő, aki nemcsak alakításaival, 
hanem személyiségével is nagyon 
megfogott bennünket. Inspiráló, le-
nyűgöző, és sokunk példaképe:  
Berekméri Katalin. Kedvenc szí-
nész díjunk nyertese nem csak ener-
giájával és virgoncságával 
varázsolta el csapatunkat, hanem a 
humorával is. Köszönjük neki a sok 
felejthetetlen alakítást, amit néha mi 
is megpróbálunk utánozni, több-ke-
vesebb sikerrel. Ezt a színészt úgy 
hívják: Galló Ernő. 

– A színészmesterségbeli tudást 
nagyon sok próbatermi munka és 
színpadi tapasztalat alapozza meg – 
folytatta az önkéntesek díjainak át-
adását követően Varga Balázs. – A 
Vastaps díj azt a színésznőt és szí-
nészt tünteti ki, aki az elmúlt évad-
ból a legtöbb órát próbált és játszott 
előadásban, magyarul: aki a legtöb-
bet dolgozott. Az idén a statisztika 
szerencsés áldozatai: Berekméri 
Katalin és Korpos András. 

A Bioeel–Kemény-díjat idén két 
színművésznek adták át. Mindkettőt 
a társulat művészeti tanácsa java-
solta a kitüntetésre – árulta el a ce-
remóniamester, majd a két díjazott 
kilétét elsőként egy-egy rövid, a 

díjat kiérdemlő alakításaikból ösz-
szevágott videó árulta el. Mint ki-
derült, az idei Bioeel–Kemény-díj 
egyik nyertese Galló Ernő, akiről 
Kádár Noémi színművésznő mon-
dott méltatást. – Galló Ernő az a szí-
nész, aki ha színpadon van, 
folyamatosan ellopja a néző tekin-
tetét. Aki, ha szereposztásban van, 
képes vinni, sőt megcsinálni az elő-
adást. Aki az esendő kisembert fo-
galmazza meg. Az a színész, 
amelyik bármelyik társulatban nél-
külözhetetlenné válik. Aki bármikor 
képes megnevettetni. Szerencsés az 
a társulat, amelyiknek van Galló Er-
nője. Galló Ernőt idén a Magyar 
Színházak Kisvárdai Fesztiválján a 
Keresztes Attila rendezte A doktor 
úr című előadásban Puzsér szerepé-
ért tüntették ki. A ma esti díjat ez az 
alakítás, illetve múlt évadbeli 
másik, sokunk által kedvelt szerepe, 
Gallovics Ernő tanító is indokolttá 
teszi, amelyet a szintén Keresztes 
Attila által rendezett Egy római tra-
gédia című előadásban nyújtott – 
mondta Kádár Noémi, majd De-
mény Péter Galló Ernőnek írt, Szí-
nészmadár című versét olvasta fel. 

A Bioeel–Kemény-díj másik idei 
nyertese, mint kiderült, László 
Csaba színművész. Laudációját Be-
rekméri Katalin olvasta fel: – 
László Csaba az a színész, aki ha 
szereposztásban van, képes vinni, 
sőt megcsinálni az előadást. Aki pó-
tolhatatlanná válik. Aki, ha színpa-
don van, mindig magunkhoz visz 
közelebb. Aki az emberi létezés leg-
gyötrelmesebb érzéseit képes meg-
mutatni. Az a színész, aki túl 
gyakran képes megsiratni. Az a szí-
nész, akitől jobbakká válhatunk. 
Szerencsés az, akinek köze van 
László Csabához. László Csaba az 
idei UNITER-gálán a legjobb férfi 
mellékszereplőnek járó díjat nyerte 
el Radu Afrim Grand Hotel Retro-
madár című előadásában Szilvesz-
ter Zita szerepében nyújtott 
alakításáért. A Kemény–Bioeel-
díjat ez az alakítás egymagában in-
dokolttá teszi – mondta a méltató, 
majd a Tompa Miklós Társulat szín-
művészei által László Csabáról 
megfogalmazott mondatokkal kö-
szöntötte a díjazottat a premiert kö-
vető, igencsak jó hangulatú 
ünnepségen.

„A kisebbségi tanerők nyelv-
vizsgája már lezajlott. Eredmény 
még nincsen ugyan, nem lehet 
tudni, hogy hány kisebbségiegzisz-
tenciát semmisítettek meg, de a 
nyelvvizsgák nyomán sok olyan 
epizód látott már nyilvánosságot, 
amelyek kellő megvilágításba he-
lyezik a nyelvvizsgarendszert.  

Íme egy újabb belőlük:  
Nemcsak Erdélyben, de a hatá-

rokon túl is jól ismerik R. Berde 
Máriát, a nagyenyedi származású 
kitűnő magyar írónőt aki éveken 
keresztül Marosvásárhelyen élt, 
ahol a Kemény Zsigmond Társaság 
alelnöknője is volt. Berde Mária, 
akinek igen sok része van a román-
magyar kultúrközeledés kiépítésé-
ben, egy marosvásárhelyi 
középiskolában tanított, majd 
innen a múlt évben Nagyváradra 
helyezték át szintén tanárnői minő-
ségben.  

A pár héttel ezelőtt lezajlott 
nagyváradi nyelvvizsgán Berde 
Máriának is meg kellett jelennie. 
Berde Mária azzal az érdemrend-
del jelent meg a vizsgán a bizottság 
előtt, amelyet éppen a román-ma-
gyar kulturális kapcsolatok építése 
körül szerzett érdemeiért kapott. A 
vizsgáztató bizottság azonban úgy 
látszik, nem hatódott meg, mert a 
különben románul kitűnően be-
szélő és író írónőről azt állapították 

meg, hogy nem tud románul, 
nyelvtani hibákat csinál. Lehet, 
hogy el is bukott.  

Ebben a hangulatban, a nyelv-
vizsgák nyomasztó és idegekre 
menő tortúrája után Berde Mária 
pihenőre Nagyenyedre utazott. Itt 
érte utol Jorga Miklós levele, ame-
lyet nagyváradi címéről továbbítot-
tak utána. Jorga Miklós, aki 
jelenleg Văleni de Munteban, sza-
badegyetemén tanít, arra kérte a ki-
tűnő írónőt, hogy irodalmi 
folyóiratába egy román cikket 
írjon, a román-magyar kulturkap-
csolatokról.  

Berde Mária érthetően, a nyelv-
vizsga izgalmainak hatása alatt, 
nem volt olyan hangulatban, hogy 
cikket írjon és ezért udvarias le-
mondó levelet írt Jorga Miklósnak, 
amelyben megírta természetesen a 
nyelvvizsga-kálváriáját is… A hi-
bátlan román nyelven irt levelet 
érthető meglepetéssel olvasta Jorga 
Miklós, aki rögtön levelet irt Ange-
lescu közoktatásügyi miniszternek. 
A levélhez Berde Mária levelét is 
mellékelte bizonyítékul és egyben 
rámutatott a nyelvvizsgarendszer 
fonákságaira.  

Angelescu miniszter – úgy lát-
szik – nagy becsben tartja Jorga 
Miklós véleményét, mert két nap 
alatt meg is érkezett a válasz, még-
pedig, hogy nagyobb jelentősége 
legyen – sürgönyileg. Angelescu 

miniszter arról értesítette sürgönyi-
leg Jorga Miklóst, hogy az erdélyi 
magyar tanárnő és írónő levelét va-
lóságos román irodalmi remekmű-
nek tartja és egyúttal tudomására 
hozta a volt miniszterelnöknek, 
hogy távirati utasítást küldött 
Berde Mária felettes tanügyi ható-
ságainak, hogy az írónőt a jövőben 
minden nyelvvizsgától megkímél-
jék. És Berde Máriának dokumen-
tumok, levelek vannak birtokában, 
amelyek ennek a különben valószí-
nűtlenül hangzó történetnek a hite-
lességét igazolják. Ezek a 
dokumentumok egyben kortörté-
neti okmányokul is szolgálhatnak. 
Megfelelő világításba helyezhetik 
1934-et, amikor a kisebbségi taná-
rok és tanítók ezrei állottak állami 
nyelvvizsga elé, akiket egyénileg 
nem véd meg Jorga, akikért nem 
lép közbe Angelescu és akik rövi-
desen vehetik a koldustarisznyát.” 

(b. b.) 
Brassói lapok, 1934., 40. évf., 

198. sz., szeptember 1. 
Ehhez a dokumentumhoz csu-

pán a szerző névbetűit kell felolda-
nunk: Benczel Béla (1907–1991), 
a Brassói Lapok marosvásárhelyi 
tudósítója, akinek több nagyszerű 
riportja és apróbb írásai olvashatók 
az országos napilapban. Berde Má-
riát a Felsőkereskedelmi Iskola női 
tagozatának megszűnte után he-
lyezték át Nagyváradra. 

Galló Ernő átveszi a díjat        Fotó: Nagy Tibor

László Csaba           Fotó: Nagy Tibor

Kovács Kiss Gyöngy és Egyed Ákos 

Sebestyén Mihály 

Átadták az idei Bioeel–Kemény-díjakat 
Akiktől jobbakká válhatunk 

Vasárnap este fél tízkor, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata és a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem koprodukciójában a Köteles Sámuel utcai Stúdió Színház-
ban bemutatott Meggyeskert című produkciót követően adták 
át a Tompa Miklós Társulat idei Bioeel–Kemény-díjait. A Cse-
hov drámájából készült előadás közönsége a Stúdió előcsar-
nokában vett részt az ünnepi, mégis családias és igen jó 
hangulatú eseményen, amelynek keretében ezúttal a társulat 
két színművészét díjazták. 

Kaáli Nagy Botond

Berde Mária nyelvvizsgája 
Kultúrtörténeti dokumentum 1934-ből  

(Marosvásárhely, 1934. augusztus 31.)  

