
Nagyszabású korszerűsítés kezdődött a Marosvásárhelyi Tran-
silvania Nemzetközi Repülőtéren. Új utas- és csomagbizton-
sági ellenőrző eszközöket helyeztek üzembe, rövidesen 
elkezdik az új tűzoltóállomás építését, s év végéig a repülőtér 
legnagyobb beruházását valósítják meg azzal, hogy új utas-
fogadó terminált és repülőparkolót építenek. A fejlesztésekről 
Peti András, a repülőtér igazgatója számolt be a Népújságnak.  

– Üzembe helyeztük az új utas- és csomagbiztonsági ellenőrző rend-
szert. Ezek a berendezések a legújabb technológiájú eszközök, és maga-
sabb fokú biztonsági ellenőrzést tesznek lehetővé. Ez nem azt jelenti, 
hogy eddig nem volt biztonságos az ellenőrzés, de most kifinomultabbak 
a berendezések, „mindent észrevesznek”. Az ellenőrzés az utasok kézi-
poggyászára, a feladott bőröndökre és az utasnak a biztonsági kapun való 
teljes átvilágítására vonatkozik. A készülékek a robbanóanyagok vagy a 
fegyverhasználat nyomát is kimutatják, s a tiltott szerek jelenlétére is  

Petőfi kétszáz 
Az új esztendő beköszöntével a Petőfi-emlékév második esztende-

jébe léptünk. Nem elírás az iménti, bármilyen furcsán hangozzék is: 
kül- és belföldön is legismertebb költőnk, a negyvennyolcas szabad-
ságharc szimbóluma kettőszáz évvel ezelőtt, 1823. január elsején 
született, ez okból a 2022-es és a 2023-as évet is Petőfi-emlékévként 
hirdette meg a magyar Országgyűlés. Pontosabban a magyarországi 
tanévhez igazodva a 2022. szeptember elseje és 2023. augusztus 31-
e közötti időszakban zajlik a Petőfi-emlékév, amely a Nemzeti Kul-
turális Alappal együttműködve a bicentenárium időszakára 
vonatkozóan 9,5 milliárd forintnyi támogatást kapott. Ezt a magyar 
kormány ítélte meg a kulturális intézmények támogatására, prog-
ramkínálataik fejlesztésére, újítására, a kulturális élet résztvevőinek 
támogatására Petőfi és a reformkor vonatkozásában. A Petőfi 200 
finanszírozásában 3 milliárd forinttal irodalmi emlékházakat, 3 mil-
liárd forinttal a magyarországi kulturális élet szereplőinek egyedi 
támogatási kérelmeit segítik, valamint 3,5 milliárd forint keretösz-
szegből támogatást nyernek vidéki múzeumok Kárpát-medence-
szerte a Magyar Géniusz Program részeseiként. A keretösszegből 
közgyűjtemények szervezésére és megújítására, Petőfihez és a re-
formkorhoz köthető online és offline kulturális programok szervezé-
sére, kutatásokra, tematikus kiadványokra, kulturális intézmények 
felújítására és az ezekhez köthető kommunikációs tevékenységre  

(Folytatás a 4. oldalon)Mezey Sarolta 
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Jól haladnak a 
templomépítéssel 
Az elmúlt évben jelentős előrelépés 
történt a székelybői református temp-
lom építése terén, a magyar kormány 
újabb 15 millió forintos támogatásának 
köszönhetően. 

____________2. 
Több mint egy- 
millióan vallották 
magukat magyar-
nak a népszám- 
láláson 
A legutóbbi, 2011-es cenzuson 
1.227.623 személy vallotta magát ma-
gyar nemzetiségűnek, vagyis tíz év 
alatt több mint 225 ezerrel csökkent a 
magyarok száma. 

____________4. 
Szívügyük  
a közösségi ház  
Ádámos község falvaiban felújított kul-
túrotthonokban szervezhetnek közös-
ségi eseményeket, kivétel a 
küküllődombói kultúrotthon, az egykori 
iskolaépület, melyet a rendszerváltást 
követően az egyházközség visszaigé-
nyelt.  

____________5. 
 

Téli gumiabroncs 
hiányában  
bírságolnak 
Bár a tél egyelőre enyhe, az esti, éj-
szakai órákban a nedves úttest csú-
szóssá válhat, a sűrű köd megnehezíti 
a látási viszonyokat. Ezért a rendőr-
ség emlékezteti a járművezetőket a 
téli gumiabroncs használatának a kö-
telezettségére, és a sebességhatárok, 
a közúti szabályok betartására, az ag-
resszív vezetés nélküli célba érésre fi-
gyelmeztet.  

____________8. 

Korszerűsítik a marosvásárhelyi repülőteret 

Tízezer négyzetméteres  
új terminál épül 

Kaáli Nagy Botond  

Tavasszal kezdhetik az új utasfogadó építését  Fotó: Nagy Tibor (archív)

 Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Forradalom utca 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



Meggyeskert  
Újra műsorra tűzték a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata és a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem közös produkcióját, A. P. Csehov 
Meggyeskert című színdarabját. Az előadás január 8-
án és 9-én 19 órától látható az egyetem Stúdió termé-
ben. Az előadás román felirattal követhető, 12 éven 
felülieknek ajánlott, létrejöttét a Kulturális és Innová-
ciós Minisztérium támogatta. Jegyvásárlás a Nemzeti 
Színház nagytermi jegypénztárában (tel. 0365 806 
865), a helyszínen (Stúdió Színház) előadás előtt egy 
órával, valamint a Biletmaster oldalán.  

A fehér köpeny mögött  
Ezzel a címmel nyílik második alkalommal különleges 
digitális kiállítás január 15-én, vasárnap 18 órától a 
Studium Hub látványkávézójában. A felvételeken 
egészségügyi dolgozók alkotásai láthatók. A Studium–

Prospero Alapítvány célja, hogy ezáltal bemutatkozási 
lehetőséget teremtsen azoknak az egészségügyi dol-
gozóknak, akik hivatásuk, szakmájuk művelése mel-
lett szabadidejükben alkotó tevékenységet is 
folytatnak valamely kreatív, dekoratív, képző- és ipar-
művészeti ágazatban, feltöltődés, illetve kikapcsoló-
dás végett. A tárlat megtekinthető január 15. és 22. 
között, a Román kultúra hete programsorozat része-
ként. A művek a kávézó falain elhelyezett digitális ké-
pernyőkön láthatók.  

Rendkívüli újévi jótékonysági 
hangverseny  

A Rotary Téka Klub és a St. Georgius Menedzserklub 
szervezésében a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia 
zenekara közreműködésével Robi Lakatos és zene-
kara hangversenyezik január 17-én 19 órától. Vezé-
nyel György Levente igazgató. Egy jegy ára 100 lej, a 
befolyt összeget a szervezők jótékonysági célra hasz-
nálják fel. Jegyfoglalás naponta 10-16 óra között a 
0771-797-414-es telefonszámon.  

 

IDŐJÁRÁS 
Felhős, ködös idő 
Hőmérséklet: 

max.  8 0C 
min.   1 0C

Ma LEONA és TITUSZ,  
holnap SIMON napja. 
SIMON: a Simeon név (jelentése 
meghallgatás, meghallgattatás) 
görög Szimón alakváltozatából 
ered. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. január 3.

1 EUR 4,9273
1 USD 4,6766

100 HUF 1,2218
1 g ARANY 275,9130

4., szerda 
A Nap kel  

8 óra 6 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 49 perckor.  
Az év 4. napja,  

hátravan 361 nap.

RENDEZVÉNYEK

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.

Jól haladnak a templomépítéssel
Az elmúlt évben jelentős előrelépés történt a szé-
kelybői református templom építése terén, a ma-
gyar kormány újabb 15 millió forintos támo- 
gatásának köszönhetően. 

A tavaly újabb nagy lépést tettek az új bői református 
templom építési folyamatában, az anyaországi támogatás-
nak köszönhetően több munkaszakaszt sikerült megvaló-
sítani – tudtuk meg Gáspár Istvántól, a székelybői 
leányegyházat gondozó Székelytompai Református Misz-
sziói Egyházközség lelkészétől. Így levakolták és leme-
szelték a torony belső falait, folytatták a villanyhálózat 
kiépítését, felszerelték a világítótesteket, kapcsolókat, fali 
csatlakozókat, továbbá négy villanyműködtetésű berende-
zés beszerzésével és felszerelésével megoldották az épület 
fűtését is.  

A templomhajó padlózatát Mikóújfaluból vásárolt ha-
sított kőlapokkal burkolták, és megépült a szószék is. 
Részben elkészült az új templomi bútorzat is: a nagyon 
rossz állapotban levő régi padokat már nem volt érdemes 
felújítani, ezért több árajánlat alapján egy demeterfalvi 
vállalkozót kértek fel új padok készítésére.  

Ha minden bútordarab elkészül, 90-100 személy szá-
mára tudnak ülőhelyet biztosítani a kis templomban. 
Habár rossz állapotban volt, sikerült megmenteni a régi 
templom szószékkoronáját, a restaurálást ugyancsak a de-
meterfalvi mester végezte, ugyanő készítette el a hajlék új 

úrasztalát is – sorolta Gáspár István lelkész a tavalyi lé-
péseket. Ugyanakkor a templom két bejárata fölé fedelet 
építettek, hogy megvédjék a lépcsőket az esőtől és a hótól, 
ugyanakkor felszerelték az épület esővízcsatornáit is. Így 
az új templom mintegy hetven százalékban elkészült, az 
épület és a torony külső vakolása, szigetelése és festése 
még hátravan. 

Mivel a templom meredek helyen van, az építkezés 
utáni tereprendezést is fontos volt elvégezni, ehhez kézi 
és gépi erőt egyaránt igénybe vettek, s ezek mellett járda 
is épült az utcától a templomig. A terepviszonyok miatt 
egyelőre kerítésépítést nem terveznek, hanem a támfallal 
történő megerősítések után az udvar élősövényes lehatá-
rolásában gondolkodnak – részletezte a lelkész. 

A régi vályogtemplomot 2019-ben bontatta le a kis szé-
kelybői református gyülekezet, abban az évben meg is 
épült az új templom alapja, majd a következő két évben a 
falak és a tetőzet, helyükre kerültek a nyílászárók, és meg-
történt a templombelső vakolása és részben a villanyrend-
szer kiépítése.  

Az eddigi beruházások fedezésére a magyar kormány 
nyújtott hathatós támogatást, így a 2021-ben elnyert és ta-
valy felhasznált 15 millió forintos (204 ezer lej) összeget 
is folyósította a Bethlen Gábor Alapkezelő révén, ezenkí-
vül a román kormány vallásügyi államtitkársága is nyúj-
tott résztámogatást. Az idei évre is van kilátás a kis 
templom munkálatainak folytatására, esetleg befejezésére 
– tette hozzá Gáspár István lelkész.

Gligor Róbert László 

Csendes szilveszter volt  
A Sürgősségi Rohammentő Szolgálat nyilvántartása alap-
ján a múlt év utolsó éjszakáján az előző évekhez képest 
kevesebb beteget láttak el. 260 esetben hívták ki a mentő-
ket, nagyrészt a túlzott alkohol és ételfogyasztás okozott 
kellemetlenségeket. Ezenkívül két fiatalt sebészeti ellátás-
ban részesítettek amiatt, hogy a kezükben robbant el a pe-
tárda, és súlyos sérülést okozott. Többen az éjfélkor és az 
azt megelőző, illetve követő órákban ellőtt tűzijátékok, pe-
tárdák zaja miatt értesítették a helyi rendőröket. 

Továbbra is műsoron a Szentivánéji 
álom  

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata által színpadra állított Shakespeare-vígjátékot január 
4-én, 5-én, 6-án, 22-én és 27-én is megtekinthetik az ér-
deklődők. Az előadások 19 órától kezdődnek a színház 
Nagytermében. Jegyek a https://bit.ly/3BDf8MA elérhető-
ségen foglalhatók.  

V. Gra-fo-media Szalon 
Újra jelentkezik a Romániai Képzőművészek Szövetsége 
Marosvásárhelyi Fiókja által szervezett Protest kiállítás. A 
január 6-án, pénteken 18 órakor nyíló tárlat közel félszáz 
alkotó munkáit viszi közönség elé. A Tiltakozás jelszóval in-
dított biennálé immár ötödször vonultatja fel az Art Nou-
veau Galériában a grafika, fotográfia és médiaművészet 
Maros megyei képviselőinek munkáit. Minden alkotónem-
zedék képviselteti magát a marosvásárhelyi rendezvényen, 
mellettük az ország más kulturális központjaiban, illetve 
külföldön élő művészek munkáival is találkozhatunk a feb-
ruár 3-ig látogatható kiállításon.  

Mozaik és téli tárlat  
Január 10-ig látogatható Vajda György Mozaik című egyéni 
fotókiállítása a marosvásárhelyi Bernády Házban. A tárlatot 
a Marx József Fotóklub hagyományos téli tárlata váltja, 
amelyen a klubtagok az előző évi fotóik közül a legjobbakat 
állítják ki. A téli tárlat január 12-én, csütörtökön 18 órakor 
nyílik.  

Beugrás  
Január 8-án, vasárnap délután 5 órától látható a Spectrum 
Színház színpadán a Beugrás című fergeteges bűnügyi ko-
média. Írta és rendezte  id. Kovács Levente. A produkció a 
fordulatos, meglepő cselekménysor, a pikáns helyzetek és 
a nyelvi humor, valamint a pezsgő színészi alakítások 
révén igazi kikapcsolódást nyújt. A következő előadások 
időpontjai: január 10-e, kedd, 28-a, szombat – mindkét 
napon este 7 órától. Helyfoglalás a 0744-301-875-ös tele-
fonszámon.  

Hírszerkesztő: Vajda György  

Megyei hírek 

A tavaly szinte teljesen használhatóvá tették a templombelsőt, de még mindig a székelymosoni templomot használják a bői hívek     Fotó: Gáspár István

   2    NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _________________________________________ 2023. január 4., szerda 



igényelhetők források. A többletforrás elosztására az 
NKA két új, ideiglenes kollégiumot állított fel, ezek közül 
az NKA Petőfi 200 ideiglenes kollégium első nyílt pá-
lyázati felhívását négy altémában, 620 millió forintnyi 
keretösszeggel hirdette meg. 

És a lényeg ez esetben a támogatásból származó, a 
Petőfi emlékének szentelt két esztendőben születendő 
számos esemény, amelyek megszervezésére magyaror-
szági és határon túli intézmények, szakmai és civil szer-
vezetek is pályázhattak. Sokan úgy gondolnánk, hogy 
egy ilyen emlékév csak egy szép eszme, amelynek kere-
tében gyakrabban gondolunk arra, akinek emlékeszten-
dejében járunk, és ennyi, ez esetben azonban számos 
konkrét eredménnyel is jár a legismertebb költőnk em-
lékének szentelt két esztendő. Hiszen már a tavalytól 
egyre gyakoribbak, és a pár napja beköszöntött új év 
kezdetétől még gyakoribbak lesznek a különböző tema-
tikákban különböző korosztályoknak meghirdetett, Pe-
tőfivel kapcsolatos rendezvények (ha rákeresünk a 
böngészőben, már láthatjuk, hogy magyar nyelvterület-
szerte egyre gyarapodik az emlékév keretében meghir-
detett események száma a Felvidéktől a Székelyföldig). 

Amint azt a Petőfi-bicentenárium petofi.hu címen el-
érhető hivatalos oldalán a Petőfi Sándor, a reformkor 
márkaarca cím alatt olvashatjuk, „Petőfi volt az első 
magyar influenszer, a korszak legnagyobb kommuniká-
ciós stratégája. Másfél év alatt vált ismeretlen karak-
terből meghatározó divatszerkesztővé, ismert íróvá, 
költővé. Üzeneteit közérthetően fogalmazta meg, így 
vált a kulturális élet megkerülhetetlen szereplőjévé és a 
szabadságharc legjelentősebb alakjává. Olyan kirívóan 
öltözködött, mint most Lady Gaga, dokumentált szemé-
lyiségfejlődése izgalmas, összetett karakterre vall. 
Egyéni érdekei hajtották, de határok és konvenciók tar-
tása nélkül szolgálta a közösség érdekeit egyaránt.” Új-
szerű, de meglehetősen pontos megközelítése ez annak 
a nagyon fiatalon elhunyt zseninek, akit mindenik, őt 
követő rendszer kisajátított, ő maga azonban nem rend-
szerek, hanem elvi kérdések mentén állította össze azt 
az értékrendet, amelyben eltántoríthatatlanul hitt, és 
amelynek védelméért karddal a kezében, önkéntes ka-
tonaként halt meg. És ezért ismerik a verseit és tisztelik 
alakját Kínától Amerikáig.

