
Mezőpanit határában Deák Gergely családi vállalkozása négy 
fóliasátorban termel dísznövényeket. A fiatal kertész idén 
újabb sátrat állít fel, hogy nagyobb mennyiségben és válto-
zatosabb virágkínálattal tegyen eleget a piac elvárásainak. A 
vállalkozás nemcsak azért dicséretes, mert egy fiatal család 
megélhetését biztosítja, hanem azért is, mert sokakkal ellen-
tétben – akik külföldön keresik a boldogulást –, szülőfalujuk-
hoz ragaszkodva, azt a földparcellát hasznosítják, amit a 
felmenőktől örököltek.  

A fiatalember a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Maros-
vásárhelyi Karának kertészmérnöki szakán végzett, tanulmányai során 
egy marosszentannai kertészetben gyakorlatozott. Mint ismeretes, e te-
lepülést Udvarfalvával együtt a Maros megyei dísznövénykertészet „fel-
legvárának” tartják. Nem csoda, hogy a fiatalember az itt szerzett 
tapasztalatok alapján jövőt, potenciált, megélhetési lehetőséget látott a 
dísznövénytermesztésben. Belevágott, és négy év elteltével állítja: sok 
munkával a virág meghálálja a szakszerű gondozást.  

Árnyék a múltból 
Holnap lesz kereken nyolcvan éve annak, hogy véget ért a világ-

történelem legvéresebb, legértelmetlenebb és mégis döntő jelentő-
ségű, leghosszabb ideig tartó, folyamatos csatája: 1943. február 
másodikán Friedrich Paulus tábornagy, a 6. német hadsereg pa-
rancsnoka, frissen kinevezett marsall megadta magát Sztálingrád 
romjai között a Vörös Hadseregnek, és ezzel a lépésével 91.000 ka-
tonájának (hadereje töredékének) életét mentette meg. A szovjet Urá-
nusz, majd Kis Uránusz tervek szerint megvalósuló ellentámadást 
és a város körülzárását követően már nyilvánvalóan értelmetlen, 
Sztálingrád feladását mégis megtiltó, presztízskérdésből fakadó hit-
leri parancsot Paulus és katonái mindaddig nem tagadták meg, még 
akkor sem, amikor nyilvánvalóvá vált számukra, hogy ez a pusztu-
lásukhoz vezet. A marsall az utolsó pillanatban adta meg magát, a 
német legfelső hadvezetésnek a saját katonái értelmetlen halála el-
leni tiltakozásul.  

A sztálingrádit a világ legnagyobb folyamatos csatájának nevezik, 
és nem véletlenül. Ami ott történt, annyira elborzasztó, hogy a kor-
társak közül is kevesen hitték el. A 199 napig tartó, egy percig sem 
lankadó, folyamatos közelharcba torkolló ütközet 1942. augusztus 
21-én a város ostromával indult. Sztálingrád ugyan iparváros volt, 
stratégiai jelentősége elsősorban mégis abban állt, hogy elfoglalá-
sával biztosítani lehetett volna a kaukázusi olajmezőket megszerezni 
kívánó (ez volt a fő cél) német csapatok bal szárnyát.  

(Folytatás a 4. oldalon)Mezey Sarolta

(Folytatás a 3. oldalon)
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Növekvő igények 
és költségek 
Múlt héten Jedd község helyi tanácsa 
elfogadta az idei költségvetést. Idén is 
nagy odafigyeléssel osztanak be min-
den lejt, szem előtt tartva a legége-
tőbb gondok megoldását; nagyon 
gazdaságosan bánnak a kötelező mű-
ködési költségekkel, hogy új fejleszté-
seket, munkálatokat is tudjanak 
finanszírozni. 

____________4. 
Változások 
az adózásban 
A jelenlegi adórendszerről és adójog-
szabályokról szervezett kerekasztal-
beszélgetést az RMDSZ Maros 
megyei szervezete és Kolcsár Károly 
parlementi képviselő. Az eseményen 
több mint 80 vállalkozás és könyvelő 
vett részt. 

____________6. 
Vezetés 
csúszós utakon  
Tekintettel arra, hogy a téli idény köze-
pén járunk, és az első havazások 
máris okoztak fennakadásokat, a 
rendőrség a közlekedés minden részt-
vevőjét, a járművezetőket és a gyalo-
gosokat is maximális óvatosságra inti. 