Korunk kulcsa  
A Korunk éves díját, a Korunk kulcsát 2022-re Egyed Ákos történész-

professzornak ítélte a szerkesztőség. A díj átadására december 19-én került 
sor a szerkesztőségben. Laudációt Kovács Kiss Gyöngy, a Korunk főszer-
kesztője mondott, ezt követően Egyed Ákos tartott előadást.  
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– Nagyon örvendek annak, hogy 
jól kommunikálunk és dolgozunk a 
tanácsosokkal, ez az elődömmel, a 
volt polgármesterrel kicsit nehéz 
volt – mondta Béres János. – Együtt 
beszélünk meg mindent, és együtt 
hozzuk a döntéseket is, így minden 
nagyon gyorsan megy. Sok pályá-
zatot leadtunk, egyeseket közülük 
sikerült befejezni, kivitelezni, és 
újakat is indítottunk. A kivitelezet-
tek egyike az orvosi rendelő vado-
natúj, többszintes épülete, amely a 
tanács székhelyének az udvarán áll, 
és amelyet 2-3 hete adtunk át. Or-
vosi, fogorvosi rendelő és gyógy-
szertár kap benne helyet, remélem, 
hogy a következő hónapban kiad-
hatjuk. Van iránta érdeklődés, a 
helyi családorvos és gyógyszertár 
átköltözik oda, a fogorvosi rendelő 

iránt is érdeklődtek, ki szeretnék bé-
relni, úgy véljük, hogy januárban ez 
is megtörténik. 

Felújított kultúrotthonok 
és hidak, új műfüves pályák 
és játszóterek  

Az Országos Településfejlesztési 
Programon (PNDL II) keresztül 
több híd felújítására is pályáztunk: 
13 híd van a község területén (10 
nagy és 3 kisebb), most is dolgoz-
nak rajtuk, egy nagy és egy kicsi ki-
vételével mindegyiket sikerült 
felújítanunk. Somostelkén beleüt-
köztünk egy nagyobb méretű gáz-
csőbe, amelyet nem tüntetett fel a 
tervrajz. A gázvállalat azt mondta, 
hogy nincs ott semmi, és amikor ki-
bontottuk a hidat, rábukkantunk egy 
nagyobb átmérőjű gázcsőre, emiatt 
újra kellett engedélyeztetni az egész 
folyamatot. A többi híd azonban el-
készült, le is aszfaltoztuk mindegyi-
ket, a főútig vezető szakaszokkal 
egyetemben.  

Helyi alapokból műfüves pályá-
kat is kialakítottunk Désfalván és 
Haranglábon, utóbbit két hete adtuk 
át. A sportpályák mellett (és nem 
csak) Csáváson, Haranglábon és 
Désfalván játszótereket hozunk 
létre, megvásároltuk már a felszere-
léseket, a tavasszal felszereljük őket. 
Az Országos Beruházási Társaság 
(CNI) programjának keretében Mi-

kefalvára pályáztunk egy játszótérre 
és egy műfüves pályára, úgy tűnik, 
hogy jóváhagyják, és akkor  
tavasszal ennek is nekifoghatunk.  

Ami a kultúrházak építését, fel-
újítását illeti, ezekre a vidékfejlesz-
tési ügynökségen (AFIR) keresztül 
pályáztunk – Szászcsáváson szinte 
teljesen elkészült, Haranglábon 80 
százalékban, a mikefalvi kultúrott-
hon felújítása pedig egy kicsit elhú-
zódott (betongerendákat kellett 
önteni, és ehhez át kellett tervezni a 
dolgokat), reméljük, hogy a közel-
jövőben befejezi a kivitelező. A kul-
túrházak mindegyikébe új bútorzat 
és hangtechnika kerül, ezeknek 90 
százaléka már a községben van. 
Szászcsáváson már beszereltük, a 
haranglábiban is felszerelik a na-
pokban.  

Hamarosan egy utca sem 
marad aszfaltszőnyeg nélkül 

Kápolnán helyi alapokból sike-
rült leaszfaltoznunk egy utcát, és re-
mélem, hogy hamarosan Mikefalva 
község egyike lesz azon kevés tele-
püléseknek, ahol egyetlenegy asz-
faltozatlan utca sem marad. A 
licitek jelenlegi állásából ítélve re-
ális esélyünk van arra, hogy a jövő 
évben a község összes utcáját leasz-
faltozzuk. Nagyon nehéz volt meg-
szereznünk az engedélyeket, de 
sikerült, megvan a kivitelező is, a 
tavasszal nekifogunk a munkának – 
összesen 6,5 kilométernyi útsza-
kaszt kell leaszfaltoznunk, hogy a 

község minden utcáját aszfaltréteg 
borítsa. Ez a terv szerint körülbelül 
10 millió lejbe kerül majd, nagy 
cégek is feliratkoztak a licitre. Helyi 
alapokból finanszírozzuk, mert csa-
torna- és vízhálózat híján sehol sem 
lehet pályázni. Amikor a csatorna- 
és vízhálózat kialakítására kerül sor, 
akkor ezeket az utak mellett, illetve 

átfúrással, alattuk vezetjük majd, 
hogy az új aszfaltot ne törjük fel.  

Az Országos Településfejlesztési 
Program pályázatának segítségével 
Désfalván a tavasszal nekifogtunk 
az egy szinttel bővülő iskola felújí-
tásának, átépítésének – a külső mun-
kálatok szinte teljesen elkészültek, 
bent vakolnak, elkészültek a meny-
nyezetek, jól haladnak a munkával.  

A kormány által támogatott tele-
kelés felgyorsítására alkalmaztunk 
egy fiatal mérnököt, aki nagyon jól 
dolgozik, és az együttműködés is jó 
a kivitelező céggel: több száz hek-
tárt sikerült betelekelnünk. Bővítet-
tük a térfigyelő kamerarend- 
szerünket is, Haranglábon kamerá-
kat szereltünk fel, Szászcsáváson 
bővítettük a rendszert. 

Új szociális központ gyerekek 
számára 

A tavaly megnyertünk egy pályá-
zatot szociális központ kialakítá-
sára. A terv elkészült, most az épület 
felépítésére fogunk pályázni. A köz-

ponttal azokat a gyerekeket segíte-
nénk, akiknek a szülei külföldre 
mennek dolgozni, és egyedül hagy-
ják itthon a gyerekeiket, előfordul, 
hogy például a 13-14 éves legna-
gyobb testvér vigyáz sokszor hóna-
pokon keresztül a kisebbekre. Persze, 
a gyerekek ilyenkor kimaradnak az 
iskolából, és egyéb gondokkal is 
szembesülnek. Úgy gondoljuk, hogy 
van esélyünk, mert országos szinten 
öt ilyen pályázatot lehet leadni, és 
eddig csak kettőt tettek le, mi va-
gyunk a harmadikok a pályázatot 
kiíró Országos Helyreállítási és Re-
zilienciaterv (PNRR) listáján.  

Elég sok szociális segélyesünk 
van, sokszor dolgozunk velük, pró-
báljuk a községet tisztán tartani. Hét 

településünk van egymástól távol, 
az őket összekötő utakat is tisztán 
kell tartanunk. 

Úgy tűnik, hogy lesz víz- 
és szennyvízhálózat, 
valamint bicikliút 

Nagyon fontos számunkra a víz- 
és a szennyvízhálózat bevezetése. 
Az Anghel Saligny-programon ke-
resztül nyertünk két pályázatot: ka-
nalizálásra 11 millió lejt, a víz 
bevezetésére 7 milliót. Haranglábon 
és Désfalván kanalizálásra, Mikefal-
ván és Abosfalván vízhálózatra. Di-
csőszentmártonból érkezik majd a 
vízvezeték, és a fentebb említett fal-
vak után, a hálózatok elkészültét kö-
vetően a többi településünket is 
könnyebben össze tudjuk kapcsolni 
velük. Az Erdőszentgyörgyig haladó 
fő vízvezetéket az Aquaserv fekteti 
le, mi a kiépítendő vízhálózatunkkal 
erre csatlakozhatunk majd.  

Több, további pályázatunkat is 
jóváhagyták: bicikliútra, kamera-
rendszer-bővítésre pályáztunk, és 

szeretnénk az online fizetésrend-
szert is bevezetni. A bicikliút Abos-
falva, Désfalva és Harangláb között 
vezet majd, sokan járnak a több he-
lyen 4 méternél is keskenyebb fő-
úton biciklivel. Évente többször 
szerveznek olyan bicikliversenye-
ket, amelyeknek ez az útvonal is 
része, így a kialakítandó bicikliutak 
a helybéliek mellett a versenyzők 
biztonságát is szolgálják. 

Több, további pályázatunk kiér-
tékelésre vár, ide tartozik többek 
között a töltőállomás, a szeméttelep 
kialakítása ügyében megírt pályáza-
tunk. Sok pályázatot leadtunk, sok-
kal nyertünk, sok kiértékelés alatt 
van, rengeteg munka volt velük, re-
méljük, hogy a többivel is nyerni 
fogunk. Próbálunk fejlődni, más-
ként nem lehet, elkészült az orvosi 
rendelő, a sportpályák, a halottashá-
zak, felújítottuk és leaszfaltoztuk a 
hidakat, karbantartjuk az utakat, fel-
újítjuk a kultúrotthonokat, az isko-
lákat, telekelünk. Sajnos a 
Mikefalván áthaladó megyei út fel-
újítása által okozott problémákat 
nem sikerült maradéktalanul meg-
oldani (a tervező és kivitelező úgy 
újította fel, illetve szélesítette az 
utat, hogy felszámolta az útszéli 
sáncokat, így a domboldalakról le-
zúduló víz a lakosok udvarán meg-
áll – a szerk.), a kivitelező azt 
ígérte, hogy megpróbálja ezeket is 
orvosolni. Az út felújítása során 
egyszerűen eltűnt egy buszmegálló, 
és olyan szépen sávozták meg az 
utat, hogy például záróvonalat fes-
tettek a községháza és a rendőrség 
épülete elé is, így mindenki, aki ide 
vagy oda be szeretne hajtani a 
szemközti oldalról, szabálytalanul 
teszi. Úgy tűnik, nagyon szoros volt 
a határidő, de remélem, hogy ezek 
a dolgok is megoldódnak.  