Csapadékos idő jön 
A hőmérsékleti értékek nem változnak jelentősen a 
következő két héten, de a csapadék valószínűsége 
megnő, főként január 4-től kezdődően – derül ki az 
Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes, 
január 2-a és 15-e közötti időszakra vonatkozó elő-
rejelzéséből. Erdélyben az első héten a hőmérséklet 
ingadozni fog, a hét vége felé pedig csökkenő ten-
denciát mutat, a maximumok átlagosan 2 Celsius-fok 
körül, a minimumok pedig -4 és -3 fok körül alakulnak 
majd. A második héten a levegő hőmérséklete nem 
fog jelentősen változni egyik napról a másikra, így a 
regionális átlagok 1-4 fokos csúcsértékeket és -6 és 
-3 fok közötti minimumot érnek el. Csapadék 4-én és 
5-én is várható, és január 6-a után megnő a valószí-
nűsége. (Agerpres) 

Másfél ezer jogosítványt  
vontak be 

Több mint 1500 jogosítványt vontak be a közlekedési 
rendőrök a háromnapos szilveszteri minivakációban, 
269 sofőrt ittas, 30-at kábítószer hatása alatt történő 
vezetésen értek tetten. Monica Dajbog belügyminisz-
tériumi szóvivő keddi tájékoztatása szerint december 
31. és január 2. között naponta átlagosan 279 radar-
készüléket vetettek be a közutakon, és szűrték a tu-
datmódosító szerek hatása alatt lévő gépkocsi- 
vezetőket is. Az ellenőrzések során több mint 1500 
jogosítványt és 443 forgalmi engedélyt vontak be. A 
hétfői baleset-megelőzési ellenőrző akciója során az 
autópálya-rendőrség 45 olyan sofőrt igazoltatott, akik 
gyorshajtással veszélyeztették a forgalom biztonsá-
gát – közölte a szóvivő. (Agerpres) 

Nőtt a forgalomba helyezett új 
járművek száma 

Romániában tavaly 6,7 százalékkal, 129 328-ra nőtt 
a forgalomba helyezett új járművek száma – közölte 
kedden az autógyártók egyesülete a jármű-nyilván-
tartási hivatal által közölt adatok alapján. December-
ben 4,88 százalékkal, 12 437-re nőtt a forgalomba 
helyezett új járművek száma 2021 decemberéhez 
mérten. A tavaly egész évben regisztrált autók közül 
márkákra bontva továbbra is a francia Renault tulaj-
donában levő Dacia számít piacvezetőnek csaknem 
40 ezer forgalomba helyezett új járművel, második a 
Toyota (10 200), harmadik a Hyundai (9551), negye-
dik a Skoda (8669), ötödik a Ford (8645). (MTI) 

Ország – világ 

Petőfi kétszáz

Megjelent a Hivatalos 
Közlönyben az az RMDSZ 
által kidolgozott törvényter-
vezet, amelynek alapján 
ezentúl egyszerűsített eljá-
rással lehet telekeltetni a kül- 
és belterületeket. Császár 
Károly, a szenátus közigaz-
gatási bizottságának elnöke, 
a törvénytervezet kidolgo-
zója rámutatott: „Az elmúlt 
években számos kérdést si-
került tisztázni a birtokren-
dezés terén. Az RMDSZ 
választási programjának 
egyik legfontosabb pontja 
volt a telekkönyvelés egy-
szerűsítése és ezáltal a visz-
szaszolgáltatási folyamat 
felgyorsítása. A Hivatalos 
Közlönyben megjelent jog-
szabály egy fontos előrelépés 
a birtokrendezés terén, hiszen 
mások mellett azokat az ingatlantulaj- 
donosokat segíti, akik földterülettel  
kapcsolatos jogi helyzete tisztázatlan 
volt.” 

A most megjelent jogszabály többek 
között kitér ezekre az esetekre is, és se-
gíti az elmúlt években zsebszerződéssel 
tulajdonost váltott telkek helyzetének 
rendezését: azok az ingatlanok is beje-
gyezhetővé válnak, amelyekről külön-
böző okokból nincs tulajdonlap, de 
ismertek a jelenlegi tulajdonosai, birtok-
levelet állítottak ki, a földterületet a me-

zőgazdasági nyilvántartásba bejegyez-
ték, adót és illetéket fizettek, és a köz-
ségben a földterület tulajdonosaként 
ismertek. Ugyanakkor a lakóházhoz és a 
melléképületekhez tartozó földterülete-
ket, az udvart, valamint a körülöttük 
lévő kertet az épületek jelenlegi tulajdo-
nosai javára jegyezhetik be a telek-
könyvbe. Ehhez a mezőgazdasági 
nyilvántartásba való bejegyzést igazoló 
iratra van szükség. 

Továbbá, a törvénymódosítás rendel-
kezéseinek köszönhetően egyszerűsödik 

a bejegyzés a telkek szisztematikus nyil-
vántartásba vételével, gördülékenyebb 
lesz az ingatlanbejegyzés.  

A parlamentben való elfogadása után 
a törvénytervezetet az ellenzék megtá-
madta az alkotmánybíróságon. A kerese-
tet az intézmény elutasította, és az 
államelnöki kihirdetést követően a tör-
vény megjelent a Hivatalos Közlönyben. 
A végrehajtási előírásokat az Országos 
Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási 
Ügynökség kell elfogadja. (RMDSZ-tá-
jékoztató)

Ezentúl egyszerűsített eljárással lehet bejegyezni  
a kül- és belterületeket 

Elhunyt Duray Miklós felvidéki 
magyar politikus, közíró, egye-
temi tanár pénteken – közölte a 
Szövetség a Közös Célokért civil 
szervezet és a Felvidék.ma szlová-
kiai magyar hírportál az MTI-vel. 

Közleményükben azt írták: 77 éves 
korában, hosszan tartó, méltósággal vi-
selt súlyos betegség után elhunyt Duray 
Miklós, Esterházy János óta a felvidéki 
magyar közösség és politikai élet legna-
gyobb formátumú, meghatározó alakja. 

Duray Miklós 1945. július 18-án szü-
letett Losoncon. 

A kommunista párt által ellenőrzött 
Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kul-
turális Egyesületének (Csemadok) 1963-
ban lett tagja, 1966-tól a Csemadok 
Központi Bizottságának tagja, és 1968-
ban a testületben Mede Istvánnal meg-
alapította a nem kommunisták (párton- 
kívüliek) csoportját. 

Duray Miklós egyik kezdeményezője 
volt az 1968-as prágai tavasz hatására 
létrejövő magyar ifjúsági konferenciá-
nak, amelyen elhatározzák a Magyar If-
júsági Szövetség létrehívását. Társaival 
megalapította a csehszlovákiai Magyar 
Ifjúsági Szövetséget (MISZ), amelynek 
főtitkára, majd 1968 decemberétől el-
nöke volt. A szervezet 1969 novemberé-
ben megszűnt, mivel az újonnan 
megalakult szlovákiai belügyminiszté-
rium nem engedélyezte a működését. 

A Csemadokban viselt tisztségeiről 
1969 decemberében mondott le, majd 
egy éven belül politikai okokból kizárták 
a szervezetből, nem publikálhatott és 
nem vehetett részt a közéletben – olvas-
ható a kommünikében. 

Geológusi diplomáját 1971-ben sze-
rezte meg. 

A közéletbe 1976-tól kapcsolódott be 
újra, előadásokat tartott magyarországi 
és szlovákiai magyar egyetemistáknak. 
Szembehelyezkedett azokkal a szlová-
kiai magyar értelmiségiekkel, akik alá-
írták a Charta ‘77 ellen, a központi 
államhatalom által szervezett nyilatko-
zatot. 

Duray Miklós 1978-ban megalapította 
a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség 
Jogvédő Bizottságát, melynek 1989 de- 
cemberéig, a bizottság tevékenységének 
felfüggesztéséig szóvivője volt. Részt 

vett 1979-ben egy tanulmá-
nyával a Budapesten szer-
kesztett Bibó-emlékkönyv 
létrehozásában. Bensőséges 
kapcsolatba került a Charta 
‘77 polgárjogi mozgalom-
mal, a Charta ‘77 polgárjogi 
nyilatkozatot 1983-ban írta 
alá. 

Az államrendőrség folya-
matosan megfigyelte és 
egyéb módon is zaklatta. 
1982. június 3-án ismét el-
vitték, kihallgatása több hó-
napon át zajlott. Bevonták 
az útlevelét, büntetőjogi el-
járást indítottak ellene az ál-
lamrend felforgatásának 
vádjával, majd letartóztat-
ták. Vizsgálati fogságba ke-
rült, per indult ellene, 
amelyet külföldi nyomásra 
felfüggesztettek, majd 1983. 
február 22-én szabadlábra 
helyezték. 

Duray Miklóst 1984. 
május 10-én ismét letartóz-
tatták az államrend felforga-
tása, a szocialista rendszer 
és a Szovjetunió, valamint 
szövetségesei ellen kifejtett 
tevékenység vádjával. 

Fogva tartása ellen nagy nemzetközi 
tiltakozás indult, május 10-én átminősí-
tették az ellene folyó büntetőeljárást, 
amelyet az akkori amnesztiarendelet ér-
telmében megszüntettek, és szabadlábra 
helyezték. Összesen 470 napon át tartot-
ták fogva, ítélet nélkül. 

Mint írták, Duray Miklós tagja volt 
1988-ban a magyarországi demokratikus 
ellenzék által létrehozott Szabad Kezde-
ményezések Hálózatának, annak novem-
beri párttá (SZDSZ) alakulásáig. 
Előadást tartott a Magyar Demokrata 
Fórum által szervezett ellenzéki politikai 
fórumon a budapesti Jurta Színházban. 

Duray Miklós 1990-ben megalapította 
az Együttélés Politikai Mozgalmat, 
amelynek elnöke volt a Magyar Koalíció 
Pártjának megalakulásáig, 1998-ig. 

Az első csehszlovák demokratikus 
parlamenti választáson 1990 májusában 
szlovákiai viszonylatban a második leg-
nagyobb támogatottságot élvező politi-

kus volt, 1992-ben újra megválasztották, 
1994-től 2010-ig a Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanácsában volt képviselő. A 
Magyar Koalíció parlamenti frakciójá-
nak elnöke volt 1994-től 1996-ig. 

Duray Miklós 1998-ban a Magyar Ál-
landó Értekezlet alapötletének megfo-
galmazója, létrehozásának egyik kezde- 
ményezője volt. 

A státustörvény kezdeményezője volt, 
tőle származik a magyarigazolvány-
rendszer alapötlete. A törvény elfoga-
dása után az 1-es sorszámú magyariga- 
zolvány birtokosa lett. 

A Magyar Koalíció Pártjának ügyve-
zető alelnöke volt 1999-től 2007-ig, 
majd stratégiai alelnöke 2007-től 2010-
ig. 

Számos elismerés között birtokosa 
volt a Magyar Köztársaság Érdemrend 
Nagykeresztjének, és 2011-ben neki ítél-
ték oda a Polgári Magyarországért Dí- 
jat. (MTI) 

Elhunyt Duray Miklós felvidéki magyar politikus 

Fotó: MTI

2023. január 4., szerda _________________________________________  HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG 3 

(Folytatás az 1. oldalról)

Forrás: Az RMDSZ honlapja



érzékenyebbek. Az ellenőrző rendszer beren-
dezései 2 millió euróba kerültek. Ezt európai 
uniós vissza nem térítendő támogatásból fi-
nanszíroztuk.  
26 millió eurós beruházás 

– Az utasforgalom növekedésével szüksé-
gessé vált az utasfogadó terminál bővítése. 
Milyen beruházást eszközölnek ennek érdeké-
ben? 

– Az új utasfogadó terminál megépítése 
nagyon nagy beruházás. Tulajdonképpen a 
bővítéséről van szó, meglévő épületeket kell 
lebontani az új terminál kialakításához. A bel-
földi terminál jelenleg a repülőtéri épület bal 
oldali szárnyában, a nemzetközi terminál a 
jobb oldali szárnyban található. A bal oldali 
szárnyat fogjuk lebontani, és itt alakítjuk ki 
az új terminált. Amikor kész lesz, ide fogjuk 

átköltöztetni a nemzetközi terminált. A jelen-
legi nemzetközi terminál a kisebb forgalmú 
belföldi járatok kiszolgálását biztosítja majd, 
illetve a schengeni csatlakozás után ez lesz a 
non-Schengen utasterminál. Az új terminá-
lunk 10 ezer négyzetméter felületű lesz, két-
szer akkora, mint a jelenlegi. Az építkezés 
befejezése után a repülőtér jobb és bal oldali 
része egységes képet mutat majd. A beruhá-
zás értéke 26 millió euró. Jelenleg a közbe-
szerzési eljárás kiértékelése folyik, január 
folyamán megkötjük a szerződést, és ha min-
den ideálisan halad, áprilisban el lehet kez-
deni a munkálatot.  

– Új tűzoltóállomás is épül. Ezt mikor kez-
dik el? 

– A kivitelezési tervet már elfogadtuk, ki-
adtuk a munkakezdésre vonatkozó rendeletet, 
január 10-én kezdődnek a munkálatok. Ezek 

értéke 1,5 millió euró. A repülőtér korszerű-
sítési munkálatait 2023. december 31-ére kell 
befejezni – mondta az igazgató. 
Növelni kellene a járatok sűrűségét,  
júniusban indul a charterforgalom 

– Hogyan alakul idén a marosvásárhelyi 
repülőtér forgalma? Maradnak-e a jelenlegi 
járatok, illetve lesznek-e újak?  

– A jelenlegi járatok maradnak, és nagyon 
reméljük, hogy március végén beindul az Air-
Connect bukaresti járata. Illetve reméljük, 
hogy a WizzAir által beharangozott római 
járat is beindul március végén. A jelenlegi já-
ratok közül a londoni megbírná a járatsűrűség 
növelését. A decemberi-januári időszakban a 
légitársaság heti kettőről háromra növelte a 
járatok számát, és megteltek a repülőgépek. 
A londoni célállomás tekintetében akár heti 

öt járatot is lehetne indítani; Budapestre is in-
dokolt lenne a napi járatok üzemeltetése a je-
lenleg heti öt járat helyett. Heti két 
alkalommal van járat Dortmundba és Mem-
mingenbe. Júniustól indulnak a szokásos va-
kációs járatok Antalyába (Törökország), 
Hurghadába (Egyiptom) és Kréta szigetére 
(Görögország). Ezekre már lehet jegyet fog-
lalni, illetve turisztikai csomagokat vásárolni.  

– Nemsokára beüzemelik a brassói repülő-
teret. Ez milyen befolyással lesz a marosvá-
sárhelyi légiutas-forgalomra?  

– Mi örvendünk, ha megnyitják a brassói 
repülőteret, mert ezáltal több hazai utast szol-
gálunk ki. Nem hiszem, hogy a brassóiak 
eddig Marosvásárhelyről repültek volna, a 
brassói repülőtérnek nagyon minimális ha-
tása lesz a marosvásárhelyi utasforgalomra. 
Úgy értékelem, hogy a hazai átlagkeresetek 
növekedésével minden repülőtéren egysége-
sen nőni fog az utasforgalom. 2019-ben és ta-
valy is minden román állampolgárra átlagban 
egy repülés jutott. Az Európai Unióban az 
egy személyre jutó repülésszám kétszer-há-
romszor nagyobb. Óriási lehetőség rejlik a 
légi közlekedésben, mert egyre többen veszik 
igénybe. Az elkövetkező tíz évben „feltor-
nászhatjuk magunkat” az uniós átlagra.  
A köd miatt rosszak a látásviszonyok 

– Télen a repülőterek üzemeltetésében 
gondot jelent a köd. A napokban Kolozsváron 
bénult meg a légi közlekedés. A gépek nem 
tudtak felszállni, utasok ezrei rekedtek a re-
pülőtéren. Mi a helyzet Marosvásárhelyen? 

– A napokban nálunk is nagyon rossz idő-
járási viszonyok voltak. A Maros és a Nyárád 
közelsége, a földrajzi adottságok miatt gya-
kori a ködképződés. Sajnos ma (jan. 3-án) is 
nagyon rosszak a látásviszonyok, ettől füg-
getlenül a repülők le tudtak szállni. Január 2-
án az egyik kolozsvári járat gépe is itt szállt 
le, ugyanis a repülőtér egy nagyon korszerű 
rendszerrel rendelkezik, ami lehetővé teszi, 
hogy gyenge látásviszonyoknál is leszállhas-
sanak a pilóták. Minden esetben a pilóta dönti 
el, hogy vállalja-e a leszállást vagy sem – tá-
jékoztatott Peti András, a marosvásárhelyi re-
pülőtér igazgatója.  