Újra fellendülő kulturális élet  
A járványt követő időszakban 

lassan ugyan, de ismét fellendült a 
kulturális élet, Szászcsáváson újra 
volt tánctábor, szerveztünk kórusta-
lálkozókat, versenyeket. A tavasszal 
az akkorra már felújított csávási 
kultúrotthonban gyerekeknek szóló 
táncoktatást szeretnénk bevezetni, 
és az a tervünk, hogy a község tele-
püléseiről az érdeklődő gyerekek a 
szászcsávási dalárdától énekelni ta-
nuljanak. A csávási férfikórus ezek-
ben a napokban például 
Magyarországon vendégszerepel, 
és idéntől már a helyi tanács is tá-
mogatja őket. 

Tornaóra az egyik új műfüves pályán Fotók: Nagy Tibor

Megújulnak a kultúrotthonok is 

Dolgozók és nézők a kevés aszfaltozatlanul maradt utca egyikén

Bővítik a désfalvi iskolát

Elkészült az orvosi rendelő épülete
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Béres János polgármester 

Szerkesztette: Kaáli Nagy Botond

Tervek és pályázatok szerint 
Maros megye egyik legnagyobb községében – mind népesség, 
mind terület szempontjából –, a világhírű Szászcsávási Zene-
karnak és a 170 éves szászcsávási dalárdának is otthont adó, 
4300 lakosú Mikefalván jártunk – írtuk másfél évvel ezelőtt. 
A múlt héten ismét ellátogattunk a Küküllőmente egyik leg-
szebb vidékén fekvő, hét, területileg nagyon szétszórt faluból 
álló településre, ahol a községházaként funkcionáló, szépen 
felújított műemlék kúriában Béres János polgármesterrel be-
szélgettünk tervekről, megvalósításokról, beruházásokról, cé-
lokról és gondokról. 2021. júniusi vidéki oldalunkat 
visszaolvasva örömmel nyugtáztuk, hogy az akkor tervként, 
leadott, illetve leadandó pályázatokként ismertetett célokból 
számos megvalósult, és a települést vezető csapat energiája 
továbbra sem lankadt, azóta is egymás után nyújtják be a kü-
lönböző pályázatokat.  



Argentína nyerte  
a labdarúgó-világbajnokságot 

Nem volt kérdéses, hogy a vendégek nyerik a 
Sirius – Sepsi SIC n i kosárlabda-mérk zést, hi-
szen jelenleg áthidalhatatlan a tudásbeli kü- 
lönbség az Európa-kupában csoportgy ztes há-
romszéki alakulat és a romániai mez ny többi 
csapata között. Nem is a gy zelem volt (lett 
volna) a marosvásárhelyi együttes célkit zése a 
vasárnapi meccsen. Tanulni azonban sokat lehe-
tett (volna) ebb l a találkozóból. Ám hogy ez így 
történt volna, egyáltalán nem éreztük a lefújás 
után. 

A Sepsi SIC a jobb csapat, és ez a statisztikai 
mutatókból is nyilvánvalóan visszatükröz dik, 
ennek minden elemében fölényesen felülkereked-
tek a vendégek. Az, hogy a Sirius játékosai csak 
30%-os dobószázalékot tudnak teljesíteni me-
z nyb l, hogy a lepattanó labdákat fele olyan 

arányban gy jtik be (33-63!), hogy 25 eladott lab-
dájuk van az ellenfél 11-éhez képest, az tulajdon-
képpen a két csapat képességeinek különbségéb l 
fakad. Nem várhatjuk el a marosvásárhelyi játé-
kosoktól, hogy 20%-nál jobban dobjanak a félkö-
rön túlról, ha csak ennyire képesek. Annyit 
azonban talán feltételezhetünk, hogy meg tudnak 
fogni egy passzt, hogy mozdulni képesek a labda 
irányába, amikor a társuk keresi, hogy kinek ad-
hatja, és nem maguk elé bámulva sétálnak a pá-
lyán... Hogy olyan finomságokról ne is 
beszéljünk, hogy azért legyenek tisztában azzal, 
hogy lejár a támadóid , és egy másodperccel a 
sziréna el tt ne játsszák ki a kosár alól a labdát, 
hogy a negyed végén ne vezetgessék kedélyesen 
és érje ket meglepetésként a sziréna, és talán az 
is elvárható, hogy oldalbedobáskor az irányító he-
lyezkedjen a labda fogadására, és ne bújjon el az 
ellenfél játékosa mögött. Ezt amúgy az els  edzé-
sen kellene megtanulnia… 

A csapatból egyébként már a mérk zés el tt tá-
vozott Podunavac, akinek a teljesítményével a 

s z a k v e z e t é s 
nem volt meg-
elégedve, és 
vélhet en ha-
marosan Bu uk 
is (aki ezen a 
m é r k z é s e n 
még pályára lé-
pett) követi. A 
k l u b v e z e t é s 
más játékoso-
kat ígért helyet-
tük, kétséges 
azonban, hogy 
már a jöv  hét 
péntekén ott le-
hetnek a keret-
ben, amikor a 
csapat Aradon 
lép pályára, az 
év utolsó mér-
k zésén. Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 9. forduló: Ma-
rosvásárhelyi Sirius – Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
SIC 48:104 (9-27, 11-24, 14-28, 14-25) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néz . 
Vezette: Tudor Cri an (Kolozsvár), Vlad 
Sandu (Nagyszeben), Diana Bucerzan (Temes-
vár). Ellen r: Marius Hurgoi (Kolozsvár). 
Sirius: Cooper 14 pont (1), Garrett-Hammett 
9, Sólyom 7 (1), Horobec 5 (1), Feise  5 (1), 
Lipovan 2, Ciciovan 2, Bu uk 2, Mircea 2, 
Oancea. Kispadon: Moga, Szász. 
Sepsi SIC: Mununga 26 pont, Cave 24, Hrisz-
tova 22 (4), Ghizil  12 (2), Jespersen 9 (1), C -
tinean 5 (1), Pop 3 (1), Jones 2, Gödri-P r u 
1, Mikes, Mititelu, Toma. 

Története során harmadszor nyert labdarúgó-vi-
lágbajnokságot Argentína azzal, hogy a katari vb va-
sárnapi fináléjában 2-2-es rendes játékid  és 3-3-as 
hosszabbítás után tizenegyesekkel 4-2-re legy zte a 
legutóbb aranyérmes francia válogatottat. 

A franciák átadták a területet riválisuknak, és in-
kább kontrákra rendeztek be, de sok hibával futbal-
loztak, így az argentinok veszélyes helyzeteket 
tudtak kialakítani. A félid  közepén megszületett a 
dönt  els  gólja: a 23. percben Di María szép csel 
után betört a büntet területre, hátulról Dembélé sza-
bálytalankodott vele szemben, a büntet t Messi hig-
gadtan a kapu bal oldalába gurította (1-0).  

Az argentinok nem sokkal kés bb egy tökéletes 
kontrával növelték el nyüket. A 36. percben, villám-
gyors argentin kontra végén a jobb oldalon felfutó 
Álvarez tökéletesen játszott keresztbe az érkez  Di 
María elé, aki a kapu bal oldalába passzolt (2-0). A 
franciák megrogytak, ezt érzékelte Didier Deschamps 
szövetségi kapitány is, aki még a szünet el tt kett t 
cserélt. A címvéd  európai együttes ennek ellenére 
úgy zárta az els  játékrészt, hogy kapura lövési kí-
sérlete sem volt. 

A fordulást követ en némileg feljavult a franciák 
játéka, de helyzeteket továbbra sem tudott kidol-
gozni, az argentinok összességében magabiztosan 

rizték el nyüket. A 80. percben így szinte a sem-
mib l szépítettek a franciák, a századik válogatott-
ságát ünnepl  Otamendi szabálytalankodott a 
büntet területre betör  Kolo Muanival szemben, a 
11-est pedig Mbappé a jobb alsó sarokba l tte (2-1).  

A PSG sztárja két perc múlva egy csodálatos gól-
lal egyenlített: miután a leveg ben kényszerít zött 
csapattársával, a visszaszálló labdát 15 méterr l ka-

pásból a bal alsó sarokba l tte (2-2). A hajrá a fran-
ciákról szólt, a ráadás utolsó percében mégis Messi 
volt közel a gólhoz, de távoli lövését Lloris bravúrral 
hárította. 

A hosszabbítás els  félidejének utolsó percében 
Messi zseniálisan tálalt Lautaro Martinez elé, de az 
Internazionale csatárának közeli lövésébe belelép-
tek. A támadó néhány pillanattal kés bb egy tökéle-
tes indítást követ en egyedül léphetett ki, de mellé 
l tt. 

A folytatásban is az argentinok akarata érvénye-
sült, Martínez harmadszor is ziccert hibázott, de itt 
már ünnepelhettek az argentinok, ugyanis Messi 
közvetlen közelr l nem hibázta el az ismétlést. A 
108. percben ti. egy villámgyors argentin kontra 
végén Lautaro Martínez ziccerben találta magát, 
nagy er vel l tt közelr l, Lloris hárított, de Messi 
közvetlen közelr l a kapuba kotorta a labdát, ame-
lyet már csak jóval a gólvonal mögül tudtak kirúgni 
(3-2). Ezzel azonban még nem volt vége, a 118. 
percben Mbappé másodszor is odaállhatott a bünte-
t ponthoz, miután a lövése eltalálta Montiel könyö-
két a 16-oson belül. A 11-est Mbappé a kapu bal 
oldalába l tte (3-3).  

A slusszpoén a 120. percben jöhetett volna, 
Mbappé kapura tartó beadását Kolo Muani nem 
tudta megcsúsztatni, a labda így is csak centikkel 
ment mellé, majd a 123. percben újra  került zic-
cerbe, azonban Emiliano Martínez a vb egyik legna-
gyobb védését mutatta be. 

A döntés így a tizenegyespárbajra maradt, amely-
nek során a franciáktól Coman és Tchouameni hibá-
zott, az argentinok viszont tökéletesen l ttek, és 
megnyerték a világbajnoki címet. 

Fotó: a FIFA World Cup közösségi oldal 

Jegyz könyv 
Labdarúgó-vb, dönt : Argentína – Franciaország 3-3, 11-esekkel: 4-2. 
Luszail, 88.966 néz , vezette: Szymon Marciniak (lengyel). 
Gólszerz k: Messi (23., 108., az els t 11-esb l), Di María (36.), illetve 
Mbappé (80., 82., 118., az els t és a harmadikat 11-esb l). 
Sárga lap: Fernandez (45+7.), Acuna (90+8.), Paredes (114.), Montiel 
(116.), illetve Rabiot (55.), Thuram (87.), Giroud (95., a kispadon). 
Argentína: Emiliano Martínez – Romero, Otamendi, Molina (91. Montiel), 
Tagliafico (120+1. Dybala) – De Paul (102. Paredes), Mac Allister (116. 
Pezzella), Fernandez, Di María (64. Acuna) – Messi, Álvarez (102. Mar- 
tínez). 
Franciaország: Lloris – Koundé, Varane (113. Konaté), Upamecano, Theo 
Hernandez (71. Camavinga) – Tchouameni, Rabiot (96. Fofana) – Griez-
mann (71. Coman) – Mbappé, Dembélé (41. Kolo Muani) – Giroud (41. 
Thuram). 

A vasárnapi világbajnoki dönt ben vesztes francia válogatott szövetségi ka-
pitánya, Didier Deschamps szerint még inkább nehézzé teszi megemészteni az 
eseményeket annak tükrében, hogy csapata kétszer is vert helyzetb l állt fel. 

„Visszajöttünk a szakadék szélér l, ezért is fáj ennyire a dolog. A legvégén 
megvolt a meccslabdánk, de nem sikerült – utalt a szakember Randal Kolo 
Muani helyzetére, amelyet a 123. percben óriási bravúrral védett a vb legjobb 
kapusának választott Emiliano Martínez. – A kétgólos hátrányunk után ha kika-
punk esetleg 3-0-ra, akkor annyit mondtunk volna, bravó, Argentína. Természe-
tesen ett l függetlenül gratulálok a riválisnak, nagyszer  mérk zést játszott” – 
fogalmazott a játékosként 1998-ban, edz ként négy évvel ezel tt világbajnok 
tréner. 

Deschamps megjegyezte, a dél-amerikai riválison látta, hogy játékosai érzik, 
világbajnoki dönt t játszanak, csapatában viszont már nem érezte annyira a tüzet. 

Hozzátette, el zetesen senkin nem látta, hogy rossz formában lenne, azonban 
Ousmane Dembélét és Olivier Giroud-t is lecserélte még a szünet el tt, ugyanis, 
bár a „dönt ig elvitték a csapatot”, a fináléban gyengén teljesítettek, az alakulatot 
pedig fel kellett ráznia. 

Deschamps természetesen kitért a mesterhármast szerz  Kylian Mbappéra, 
aki „nyomot szeretett volna hagyni maga után” a tornán, ezt meg is tette, de 
végül nem annyira, mint azt tervezte. 

A franciák kapusa, Hugo Lloris bokszmeccshez hasonlította a finálét. „Ütésre 
ütéssel válaszoltunk, a futball pedig bebizonyította, hogy egyetlen gól meg tudja 
változtatni a meccs lefolyását” – mondta, arra utalva, hogy a 80. percig, amikor 
Kylian Mbappé 11-esb l szépített, nem sok lehet ségük volt a Kékeknek, utána 
viszont akár meg is nyerhették volna a dönt t. 

Deschamps: így jobban fáj  
a vereség 

Lionel Scaloni szövetségi kapitány szerint az argentin labdarúgó-válogatott 
annak köszönheti harmadik világbajnoki címét, hogy minden nehézségre volt 
válasza a katari tornán. 

„Nem hiszem el, hogy mennyit szenvedtünk egy tökéletes meccsen. Hihetet-
len, de ennek a csapatnak minden nehézségre volt válasza. Ma nagyon komoly 
ütésekb l is felálltunk az egyenlítések után” – utalt arra a 44 éves tréner, hogy a 
rivális francia csapat a rendes játékid ben 0-2-r l, majd a hosszabbításban 2-3-
ról is egyenlített.  

„Leny göz , hogy ez így végz dött. Tudtam, hogy Isten egyszer megajándé-
koz ezzel, de nem tudom, miért volt olyan érzésem, hogy ez így fog történni. Ez 
ismét nagyon boldoggá tett – fogalmazott a duplázó és a torna legjobbjának vá-
lasztott Lionel Messi, aki elárulta azt is, hogy nem vonul vissza a válogatottól. 
– Akarok néhány mérk zést világbajnokként játszani. Szerencsés vagyok, hogy 
minden címet megnyertem már el tte, egyedül ez hiányzott a pályafutásomból, 
ezért ezt szeretném megosztani a szurkolókkal Argentínában.” 

A torna legjobb kapusának választott Emiliano Martínez is azt emelte ki, hogy 
nem rogyott össze a csapat a váratlan fordulat után: „Két vacak lövés, és egyen-
lítettek. Adtak még egy büntet t nekik, abból is gólt szereztek – utalt az Aston 
Villa háló re arra, hogy Mbappé duplájáig jószerivel dolga sem volt. – Nyugodt 
voltam a tizenegyesek során, csak tettem a dolgomat. Álmodni sem tudtam volna 
szebb világbajnokságot.” 

„Ezt a pillanatot soha életemben nem felejtem el – mondta örömittasan a leg-
jobb fiatal játékosnak választott Enzo Fernández. – Az, hogy a hazámat képvi-
selve megnyertük a világbajnokságot, felbecsülhetetlen. Most ünnepeljünk 
együtt.” 

Scaloni: minden nehézségre  
volt válaszunk 

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 8. forduló: Aradi 
FCC Baschet – Kézdivásárhelyi KSE 75:69, 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – CSM Alexand-
ria 103:40, Brassói Olimpia – Konstancai CSM 
65:85; 9. forduló: Kolozsvári U – Konstancai 
CSM 51:65, Kézdivásárhelyi KSE – Bukaresti 
Agronomia 72:61, CSM Târgovi te – Bukaresti 
Rapid 59:69, Marosvásárhelyi Sirius – Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi SIC 48:104, CSM Alexand-
ria – Brassói Olimpia 49:87. Elmaradt 
mérk zésen: CSM Alexandria – Aradi FCC 
Baschet 61:88. 

Nagy ruha a bajnokcsapattól 
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A telefonok már hozzánk nőttek. Mikor el-
indulunk otthonról, a lakáskulcs mellett azt is 
többször ellenőrizzük, hogy nálunk van-e a 
mindent tudó eszközünk. Ha pedig egy pilla-
natra úgy tűnik, hogy kiesett a zsebünkből, 
elhagytuk valahol, mintha a szívünk is ki-
hagyna egy ütemet. Akár úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy a telefonok lettek a legfontosabb 
eszközök a mai digitális világban. Számos 
feladatot el tudnak végezni, és ha nem lenné-
nek, sokkal nehezebben boldogulnánk a min-
dennapokban. Azonban még vannak olyan 
helyek, ahol nem tudjuk őket használni. Pél-
dául a repülőgépen, ahol az eszközt ki kell 
kapcsolni, vagy repülőgép-üzemmódba kell 
tenni. Így nem tudunk telefonálni, és nem fé-
rünk hozzá a közösségi médiához sem. A le-
szállás után érdemes megfigyelni az 
embereket, ahogy a telefonjuk után kapnak, 
csatlakoznak az internethez, és megnézik, 
hogy miről maradtak le a repülés alatt. Ez a 
cselekvés mindennél fontosabb számukra, a 
jelenség pedig elszomorító és elgondolkod-
tató. Tény, hogy valóban sokat segít a min-
dennapokban a telefon, de mostanra már 
függővé váltunk – tisztelet a kivételnek. Az 
Európai Bizottság döntésének értelmében 
azonban hamarosan a repülőgépen is telefo-
nálhatunk vagy internetezhetünk.  

Eszerint az európai légitársaságoknak 
2023. június 30-ig van idejük arra, hogy el-
érhetővé tegyék az 5G-t a repülőgépeik fe-

délzetén. Így hamarosan leáldozik az a kor, 
amikor a repülőgépre való felszálláskor repü-
lőüzemmódba kell állítani a telefonokat. A 
BBC beszámolója szerint erre hamarosan 
nem lesz szükségük az európai utasoknak. 

Június 30-át követően tehát az utasok a te-
lefonjaik minden funkcióját használhatják 
majd repülés közben is: zenét hallgathatnak, 
telefonálhatnak, videót nézhetnek, internetez-
hetnek. Thierry Breton, a belső piacért felelős 
uniós biztos állítása szerint a törvénykezés 

elősegíti majd az európai vállalkozások nö-
vekedését, ezáltal pedig a gazdasági fellen-
dülést. A kijelentés második része kissé 
merész, de a két tényező összefügg, tehát van 
igazságtartalma, még akkor is, ha ezek nagy 
szavak egy olyan rendelet kapcsán, ami a te-
lefonhasználatot teszi lehetővé. 

Ha visszatekintünk a múltba, megállapít-
hatjuk, hogy az Európai Unió 2008 óta tart 
fenn bizonyos frekvenciasávokat a repülőgé-
pek számára, lehetővé téve egyes szolgálta-

tóknak, hogy a levegőben is biztosítsanak in-
ternet-hozzáférést. Ez azonban rendkívül 
lassú, és a mai, nagy adatforgalmat igénylő 
tartalmak esetében szinte használhatatlan. Az 
új rendszer viszont képes lesz kihasználni az 
5G nyújtotta, jóval gyorsabb letöltési sebes-
séget. Így lényegében ugyanazzal a sebeség-
gel böngészhetünk az interneten repülés 
közben, mint ha a földön sétálnánk. Az már 
egy másik kérdés, hogy Európán kívül elér-
hető lesz-e ez a lehetőség. 