Tízezer négyzetméteres új terminál épül 

 „Jó napot! – Jó napot. – Kérek egy hírlapot. – 
Hírlapot? Elfogyott. – Elfogyott?! Ó, be kár. Jó 
napot.” A múlt héten többször is eszembe jutott ez a 
dialógusra épült, kedves gyermekkori szerepjáté-
kunk. Szövegkiegészítésekkel, szerepcserével, drá-
mai, színpadias, köznapi, túlzó vagy közömbös 
hangvétellel sokszor eljátszottuk. Most már ez is ér-
telmét veszíti, más, hasonló nosztalgiaőrző emléke-
inkkel, szokásainkkal együtt végleg elmerül a való 
világ süllyesztőjében. Előbb vagy utóbb. A jelek sze-
rint inkább előbb. Szomorú, annál is inkább, mivel 
úgy tűnik, jól átgondolt vagy éppen hogy átgondo-
latlan intézkedések gyorsítják fel ezt a folyamatot. 
Most például az erdélyi sajtót érte jelentékeny, vész-
jósló veszteség, jó néhány újság szűnt meg, hagyta 
ott a Gutenberg-galaxist, és lépett át az online térbe. 
Nem csak hírlapok, a nyomtatott sajtó több terméke, 
országos és regionális, napi és heti megjelenésű,  
közéleti és magazin jellegű sajtókiadványok is. Az 
utóbbi években hatalmas összegű anyaországi támo-
gatásokkal fenntartott Erdélyi Médiatér Egyesület 
lapjai alakultak át január elsején, költöztek minde-
nestől a világhálóra. Ez döbbenetes szerkesztőségi 
leépítésekkel, átszervezésekkel járt, az erdélyi ma-
gyar média számos alkalmazottja utcára került, 
olyanok is, akik életcélként vállalták fel a lapkészítés 
könnyűnek igazán nem nevezhető és túlfizetettnek 
sem tartható szolgálatát. Ugye, milyen finoman fe-
jeztem ki magam? Szóval nagy a baj. A mi kis erdélyi 
magyar szerkesztőségi univerzumunk kilátástalan 
helyzetét ilyen nehezen magyarázható eljárások te-
szik még reménytelenebbé. Elfogyott volna a támo-
gatásra, fenntartásra fordítható pénz? Előfordulhat. 
De akkor mi lesz, ha a médiánál nagyobb anyagi 
igényű erdélyi magyar oktatási, kulturális intézmé-
nyek, létesítmények működtetésére sem jut az orszá-
gos nagy háztartásból?! Erre gondolni sem merek. 
A napokban az olvasóktól búcsúzó számos érintett, 
főszerkesztő, rovatvezető, publicista, kommentátor 
próbálta az üggyel kapcsolatosan elmondani a ma-
gáét, kerülgetve természetesen a forró kását, az 

egyesületet működtetők drasztikus lépésének reális 
indokaihoz azonban aligha jutottunk közelebb. Én 
sem firtatom az okokat, de együttérzésemről bizto-
síthatom azokat a kollégákat, akiket hirtelen lesújtott 
az elbocsátás könyörtelensége, a jó szívvel választott 
hivatás és teljes odaadással végzett újságírói munka 
lehetőségének elvesztése. Jól bele tudom képzelni 
magam a jelenlegi lelkiállapotukba. Magam is átél-
tem hasonlót. Igaz, az még a Ceauşescu-érában volt, 
a diktátor, illetve diktátorné egyetlen szavára hall-
gattatták el pillanatok alatt a vidéki magyar rádió-
kat, a marosvásárhelyit is, ahol akkor dolgoztam. 
Hatalmas csapásként éltük meg, hogy ezt tehették 
velünk. De most nem olyan világot élünk. A tényeken 
viszont ez nem sokat változtat. Megnyugtató lenne 
azt mondani, az állás nélkül maradt legjobb szer-
kesztők, újságírók, fotóriporterek majd a még mű-
ködő szerkesztőségeket erősítik. De hogyan? Azok is 
túlélésre játszanak, és még tetemes támogatások sem 
segítik őket. Csak a még meglévő olvasók, előfizetők 
hűségére számíthatnak. És esetleg reménykedhetnek, 
hogy a hatalmi tényezők mégiscsak rájönnek, hogy 
valamilyen módon meg kellene védeni az írott, 
nyomtatott sajtót a végítéletnek beillő nagy romlás-
tól. Az idő azonban kegyetlen tényező. A fiatalok 
hamar egzisztenciális gondokkal is szembekerülhet-
nek. Többségük határoktól függetlenül is versenyké-
pes. Tudom, mert sokuk egyetemi képzésében is részt 
vehettem. Újságírást, szerkesztést, műfajelméletet 
tanítottam nekik az egyetemen, gyakorlati felkészí-
tésükre is volt gondom. Később, ha netán konkurens 
laphoz kerültek is, elismertem sikereiket, örültem 
előrehaladásuknak. Most is szurkolok nekik, és na-
gyon sajnálnám, ha a továbbiakban már nem a honi 
sajtóprérin mutatnák be vágtáikat. Mert leggyakrab-
ban ez szokott történni: ha itthon nem megy, átlépik 
a határt. De itt meg is állok. Kaján mosollyal rám 
tört a szülőföldön maradás oly sűrűn hangoztatott 
és gépies lélektelenséggé koptatott, kiüresedő szlo-
gene. Lehet-e ilyen hangulatban a gondolatmenetet 
kellő távolságtartással folytatni? (N.M.K.) 
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Romániában egymillió-kétezer-kétszáz személy vallotta magát 
magyar nemzetiségűnek a 2022-es népszámláláson, így a ma-
gyar kisebbség a lakosság 6 százalékát teszi ki azok körében, 
akik válaszoltak erre a kérdésre – közölte december 30-án az 
országos statisztikai intézet. 

A legutóbbi, 2011-es cenzuson 1.227.623 személy vallotta magát magyar 
nemzetiségűnek, vagyis tíz év alatt több mint 225 ezerrel csökkent a ma-
gyarok száma. 

Az előzetes adatok szerint Románia lakossága eléri a 19.053.800 főt, 
ebből 16.568.900 személy nyilatkozott a nemzetiségi hovatartozásáról. Kö-
zülük 89,3 százalék, 14,8 millió személy vallotta magát román nemzetisé-
gűnek. A lakosság 1,1 millióval csökkent a legutóbbi népszámláláshoz 
képest. 

A magyar után a legnépesebb a roma kisebbség, amely 569.500 főt szám-
lál, és a lakosság 3,4 százalékát teszi ki. Húszezer főnél nagyobb létszámú 
nemzetiség az ukrán (45 800 fő), a német (22 900) és a török (20 900). 

A lakosság 6,3 százaléka nevezte meg a magyart anyanyelveként. 91,6 
százalék a román nyelvet használja első nyelvként a családban. A roma nyel-
vet 1,2 százalék beszéli, az ukránt 0,2 százalék. A felekezeti hovatartozásra 
vonatkozó kérdésre 16 millió 551 ezren válaszoltak: 85,3 százalékuk orto-
dox kereszténynek, 4,5 százaléka római katolikusnak, 3 százaléka reformá-
tusnak vallotta magát. A magukat vallástalannak vagy ateistának vallók 
aránya 0,9 százalék volt. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a szövetség által pénteken kiadott 
közleményben azt hangsúlyozta, hogy sikerült megőrizni a magyarok 6 szá-
zalék feletti részarányát a romániai társadalmon belül. Jelezte: a népszám-
lálás részletes eredményeit később elemzi az RMDSZ. 

A statisztikai intézet közölte, hogy folytatódott a lakosság elöregedése, 
megnőtt a 65 év felettiek aránya: 121 idős személy jut 100 fiatalra, míg 
2011-ben 101,8 idős jutott száz fiatalra. Így ez a mutató 20 százalékponttal 
romlott. 

Az egyetemet végzettek aránya a 2011-es adatokhoz képest 12,9 száza-
lékról 16 százalékra nőtt, míg az alacsony képzettségűeké 50 száza- 
lékról 40 százalékra mérséklődött. A népszámlálást eredetileg 2021-ben kel-
lett volna megszervezni, de a járvány miatt elhalasztották a tavalyi évre. 
(MTI) 

Több mint egymillióan  
vallották magukat magyarnak  

a népszámláláson 

Erről jut eszembe

Az új tűzoltóállomás látványterve 
 



V an a Kövesdombon egy egylábú 
galamb. Pontosan tudja, melyik az 
a tömbházlakás, amelynek erkélyén 

táplálékot és szeretetet talál. Pártfogói –  
Fazakas Antal, azaz Antika bácsi és párja, 
az egész lényéből melegséget árasztó Ró-
zsika – hat évtizede találták meg egymást, és 
azóta szívgyönyörködtető harmóniában fo-
nódott össze az életük. Olyan a mögöttük sű-
rűsödő idő, mint a nappalijuk asztalán 
hatvan szálból pompázó virágerdő, külföl-
dön élő gyermekeik házassági évforduló-
jukra küldött ajándéka. 

Gyermekkorában lett belőle Antika, 
ugyanis volt a családban még egy Antal – 
adja tudtomra a kabátomat fiatalos lendület-
tel lesegítő, 89. esztendejében járó házi- 
gazda, akinek szavaiban mindegyre megcsil-
lan az összetéveszthetetlen székely derű. 
Egyéves volt, amikor a család Gyergyóreme-
téről arra a Maros menti településre költö-
zött, amelyet a marosjáraiak Verőfényként, a 
péterlakiak Szénáságyként ismernek. Antal 
napján született, így számára június kettős 
ünnepet tartogat – jegyzi meg mosolyogva, 
aztán arról mesél, hogy az édesapjáék heten 
voltak testvérek, és ez a népes család lakta 
be a nagyszülők által vásárolt százholdas 
szénáságyi birtokot, ahol a házasságra ké-
szülő fiataloknak a rokonság kalákában épí-
tett házat.  

– Gyermekként „nagygazda” voltam, vi-
gyáztam a juhokra, bárányokra, ami a far-
kasjárás miatt nem volt éppen veszélytelen. 
Tizenegy éves koromban apámat elvitték ka-
tonának, fogságba került. Hála legyen a Jó-
istennek, négy év múlva hazajöhetett. Én 
abban az időszakban az otthoni gazdaság-
ban segédkeztem. Tizennyolcéves-forma vol-
tam, amikor két falubeli haverrel a 
petrozsényi bányavidékre, Aninószára men-
tünk dolgozni. Három évre szerződtettek kő-
szénkitermelésre, 300 méter mélyre a föld 
alá. Hatan voltunk egy csapatban, és amikor 

kijöttünk a napvilágra, olyan fekete volt az 
arcunk, hogy meg sem ismertük egymást. 
Három hónap múlva sárgaságot kaptam, a 
vulkáni kórházban kezeltek húsz napig. Ami-
kor onnan kikerültem, nem tértem többé  
vissza a bányába, inkább hazamentem a ta-
nyára, és a szüleim javaslatára felvételiz- 
tem az akkoriban induló traktoriskolába – 
villantja fel Antika 
bácsi egymás után a 
régmúlt életmozaiko-
kat. 

– Az iskolában az 
egyik tanár említést tett a társas gazdálkodás 
és az államosítás bekövetkezéséről. Amikor 
ezt elújságoltam édesapámnak, felkiáltott: 
„hát most vettem egy hold földet!” „Elég 
rosszul tette” – válaszoltam – „mert azzal 
együtt fog beállni a kollektívbe”. „Itt nálunk 
ilyen nincs!” – ütötte apám az asztalt, de 
aztán elvitte a Szekuritáté Régenbe, a fel-
ügyelőségre, jól megverték, úgyhogy ő is alá-
írta, amit kellett. Így álltak be az emberek a 
földjeikkel, állataikkal a kollektívbe. Nekünk 
akkor már csak egy lovunk volt, azt is elvet-
ték. A vásárhelyi mezőgazdasági iskolának 
nagy raktára volt, és jöttek oda traktoristák 
különféle anyagokért. Megtudakoltam egyi-
küktől, hogy hogy mennek náluk a dolgok. 
„Jaj” – mondta a fiatalember – „nem élet, 
ami ott van.” Ezek után megkérdeztem a 
mesteremet, hogy nem lehet-e valahogy meg-
lógni a SMT-től (sz.m.: gép- és traktorállo-
más). Azt felelte, hogy ez nagy dolog, mert 
jelenteniük kell Bukarestbe, hogy minden ta-
nítvány elfoglalta a kijelölt állását, de meg-
ígérte, hogy beszél az igazgatóval. Miután 
levizsgáztunk, jött egy teherautó, mindenki-
nek, aki Régenhez tartozott, fel kellett ülni 
rá. Engem nem szólítottak. Amikor a többie-
ket az autó elvitte, azt mondta nekem az igaz-

gató: „Fazakas, te itt maradtál, de most 
mész, és állást keresel, mert értesítenünk kell 
a minisztériumot, hogy mindenki munkába 
állt. Hogy hol, az ne érdekelje őket.” Nya-
kamba vettem a várost. Először a TCM ká-
derosztályán érdeklődtem, ott lett volna egy 
traktoristaállás a 12-es részlegen. „Na” – 
mondtam magamban – „szerusz, Anti, innen 

szabadultál, és 
ugyanide jutottál.” 
Odébbálltam, és 
ahogy mentem felfele 
a főtéren, észrevet-

tem, hogy egy épületen ki van írva, hogy 
„Cio-ca-nu”. Öntöde, lakatos- és fémcsi-
szoló műhely is működött ott, és a csiszoló-
műhelybe fel is vettek. Onnan, a Kalapácstól 
mentem végül nyugdíjba.  

– Pontosabban az Elektromaros állami 
vállalattól, amivé a szövetkezet menet közben 
átalakult – egészítette ki a hallottakat nyu-
godt bölcsességgel Rózsika néni, aki koráb-
ban is kisegítette társát, ha az időösvényeken 
néha elbizonytalanodott. Megismerkedésük 
felidézését Anti bácsi teljesen rábízta.  

– 1962-ben három fiatalember motorke-
rékpárral járt fel Marosvásárhelyről Ré-
genbe. Én élelmiszer-kereskedelmi iskolát 
végeztem, és szülővárosomban, Régenben a 
Kétajtós nevű nagy üzletben dolgoztam. 
Éppen a kirakatot rendeztem, amikor a fér-
jem megkopogtatta az üveget – villantotta fel 
a sorsdöntő pillanatot Rózsika néni. Válasz-
tottjának az unokaöccse a nővérének udva-
rolt, márciusban el is vette feleségül, Rózsika 
néniék karácsony első napján esküdtek meg. 
Az ifjú párra kihívásokkal teli út várt, Anti 
bácsi szülei ugyanis akkoriban menekültek a 
kollektivizálás elől Maroskeresztúrra, ahol 
aztán építkezni kezdtek, a fiatalok pedig ro-
konoknál találtak ideiglenes otthonra.  

– Végül az Elektromarostól kaptunk egy 
másik családdal közösen egy háromszobás 
lakást. Három év után, egy csere folytán a 
Laposnya utcában jutottunk egy egyszoba-
összkomfortos lakáshoz. A lányunk, Melinda, 
még a házasságkötésünk utáni évben meg-
született, a fiunk, Ferenc már a Laposnya 
utcai otthonunkba érkezett meg. A mos- 
tani lakásunkba 1977-ben költöztünk be – 
zárta az életállomások körét Rózsika néni, 
majd a gyermekekről és a négy unokáról me-
sélt.  

– A lányunk 1986-ban férjhez ment Buda-
pestre, ez akkoriban nagy hercehurcával 
járt. A fiunk elektromechanika szakon vég-
zett, majd a Papiu líceumban érettségizett. 
Bukarestben katonaként érte az 1989-es for-
radalom, a televíziónál teljesített szolgálatot. 
Kétségbeesetten vártunk hírt felőle, hiszen 
nem tudtuk, hogy épségben van-e. Hála is-
tennek nem történt baj. Márciusban szerelt 
le, és nemsokára kocsival ment meglátogatni 
a nővérét. Egy-két hét múlva telefonon érte-
sítettek, hogy menjünk az autó után, mert a 
fiunk disszidált Ausztriába. Újra nagyon el-
keseredtünk, de aztán kézhez kaptuk a leve-
lét, amiben azt írta a férjemnek: „Apja, 
annak idején te is elmentél a bányába, pedig 
tatának biztos nem esett jól. De mindenkinek 
el kell indulni valamikor valamerre.” 