Az iPhone 14 bemutatóján talán az volt a legérde-
kesebb újdonság, hogy a telefonról vészhelyzet esetén 
műholdas hívást lehet indítani. Na persze nem a ked-
venc kontaktjainkat kereshetjük fel, hanem a segély-
hívó szolgálatot, de az Apple ezzel is nagy segítséget 
nyújt azoknak, akik bajba kerültek. Most pedig az is 
beigazolódott, hogy nem csak marketingszöveg hang-
zott el a szeptemberi bemutatón, az iPhone 14 most 
először valóban életet mentett. Egy Alaszkában rekedt 
férfi ugyanis a legújabb Apple készülékkel sikeresen 
riasztotta a hatóságokat egy olyan helyről, ahol sem-
milyen mobilhálózat nem állt rendelkezésére. A funk-
ciót az Apple az IOS 16.1-es frissítéssel indította 
útjára a 14-es modellcsalád esetében. Már a bemuta-
táskor azt a véleményezest kapta a funkció az ameri-
kai – és nem csak – szaksajtótól, hogy ez a 
legnagyobb újítás. Most pedig a funkció rá is szolgált 
erre. 

Ha röviden össze kellene foglalni a funkció lénye-
gét, azt lehetne mondani, hogy a felhasználók szá-
mára lehetővé teszi, hogy műholdas hívással 
értesítsék a mentőket azokban az esetekben, amikor 
sem WiFi, sem térerő nem áll rendelkezésre. A szol-
gáltatás csak az Apple legújabb eszközein érhető el. 
Tehát attól, hogy visszamenőleg jó néhány iPhone-
generáció megkapta az IOS 16-os frissítést, ezt a 
funkciót nem érhetik el. Lehetne azt mondani, hogy 

az amerikai techóriás igazán elérhetővé tehette volna 
ezt a régebbi eszközök esetében is, de az Apple is a 
piacról, a vásárlók pénzéből él. Az alaszkai eset után 
pedig nagy valószínűséggel még több ember gondol-
kozik el azon, hogy lecseréli régebbi készülékét egy 
újra. 

Az alaszkai eset december elsején történt, amikor 
is a hatóságokat riasztották, hogy egy férfi egy hideg, 
távoli helyen útközben elakadt. Mivel semmilyen 
kapcsolat nem állt rendelkezésére, a férfi aktiválta az 
S.O.S.-funkciót az iPhone 14 készülékén, hogy érte-
sítse a hatóságokat. A mentőcsapatok a földrajzi ada-
tokat felhasználva a bajba jutott férfiért indultak, akit 
meg is mentettek. Annak ellenére is gond nélkül meg-
találták a férfit, hogy a riasztás a szolgáltatás határáról 
érkezett. Az Apple a leírásban is részletezi, hogy a 
vészhelyzeti funkció nem működik megfelelőképpen 
a 62 fokos szélességi kör fölött, így például Kanada 
és Alaszka északi részein. 

A MacRumors beszámolója szerint a mentőoszta-
gok elismerően nyilatkoztak a riasztásban kapott ada-
tok pontosságáról és részletességéről. Tehát az Apple 
új funkciója bevált, kár, hogy egyelőre csak Észak-
Amerikában és Kanadában érhető el. Azonban van 
esély rá, hogy hamarosan eljut Kelet-Európába is, hi-
szen legkésőbb 2023 közepétől már Franciaország-
ban, Németországban, Írországban és az Egyesült 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

iPhone vészhelyzeti riasztás             Forrás: Apple   

RelalityScan    Forrás: Epic Games 

Repülőgép-üzemmód, illusztráció             Forrás: hvg.hu 

Hamarosan a repülőgépeken is telefonálhatunk 

Életet mentett az iPhone 14 új funkciója 

Az Epic Game kiadta az iOS és iPadOS számára fejlesztett RealityScan 
alkalmazását, amelynek a segítségével bárki ingyenesen „letapogathat” 
valódi tárgyakat a telefonja kamerájának segítségével, majd valósághű 
3D-s modellekké alakíthatja őket. A szkennelés első lépése, hogy be kell 
lépni az Epic Games fiókba, majd legalább 20 fényképet kell készíteni az 
adott tárgyról minden oldalról. Az alkalmazás segít megmutatni, hogy 
mennyire sikerült a kiválasztott tárgy feltérképezése: a zöld szín azokat a 
részeket jelöli, ahol sikeres volt a feltérképezés, míg a piros azokat, ahol 
szükség van további részletekre és újabb fényképekre. 

Az alkalmazás automatikusan feltölti a képeket a felhőtárhelyébe, és 
rendszerezi is azokat. Kameranézetben már fotózás közben megtekinthető 
a modell előnézete. Arra is van mód, hogy a felhasználó körbevágja 3D-
s eszközzel az elemet, így csak maga az elem rögzül, a padló vagy a háttér 
nem. A fejlesztők kiemelték, hogy az alkalmazás akkor a leghatékonyabb, 
ha a tárgyakat egyenletesen és közvetlenül világítjuk meg. Továbbá na-
gyobb tárgyak esetében jobb eredményt lehet elérni. A program segítsé-
gével létrehozott eredményt a Sketchfab nevű 3D-s eszközplatformra lehet 
exportálni, így fel lehet használni azt 3D-s, kiterjesztett vagy virtuális va-
lósággal foglalkozó projektekhez is, de akár 3D-s formában ki is lehet 
nyomtatni. 

Az alkalmazás jelen pillanatban csak az Apple eszközein érhető el, de 
az Epic Games azt írta közleményében, hogy rövidesen elérhetővé válik 
az Android operációs rendszert futtató telefonok számára is. 

Egy alkalmazás,  
amely egyszerű fotókból 
varázsol 3D-s modelleket 
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Karácsony közeledtével elkezdő-
dik a nagy készülődés. Az advent 
szó jelentése ,,eljövetel”, a latin 
,,adventus Domini” kifejezésből 
származik, ami annyit jelent: ,,Az 
Úr eljövetele”. Az advent az Úr 
megérkezésére való felkészülés idő-
szaka, amikor a hívők újra átélik az 
Isten eljövetele utáni vágyódást 
és a megtérést, amelyet ez az ese-
mény előkészít. A keresztény val-
lás szerint négy hétig tart, 
magában foglalva négy vasárna-
pot. A Szent András napjához leg-
közelebbi vasárnapon veszi 
kezdetét, és pontosan december 
24-én ér véget. Az adventi koszo-
rún négy gyertya díszeleg, a négy 
adventi vasárnapot jelképezve. 
Minden gyertya szimbolizál egy 
fogalmat: a hitet, a reményt, az 
örömet és a szeretetet.  

November 29-én klubveze-
tőnk, Kopacz Imola meghívására 
dr. Drăgan-Pécsi Enikő családor-
vos tartott előadást az idősek táp-
lálkozásáról, öltözködéséről, a 
szabadban való mozgásról télen, 
ami magában foglalja az adventi 
időszakot is. Klubunk vezetője 
rövid előadásában felhívta a klub-
tagok figyelmét, hogy a téli rövid 
nappalokon, amikor korán sötéte-
dik, olyan elfoglaltságokat kell 
választani, ami frissen tartja szel-
lemünket: olvasás, nyelvtanulás, 
rejtvényfejtés, ünnepi készülődés. 

A katolikus egyház december 
6-án emlékezik meg Szent Mik-
lós püspökről, aki nagylelkű és 
bőkezű felebaráti szeretetével a 
karácsony előhírnöke. Szent Mik-

lós a keleti egyházak legtiszteltebb 
szentje, ünnepét Nyugaton a X. szá-
zad óta tartják. Az emberek tiszte-
letét és szeretetét jó- 
tékonykodásával vívta ki, s tettei 
miatt már életében szentnek tartot-
ták. 343. december 6-án halt meg 
püspöki székhelyén, sírja azután za-

rándokhellyé vált. A különböző 
népek kultúrájában szinte minde-
nütt feltűnik hosszú, prémes vörös 
köpenyben. A személyéhez kapcso-
lódik a Mikulás-napi ajándékozás 
szokása. Klubunkban minden évben 
jár a Mikulás. Kopacz Imola meg-
hívására Hajlák Attila-István római 

katolikus plébános olyan sikeresen 
alakította a Mikulást, hogy sokan 
fel sem ismerték. A Mikulás kiosz-
totta a csomagokat, amit néhányan 
szép verssel és énekkel háláltak 
meg. Verssel Czerán Erzsébet, Fe-
kete Anna, Luka Ildikó, Lengyel Er-
zsébet, Péterfi Rozália, Jakab Ilona, 
énekkel Fazakas Gizella. Mindenki 
kapott csomagot, a Mikulás és Szi-

lágyi Sándor nótaénekes is. A Mi-
kulás-csomag nagyon gazdag volt, 
a Life Care Meleg Márta gyémánt 
igazgatónőjének adománya tette ki 
a tartalmának nagy részét, kiegé-
szítve Vincze Loránt európai parla-
menti képviselő adományával, amit 
hálásan köszönünk. 

A karácsony a keresztények leg-
fontosabb ünnepe, amelyen Jézus 

születésére emlékezünk. Az 
ünnepek remek feszültség- 
oldó és kikapcsolódásra lehe-
tőséget adó alkalmak, amikor 
kiszabadulhatunk a szürke 
mindennapok körforgásából. 
Klubunk minden évben meg-
ünnepli a karácsonyt. Ilyen-
kor a klubtagok egymásnak 
készítenek karácsonyi aján-
dékot. Idén december 13-án 
tartottuk a mindenki karácso-
nyát, ami fotózással kezdő-
dött Kerekes György fotós 
segítségével. A fotók zseb-
naptárakra is rákerülnek. Ez-
után rövid adventi műsorral 
szórakoztattuk a megjelente-
ket, verssel Luka Ildikó, Len-
gyel Erzsébet, Péterfi 
Rozália, Czerán Erzsébet, 
énekkel Fazakas Gizella. Az 
előadást a kórus karácsonyi 
dalai színesítették. Klubunk 
vezetője kiosztotta a kará-
csonyi csomagokat, majd 
következett a szeretetven-
dégség. 