Rózsika néniéknek négy unokájuk született 
– a lányuktól egy fiú és egy lány, a fiuktól két 
fiú. Ha távol is vannak a gyerekek, folyama-
tosan érzékeltetik jelenlétüket, erről tanús-
kodik a szépen megterített asztal hatvan 
viráglakója is. Arra, hogy hogyan telnek a 
házaspár mindennapjai, milyen rituáléik 
vannak, melyikük olvassa el először lapunkat 
– amely a kezdetektől jár nekik –, a jövő heti 
Hétköznapi történetben térünk vissza. 
Ugyanott az is kiderül, mi tette annyira ön-
feledten boldoggá Rózsika néni háborús 
gyermekkorát, a szinte felfoghatatlannak 
tűnő nincstelenség éveit.

Hatvanszor „igen” 

Az utóbbi évtizedekben a tan-
intézmények és kultúrottho-
nok uniós finanszírozású 
felújításainak lehetünk szem-
tanúi. Ahol úgy tűnik, valami-
lyen okból nem sikerül pá- 
lyázni, önerőből próbálkoznak 
a számukra értékes ingatlan 
megmentésével. Így van ez a 
küküllődombói művelődési 
otthonnal is, ahol lakossági 
összefogással próbálják meg-
menteni az enyészettől a kö-
zösségi eseményeknek helyet 
adó épületet. 

A legtöbb településen élnek a vi-
dékfejlesztési programok nyújtotta 
finanszírozási lehetőséggel, akár a 
nagyvárosokat is megszégyenítő 
felszereltségű, korszerű művelődési 
házak épülnek. Az ingatlanok fenn-
tartása, felújítása azonban komoly 
akadályokba ütközik ott, ahol nem 
az önkormányzat tulajdonában van 
az épület.  

Ádámos község falvaiban felújí-
tott kultúrotthonokban szervezhet-
nek közösségi eseményeket, kivétel 
a küküllődombói kultúrotthon, az 
egykori iskolaépület, melyet a rend-
szerváltást követően az egyházköz-
ség visszaigényelt. Vidéki látoga- 
tásaink során mindannyiszor felve-
tettük a tarthatatlan helyzetet, azt, 
hogy a hagyományőrző falu, a kö-
zösségi eseményekre fogékony la-
kosság megérdemelne egy szépen 
felújított, korszerűen felszerelt, ci-
vilizált körülményeket teremtő, hi-
giénikus mellékhelyiséggel ellátott 
művelődési otthont. Az unitárius 
egyházközség tulajdonában levő 
épület kívülről gazdátlannak és sze-
gényesnek tűnik, de ettől függetle-
nül a hangulatos, tiszta épületbelsőt 
egyre gyakrabban töltik meg tarta-
lommal. A több mint százéves, ki-

fogástalannak tűnő parkettán a ha-
gyományos bálok alkalmával mind-
máig rophatják a táncot, mégis 
hiányérzet és szomorúság tölti el 
azt, aki a község településeinek fel-
újított kultúrotthonaiban járt.  

A helyi RMDSZ nőszervezetének 
egyik legfontosabb célkitűzése a 
kultúrotthon megmentése, ezért sa-
játos eszközökkel próbálnak hozzá-
járulni kisebb-nagyobb összegekkel 
a fenntartási, javítási költségekhez. 
Az eddigi eseményekből begyűlt 
adományokból, valamint az önkor-
mányzat támogatásával felújították 
a konyhát, festettek, ablakokat, ajtó-
kat sikerült cserélni, új függönyöket 
vásárolni, és azt az önkénteseknek 
megvarrni. 
Adománygyűjtés  
és karácsonyi ünnepség  

A kilenc éve alakult helyi nőszer-
vezet lelkes tagjai és az unitárius 
egyházközség legutóbb december 

17-én, szombaton szervezett ad-
venti vásárt és nagy tömeget meg-
mozgató, karácsonyra hangoló 
ünnepséget Küküllődombón, ame-
lyen a nőszervezet tagjai által készí-
tett ajándéktárgyakat értékesítették. 
A feldíszített kultúrotthon középső 
ablakszemét a falu adventi világító 
kalendáriumának játékához kapcso-
lódva a 17. világító ablakként díszí-
tették fel. A karácsonyra hangoló 
ünnepi műsor megtekintését sem 
kötötték belépőhöz, adományládát 
helyeztek ki, és a begyűlt adományt 
közösségi célra, a kultúrotthon javí-
tására fordítják. Ezúttal azonban két 
adományládát helyeztek ki, egy leu- 
kémiás kislány, Lara számára is 
gyűjtöttek. 

Az adventi vásárt hatodik alka-
lommal szervezték meg, és Loghin 
Gizella, a helyi nőszervezet elnöke 
lelkesen számolt be az esemény si-
keréről. A zsúfolásig telt kultúrház-
ban olyan termékeket árusítottak, 

amelyeket a kéthetente sorra kerülő 
találkozóik alkalmával készítettek. 
Közösen sütöttek mézeskalácsot, 
készítettek különböző ajándéktár-
gyakat, együtt csomagolták és áru-
sították, a tevékenységeket is 
életkorhoz igazítva osztották le. 

Az adventi vásár hangulatát szí-
nes műsorokkal tették hangulatossá, 
a meghívottak közül egyesek visz-
szajáró fellépők voltak, akik szíve-
sen tettek eleget a felkérésnek. 
Rendkívül felemelő karácsonyi 
hangulatot varázsolt a kolozsvári 
János Zsigmond Unitárius Kollé-
gium nyolcvantagú kórusának mű-
vészi előadása Ördög Ödön karnagy 
irányításával. A dicsőszentmártoni 
Kökényes néptáncegyüttes vissza-
térő fellépői mezőségi produkcióval 
pezsdítették a légkört, a sövényfalvi 
Sövénykék ifjúsági zenekar kará-
csonyi dalokkal örvendeztette meg 
a jelenlévőket. Márkos Hunor Ele-
mér unitárius lelkipásztor panto-
mimparódiát tanított be az ifjúsági 
egyleteseknek, ezáltal humorban 
sem volt hiány, a vallásórás gyere-
kek betlehemes játékával pedig tel-
jessé vált a karácsonyt megelőző 

ünnepi alkalom és adománygyűjtő 
adventi vásár. 

Az eseménnyel járó anyagi kia-
dásokat támogató vállalkozók meg-
keresése időigényes és körülményes 
volt, de végül minden a legjobban 
alakult. Így a küküllődombói ven-
déglátás hagyományához ezúttal is 
hűek tudtak maradni, sikerült bősé-
ges asztalt teríteni a vendég fellé-
pőknek. A nőszervezet tagjai 
folyamatosan készítették a fino-
mabbnál finomabb szendvicseket, a 
közönséget kaláccsal és teával kí-
nálták, így az előadásokat igazi csa-
ládias hangulatú közösségi 
együttléttel, szeretetvendégséggel 
zárhatták. Minden gyerek kapott 
szeretetcsomagot, a fellépőket kí-
sérő felnőtteknek egy-egy liter bor-
ral köszönték meg a fáradozásukat. 

Amint a nőszervezet elnöke 
hangsúlyozta, felemelő esemény-
nek lehettek részesei, de emberpró-
báló szervezőmunka előzte meg, 
szerencsére segítőtársaik voltak a 
férjeik, akik ezúttal is kivették a ré-
szüket a férfimunkából, és a szpon-
zorkeresésben is oroszlánrészt vál- 
laltak. 

A küküllődombói kultúrotthon fenntartása a cél 
Szívügyük a közösségi ház  
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Az európai fordulót megnyerve jutott be a globális döntőbe a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának diákcsapata a SHARE Center 
által szervezett nemzetközi piacelemzési versenyen, ahol végül kiváló második helyezést 
ért el a végső győztes Michigan State University csapata mögött, megelőzve a dobogón a 
szintén egyesült államokbeli Pennsylvania State University csapatát. 

A szervező SHARE Center a New York-i értéktőzsdén jegyzett CoStar vállalatcsoport 
(NASDAQ: CSGP) tagja, melynek fő tevékenysége az online ingatlankereskedelemmel 
kapcsolatos adatszolgáltatás és -elemzés. A vállalatcsoport az STR tagvállalatán keresztül 
indította el a SHARE Center projektet, amelynek célja, hogy a világ vezető gazdaságtudo-
mányi egyetemein meghonosítsa az adatalapú döntéshozatalt és elemzéseket a vendéglátó- 
és ingatlanipar területére vonatkozóan. A vállalatcsoport által indított világszintű piacelem-
zési versenyen 2022-ben összesen 62 egyetemi csapat vett részt 23 országból. A 3–6 fős 
csapatok az irányítótanárok vezetésével egy kiválasztott város szállodai adatait kellett össze-
gyűjtsék és elemezzék, amelyeket további adatokkal kombinálva egy piacelemzési prezen-
táció formájában mutattak be egy, a vendéglátóipar globális vezetőiből alkotott zsűrinek. 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karát kép-
viselő kolozsvári csapat tagjai Balázs Kristóf (gazdasági informatika, 2. év), Csenteri And-
rás-Gergely (vállalkozásmenedzsment mesteri, 1. év), Erőss Ákos (menedzsment, 2. év), 
Gergely Balázs (menedzsment, 2. év), Karda Sára (vállalati pénzügyi menedzsment mesteri, 
1. év) és Zsombori Péter (menedzsment, 2. év) voltak. A csapat felkészítőtanárai drd.  
Kelemen Kincső és dr. Szász Levente voltak. 

A kiváló eredményt elérő kolozsvári csapat a 2022. november 8-án megrendezett online 
európai fordulóban a következő egyetemek csapatával kellett megmérkőzzön: École 
hôtelière de Lausanne (Svájc), Les Roches (Svájc), University Bocconi (Olaszország), Is-
tanbul Technical University (Törökország), Zuyd Hogeschool Maastricht (Hollandia), 
Özyeğin University (Törökország), Artesis Plantijn University of Applied Sciences (Hol-
landia). 

A BBTE csapata az európai fordulót megnyerve a globális döntőben szerepelhetett 2022. 
november 20-án, ahol a következő egyetemek csapataival kellett versenyezzen: Michigan 
State University (USA), Pennsylvania State University (USA), Virginia Technological Uni-
versity (USA), University of Houston (USA), RMIT (Vietnám), Hong Kong Polytechnic 
University (Kína), Republic Polytechnic (Szingapúr), Budapesti Gazdasági Egyetem (Ma-
gyarország), Universidad Panamericana (Mexikó), Universidad Iberoamericana Puebla 
(Mexikó). (közlemény)

Szerkesztette: Benedek István

v)

Az Egyesült Államok milliárdosainak vagyona összesen 660 milliárd 
dollárral csökkent 2022-ben – olvasható a Forbes összegzésében, amely 
szerint a világ leggazdagabb emberei összesen több mint 2000 milliárd 
dollárt veszítettek a múlt évben. 

A pénzügyi magazin összesítése szerint az év vesztese Elon Musk, aki-
nek cégeiben megtestesülő vagyona 115 milliárd dollárral zsugorodott, 
jórészt a tőzsdei árfolyamok csökkenése miatt. A Tesla, a SpaceX és két 
hónapja a Twitter tulajdonosa elveszítette a világ leggazdagabb embere 
pozíciót, de 139 milliárd dolláros vagyonával változatlanul a leggazda-
gabb amerikai. 

Az amerikai milliárdosok listáján második helyen szereplő Jeff Bezos, 
az Amazon internetes kereskedőcég alapítója, elnöke 80 milliárd dolláros 
veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, és a december 27-i adatok szerint 
vagyona 106 milliárd dollár volt. 

A veszteséglista harmadik helyén áll Mark Zuckerberg, a Facebook ala-
pítója, a közösségi médium anyavállalata, a Meta vezérigazgatója, aki va-
gyonának csaknem kétharmadát veszítette el, így annak 42 milliárdra 
csökkent az értéke, amivel a leggazdagabb amerikaiak listáján is vissza-
csúszott.  

A Google társalapítója, Larry Page 40 milliárdos veszteség után 76  
milliárd dollárral rendelkezik, míg Phil Knight, a Nike sportszergyártó 
cég elnöke 18 milliárd dollárral lett szegényebb, így 45 milliárd dolláros 
vagyona volt december 27-én, amivel mindketten Mark Zuckerberg elé 
kerültek a leggazdagabb amerikaiak Forbes által jegyzett ranglistá- 
ján. (MTI) 

Forbes: Az amerikai milliárdosok 
660 milliárd dollárral lettek  

szegényebbek 2022-ben 

Az Európai Parlament felfüg-
geszti két olyan képviselője men-
telmi jogát, akik a Katargate néven 
is emlegetett korrupciós botrányba 
keveredtek. Roberta Metsola, az 
EP elnöke elmondta, hogy ezzel a 
belga rendőrség kérésének tesznek 
eleget. 

Roberta Metsola, aki korábban 
azt mondta, a botrány azt jelzi, 
hogy „a nyílt, szabad, demokrati-
kus társadalmak támadás alatt áll-
nak”, közölte: a belga rendőrség 
kérésére „sürgős eljárást” indít két 
képviselő mentelmi jogának fel-
függesztése érdekében. Az EP el-
nöke ugyanakkor nyilatkozatában 
nem nevezte meg az érintett képvi-
selőket. 

A Politico két külön forrásból 
megerősített információja szerint 
azonban két szocialista EP-képvi-
selőről, a belga Marc Tarabelláról 
és az olasz Andrea Cozzolinóról 
van szó.  

Tarabella, aki ártatlannak val-
lotta magát, az EP Arab-félszigettel 
fenntartott kapcsolatokért felelős 
küldöttségének alelnöke és az EP 
sportcsoportjának társelnöke. A 

csoport fontos szerepet töltött be a 
tavalyi foci-vb katari megrendezé-
sének előkészítésében. 
Metsola: Senki nem marad  
büntetlenül 

Egy uniós forrás a BBC-nek el-
mondta, hogy a rendőrök decem-
ber 30-án vették fel a kapcsolatot 
az EP-elnök hivatalával. Metsola 
Twitteren közzétett posztjában azt 
írta: Senki nem marad büntetlenül. 
Egyikük sem. 

A korrupciós botrány a múlt hó-
napban robbant ki, miután négy 
EP-képviselőt – köztük az egyik 
alelnököt, a görög Eva Kailit – a 
belga hatóságok letartóztattak kor-
rupció és pénzmosás vádjával. Bár 
a hivatalosan nem nevezték meg a 
vesztegetési hálózat mögött álló 
országot, számos uniós forrás Ka-
tart, valamint Marokkót vádolta 
meg a művelet működtetésével. 

Minden EP-képviselő rendelke-
zik bizonyos korlátozott mentelmi 
joggal, ami azt jelenti, hogy szaba-
don végezheti munkáját, kifejez-
heti a véleményét, és szavazhat 
anélkül, hogy letartóztatástól vagy 
politikai üldöztetéstől kellene tar-

tania. Egy bizalmas eljárást köve-
tően azonban meg lehet fosztani 
őket ettől a joguktól. Az eljárás le-
hetővé teszi a megvádolt képvise-
lők számára, hogy bizonyítékokat 
mutassanak be és megvédjék ma-
gukat. 
Kailit már megfosztották  
mentelmi jogától 

Eva Kaili élettársa, az olasz 
Francesco Giorgi – Andrea Cozzo-
lino volt asszisztense – december 
közepén elismerte, hogy tagja volt 
egy olyan szervezetnek, amelyet 
Marokkó és Katar arra használt, 
hogy beavatkozzon az Európai 
Unió döntéseibe. Giorgi azzal vá-
dolta az ügy másik fajsúlyos vád-
lottját, Pier Antonio Panzeri 
korábbi olasz EP-képviselőt, hogy 
ő ennek a titkos lobbiszervezetnek 
a vezetője. 

Magát Kailit egyébként már 
megfosztották mentelmi jogától, 
mivel a rendőrség szerint „tetten 
érték”: brüsszeli lakásában 150 
ezer euró készpénzt találtak. 
Ügyvédje azonban tagadta azokat 
a vádakat, miszerint kenőpénzt fo-
gadott volna el. (Euronews)

A görög hatóságok információ-
kat kértek Panamától a korrupciós 
vádak miatt Brüsszelben őrizetben 
lévő Eva Kaili európai parlamenti 
képviselő számláira történt esetle-
ges katari utalásokról – idézte a 
Politico című európai hírportált 
pénteken a HVG internetes oldala. 

A cikk szerint a görög pénzmo-
sás elleni hatóság elnöke, Hara- 
lambosz Vurliotisz „sürgős megke-
resést küldött a panamai hatósá-
goknak – az ország egy jól ismert 
adóparadicsom, amely a pénzügyi 
átláthatóság hiányáról híres –, 
amelyben tájékoztatást kért arról, 
hogy a gyanú szerint Kaili számára 
Katarból eljuttatott 20 millió euró 
egyes részletei nem jelentek-e meg 

olyan panamai számlákon, amelye-
ket Kaili vagy a családtagjai nyi-
tottak”. 