Áldott, békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt klu-
bunk tagjainak és fáradhatat-
lan vezetőnknek, Kopacz 
Imolának!  

Czerán Erzsébet  Fotó: Kerekes György  

Ünnepre hangolódva  

2022. december 20., kedd ___________________________________________  NYILVÁNOSSÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9 

A címben olvasható felszólítást 
általában idegenkedve fogadják az 
emberek (polgárok, munkatársak), 
mert ők szentül meg vannak győ-
ződve arról, hogy – kisebb igazíta-
nivalóktól eltekintve – ’elég jól 
halad a szekér’. A rendcsinálás 
módja (és nagysága) nemcsak a 
’káosz’ mértékétől, hanem az érin-
tett személyek sokaságától is függ. 
Továbbá attól is, hogy az ún. job-
bítási szándék a belső körökből, 
avagy kívülről érkezik-e? Hirtelen-
jében két esetet említenék: Ceau 
elvtárs rendszerének átépítését és 
az ukránok ellen zajló ’rendcsiná-
lást’. Mindkét történet erősen vitat-
ható módon történt/történik és igen 
sok áldozatot követelt/követel. 
Helyszűke miatt nem erről mesé-
lek, hanem két prózai példát idé-
zek.  

Mark Twain Tom Sawyer ka-
landjai című regényének egyik epi-
zódja is hasonló indíttatású. Polly 
néni ’meghirdeti a rendcsinálást’: 
odateszi Tomot kerítést meszelni. 
Tom utál minden munkát, próbál 
megszabadulni a kellemetlen fel-
adattól, előbb Jimmel, az inassal 
alkudozik, de Polly néni közbelép 
és Jim megtépázott füllel elrohan, 
Tom pedig marad a melóval. A re-
ménytelen pillanatban ragyogó öt-
lete támad: úgy tesz, mintha ezt a 
remek szórakozást ő találta volna 
ki saját magának. A környékről 
odacsődülő barátait – akik azért 
jöttek, hogy kiröhögjék a munkától 
izzadó Tomot – elbűvöli a szokat-
lan feladat, és legértékesebb ’kin-
cseiket’ áldozzák fel, hogy ők is 
meszelhessenek egy kicsit. Dél-
utánra Tom egy csomó limlomot 
gyűjtött össze, a papírsárkánytól a 

cérnaorsóig, üveggolyóktól a réz-
kilincsig… 

A fejezet végén Mark Twain le-
szűri a tanulságot: „Ezek után Tom 
már nem tartotta reménytelennek 
az életet. Tudtán kívül felfedezte az 
emberi cselekedetek egyik örök ru-
góját. Nem kell mást tenni, ha kí-
vánatossá akarunk varázsolni 
valamit – akár felnőttekről, akár 
kisfiúkról legyen szó –, mint ne-
hézségeket gördíteni a kívánságaik 
elé. Ha Tom bölcselkedő kedély 
lett volna – mint például ennek a 
könyvnek az írója –, hamarosan 
megérti a »munka« és a »szórako-
zás« közti különbséget. Minden 
munka: amit meg kell tenni, és 
minden szórakozás: amit önként 
vállal az ember. És ez a fogalmazás 
hozzásegítette volna annak a meg-
értéséhez, hogy művirágokat csi-
nálni vagy taposómalomban 
dolgozni bizony kemény munka, 
de a kuglizás vagy a Mont Blanc 
megmászása szórakozás. Vannak 
Angliában gazdag urak, akik ko-
moly anyagi áldozattal szerzik meg 
azt a kiváltságot, hogy nyáron na-
ponta húsz-harminc mérföldnyi út-
szakaszon ők hajtsák a postakocsit; 
de ha nekik kínálnának bért a fá-
radságért, kedvtelésük munkának 
minősülne, s így már nem vállal-
nák.” 

A másik eset bemutatása előtt 
még annyit jegyeznék meg, hogy 
az 1989-es gengszterváltás olyany-
nyira ’sikeres’ lett, hogy a „nyolc 
óra munka, nyolc óra pihenés, 
nyolc óra szórakozás” mottó he-
lyett a „tizenhat óra szórakozás, 
nyolc óra pihenés” lett az uralkodó 
életelv, a munkakedvet pedig sike-
rült Ázsiába kergetni. (Ennek is 
isszuk a levét, de erről egy más al-
kalommal szólok bővebben.)  

A kelet-európai átalakítás másik 
fontos következménye a liberális 
eszmék térhódítása lett. Egy csomó 
marhaságot ’szabadság’ címkével 
láttak el, s az istenadta nép zsákok-
ban hordta haza a nyugati világ 
bornírtságait: energiaital, Hello-
ween, okostelefon stb. – Holott A. 
G. Weinberger, az Amerikában járt 
nagyváradi gitáros húsz évvel ez-
előtt arra figyelmeztette Erdély 
népét: „Egy óriási szélhámosság ez 
a szabadság, kedves uram, egy 
nagy csapda és egy zseniális mar-
ketingeszköz. Hát van valaki, aki 
még hisz ebben?” (Erdélyi Riport, 
2003. július 3.) 

A ’szabadság’ jegyében szüntet-
ték meg az iskolai egyenruhát és 
engedik meg a diákoknak, hogy a 
sulitól tíz méterre vígan cigizze-
nek. Van azonban egy ügyes 
ember, aki roppant egyszerű eszkö-
zökkel tudott rendet csinálni; nem 
mindenütt, csak a maga portáján. 
Haáz Sándor (Sankó), a száztagú 
Szentegyházi Gyermekfilharmónia 
alapítója, zenetanára és karnagya 
egy interjúban elmesélte, hogy 
náluk nincs bozontos vagy festett 
haj, rúzs, körömlakk, testékszer és 
tetoválás, mert ezekre semmi szük-
ség. Akik az efféléket tartják fon-
tosabbnak, azoknak ’künn 
tágasabb’. Van viszont: szívből 
jövő segítség, (több irányú) tiszte-
let, türelem, összhang, fegyelem – 
egyszóval: lélek! Sankó szerint a 
legjobb nevelőeszköz a munka – 
ahogy ő mondja: „a gereblye vagy 
a villa nyele” –, tudniillik nyáron a 
mezei munka az elsődleges, a ze-
nakari próbákra csak esős időben 
kerül sor.  

A módszer nincs levédve, in-
gyen másolható. Hajrá, erdélyiek! 

Kuszálik Péter 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Rendet kell tenni!  

Advent harmadik vasárnapját 
megelőzően igazi ünnepnapot él-
hettünk át a lelki örömök és hagyo-
mányok gazdagságában. Székely 
ruhás gyermekek, fiatalok varázsol-
ták meghitté az együttlétet. 

December 10-én a karácsonyi 
díszbe öltözött helyi kultúrotthon 
adott otthont a gyermekek, fiatalok 
szemet, lelket gyönyörködtető mű-
sorának. Az eseményen több mint 
száz gyermek lépett színpadra. Az 
ismét csak villámgyorsan elillant 
esztendő méltó lezárása, befejezése 
volt a gyulakuti Szivárvány nép-
tánccsoport immár hagyományossá 
vált előadása, ünnepváró tánca. Volt 
kinek és volt miért tapsolni. Rend-
kívül jó érzés volt látni, hogy van-
nak, akik továbbörökítik ünnepi 
hagyományainkat, népi kultúránkat. 

Magyari Edit-Csilla magyar sza-
kos tanárnő, a csoport vezetője kö-
szöntötte az egybegyűlteket. 
Örömét fejezte ki, hogy ismét kor-
látok nélkül ünnepelhetünk. Ezután 
Varga József polgármester úr kö-
szöntőbeszéde hangzott el. Gaál 
Sándor tanuló, a néptánccsoport 
táncosa ismertette a műsorrendet, 
majd köszönetet mondott mind-
azoknak, akik részt vettek az elő-
adás megszervezésében és 
támogatták az eseményt. 

Az ünnepi beszédek után Puskás 
Szabina és a középcsoport táncosai 
Aranyosi Ervin Mi lenne, ha a ka-
rácsony című versével köszöntötték 

az egybegyűlteket. A csoport apró 
táncosai gyermekjátékokat mutat-
tak be, majd karácsonyi dalokat 
hallhattunk négy lelkes tanuló he-
gedűjátékának kíséretében, mely 
különleges színfoltja volt a kora esti 
előadásnak.  

A kicsi csoport felcsíki táncot 
járt, vajdaszentiványit a Szivárvány 
alapító táncosai. A közönség szűnni 
nem akaró tapssal fejezte ki elisme-
rését. Őket követték a nagycsoport 
tagjai, akik küküllőmenti táncokat 
adtak elő. Zárásként a nagycsoport 
és a legnagyobbak közös énekkel 
emelték az ünnep hangulatát, mél-
tóságát. A fellépéseket táncház kö-
vette. A fellépők olyan élményt 
nyújtottak a közönségnek, amely új 
erőt, lendületet ad a jövőbeni foly-
tatáshoz. Mert hisszük, hogy lesz 
folytatás… 

Illesse elismerés és megbecsülés 
a két lelkes oktatót, Török Rékát és 
Szász Róbertet, a Maros Művész-
együttes hivatásos táncosait, vala-
mint Magyari Edit-Csilla és Szabó 
Erzsébet tanárnőket, akik kitartással 
vezetik a tánccsoportokat. 

Köszönjük a fellépő táncosok-
nak, a lelkes szülői közösségnek, 
valamint az ünnepségen részt vál-
laló személyeknek a közreműkö-
dést, és Isten áldását kívánjuk a 
további együttlétekre is. 

Köszönjük, hogy lelkünk ünnep-
lőbe öltözhetett!  

László Éva-Melinda  

Gyulakuta ismét ünnepelt  



Stephen Travis Sholl elmondta, 
hogy ő nem építész, és nem lenne 
képes egy épületet megtervezni, vi-
szont a nemzeti öntudatot szerinte 
az épületek is őrzik. A szociológusi-
történészi diplomával rendelkező 
szakember többször járt Európában, 
és lenyűgözőnek találta a külön-
böző nemzetek régi épületeit. Véle-
ménye szerint Európában 

gyönyörű, változatos az építészeti 
örökség, amire oda kellene figyelni 
és meg kellene óvni. 

A turisták túlnyomó többsége a 
statisztikák szerint az épített örök-
ség révén kap betekintést egy másik 
nemzet identitásába. Stephen Travis 
Sholl Marosvásárhelyen a vár kör-
nyékét és a Kultúrpalotát hozta fel 
példaként, szerinte ezek az épületek 
őrzik a helység történelmét és az er-
délyi magyarok identitását. 

A szakember hozzátette, hogy 
épített örökség nélkül is van nem-
zeti identitás, azonban az épületek 
őrzik ezt a legjobban, hiszen akkor 
is ott lesznek és mesélnek egy nem-
zetről, mikor a nemzet maga már 
nem él az adott területen. Az építé-
szet a legegyedibb és legbékésebb 
módja annak, hogy emléket állít-
sunk a nemzeti identitásunknak, 
mondta Stephen Travis Sholl. 

A szakember az építészet ellen 
elkövetett bűncselekménynek tartja, 

hogy a kommunizmus idején felépí-
tették a hatalmas tömbházakat 
Kelet-Európában, amelyek megölik 
a városok hangulatát. Hasonló véle-
ményen van a felhőkarcolókról is, 
bár elismerte azok hatékonyságát a 
nagyvárosokban, ahol egyszerűen 
nincs hely arra, hogy kisebb épüle-
tekben helyezzék el az embereket. 
Hozzátette, hogy a felhőkarcolók a 
világ minden táján ugyanazok, és 
nem őriznek semmilyen nemzeti 
identitást. Elmondta, hogy vannak 

olyan felhőkarcolók, amelyeket 
szépnek lehet nevezni, amelyeket a 
múlt század elején építettek, és fel-
fedezhető rajtuk az adott nemzet stí-
lusa. New Yorkban is vannak ilyen 
felhőkarcolók. 

Stephen Travis Sholl elmondása 
szerint érdemes megőrizni minél 
jobban és minél nagyobb mérték-
ben a nemzeti identitást magukban 
hordozó épített örökséget, hiszen 
ezek Európa látványosságai, ezért 
jönnek ide az amerikai turisták is. 
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Meghirdették a XXVI. 
Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát 

A Kolozsvári Magyar Diákszövet-
ség, a Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem és a Kolozsvári Magyar 
Egyetemi Intézet 2023-ban újra meg-
szervezi a Reál- és Humántudományi 
Erdélyi Tudományos Diákköri Kon-
ferenciát. A rendezvény alkalmat ad 
az erdélyi fiatalok számára tudomá-
nyos munkájuk bemutatására, így 
életre szóló tapasztalatra és élményre 
tehetnek szert. 

A konferenciát 26. alkalommal 
szervezi meg a Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség 2023. május 18-21. 
között. A diákok 44 szekció közül 
választhatnak, melyek mindazon ku-
tatási területeket felölelik, melyek 
népszerűségnek örvendenek az erdé-
lyi diákok körében.   

A konferenciára március 27. és 
április 2. között lehet jelentkezni a 
megújult weboldalon. Ezt követi 
majd a dolgozatok elküldése április 

24-30. között. A következő lépés az 
adatellenőrzés, április 2-4. között, 
majd következik a dolgozatok érté-
kelése, május 5-18. között. Május 
18-21. között a diákok szekciók sze-
rint bemutatják a dolgozatokat, me-
lyeket szakmai zsűri értékel. A 
legjobb munkákat jelölik az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konfe-
renciára.  

Az Erdélyi Tudományos Diákköri 
Konferencián minden romániai fel-
sőoktatási intézmény hallgatójának 
joga van részt venni bármely szek- 
cióban, ha a jelentkezési feltételeket 
teljesíti. A külföldi felsőoktatási in-
tézmények hallgatói is bemutathat-
ják tudományos munkájukat, a többi 
résztvevővel azonos feltételek mel-
lett helyezést érhetnek el, díjat és 
OTDK-ra való nevezést viszont nem 
kaphatnak. 

„A konferencia megszervezésén 

kívül, 2023-ban a Kolozsvári Ma-
gyar Diákszövetség bővíteni kívánja 
a tudományos mozgalom tevékeny-
ségét” – nyilatkozta Hatos Attila, a 
KMDSZ elnöke és Damó Adrienn, 
az ETDK egyik főszervezője.  A tu-
dományos mozgalom közel 30 éve 
kezdődött, 2023-ban viszont a Ko-
lozsvári Magyar Diákszövetség új 
célt tűzött ki. Egész évben segíteni 
kívánja a kutatni vágyó diákokat, 
olyan előadásokkal és workshopok-
kal, melyek megalapozhatják kutatói 
munkájukat. A workshopok és elő-
adások témái változatosak, és az 
adott tudományterület szakértői 
osztják meg tudásukat ezek alkalmá-
val. A közel 30 éve elindult tudomá-
nyos mozgalom így egész évben 
kísérné a diákokat.  

További részletekért kövessék az 
ETDK weboldalát illetve Facebook-
oldalát és az új Instagram-oldalát. 

Támogatás az önkormányzati alárendeltségben működő 
kulturális intézményeknek 
5,6 millió lej a marosvásárhelyi filharmóniának 
„A helyi jövedelemadóból be-

gyűlt összegek két százalékát for-
dítja a fejlesztési minisztérium 
önkormányzati alárendeltségben 
működő előadó-művészeti intézmé-
nyek finanszírozására. Az ehhez 
szükséges törvényes keretet az 
RMDSZ kezdeményezésére fogadta 
el a parlament, ezzel a lehetőséggel 
élve a szaktárca javaslatára döntött a 
kormány a támogatásról” – nyilat-
kozta Cseke Attila RMDSZ-es fej-
lesztési miniszter. 

A szaktárcavezető elmondta: az 
RMDSZ kormányzati szerepválla-

lása óta összesen 536 millió lej fi-
nanszírozást biztosítottak azoknak a 
kulturális előadó-művészeti intéz-
ményeknek, amelyek nem kapnak 
egyébként állami finanszírozást. 

A szaktárcavezető szerint a több 
mint 189 millió lejes támogatásból a 
nagyváradi Szigligeti Színház része-
sül 3,8 millió lejes finanszírozásban, 
a kolozsvári Puck Bábszínház kap 
2,9 millió lejt, és a sepsiszentgyörgyi 
Tamási Áron Színház 3,4 millió lejt. 
Hargita megyében a gyergyószent-
miklósi Figura Stúdió Színház, a 
Csíki Játékszín és a székelyudvarhe-

lyi Tomcsa Sándor Színház összesen 
3,6 millió lejes támogatásban része-
sül, a szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulatának 3,8 mil-
lió lejt ítélt oda a kormány, a temes-
vári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház 3,4 millió lejes finanszíro-
zásban részesül. Támogatást kapnak 
továbbá az aradi (3,9 millió), nagyvá-
radi (2,6 millió), brassói (5,1 millió), 
kolozsvári (11,3 millió), marosvásár-
helyi (5,6 millió), szatmárnémeti (0,8 
millió), nagyszebeni (2 millió) és a 
temesvári (4,6 millió) filharmóniák 
is. (RMDSZ-tájékoztató) 

Nagy-Bodó Szilárd 

          Fotó: Metz Balázs 

 Stephen Travis Sholl       Fotó: Metz Balázs

Nemzeti identitásunk az építészetben 
Mit jelent a szép a hagyományos és a modern világban? 

A legújabb építészeti trendek egyre inkább eltávolítják az 
épületeket a helyi, regionális vagy akár nemzeti identitástól. 
Stephen Travis Sholl, a Virginai Tech School of Public and Inter-
national Affairs mesterképzős hallgatója az építészet és a kö-
zösségi identitás kapcsolatáról beszélt Marosvásárhelyen, a 
Mathias Corvinus Collegium központjában. Előadásában az 
építészeti stílusok nemzeti identitásra gyakorolt hatását tag-
lalta, kitérve az építő és romboló hatásokra is.

Mentor Díj kiváló oktatóknak 
(2022) 

Még két hétig lehet jelölni 
Kiváló tanárok, edzők, oktatók munkájának és odaadásának orszá-

gos szintű nyilvános elismerése 2010 óta a Mentor Díj – Ioan Nemţoi 
üvegművész alkotása és 8.000 lej pénzjutalom. Jelölni 2022. decem-
ber 31-ig lehet A Közösségért Alapítvány honlapján – https://pentru-
comunitate.ro/hu/mentor 

 Az utóbbi három évtizedben a Mentor Díj a leghosszabb ideje lé-
tező országos oktatási kitüntetés, amelyet egy civil szervezet évente 
ad. Az idén is tíz olyan tanárt, edzőt, nevelőt díjazunk, akik fiatalokat 
oktatnak, képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozókat 
szerveznek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kí-
vüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk elindulását, akiknek jelen-
tős szerepük volt tanítványaik életében, akiket tevékenységük szerint 
megbecsülnek a helyi közösségek és elismernek a szakterületükön 
dolgozó kollégáik. 

 Bárki jelölhet – diákok, volt diákok, szülők, kollégák – egyénileg 
vagy csoportosan, online, 2022. december 31-ig, A Közösségért Ala-
pítvány honlapján – https://pentrucomunitate.ro/hu/mentor –, ahol to-
vábbi részletek is megtalálhatók.  

 A Mentor Díjjal szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét 
azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik tehetséges 
fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítették tanítványaik első lépéseit, 
akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárult egy-egy fiatal 
képességeinek kibontakozásához, akik nem részesültek a megterem-
tett értékekhez illő elismerésben. 

 Azokat a nevelőket, mentorokat szeretnénk megtalálni, akik ösz-
tönzik a tehetséges gyermekeket, mellettük vannak, keresik számukra 
a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, ha kell, 
velük együtt pályáznak, segítik őket a fejlődésükhöz szükséges anyagi 
források megtalálásában. 