Vurliotisz azt követően fordult 
kérésével a panamai hatóságokhoz, 
hogy „a közösségi médiában olyan 
bejegyzések kezdtek keringeni, 
amelyek állítólag Kaili és család-
tagjai panamai számláinak banki 
dokumentumait mutatják, rajtuk a 
Katarból érkezett utalásokkal. A 
bejegyzések szerint a számlákat a 
panamai Bladex Banknál vezették, 
és Kaili, az apja, Alexandrosz Ka-
ilisz és az anyja, Maria Ignatiadu 
tulajdonában voltak. A számlákon 
állítólag 20 millió euró található, 
amelyet Katarból utaltak át több 
részletben”. 

A HVG beszámolója szerint Kaili 
ügyvédje, a védence ártatlanságát 
hangsúlyozó Mihalisz Dimitrakopu-
losz elmondta, a dokumentumok ha-
misak, és azt várja, hogy a görög 
hatóságoknak ezt panamai kollégáik 
is megerősítsék. A görög hatóságok 
a múlt héten, a pénzmosással kap-
csolatos nyomozás idejére lefoglal-
tak egy közel 1 hektáros földterü- 
letet Párosz szigetén, amelyet Kaili 
és élettársa, Francesco Giorgi vásá-
roltak, valamint lefoglalták a vásár-
láshoz használt számlát is. 
Dimitrakopulosz szerint az ingatlan-
vásárlás legális volt, és a vásárlásra 
használt pénz Kaili saját jövedelmé-
ből származott – áll a HVG által idé-
zett írásban. (MTI) 

Az Európai Parlament felfüggeszti  
két képviselője mentelmi jogát 

A görög hatóságok Panamában nyomoznak 

Európában első, világszinten második helyezést szereztek  
a BBTE hallgatói egy nemzetközi piacelemzési versenyen 
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Elhunyt 82 éves korában szül -
hazájában, Brazíliában a labdarúgás 
ikonja, Edson Arantes do Nasci-
mento, ismertebb nevén Pelé, a 
világ egyik legismertebb sportem-
bere, akit széles körben minden 
id k egyik legnagyobb futballistá-
jának tartanak. 

1940. október 23-án született 
Três Coraçõesban, a São Pauló-i 
Bauruban n tt fel.  

A közepes termet , de kiváló fi-
zikumú, rendkívül technikás és pá-
ratlan gólérzékenységgel bíró Pelé 
már 15 évesen bemutatkozhatott a 
Santos feln ttcsapatában. Itt vált vi-
lágklasszis játékossá, a csapatot 
majdnem húsz évig, 1956 és 1974 
között er sítette. A mai élvonalbeli 
bajnokságnak megfelel  országos 
bajnokságot hatszor, az állami baj-
nokságot pedig tíz alkalommal 
nyerte meg, a Santosszal 1962-ben 
és 1963-ban is diadalmaskodott a 
Libertadores Kupában, valamint 
megnyerte az Interkontinentális 
Kupát, amely a mai klub-vb el dje 
volt.  Pályafutását a New York Cos-
mosban zárta le, amelyben 1975 és 
1977 között három idényben is sze-
repelt, és bajnoki címet nyert az 
Egyesült Államokban. 

Klubjaival szerzett trófeái mellett 
legnagyobb sikereit a válogatottal 
érte el, amellyel 1958-ban, 1962-
ben és 1970-ben is világbajnok lett. 
Ez rajta kívül más labdarúgónak 
még nem sikerült. 

Pelé 16 évesen mutatkozott be 
hazája nemzeti együttesében, majd 
egy évvel kés bb a svédországi vi-
lágbajnokságon tagja volt annak a 
brazil csapatnak, amely története 
els  vb-aranyérmét szerezte. A dél-
amerikai csapat négy évvel kés bb, 
Chilében megvédte címét, bár 

ahhoz Pelé keveset tett hozzá, mivel 
a második mérk zésen megsérült. A 
sikertelen 1966-os vb-n a brazil vá-
logatott a csoportkör után búcsú-
zott, a magyaroktól elszenvedett 
3-1-es vereség alkalmával Pelé nem 
lépett pályára. Az 1970-es mexikói 
vb el tt már azon is elgondolkodott, 
hogy lemondja a szereplést a válo-
gatottban, de sikerült meggy zni  
a folytatásról, és sok szakért  sze-
rint minden id k legjobb brazil vá-
logatottjával harmadszor is a 
csúcsra ért. Pelé a brazil gólok 53 
százalékából közvetlenül vette ki a 
részét – négy gólt szerzett és hat 
gólpasszt adott –, majd megválasz-
tották a torna legjobb játékosának. 

Pelé végérvényesen sportági legen-
dává vált, a dönt ben az rzésével 
megbízott olasz véd nek, Tarcisio 
Burgnichnak a mondása legendássá 
vált: „a meccs el tt azt mondtam 
magamnak,  is csak b rb l és 
csontból van, mint mindenki más – 
de tévedtem”. 

Utolsó mérk zését 1971 júliusá-
ban játszotta a jugoszlávok ellen, 
Rio de Janeiróban. Összesen 92 
mérk zésen lépett pályára Brazília 
színeiben, és 77 gólt szerzett, ami 
máig rekord a hazájában. (Neymar 
a katari vb-n érte utol, de neki a 77 
gólhoz 124 mérk zésre volt szük-
sége.) Pelének 67 gy zelme, 14 
döntetlenje és 11 veresége van, és a 

brazil csapat soha nem kapott ki, 
amikor  és másik sztárjuk, Garrin-
cha együtt a pályán volt. 

Rendkívül termékeny volt az el-
lenfelek kapujánál, 1364 mérk zé-
sen 1282 gólt szerzett, bár ezek a 
számok nem hivatalos mérk zése-
ket is tartalmaznak, emiatt vitatot-
tak. (Ezredik gólját 1969. november 
19-én a nagy brazil rivális Vasco da 
Gama ellen, 80 ezer néz  el tt sze-
rezte a Maracana stadionban.) A 
FIFA adattárában Pelé neve mellett 
767 olyan gól szerepel, amelyeket 
klubjai és hazája válogatottja színe-
iben szerzett hivatalos mérk zésen. 

Visszavonulását követ en az 

UNESCO 1994-ben jószolgálati 
nagykövetévé nevezte ki, míg 
1995-t l 1998-ig Brazília sportmi-
nisztere volt. II. Erzsébet brit király-
n t l tiszteletbeli lovagi címet 
kapott a Buckingham-palotában 
1997-ben. A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB) 1999-ben az év-
század sportolójává választotta, míg 
a labdarúgás történetével és statisz-
tikáival foglalkozó nemzetközi 
szervezet (IFFHS) neki ítélte az év-
század futballistája elismerést, il-
letve 2014-ben a FIFA tiszteletbeli 
aranylabdásnak nyilvánította, amit 
aktív játékos korában brazilként 
még nem kaphatott meg. 

Menekülés a gy zelembe 
Pelér l számos önéletrajzi kiadvány jelent meg, zenei darabokat 

komponált, egyebek mellett a saját nevét visel , 1977-es film zenéjét. 
Szerepelt tévés darabokban, dokumentum-, valamint mozifilmekben. 
Így például a részben Magyarországon forgatott Menekülés a gy ze-
lembe cím  alkotásban, amelyben olyan sportági klasszisokkal állt a 
kamera elé, mint az angolok és az argentinok világbajnoka, Bobby 
Moore, illetve Osvaldo Ardiles, továbbá olyan világhír  színészekkel, 
mint Sir Michael Caine, Max von Sydow és Sylvester Stallone. 

Magánéleti és egészségi problémák 
Pelé háromszor n sült, emellett több viszonya is volt, heten mondják 

magukat a gyermekének, ezek egyikét azonban nem vállalta fel. 
2012-ben csíp m téten esett át, 2017 decemberében tolószékben 

ülve jelent meg a 2018-as oroszországi vb sorsolásán, egy hónappal 
kés bb pedig kórházba kellett szállítani, mert a kimerültségt l össze-
esett. A klasszist ezt követ en többször is m teni kellett, 2019-ben ve-
seköve, 2021 szeptemberében pedig vastagbéldaganata miatt. Utóbbit 
követ en kemoterápiás kezelést kapott, 2022 novemberében, a katari 
vb ideje alatt ismét kórházba került, két lánya és unokája tájékoztatása 
alapján egy koronavírus-fert zés után légúti betegségben szenvedett. 
Az elmúlt év utolsó napjaiban állapota egyre rosszabbra fordult, végül 
a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház december 29-én közölte a halál-
hírét. 

Háromnapos nemzeti gyász Brazíliában 
A hivatalából frissen távozott brazil elnök háromnapos nemzeti 

gyászt rendelt el a háromszoros világbajnok Pelé tiszteletére. Jair Bol-
sonaro közösségi oldalán kiemelte: Pelé elvesztésével egy olyan em-
bert gyászolnak, aki a futballnak köszönhet en az egész világgal 
megismertette Brazíliát. Hozzátette: Pelé „m vészetté és örömmé vál-
toztatta a futballt”. 

A Santos stadionjában ravatalozták fel 
Hétf n megérkezett az FC Santos stadionjába a 82 évesen elhunyt 

háromszoros világbajnok labdarúgó, Pelé koporsója, ahol 24 óráig ma-
radt az egyesület stadionjának játékterén, hogy a szurkolók leróhassák 
tiszteletüket a legenda emléke el tt. 

A Caldeira Városi Stadion el tt már két órával kapunyitás el tt gyü-
lekeztek a szurkolók, és Brazília nemrég beiktatott elnöke, Luiz Inácio 
Lula da Silva is tiszteletét tette a ravatalnál. 

Kedden reggel Santos utcáin – és a tervek szerint Pelé 100 éves 
édesanyjának háza el tt is – elhaladt a temetési menet, ezután a „Fe-
kete gyöngyszem” végs  búcsúztatásán csak a közeli hozzátartozók 
vehettek részt.A FIFA világszerte megemlékezésre hívott fel, és azt szeretné,  

ha minden országban lenne Pelér l elnevezett stadion 
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) arra kérte a futballsorozatok szervez it világszerte, hogy a 

soron következ  mérk zéseken egyperces néma csenddel adózzanak Pelé emléke el tt. A szervezet egyúttal 
kezdeményezni szándékszik, hogy minden országban nevezzenek el egy stadiont az elhunyt kiválóságról. 

Fatma Samoura f titkár a FIFA tagszervezeteinek címzett levelében Pelét „senkihez sem hasonlítható fut-
ballikonnak” nevezte. „Elhozta a dél-amerikai futball varázsát a világnak, és értelmet adott a »gyönyör  
játék« kifejezésnek. Mindaddig, amíg a labdarúgás létezik, Pelére emlékezni fognak, és hiányolni fogják” 
– áll a levélben, amely kitért rá, hogy a FIFA központjában félárbócra engedik a zászlókat. 

A topligák közül az angol, spanyol és olasz már a levél közzétételét megel z en jelezte: minden meccsük 
el tt tisztelegnek a labdarúgás egyetlen háromszoros világbajnok játékosának emléke el tt. 

„Mindent, amit egy futballistától látsz, Pelé már régen megcsinálta” 
Pályatársak, sportvezet k, politikusok, valamint a labdarúgás aktív sztárjai is, többek között Ronaldo, 

Franz Beckenbauer és Mario Zagallo is megemlékeztek, valamint tiszteletüket fejezték ki Pelé halála kap-
csán. 

Mario Zagallo, Pelé csapattársa az 1958-as és 1962-es világbajnoki csapatban és szövetségi kapitánya az 
1970-ban aranyérmes brazil együttesnek, így fogalmazott: „  volt a legnagyobb mind közül. Barátom, akivel 
megoszthattam annyi történetet, gy zelmet és trófeát, az általa hagyott örökség örök és felejthetetlen”. 

Gerson Oliveira Nunes, Pelé 81 éves, szintén világbajnok csapattársa azt írta: „az a megtiszteltetés ért, 
hogy vele és ellene is játszhattam. Igazi zseni volt, azon kevesek egyike, akikkel valaha találkoztam”. Gerson 
ahhoz a fotóhoz, amelyen Pelét átkarolja, azt írta: „egy király nem hal meg, lepihen”. 

Ronaldo, kétszeres világbajnok és kétszeres aranylabdás brazil válogatott szerint „Egyedi. Zseniális. Tech-
nikás. Kreatív. Tökéletes. Páratlan (...) Minden id k legjobbja. A világ gyászol. Micsoda kiváltság, hogy 
utánad jöhettem, barátom. Öröksége túlmutat a generációkon.” 

Franz Beckenbauer, világbajnok német labdarúgó, a Bayern München tiszteletbeli elnöke, Pelé klubtársa 
a New York-i Cosmosban, úgy véli, a labdarúgás elveszítette történelme legnagyobb alakját, „én pedig kü-
lönleges barátomat. 1977-ben azért mentem az Egyesült Államokba, mert nagyon szerettem volna Pelével 
egy csapatban játszani a New York Cosmosban. A vele töltött id szak pályafutásom egyik legszebb élménye 
marad.”

A brazil válogatottal 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. A triplázás rajta kívül 
más labdarúgónak még nem sikerült. Fotó: Pelé közösségi oldala 

Búcsú Pelét l, a XX. század legnagyobb focistájától

Fotó: Pelé közösségi oldala 

Távozása ellenére Liu Shaoang lehet  
az év sportolója Magyarországon 

 
A férfiaknál a rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaoang, az úszó Milák Kristóf és a kardvívó Szilágyi 

Áron, a n knél az öttusázó Gulyás Michelle, a tornász Kovács Zsófia és az atléta Kozák Luca került a leg-
jobb három közé a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) 65. alkalommal kiírt Év Sportolója sza-
vazásán. 

Az MSÚSZ elnöke, Szöll si György és a magyar, valamint a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség 
(AIPS) alelnöke, Csisztu Zsuzsa pénteken sajtótájékoztatón jelentette be a kategóriák három jelöltjét. El bbi 
jelezte, hogy 423 szavazat alapján alakult ki a sorrend. 

A gálát január 9-én, hétf n 20 órától tartják a Magyar Állami Operaházban, a díjátadók között lesz Novák 
Katalin magyar köztársasági elnök és Fabio Capello, a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi vezet -
edz je is. 

A másfél órás gálam sort él ben közvetíti az M4 Sport televízió. 



Pályázati felhívást tett közzé az oktatási minisztérium; önkor-
mányzatok pályázhatnak iskolai bútorzat beszerzésére tanin-
tézmények, gyermekpaloták és iskolai sportklubok számára.  

A pályázati keretösszeg több mint egymilliárd euró, a finanszírozás az 
országos helyreállítási tervből (PNRR) valósul meg. 

A pályázati felhívásra 2023. március 19-ig jelentkezhetnek a helyi és 
megyei önkormányzatok, amelyek a területeiken működő tanintézmények 
fejlesztésére kérhetnek támogatást.  

A program során több mint 6.100 korszerűen felszerelt informatikai la-
boratórium, 75.000 osztály-, illetve tornaterem és 10.000 szakterem, il-
letve gyógypedagógusi kabinet felszerelésére nyílik lehetőség. 

A pályázati útmutató elérhető a https://www.edu.ro/comunicat_presa_ 
116_2022_lansare_apel_apel_competitiv_proiecte_dotare_scoli_mobi-
lier_materiale_didactice_echipamente_digitale linken. (pálosy) 

Az új év első napján is ország-
szerte számtalan balesetről, 
karambolról érkeztek elret-
tentő hírek. Bár a tél egyelőre 
enyhe, az esti, éjszakai órák-
ban a nedves úttest csúszóssá 
válhat, a sűrű köd megnehe-
zíti a látási viszonyokat. Ezért 
a rendőrség emlékezteti a jár-
művezetőket a téli gumiab-
roncs használatának a kötele- 
zettségére, és a sebesség- 
határok, a közúti szabályok  
betartására, az agresszív ve-
zetés nélküli célba érésre fi-
gyelmeztet.  

Maros megyében egy Balavásár 
külterületén romhalmazzá tört sze-
mélyautó fotója keringett a közös-
ségi oldalakon. A legtöbb 
megjegyzésben a gyorshajtást, tü-
relmetlen előzést, agresszív vezetési 
stílust jelölték meg a baleset vélhető 
okozójának. Dicsőszentmártonban 
szilveszter napján, szombaton a déli 
órákban borult sáncba egy személy-
autó, hétfőn, január 2-án délután 
pedig ugyancsak a dicsői tűzoltókat 
riasztották, amikor az Ádámos köz-
ség felé vezető terelőúton elvesz-
tette uralmát a jármű fölött egy 
sofőr. Szerencsére nem okozott 
másnak is bajt a feltételezhetőleg 
száguldozó jármű vezetője, egy sze-
mély súlyosabb sérüléseket szenve-
dett, ketten enyhe karcolásokkal 
megúszták.  

Az időjárási körülmények válto-
zatossága és kiszámíthatatlansága 
miatt már decembertől kötelező a 
közúti forgalomban részt vevő jár-

műveket téli gumiabronccsal felsze-
relni, még akkor is, ha nincs idő-
ponthoz kötve a dátum, hanem az 
útviszonyok a mérvadók. Azok, 
akik jégkérges, csúszós utakon téli 
gumi nélkül közlekednek, Románi-
ában egy közúti ellenőrzés során 
akár 2.900 lejig terjedő bírságra is 
számíthatnak. 

A Román Gépjármű-nyilvántar-
tási Hivatal tájékoztatása szerint a 
téli gumiabroncsok kötelező hasz-
nálatát a hóval és jéggel borított 
közutakon a 2011. évi 5-ös számú 
kormányrendelet az európai irány-
vonalakhoz igazodva módosította 
azt a sürgősségi kormányrendeletet, 
amely a közúti közlekedésben köte-
lezővé tette a téli gumik használatát. 
Így azt nem dátumhoz kötik, hanem 
az országutak útviszonyaihoz iga-
zítva alkalmazzák. A közlemény 
szerint ahhoz, hogy közúti ellenőr-
zéskor ne lehessen kétségbe vonni, 
hogy a gumiabroncs téli útviszo-
nyok között használható, az alábbi 
szimbólumok kell rajta legyenek: 
M+S, M.S, MS vagy M&S (mud 
and snow, azaz sár- és hótűrő), és 
ugyanebbe a kategóriába tartoznak 
az all seasons feliratú négy évsza-
kos gumiabroncsok is.  

A Román Gépjármű-bejegyzési 
Hivatal (RAR) továbbra is elhatáro-
lódik azoktól az álhírektől, misze-
rint a négy évszakos gumiabron- 
csokkal felszerelt járművek vezetőit 
megbírságolhatják, mert azok nem 
minősülnek téli gumiknak.  

A törvényes rendelkezés szerint 
tilos téli gumi nélkül olyan közúton 
közlekedni, amelyet hó vagy jégré-
teg borít, a rendelet nem hangsú-
lyozza a téli évszakot, amennyiben 

azonban csúszós úttesten téli gumi 
nélkül közlekedik egy jármű, a ve-
zetője bírságra számíthat. A rendőr-
ség fokozottan ellenőrzi a 3,5 tonna 
teherbírásúnál nagyobb teherszál-
lító járműveket, amelyeket a téli 
gumi vagy hólánc mellett homolo-
gált csúszásgátló felszereléssel is el 
kell látni, ellenkező esetben 1.305–
2.900 lej közötti bírságot róhatnak 
ki, és visszatarthatják a jármű for-
galmi engedélyét is. 

Módosult a gumiabroncsok 
címkézése  

2021 májusától alkalmazzák az 
EU 2020. évi 740-es rendeletét, 
amellyel módosult a gumiabron-
csok címkezése is. A korábbi stan-
dard címke csak a gördülési 
ellenállás, a nedves tapadás és a 
külső gördülési zaj tekintetében 
mutatott gumiabroncs-osztályokat. 
A gumiabroncsok új, EU-s címké-
zése további informáci-
ókat tartalmaz a 
gumiabroncsok havas 
és jeges időjárási körül-
mények közötti teljesít-
ményére vonatkozóan 
is. A nedves tapadásra 
és gördülési ellenállásra 
vonatkozó címkeosz-
tályok skáláján hét osz-
tály helyett öt osztály 
van, amelyeket A–E be-
tűkkel jelölnek.  
A nedves tapadás  
szerinti besorolás  

A gumiabroncs ned-
ves úton történő féke-
zési teljesítményét 
jelöli, amit A és E osz-
tály között osztályoz-

nak. A nedves tapadás a gumiab-
roncs nedves útfelülethez való tapa-
dási képessége. A nagy nedves 
tapadási teljesítményű gumiabron-
csok gyorsabban megállnak nedves 
úton teljes fékerő alkalmazásakor.  
Üzemanyag-hatékonyság 

A gumiabroncs gördülési ellenál-
lásától függően az üzemanyag-ha-
tékonyság a legjobb üzemanyag- 
takarékosságot jelző A osztálytól az 
E osztályig terjedhet, ez utóbbi a 
legrosszabb üzemanyag-takarékos-
ságot jelöli. Az üzemanyag-haté-
kony gumiabroncsok gördülése 
kevesebb energiát emészt fel. A gör-
dülési ellenállás kb. 20%-ban befo-
lyásolja a gépkocsi üzemanyag- 
fogyasztását. A kedvező üzem-
anyag-hatékonysági jellemzőkkel 
bíró abroncsokkal egy jármű egy 
tankolással hosszabb utat tehet 
meg, és a gépkocsi CO2-kibocsátása 
is csökken.  
Zajszint szerinti besorolás 

Az EU-s gumiabroncs-besorolás-
sal jelzik azt a külső zajt is, amelyet 
a gumiabroncs veze-
tés közben kelt. A 
kedvező hangjellem-
zőkkel rendelkező  
gumiabroncsok csök-
kentik a gépkocsi kör-
nyezetre gyakorolt 
hatását. A zajszint A, 
B vagy C osztályba 

sorolható. A gumiabroncs gördülési 
zaját decibelben mérik, a pontos 
számot pedig a címke alsó része 
mutatja. Az alacsony zajszintű gu-
miabroncsok 71 és 67 dB közötti 
zajszinttel rendelkeznek. A legma-
gasabb szint a 72 és 77 dB közötti 
hanghullámokat jelző.  
Hegycsúcs és jégcseppkő  
szimbólum 

A gumiabroncsok új címké- 
zése ikonok révén további informá-
ciókat tartalmaz. A havas gumiab-
roncsikon azt jelzi, hogy a 
gumiabroncs alkalmas-e súlyos  
hóviszonyok között való haszná-
latra. Három hegycsúcsos hópe- 
hely szimbólummal van ellátva, 
amely az ilyen gumiabroncsok ol-
dalfalán található. A jeges gumi- 
abroncsikon egy jégcseppkő szim-
bólumot mutat, és azt jelzi, hogy a 
gumiabroncs télen rövidebb fékutat 
biztosít jéggel borított utakon. A 
jégtapadás teljesítményére vonat-
kozó információk ISO-szabványon 
alapulnak. 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A gázpedált kímélve sok baleset elkerülhető  
Téli gumiabroncs hiányában bírságolnak 

Húsz nap áll a pályázatok le-
adására, január 24-e a bekül-
dési határidő. A Közösségért 
Alapítvány a MOL Románia 
támogatásával nyolcadik al-
kalommal hirdette meg a  
Jogosítvány a jövőhöz prog-
ramot. Pályázhatnak 18–25 
év közötti, hátrányos anyagi 
körülmények között élő, álta-
lános-, közép- vagy szakisko-
lai végzettséggel rendelkező 
fiatalok.  

Olyan, 1997. november 24. és 
2004. november 24. között szüle-
tett romániai diákok, valamint álta-
lános, közép- vagy szakiskolai 
végzettséggel rendelkező, szerény 
anyagi körülmények között élő fi-
atalok jelentkezhetnek, akiknek a 
gépjárművezetői – személygépko-
csi, tehergépkocsi, autóbusz, trak-
tor, erőgépek stb. – jogosítvány 
megszerzése érdekében anyagi tá-
mogatásra van szükségük.  

Pályázhatnak azok a fiatalok, 
akik: 

– szakmai pályafutásuk kezde-
tén vannak 

– munkát vállalnának, és a mun-
kavállalásnál feltétel lenne vagy 
előnyt jelentene a gépjárművezetői 
jogosítvány 

– munkaviszonyban vannak, és 
munkakörük ellátásában feltétel 
lenne vagy előnyt jelentene a gép-
járművezetői jogosítvány 

– rendelkeznek B kate-
góriás gépjárművezetői  
jogosítvánnyal, de munka-
vállalásukhoz, illetve 
munkaköri teendőik ellá- 
tásához feltétel lenne / 
előnyt jelentene nagyobb 
gépjárművek vezetésére, 
kezelésére feljogosító en-
gedély 

– valamilyen más célból 
szeretnének gépjárműve-
zetői jogosítványt sze-
rezni, de az ezzel járó 
költségek meghaladják 
anyagi lehetőségeiket. 

Egy pályázó legtöbb 
3.500 lej értékű anyagi tá-
mogatást nyerhet: 

a) személygépkocsi vezetésére 
feljogosító gépjárművezetői enge-
délyhez szükséges képzési és 
egyéb járulékos költségek fedezé-
séhez, 

b) tehergépkocsi, traktor, erőgé-
pek, autóbusz, villamos és egyéb 
nagyobb gépjárművek vezetésére, 
kezelésére feljogosító gépjárműve-
zetői engedélyhez szükséges kép-
zési és egyéb járulékos költségek 
fedezéséhez.  

– A C/CE kategóriás jogosítvány 
megszerzéséhez a korhatár mini-
mum 21 év. 

– A D/DE kategóriás jogosít-
vány megszerzéséhez a korhatár 
minimum 24 év.  

A támogatás területe: képzési 
költségek – gépjárművek és erőgé-
pek (B, C, D, traktor, trolibusz, vil-
lamos) vezetésére, kezelésére 
jogosító képzési és járulékos költ-
ségek részleges vagy teljes mér-
tékű fedezése, illetve a pálya- 
alkalmassági bizonyítvány (atestat) 
megszerzésével járó költségek 
részleges vagy teljes mértékű fede-
zése a C, CE, D vagy DE kategó-
riák esetében. 

A program részletes bemu- 
tatása (tájékoztató, pályázati for-
manyomtatványok) megtalálható  
a www.pentrucomunitate.ro és a 
www.molromania.ro honlapon, pá-
lyázni január 24-ig lehet. (szer)

Digitális eszközökre  
és iskolai bútorzatra lehet pályázni 

Jogosítvány a jövőhöz program 
Fiatalok anyagi támogatása 

Szer Pálosy Piroska
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A Tesla-vezért felelőtlen kijelen-
téseiért már sokszor elővették, 
azonban ezeket általában könnyű-
szerrel megúszta. Azonban az ta-
gadhatatlan, hogy az útja ki van 
kövezve különböző botrányokkal. 
A tavalyi karácsonyt sem úszta meg 
szárazon, mind a Twitternél, mind 
a Teslánál megremegett alatta a ve-
zérigazgatói szék, méghozzá közel 
egyszerre.  

A Tesla esetében Leo Koguan 
fordult szembe a vezérrel, annak el-
lenére is, hogy egész pontosan 3,57 
milliárdnyi oka volt arra, hogy ne 
tegye, már ha azt vesszük, hogy 
minden ok egy dollárt jelképez. 

Ugyanis az üzletembernek éppen 
ennyi értékű befektetése van az 
elektromos autókat gyártó vállalat-
ban, ezzel pedig ő a Tesla harmadik 
legnagyobb magánbefektetője. Más 
szóval, ha a Tesla-részvények el-
kezdenek esni, veszíteni az érté-
kükből, azt az indonéz üzletember 
is igencsak komolyan megérzi. 
Egy, az igazgatót ért támadás pedig 
jócskán képes befolyásolni a rész-
vényeket. Leo Koguan mégsem 
hallgatott. Az üzletember szerint 
olyasvalakire lenne szükség a vál-
lalat élén, aki teljes idejét annak 
szenteli, nem foglalkozik más dol-
gokkal. Minden bizonnyal ezalatt 

arra gondolt, hogy Elon Musk nem-
rég a Twitter vezetői székébe is 
beült. 

Ha ez még önmagában nem 
lenne elég, az indonéz üzletember 
még rá is kontrázott azzal a kijelen-
tésével, hogy olyasvalaki kellene 
irányítsa a céget, mint Tim Cook, 
az Apple jelenlegi igazgatója, aki 
átvette az almás vállalat vezetését 
az után az űr után, amit Steve Jobs 
hagyott. Elon Musk a tőle megszo-
kott módon reagált Koguan tweet-
jére, néhány órával később 
megszabadult 3,7 milliárdnyi rész-
vénytől. Ezzel leverte a részvények 
árát, amit egészen biztosan megér-

zett az indonéz üzletember pénztár-
cája is. 

Ezzel egy időben – szintén a tőle 
megszokott módon – szavazást in-
dított, amelynek ebben az esetben 
a saját sorsa volt a tétje. Azt kér-
dezte meg – igencsak stílusosan – 
a Twitteren, hogy maradjon-e a kö-
zösségi médiás oldal vezérigazga-
tói székében. Ezt a kérdést 
nemcsak olyan tessék-lássék 
módon tette fel, hanem következ-
ményekkel járó bizalmi voksolás-
ként, amelyre 17,5 millió profil 

adott választ 12 óra leforgása alatt. 
Ezen szavazás értelmében a válasz- 
adók 57,5%-a Elon Musk távozása 
mellett döntött, vagyis azt tanácsol-
ták neki, hogy hagyja ott a Twitter 
vezetői székét. Ezzel a lépéssel 
Elon Musk továbbra is a népszerű 
közösségi oldal tulajdonosa ma-
radna, azonban már nem ő irányí-
taná, legalábbis nem hivatalosan. 
Kérdéses, hogy a szavazás után le-
mond-e Elon Musk a Twitter CEO-
pozícióról, vagy továbbra is 
megmarad a vállalat élén. 

Sorra tűnnek el az egyes autók 
sportváltozatai. Az okot nem kell 
sokat keresni, egyre jobban szigo-
rodnak a károsanyag-kibocsátási 
normák. Ezek mellett is lehetne 
gyártani sportos típusokat, azonban 
jóval többet kellene értük elkérni, 
ami már nem biztos, hogy tetszene a 
vásárlóknak. Így szép sorban az ösz-
szes gyártó elkezdte kivezetni ezeket 

a típusokat. Egészen egyszerűen 
azért, mert nem adta ki a matek, nem 
érte meg gyártani őket. A Peugeot 
például néhány évvel korábban leál-
lította a GTI-k gyártását, és a Rena-
ult is ugyanezt teszi az idén az 
RS-sel. De a Ford is leállítja mind a 
Fiesta, mind a Focus gyártását, és e 
modellek búcsújával az ST típusok 
jelentős része is eltűnik. Továbbá 

úgy látszik, hogy a Hyundai i30N 
sem kap utódot. A kínálat tehát egyre 
inkább szűkül a gyorsabb és agresz-
szívebb ferde hátúak piacán. Szeren-
csére még mindig nincs minden 
veszve, a Volkswagen ugyanis az év 
végén bejelentette, hogy ragaszkodik 
a GTI modelljeihez, illetve a Honda 
is beszélt arról, hogy nem szeretné 
elengedni a Type R típusokat. 

A brit Autocarnak adott interjújá-
ban Hideki Kakinuma, a Honda fő-
mérnöke azt mondta, hogy a Honda 
nem létezhet a Type R típusok nél-
kül. Ezt követően hozzátette, hogy 
a japán autógyártó hisz abban, hogy 
a vezetési élmény továbbra is kulcs-
fontosságú része marad a mobilitás-
nak. Azonban azt is belátta, hogy a 
karbonsemlegesség és a szigorodó 
kibocsátási normák miatt egyre ne-
hezebben lehet a Type R-ekhez ha-
sonló sportmodellekben gondol- 
kodni. Azonban a Honda úgy tekint 
ezekre a nehezítésekre, mint új ki-
hívásokra, amelyeket meg kell ol-
dani annak érdekében, hogy 
továbbra is tudják biztosítani az 
ügyfeleik számára a vezetés örö-
mét. Ebből az elvből kiindulva a  
főmérnök azt mondta a brit  
magazinnak, hogy a vállalat to-
vábbra is elkötelezett amellett, hogy 
további Type R-eket szállítson. Ér-
dekes módon – vagy talán véletle-
nül – azt is megemlítette, hogy még 
lehet elég idő egy nagy teljesítmé-
nyű belső égésű motorral szerelt au-
tóra, bár nem fűz hozzá nagy 
reményeket. Ennek fényében min-
den bizonnyal elektromos meghaj-
tásúak lesznek a jövő Type R 
Hondái. 