 A díjátadó gálát jövő tavasszal tartjuk a Bukaresti Nemzeti Színház 
tetején található amfiteátrumban. Korábban, 2011-2016 között a Men-
tor Díjat Kolozsváron adtuk át, majd 2017-2019 között Bukarestben, 
az Odeon Színházban. Szervező A Közösségért Alapítvány, támogató 
a MOL Románia. 

 Maros megyei díjazottakkal készült rövid portréfilmek az előző 
évekből:  
2021 – Doina Lavinia Zanfir zongoratanár – https://bit.ly/3Rc20Ui 
2020 – Bíró Tibor fizikatanár – https://bit.ly/31Nfcut 
2019 – Peteley Attila úszóedző – https://bit.ly/3nhcWkX 
2017 – Sebestyén Julianna számtantanár – https://youtu.be/tsAQzVwmHcc 
2015 – Barátosi József Gábor sakkedző – https://bit.ly/3SFFLGT 
2012 – Ioanovici Eleonora tánctanár – https://bit.ly/3RF0qd5  

(közlemény) 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-
935. (18030) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. 
(18004) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18049-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (17885-I) 

VÍZSZERELÉS, villanyszerelés, javí-
tások. Tel. 0774-574-527. (17886-I) 

FAVÁGÁST, bokorvágást vállalunk. 
Tel. 0770-621-920. (17885-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Beteg teste elpihent már, de 
lelke mindig velünk jár, mert 
nem hal meg, kit eltemetnek, 
él, kit igazán szeretnek. 
Fájó szívvel emlékezünk 
december 20-án NAGY 
FERENC nyárádszentmártoni 
lakosra halálának második 
évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Felesége, gyermekei és azok 
családja. (sz.-I) 

DANIEL ERNŐ 
(1947–2021) 

jó férj és példamutató apa 
voltál, jó rokon és szomszéd, 
követendő példa komolysá-
goddal a Téglagyárban. 
Megtiszteltetésnek tartom, 
hogy ismerhettelek. Nyugodj 
békében!  
István. (-) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Fáj a szívünk, mert itthagytál, 
búcsú nélkül elaludtál. 
Halál bölcsője örökre lezárt, nem 
látunk többé soha már. 
Végleg elmentél hosszú utadra, 
hangod nem halljuk soha többé 
már. 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, 
testvér, rokon és jó szomszéd, 

KÁDÁR MÁRIA 
szül. Bocskai 

életének 79. évében rövid szen-
vedés után megpihent.  
Drága halottunk temetése 2022. 
december 20-án 13 órakor lesz a 
Jeddi úti temetőben, unitárius 
szertartás szerint. 
Emléke szívünkben örökké élni 
fog. Nyugodjon békében!  

A gyászoló család. (18180-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a drága édesanya, anyós, nagy-
mama, testvér, rokon, szomszéd, 

MAGYARI ÁGNES  
született Nagy  

a volt Super üzlet pénztárosa, 
életének 77. évében csendesen 
megpihent.  
Temetése 2022. december 21-én, 
szerdán 13 órakor lesz a nagy kli-
nika mögötti temetőben. Emléke 
legyen áldott! 

Lánya, Gyöngyi, veje, Lilian  
és unokája, Krisztike. (18181-I) 

 
 
 
A gyászoló család tudatja mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy 

ORBÁN IGNÁC  
2022. december 18-án, életének 
77. évében elhunyt. 
Drága halottunkat 2022. decem-
ber 20-án, kedden 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a 
marosvásárhelyi római katolikus 
temetőben.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Szerettei. (18184-I)

A Maros megye, Marosvásárhely, Retezatului utca 12. szám alatti 
székhelyű HOLBACH és RÓZSA KÖZJEGYZŐI IRODÁBAN iktatták 
DEBRECZENI JULIANA hagyatékát, aki 1943. június 9-én született 
Udvarfalván, Maros megyében, utolsó lakhelye: Marosvásárhely, Maros 
megye, Pandurilor utca 117. szám, 4-es lakrész. 2019. január 14-én 
elhalálozott. 
Ezennel beidézzük az elhunyt lehetséges örököseit, felszólítva őket, 
hogy 2023. január 16-án 13 órakor jelenjenek meg a Maros megye, 
Marosvásárhely, Retezatului u. 12. szám alatti székhelyű Holbach és 
Rózsa Közjegyzői Irodában – tel. 0265/268-518 –, DEBRECZENI 
JULIANA hagyatékának letárgyalása érdekében. (23329) 

A Maros megye, Marosvásárhely, Retezatului utca 12. szám alatti 
székhelyű HOLBACH és RÓZSA KÖZJEGYZŐI IRODÁBAN iktatták 
GALFI VIORICA hagyatékát, aki 1951. május 23-án született 
Marosszentgyörgyön, Maros megyében, utolsó lakhelye: 
Marosvásárhely, Maros megye, Armoniei utca 11. szám, 7-es lakrész. 
2021. október 24-én elhalálozott. 
Ezennel beidézzük az elhunyt lehetséges örököseit, felszólítva őket, 
hogy 2023. január 19-én 10 órakor jelenjenek meg a Maros megye, 
Marosvásárhely, Retezatului u. 12. szám alatti székhelyű Holbach és 
Rózsa Közjegyzői Irodában – tel. 0265/268-518 –, GALFI VIORICA 
hagyatékának letárgyalása érdekében. (23328)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (66289) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256)
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Négy romániai repülőtérről 
vonul ki 2023 tavaszán a 
Ryanair légitársaság – kö-
zölte a Boardingpass.ro légi 
közlekedési szakportál. 

Amint a portál közölte: a disz-
kont légitársaság a nagyváradi, a 
temesvári, a nagyszebeni és a suce-
avai repülőtérről induló valameny-
nyi járatát felfüggeszti 
meghatározatlan időre. A Ryanair 
nem vonul ki teljesen Romániából, 
a bukaresti, kolozsvári és jászvá-
sári repülőtérről március után is 
összesen 41 járatot üzemeltet. 

Kérdésükre a légitársaság azt 
közölte, hogy a négy repülőteret a 
„hosszú távú ösztönző lehetőségek 
hiánya” miatt kénytelenek el-
hagyni. 

Nagyváradról jelenleg a londoni 
Stansted repülőtérre, illetve a Mi-
lánó közelében levő bergamói re-
pülőtérre indulnak Ryanair járatok. 
Ezeket március végétől már nem 

indítják. Nem indulnak már újra a 
téli hónapokra felfüggesztett bo-
lognai és weezei járatok sem. 

Temesvárról Bergamóba és Bu-
karestbe repültek az ír légitársaság 
gépei, a bukaresti járatokat már ko-
rábban felfüggesztették, a berga-
móiakat március végétől 
szüneteltetik. 

A Ryanair kivonulása a nagysze-
beni repülőteret érinti a leginkább, 
ahonnan kilenc irányba szálltak a 
diszkont légitársaság gépei. A tre-
visói, brüsszeli, dublini és bécsi já-
ratok március végéig repülnek 
még, a bolognai, billundi, korfui, 
milánói és liverpooli járatokat már 
a téli hónapokra felfüggesztették, 
de ezek sem indulnak újra  
tavasszal. 

A suceavai repülőtérről szintén 
március végéig lehet még Ryanair 
géppel repülni Brüsszelbe, Dub-
linba, Manchesterbe, Milánóba, 
Rómába és Trevisóba. Az innen 

működtetett bécsi járatot már ko-
rábban felfüggesztették. 

Az Ebihoreanul.ro portál szerint 
Nagyvárad önkormányzata 2020 
őszén állapodott meg a légitársa-
sággal arról, hogy 800 ezer eurós 
támogatás ellenében négy nemzet-
közi járatot indít az akkor frissen 
korszerűsített repülőtérről. Az ösz-
szeg felét a szerződés aláírásakor 
fizették ki, a másik felét a járatok 
újraindításakor. Három hónappal a 
támogatási szerződés lejárta után a 
Ryanair bejelentette a távozását. 

Marius Gidea, a nagyszebeni re-
pülőtér igazgatója a 
Turnulsfatului.ro helyi portálnak el-
mondta: a légitársaság nagyobb 
összegű támogatást kért annál, amit 
a repülőtér eddig adott neki, erre 
azonban nem volt lehetőség. Hoz-
zátette: igyekeznek más szolgálta-
tókkal tárgyalni az űr betöltéséről. 
(MTI) 

Négy repülőtérről vonul ki a Ryanair légitársaság 

December 28-án, szerdán este 7 órától bemutató, további előadások:  
december 29-én, 30-án és 31-én este 7 órától,  majd január 2-án, 3-án, 4-én, 5-én, 

6-án, 7-én és 8-án, szintén este 7 órától –  
Marosvásárhely, Maros Művészegyüttes terme 
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2022. december 20-án a Brassói 
Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 

webszemináriumot tart 
az egyesületekről és alapítványokról szóló, 

2000. évi 26-os számú kormányrendelet alapján 
létrehozott nonprofit jogi személyekre vonatkozó 

adószabályokról 
2022. december 20-án 12.00 órakor a Brassói Regionális Pénzügyi 

Főigazgatóság az adófizetői segítő szolgálaton keresztül webszeminá-
riumot szervez az egyesületekről és alapítványokról szóló,  26/2000. 
kormányrendelet alapján létrehozott nonprofit jogi személyekre vo-
natkozó adózási szabályokról. Az érdeklődők a www.anaf.ro webol-
dalon, az Adófizetői segítségnyújtás/Adófizetőknek nyújtott 
szolgáltatások/Webszemináriumok/Webszemináriumok listája menü-
pontban a REGISZTRÁCIÓ linkre kattintva iratkozhatnak fel.   

A szeminárium időtartama 2 óra. Regisztrálni a szeminárium idő-
pontjáig lehet, a helyek függvényében. 

További információ kérhető: 
– az egységes kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül: 

https://www.anaf.ro/asistpublic/; 
– telefonon, az ANAF 031.403.91.60-asszámán.  

A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály. 

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak. Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

Áldott karácsonyt,  
boldog új évet kíván  
minden vásárlójának  

az Eldi Pékség 