Hideki Kakinuma szerint a kar-
bonsemlegesség továbbra is elér-
hető egy belső égésű motorral 

szerelt autóval. Ezzel a kijelenté- 
sével alighanem a szintetikus üzem-
anyagokra gondolt, bár hozzá kell 
tenni, hogy az évtized második fe-
lében várható Euro 7-es előírások 
miatt a hagyományos hajtású autók 
jövője nem lesz túl biztató, még az 
enyhítések és a szintetikus üzem-
anyagok ellensúlyában sem. A ha-
gyományos autóknál pedig még 
nehezebb helyzetben lesznek a 
sportosabb típusok. 

A főmérnök az interjúban konk-
rétan kitért arra is, hogy a Type R 
jelölés nem feltétlenül utal egy tisz-
tán benzines autóra, a jelvényt a jö-
vőben megkaphatja egy hibrid vagy 
akár egy elektromos típus is. Nem 
a hajtás a lényeg, hanem az, hogy 
az autó szórakoztató legyen, a tulaj-
donosa számára élmény legyen vele 
a közlekedés.  

Érdemes visszagondolni arra is, 
hogy 2022 elején a Honda Motor 
Europe műszaki tanácsadója, Ko 
Yamamoto nem zárta ki a Civic 
Type R konnektorról tölthető hibrid 
változatát, amely a nemrégiben be-
mutatott alapmodellből indulhatna 
ki. Nyilván kérdéses, hogy a felme-
rülő többletsúlyt hogyan oldanák 
meg olyan formában, hogy az ne 
befolyásolja a vezetési élményt, hi-
szen egy hibrid akkumulátor és az 
elektromotor nem olyan könnyű 
szerkezet.

Amikor az autós biztonság kérdéséről beszélünk, akkor sokaknak a Volvo jut 
eszébe, nem is alaptalanul, hiszen a világ egyik legbiztonságosabb márkájának tart-
ják. Azonban vannak más gyártók is, amelyek képesek időről időre bebizonyítani 
azt, hogy ők is tudnak kimondottan biztonságos autót gyártani. Ilyen a Rivian is, 
egy új gyártó, az első modelljének első példányai csak most fognak legurulni a gyár-
tósorról. 

Az amerikai Insurance Institute for Highway Safety elvégezte a Rivian R1T tö-
réstesztjét, és a legmagasabb díjat adta az elektromos pickupnak. Továbbá a Rivian 
megkapta a Top Safety Pick+ díjat is, amit elérni önmagában is egy komoly fela- 
dat. 

Az új modelleknek szigorú paramétereknek kell megfelelniük ahhoz, hogy el-
nyerjék az imént említett csúcsminősítést, ami messze túlmutat az utasok egyszerű 
védelmén. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy egy teljesen új márkáról van szó, 
akkor kimondottan nagy dicséretet érdemel a Rivian R1T. Továbbá borítékolható, 
hogy a gyártó első SUV-je, az R1S is ugyanezeket az eredményeket fogja hozni, 
ugyanis felépítésében alig van különbség a pickup és az SUV között. 

Bajban lehet Elon Musk 

Type R nélkül nincs Honda 

A Rivian pickupja  
a legbiztonságosabb
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Január elsejétől fél évre Svéd-
ország vette át az Európai 
Unió Tanácsának soros elnök-
ségét Csehországtól. Prioritá-
sai között az európai és 
globális biztonság szavato-
lása, az uniós versenyképes-
ség megőrzése, a zöldátállás 
és a zöldenergia használatá-
nak előmozdítása, valamint a 
demokratikus értékek és a 
jogállamiság védelme szere-
pel. 

A január 1-től június 30-ig tartó 
svéd elnökség programját nagymér-
tékben határozza meg az orosz–
ukrán háború, a konfliktus okozta 
infláció és energiaválság. 

„Svédország egy olyan időszak-
ban veszi át az EU Tanácsának el-
nökségét, amikor az Európai Unió 
példátlan kihívásokkal néz szembe. 
Prioritásaink alapja egy zöldebb, 
biztonságosabb és szabadabb Eu-
rópa megteremtése” – fogalmazott 
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök 
december 14-én a svéd parlament 
előtt tartott, az elnökség feladatait 
ismertető beszédében. 

A svéd tanácsi elnökség a követ-
kező hat hónapban erősíteni akarja 
az uniós egységet, és közös állás-
pontot szeretne kialakítani az euró-
pai biztonság- és védelempolitika 
megteremtése terén. Erősíteni sze-
retné a transzatlanti kapcsolatokat, 
valamint a megbízható partnerekkel 
közösen fellépni a határokon át-
nyúló szervezett bűnözés ellen. 

Svédország prioritásként kezelné 
az Ukrajnának szánt gazdasági és 
katonai támogatás folytatását, vala-
mint a háborúban álló ország EU 
felé vezető útjának egyengetését. 
Stockholm szerint Kijevet támo-
gatni kell katonailag és pénzügyi-
leg, segíteni az ukrán menekülteket, 
valamint finanszírozni Ukrajna új-
jáépítését. 

A svéd elnökség az infláció, a 
gazdasági recesszió és az elszaba-
dult energiaárak kezelésének élére 
akar állni, miközben foglalkozna a 
hosszú távú energiapiaci reformok 
megvalósításával. Elő kívánja moz-
dítani a leválást az orosz energiáról, 
valamint figyelmet kíván fordítani 
a gazdasági növekedés ösztönzé-

sére irányuló erőfeszítésekre. A 
svéd programban szerepel az EU 
azon vállalásának előmozdítása, 
amely szerint az unió 2030-ig 55 
százalékkal csökkentené a káros-
anyag-kibocsátását, 2035-ig pedig 
kivezetné a fosszilis energiával üze-
melő autókat. 

„Működésbe hozzuk az Irány az 
55 százalék elnevezésű klíma- és 
energiacsomag intézkedéseit, és fel-
gyorsítjuk az energetikai átállást” – 
olvasható az elnökségi prioritások 
között. Stockholm emellett hatéko-
nyabbá kívánja tenni az Európai 
Unió élelmiszerpiacát érdemben 
befolyásoló döntéshozatalt, vala-
mint előmozdítani az élelmiszerpi-
acok globális stabilizálását. 

Az Európai Unió Tanácsának el-
nöksége alatt Svédország mintegy 
150 ülésen fog elnökölni. A Svéd-
országban tartott találkozókat az or-
szág különböző helyszínein tartják 
majd, az északi Kirunától a déli 
Malmőig. Az ülések helyszíneit a 
legtöbb esetben az egyes találkozók 
témájához, a vidékfejlesztéstől az 
erdőgazdálkodáson, a halászaton, a 

kutatáson át a vámügyekig és az űr-
kutatásig terjedő kérdéskörükhöz 
kapcsolódóan választották ki – tájé-
koztatott a svéd kormány. 

Svédország 1995. január 1-jén 
csatlakozott az Európai Unióhoz. 
Tagságának kezdete óta harmadszor 
tölti be az EU Tanácsának soros el-
nöki tisztét, ezt megelőzően 2001-
ben és 2009-ben jutott rá ez a 
feladat. 

Az ország 2001. március 25. óta 
tagja a schengeni térségnek. Nem-
zeti valutát használ, de elkötelezte 
magát amellett, hogy a szükséges 
feltételek teljesítése után bevezeti 
az eurót. 

Az Európai Unió Tanácsának el-
nökségét a 27 tagállam nemzeti 
kormányai látják el, amelyek hatha-
vonta, minden év január 1-jén és jú-
lius 1-jén váltják egymást. Az 
elnökség felel a tanácsban végzett 
jogalkotási munka előmozdításáért. 
Biztosítania kell az unió program-
jának folytonosságát, a jogalkotási 
folyamatok szabályszerűségét, va-
lamint a tagállamok közötti együtt-
működést. 

A mindenkori elnökség munka-
programján három tagállam (elnök-
ségi trió) osztozik egy 18 hónapos 
periódust felölelő időszak alatt. 
Svédország az őt megelőző Csehor-
szággal és Franciaországgal alkotja 
az elnökségi triót.  

Az elnökség egyrészt részletesen 
meghatározza azon célokat, ame-
lyeket hivatali ideje alatt el szeretne 
érni, másrészt – a trió két másik tag-
jával együtt – olyan hosszabb távú 
célokat is kitűz, amelyek nem való-
sulhatnak meg mindössze hat hóna-
pon belül. 

A francia–cseh–svéd trió prio- 
ritásai között szerepel egyebek mel-
lett az emberi jogok és az alap- 
vető értékek, köztük a demok- 
rácia, jogállamiság, nemek közötti 
egyenlőség védelme és tiszte- 
letben tartása, a schengeni térség, 
valamint a közös uniós mene- 
kültügyi és migrációs politika  
megerősítése, a zöldnövekedés,  
a digitális szuverenitás megerősí- 
tésén alapuló új európai növeke- 
dési és beruházási modell előmoz-
dítása. (MTI) 

Januártól Svédország vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét 

Frissen nyilvánosságra hozott brit le-
véltári dokumentumok tanúsága sze-
rint Vlagyimir Putyin orosz elnök két 
évtizeddel ezelőtt Nagy-Britanniába 
orosz földgázt szállító vezetékrend-
szer megépítését ajánlotta fel Lon-
donnak. 

A pénteken ismertetett archív iratokból ki-
tűnik az is, hogy London kilenc hónappal a 
2001. szeptember 11-i amerikai merénylet-
sorozat előtt támogatta volna egy olyan ka-
tonai akció végrehajtását, amely  Oszama 
bin Laden, az al-Kaida terrorhálózat veze-
tője, a csaknem háromezer ember életét ki-
oltó terrortámadás kitervelője megölését 
célozta. 

A brit nemzeti levéltár minden év végén 
hagyományosan betekintést enged 25-30 
évvel korábbi archív kormányzati iratokba. 

A most nyilvánosságra hozott dokumen-
tumokból kitűnik, hogy Tony Blair akkori 
miniszterelnök – aki a jelenlegi legnagyobb 
brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetőjeként 
1997 és 2007 között állt a brit kormány élén 
– 2001-ben azt javasolta a nyugati szövetsé-
geseknek, hogy próbálják rávenni Putyint a 
nyugati értékrendszer oroszországi megho-
nosítására. 

Blair 2001 elején Dick Cheney amerikai 
alelnököt is arról győzködte, hogy az orosz 
államfőnek „helyet kellene biztosítani a glo-
bális nagypolitika asztalánál”. A brit kor-
mányfő szerint ugyanis ezzel arra lehetne 
biztatni Putyint, hogy vegye át a Nyugat 
hozzáállását és gazdasági modelljét. 

Blair a titkosítás alól pénteken feloldott 
iratok tanúsága szerint az amerikai alelnök-
kel tartott megbeszélésen azt mondta, hogy 
Vlagyimir Putyin „orosz hazafi”, akit „érzé-
kenyen érintett”, hogy Oroszország „elvesz-
tette a világ megbecsülését”. 

A brit miniszterelnök kifejtette azt a véle-
ményét is, hogy az orosz elnök világfelfo-
gása hasonlatos ahhoz, ahogy Charles de 
Gaulle néhai francia elnök látta a világot. 

Az archív dokumentumok szerint Putyin 
londoni hivatalos látogatásán kifejtette Tony 
Blairnek, hogy nem akarja lassítani a NATO-
bővítés folyamatát. 

A korabeli brit kormányzati feljegyzések 
ugyanakkor kiemelik, hogy már akkor sem 
ez volt Oroszország egyértelmű álláspontja. 
A dokumentumok hangsúlyozzák, hogy az 
akkori orosz védelmi miniszter, Igor Szerge-
jev a NATO-országok védelmi miniszterei-
vel tartott tárgyalásain rendre úgy 
fogalmazott: „komoly politikai hiba lenne” 
az atlanti szövetség bővítése, és ha ez bekö-
vetkezik, Oroszország „megteszi a megfe-
lelő lépéseket”. 

Putyin mindazonáltal baráti szavakkal mél-
tatta Oroszország és Nagy-Britannia szoros 
kapcsolatait a Blairrel 2002-ben Moszkvában 

tartott kétoldalú tárgyaláson, és felajánlotta 
egy olyan vezetékrendszer kiépítését, amely 
a Balti-tengeren keresztül Nagy-Britanniába 
szállított volna orosz földgázt. 

Az orosz államfő a megbeszélésről ké-
szült feljegyzés szerint azzal érvelt, hogy a 
vezeték évtizedekre biztosítaná Nagy-Bri-
tannia stabil földgázellátását. 

A Putyin által előterjesztett javaslat meg-
valósítása azonban hivatalosan soha nem ke-
rült napirendre. 

A pénteken ismertetett archív brit kor-
mányzati dokumentumokból kitűnik az is, 
hogy London 2001 elején – az al-Kaida által 
szervezett amerikai merényletsorozat előtt 
kilenc hónappal – támogatott volna egy 
olyan amerikai légi támadást, amelynek 
célja Oszama bin Laden, a terrorhálózat ve-
zetőjánek megölése lett volna. 

Ez a brit kormányzati álláspont abból a 
feljegyzésből derül ki, amelyet John Sawers, 
Tony Blair külpolitikai főtanácsadója, a brit 
külső hírszerzés (MI6) későbbi főnöke vetett 
papírra még George W. Bush frissen megvá-
lasztott amerikai elnök 2001. január 20-i be-
iktatása előtt. Sawers ugyanakkor fontosnak 
tartotta, hogy London kapjon „valamelyes 
előzetes értesítést”, és azt is, hogy a brit kor-
mánynak legyen befolyása az esetleges 
akció időzítésére. 

Bin Laden akkor már az amerikai szövet-
ségi nyomozóiroda (FBI) nemzetközi körö-
zési listájának felső tízes mezőnyében volt, 
miután őt gyanúsították az Egyesült Álla-
mok több kelet-afrikai nagykövetsége ellen 
1998-ban végrehajtott, összehangolt terror-
támadások kitervelésével. 

Az al-Kaida vezetőjét végül 2011-ben, pa-
kisztáni búvóhelyén ölték meg az amerikai 
haditengerészet kommandósai. 

A pénteken ismertetett archív dokumen-
tumok egyike szerint Tony Blair 1997 júliu-
sában, Diana hercegnő halála előtt egy 
hónappal olyan feljegyzést kapott, amely 
gyakorlatilag kizárta Károly akkori trónörö-
kös és ifjúkori kedvese, Camilla Parker-
Bowles – a későbbi Kamilla cornwalli 
hercegnő – házasságát. 

Károly a Dianával kötött házassága alatt 
is fenntartotta bensőséges viszonyát Kamil-
lával, ám a Blairhez személyi titkára által in-
tézett feljegyzés szerint „nem valószínű”, 
hogy a walesi herceg és barátnője összehá-
zasodjon, mivel ennek mindenféle kínos kö-
vetkezménye lenne. 

Károly és Kamilla végül 2005-ben házas-
ságot kötött. A volt trónörökös édesanyja, II. 
Erzsébet királynő szeptemberi halála óta III. 
Károly néven az Egyesült Királyság uralko-
dója, felesége pedig a „Queen Consort”, va-
gyis az uralkodó királynői rangú hitvese 
címet viseli, és ugyanúgy felségnek kell szó-
lítani, mint a királyt. (MTI) 

Ötven éve, 1973. január 1-jén csat-
lakozott az Egyesült Királyság „Euró-
pához”, vagyis a mai Európai Unió 
akkori elődszervezetéhez, az Európai 
Közösséghez (EK). A brit uniós tag-
ság azonban csaknem három éve, 
2020. január 31-én megszűnt, mi-
után a négy évvel korábban megren-
dezett népszavazáson a résztvevők 
szűk, 51,87 százalékos többsége a 
kilépésre voksolt. 

Az Egyesült Királyság 47 évet és egy hó-
napot töltött a kilépés pillanatáig az Európai 
Közösség, illetve az Európai Unió tagorszá-
gaként. 

Az Európai Unió és elődszervezetei tör-
ténetében a brit tagság megszűnéséig nem 
volt példa teljes jogú tagország távozására. 

Az Egyesült Királyságot a második vi-
lágháború utáni időszak egyik meghatározó 
konzervatív párti brit politikusa, a 2005-ben 
elhunyt Edward „Ted” Heath egykori mi-
niszterelnök vezette be az Európai Közös-
ségbe. 

Heath az Oxfordi Egyetem elvégzése 
után európai körútra indult, személyes ta-
núja volt egyebek mellett a spanyol polgár-
háborúnak, a nácik nürnbergi parádéjának, 
és – több akkori konzervatív politikustársá-
val ellentétben – élesen ellenezte az appea-
sement politikáját, vagyis a kiegyezést 
Hitlerrel. 

A háború után – éppen a második világ-
háború előtti és alatti benyomásainak hatá-
sára – Heath az európai integráció elszánt 
híve lett, és már 1960-ban ő lett a felelőse a 
brit közöspiaci csatlakozási tárgyalások 
korai – Charles de Gaulle francia elnök el-
lenállásán akkor még rendre elbukó – for-
dulóinak. 

A végül 1972-ben aláírt, 1973. január  
1-jén életbe lépett brit csatlakozási egyez-
ményt az 1975-ben, Harold Wilson munkás-
párti kormányának kezdeményezésére 
megtartott utólagos népszavazás megerősí-
tette; a brit választók akkor több mint két-
harmados többséggel mondtak igent a 
bennmaradásra. 

Az Egyesült Királyság azonban – ahogy 
Theresa May volt miniszterelnök négy év-
tizeddel később megjegyezte – mindig is 
csak „fél szívvel” volt tagja az európai in-
tegrációnak: önszántából kimaradt például 
az unió legsarkalatosabb integrációs intéz-
ményeiből, főleg az euróövezetből és a 
belső határellenőrzést eltörlő Schengen-
egyezményből. A viszony azonban London 
és Brüsszel között különösen azután élező-
dött ki, hogy David Cameron akkori kon-
zervatív párti brit miniszterelnök 2012-ben 
megvétózta az uniós pénzügyi fegyelem szi-
gorítására kidolgozott szabályozási csomag 
EU-szintű intézményesítését. 

Cameron – bár hivatalosan a brit  
EU-tagság fenntartását pártolta – folyama-
tosan azt hangoztatta, hogy „haza kell tele-
píteni Brüsszelből” az uniónak átadott,  
de a brit kormány megítélése szerint tagál-
lami hatáskörbe tartozó szuverenitási jog-
köröket. 

A Konzervatív Párt mélyen EU-szkepti-
kus jobbszárnya azonban ennyivel akkor 
már nem érte be, és nem sokkal a párt  
2010-ben aratott választási győzelme  
után követelni kezdte egy olyan – a brit po-
litikai zsargonban „in or out” (maradni  
vagy kilépni) néven emlegetett – referen-
dum kiírását, amely egyértelműen azt  
a kérdést teszi fel, hogy a brit választók az 
EU-n belül vagy kívül szeretnék-e látni ha-
zájukat. 

Cameron – aki eleinte ellenezte egy ilyen 
népszavazás kiírását – 2013 januárjáig tu-
dott ellenállni ennek a nyomásnak. Akkor 
viszont bejelentette, hogy a brit választók-
nak 2017 végéig lehetőségük lesz referen-
dumon dönteni hazájuk EU-tagságának 
jövőjéről, de addig a brit kormány megpró-
bálja újratárgyalni az unióhoz fűződő vi-
szonyrendszert. 

Az újratárgyalási folyamat végén Came-
ron deklarálta, hogy a tárgyalások sikerrel 
zárultak, az Egyesült Királyság „egyedi stá-
tust” vívott ki magának az EU-n belül, és ő 
ennek alapján azt javasolta a választóknak, 
hogy a népszavazáson a további brit EU-
tagságra voksoljanak. 

Az ezzel ellentétes eredménnyel végző-
dött 2016-os népszavazás másnapján Came-
ron bejelentette távozását a kormányfői 
tisztségből, majd képviselői mandátumát is 
visszaadta, végleg kiszállva a brit nagypo-
litikából. 

Utódja, Theresa May – a Cameron-kor-
mány volt belügyminisztere – a „kemény 
Brexit” stratégiáját hirdette meg. Ennek lé-
nyege az volt, hogy az Egyesült Királyság-
nak az EU egységes belső piacáról és 
vámuniójából is ki kell lépnie, mivel nem 
kívánja teljesíteni azokat a feltételeket – 
mindenekelőtt a külföldi EU-munkavállalók 
szabad letelepedésének kötelmét –, amelyek 
ezekhez az integrációs szerveződésekhez el-
választhatatlanul kötődnek. 

Jóllehet a Brexit-folyamatba Theresa 
May is belebukott, miután a kilépés feltétel-
rendszeréről az EU-val általa elért megálla-
podást a londoni alsóház háromszor is 
leszavazta, az ő kemény Brexit-stratégiája 
túlélte kormányfői pályafutását: az Egyesült 
Királyság 2020 óta nemcsak az Európai 
Uniónak, hanem az EU vámunójának és 
egységes belső piacának sem tagja, és így 
nem érvényesíti az emberek, a tőke, a szol-
gáltatások és az áruk szabad mozgásának 
négy uniós szabadságjogát. (MTI)

Putyin húsz éve gázvezeték megépítését 
ajánlotta fel Nagy-Britanniának 

Ötven éve csatlakozott az Egyesült  
Királyság az EU elődszervezetéhez 

1 0 NÉPÚJSÁG __________________________________________________  KÜLFÖLD  _______________________________________________ 2023. január 4., szerda 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-
935. (18308) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cse-
répből vagy lemezből, hidroizolációt, 
meszelést és bármilyen javítást. Tel. 
0745-680-818, Csaba. (18317-I) 

ELVESZETT 

ELVESZTETTEM az A-0945-ös számú 
európai mozgássérült-parkolókártyám. 
Kérem a megtalálót, hogy adja le a 
Dózsa György út 9. szám alatti szociális 
irodán. (18320) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú és mély fájdalommal 
emlékezünk január 4-én 
CSENTERI MÁRIÁRA (szül. 
Jánosi) halálának első 
évfordulóján.  
Mosolya mindig velünk 
marad, feledni őt soha nem 
lehet. Nyugodjon békében!  
Szerettei. (p.-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
január 4-én a marosugrai 
KÁNTOR DOMOKOSRA 
halálának 15. évfordulóján.  
Emlékét őrzi három gyermeke, 
két unokája, testvére és 
családjuk. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
(18300) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  

özv. UGRON ERZSÉBET 
szül. Péter 

2023. január 1-jén, 88 éves korá-
ban elhunyt. 
Temetése január 4-én 11 órakor 
lesz a megyei kórház mögötti te-
metőben, református szertartás 
szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Gyászoló szerettei. (18310-I) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Megrendülten értesültem dr. 
SZATMÁRI MÁRIA elhunytáról. 
Érző szívű, segítőkész ember, 
és gyógyító hivatását magas 
színvonalon művelő, sokoldalú, 
igaz orvos volt. 
Nyugodjon békében, az örök 
világosság fényeskedjen neki! 
Őszintén együttérzek a 
gyászoló családdal.  

Dr. Bérczes Judit. (18311-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Egy váratlan perc alatt életed véget ért,  
mint amikor a virágot letépi a szél.  
Panaszszó nélkül, csendesen könnyeztél,  
búcsúszó nélkül közülünk elmentél. 
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen,  
drága lelked, fáradt tested nyugodjon békében. 
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, nagymamára, 
édesanyára,  

SZILÁGYI ERZSÉBETRE  
szül. Tróznai 

halálának első évfordulóján. Drága emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Szerettei: férje, Lajos, lányai és azok családja. (18302-I)

Anyukám emlékére: 
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
egy gyertya az asztalon Érted ég, 
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki soha el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.” 
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

SZILÁGYI ERZSÉBETRE 
szül. Tróznai 

halálának első évfordulóján. Sosem feledünk.  
Szerettei. (18302-I)

Londoni pénzügyi elemzők 
szerint Kína a korábban várt-
nál jóval később, csak a jövő 
évtized közepe után veheti át 
az első helyet az Egyesült Ál-
lamoktól a világ legnagyobb 
gazdaságainak ranglistáján. 

Az egyik legtekintélyesebb lon-
doni gazdasági-üzleti elemzőcég, a 
Centre for Economics and Business 
Research (CEBR) minden év végén 
összeállítja a következő másfél év-
tizedre szóló prognózisát a világ 
gazdaságainak sorrendjéről a dol-
lárban, folyó áron számolt nominá-
lis hazai össztermék (GDP) alapján. 

December végén ismertetett, 190 
országot rangsoroló éves elemzé-
sükben (CEBR World Economic 
League Table, WELT 2023) a ház 
szakértői közölték: várakozásuk 
szerint a világgazdasági szintű 
GDP-érték az idén 102 ezer milli-
árd dollár lesz – vagyis most első 
ízben átlépi a százezer milliárd dol-
lárt –, és a 15 éves előrejelzési táv-
lat végéig, 2037-ig hozzávetőleg 
ennek a kétszeresére, 206 ezer mil-

liárd dollárra emelkedik. A CEBR  
londoni elemzői kiemelték, hogy  
a legnagyobb módosításokat a  
Kínáról szóló előrejelzésekben  
kellett végrehajtani, mindenek- 
előtt a kínai kormány által alkalma-
zott „zéró Covid” politika miatt, va-
gyis azért, mert Peking akár drákói 
szigorúságú korlátozások árán is a 
koronavírus-járvány teljes vissza-
szorítására törekedett eddig. 

A cég szerint a módosításokhoz 
hozzájárultak a nyugati országok és 
Kína között kialakult feszültségek 
is. 

A CEBR azt jósolja a WELT 
2023 előrejelzésben, hogy a kínai 
hazai össztermék 2023 és 2027 kö-
zött éves átlagban 4 százalékkal, 
2028 és 2037 között 3,2 százalékkal 
növekszik. 

A ház mindezek alapján jelenleg 
azt valószínűsíti, hogy Kína 2036-
ra – vagyis a 2037-ig terjedő előre-
jelzési időszak végénél mindössze 
egy évvel korábban – lesz a világ 
legnagyobb gazdasága, a második 
helyre szorítva vissza az Egyesült 

Államokat. Ez jelentős módosítás, 
a CEBR ugyanis a tavalyi WELT-
ranglistához fűzött prognózisában 
még azzal számolt, hogy ez a váltás 
2030-ban történik meg. 

A jelentés hangsúlyozza: az ame-
rikai és a kínai gazdaság közötti 
helycserét hat évvel későbbre, 
2036-ra valószínűsítő új becslés is 
arra az alapeseti feltételezésre épül, 
hogy a Kína és Tajvan közötti fe-
szültség ügyében békés megoldás 
születik. 

A CEBR londoni elemzői hang-
súlyozták: ha Kína fegyveres táma-
dást intéz Tajvan ellen, akkor a 
nemzetközi közösség részéről vár-
ható szankciók jelentős eséllyel 
olyan mértékben hátráltatnák a 
kínai gazdaság működését, hogy 
Kína soha nem váltaná fel az Egye-
sült Államokat a világ legnagyobb 
gazdaságai alkotta ranglista első he-
lyén. 

A cég kiemeli, hogy a kínai 
GDP-érték 15 százalékát olyan or-
szágokba irányuló export adja, 
amelyek valószínűsíthetően szank-

ciókkal sújtanák Kínát a Tajvan el-
leni katonai támadás esetén. 

A WELT 2023 összeállításához 
alkalmazott alapeseti – vagyis a 
Tajvan elleni kínai offenzívával 
nem számoló – előrejelzési forgató-
könyv szerint Kína nominális hazai 
össztermékének értéke 2037-ben 
45.490 milliárd dollár, az amerikai 
gazdaság által abban az évben meg-
termelt GDP-érték 44 948 milliárd 
dollár lesz. 

A CEBR londoni elemzői megál-
lapítják, hogy az ukrajnai háború 
miatt Oroszországgal szemben ér-
vénybe léptetett nyugati szankciók 
„vegyes” hatást gyakoroltak az 
orosz gazdaságra. 

A ház szerint a megnövekedett 
energiaárakból származó orosz be-
vételek egyes esetekben felülmúlták 
a kereskedelmi forgalom visszaesé-
séből eredő jövedelmi hatásokat, és 
az orosz közfinanszírozás helyzete 
továbbra is robusztus. 

A cég azonban az idén 5 százalé-
kos, jövőre további 2,8 százalékos 
GDP-visszaeséssel, 2024-ben stag-

nálással, az utána következő évti-
zedben pedig éves átlagban 1,3 szá-
zalékos növekedéssel számol az 
orosz gazdaságban. 

Mindezt egybevetve a CEBR azt 
valószínűsíti, hogy Oroszország a 
jelenlegi 9. helyről 2037-ig a 14. 
helyre csúszik vissza a legnagyobb 
gazdaságok WELT-ranglistáján. 

Ukrajnában a CEBR az idén 35 
százalékos GDP-zuhanást jósol.  
A cég szerint Ukrajna ezzel a tava-
lyi 54. helyéről a 60. helyre csú- 
szik vissza a világgazdasági rang-
listán. 

A ház szerint ugyanakkor az 
ukrán gazdaságban a konfliktus  
érdemi megoldása nélkül is lenne 
növekedési mozgástér, tekintettel 
az alacsony összehasonlítási bá-
zisra. 

A CEBR 2023–2027 között éves 
átlagban 4,6 százalékos, az utána 
következő évtizedben 3,6 százalé-
kos növekedést vár az ukrán gazda-
ságban, és arra számít, hogy 
Ukrajna 2037-re 56. helyre emelke-
dik a WELT-ranglistán. (MTI) 

Kína várhatóan csak másfél évtized múlva előzi meg az amerikai gazdaságot 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖKI KABINET 
 
 

A romániai iskolákért program 
kivitelezése Maros megyében 
 
A romániai iskolákért program kivitelezéséért 
felelős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk 
Önöket, hogy 2022. november folyamán a ro-
mániai iskolákért program keretében biztosított 
termékek forgalmazása rendes körülmények kö-
zött zajlott. A Maros megyei közegészségügyi 
hatóság a Görgényhodáki Általános Iskolában, a 
Görgényhodáki Normál Programú Óvodában és a 
marosvásárhelyi Alexandru Ioan Cuza Általános 
Iskolában végzett ellenőrzései során a program 
lebonyolításában nem talált hiányosságot. 
 

A Maros Megyei Tanács  
sajtóirodája 

 

Hirdetés 
Mezőcsávás község magántulajdonában lévő 
földterületének koncessziójára vonatkozó  

nyilvános árverés megszervezéséről 
Mezőcsávás Község Polgármesteri Hivatala értesíti az érdek-

lődőket, hogy január 27-én 12 órától nyilvános árverést szervez a 
község magántulajdonában lévő 733.800 m2 földterületének kon-
cesszionálása érdekében, a Mezőcsávási Polgármesteri Hivatal 
székhelyén, Mezőcsávás 365. szám alatt. 

Az ingatlan neve, főbb jellemzői: a fent említett földterület a 
Maros megyei Mezőcsávás község magántulajdonában van, terü-
lete 733.800 négyzetméter, és a községhez tartozó Mezőkölpény 
falu külterületén helyezkedik el. Telekkönyvi szám CF 52288, CF 
53053, Mezőcsávás. 

Az árverésen való részvétel érdekében az érdekeltek az árverés 
részvételi dokumentációját a Mezőcsávási Polgármesteri Hivatal 
pénztáránál 100 lej ellenértékben vásárolhatják meg, vagy letölt-
hetik a Mezőcsávási Polgármesteri Hivatal honlapjáról, a 
www.ceuasudecampie.ro oldalról, az Árverések címszó alatt.

Nincs más név – újévi keresztény zenefesztivál  
2023. január 21-én első alkalommal kerül megszervezésre a Nincs más név újévi keresztény zenefesztivál 

Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagytermében, 17 órai kezdettel. 
 Az egynapos esemény központi témája a gondviselés. Az elmúlt két év tele volt veszteségekkel, megpró-

báltatásokkal, viszont fontos kihangsúlyozni azt, hogy Isten Úr minden felett, és nincs olyan nehézség, aka-
dály, amelyből ne tudna kivezetni bennünket.  

A rendezvényen fellépő zenekarok dicsőítése bátorításként szolgál mindazok számára, akik reménytelenül 
tekintenek a kilátástalan jövő felé, valamint arra buzdít, hogy legyünk körültekintőbbek, segítsünk ott és 
akkor, amikor lehetőségünk adódik.  

Fellépnek: A szászrégeni Sófár, a székelyudvarhelyi Fundamentum, a marosvásárhelyi Reménység, a ma-
gyarországi PZM – Pünkösdi Zenei Misszió.  

Igét hirdet Lukács Vilmos István református lelkipásztor. 
A belépés díjtalan. 
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A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb  alakja, a költő, forradalmár, nemzeti hős  
Petőfi Sándor 1823-ban született, azaz pontosan 200 éve, ezért ebben az évben rá emlékezünk.  

A János vitéz a  gyerekek és felnőttek egyik legkedvesebb olvasmánya.  
Éljük át együtt e mű izgalmait a Maros Művészegyüttes előadásán keresztül  

január 10-én 19 órai kezdettel! 
Helyek foglalhatók a 0757-059 594-es telefonszámon. 