____________8. 
Konferencia  
a közös cselekvésről  
A találkozón ismertették a főosztály 
által kidolgozott Agenda 2030 orszá-
gos fenntartható fejlődési stratégiát, il-
letve azt az országos cselekvési 
tervet, amelynek során a Fenntartható 
Fejlődés Főosztály igyekszik megszó-
lítani, bevonni a stratégia kivitelezé-
sébe a közintézmények, az akadémiai 
szféra, a nemzeti kutató-fejlesztő inté-
zetek, az üzleti szféra, az ifjúsági szer-
vezetek, a civil társadalom képviselőit. 

____________10.

Télen sincs megállás a virágkertészetben 

Dísznövények a fóliasátor melegében  

Kaáli Nagy Botond  

 Fotó: Nagy Tibor 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



Jelentkezőket várnak  
a Petőfi-szavalóversenyre  

Az Erdélyi Rákóczi Szövetségek Szervezete és a Ma-
rosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal támogatásával a 
Szász Adalbert Sportlíceum szavalóversenyt szervez 
Petőfi Sándor emlékére a Maros megyei vokacionális  
és szakközépiskolák számára. A diákok egy-egy sza-
badon választott Petőfi-verssel jelentkezhetnek a meg-
mérettetésre. Iskolánként legfeljebb öt tanuló nevezhet 
be. Jelentkezni március 3-ig lehet a 
fabian_olga@yahoo.com e-mail-címen és/vagy a 0747-
405-731-es, valamint a 0751-235-214-es telefonszámo-

kon. A rendezvény március 10-én 11 órától lesz a ma-
rosszentgyörgyi Máriaffi-kastélyban, ahol házigazdák-
ként Szász Bálint régész, Csorba Árpád István 
történész a kastélytörténetét is ismertetik majd a részt-
vevőkkel. 

A Bibliáról másként  
Ma 18 órától a Studium Hubban Röhrig Géza színmű-
vész A kossá lett bárány, avagy miért jött le Ábrahám a 
hegyről? címmel tart felolvasást és magyarázatot a Bib-
liából haszid mesterek tanításai alapján. Két történet 
hangzik el a Genezis traumatörténetei közül: a megkö-
tözött Izsáké és az eladott Józsefé. Az előadás ingye-
nes, a szervezők adományokat fogadnak el, amelyet a 
Dorcas Gyermekotthonnak ajánlanak fel.  

 

IDŐJÁRÁS 
Havazás várható 
Hőmérséklet: 

max.  2 0C 
min.  -2 0C

Ma IGNÁC és VIRGÍNIA,  
holnap KAROLINA és AIDA 
napja. 
KAROLINA: a Karola tovább-
képzése. 
AIDA: női név, Giuseppe Verdi 
azonos című operája főszereplőjé-
nek a neve.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. január 31.

1 EUR 4,9221
1 USD 4,5466

100 HUF 1,2639
1 g ARANY 278,5779

1., szerda 
A Nap kel  

7 óra 47 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 26 perckor.  
Az év 32. napja,  

hátravan 333 nap.

Forrás: rmdsz.ro

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.

„341 hulladékudvar építését hagytuk jóvá országszerte, 
amelyek közel fele Erdélyben épülhet meg. A minisztérium 
hamarosan befejezi az összes beérkezett pályázat elbírálá-
sát, és fél éven belül elkezdődhet az építésük. Hargita, 
Bihar, Maros és Arad megyei magyar településeken is 
olyan korszerű hulladékudvarokat építünk, ahová a lakos-
ság szelektíven adhatja le azt a hulladékot, amit nem szállít 
el a házaktól a szolgáltató” – közölte Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. 

A környezetvédelmi minisztérium 442 pályázatot bírált 
el a hulladékudvarok építésére kiírt pályázat keretében. 
Összesen 341 hulladékudvar építését hagyták jóvá, amely-
ből 62-re már december folyamán megkötötték a szerző-
déseket, további 279 létesítményre pedig jelenleg is zajlik 
a szerződések aláírása az önkormányzatokkal. 

Az erdélyi megyék közül Bihar és Arad megyében 17-
17 hulladékudvar építését hagyták már jóvá. Nagyiratos és 
Bihar községekkel már megkötötték a szerződéseket, de a 
többi között Érkörtvélyesen, Verdesábrányban, Szentjob-
bon, Tótiban, Alsólugason és Paptamásiban is épülhet hul-
ladékudvar. Hargita megyében 13 településen: 
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Madéfalván, Csík-

karcfalván, Csíkszentkirályon, Csíkszentgyörgyön, Csík-
szenttamáson, Csíkdánfalván, Zetelakán, Csíkszentsimon-
ban, Csíkcsicsóban és Tusnádfürdőn hagyták jóvá eddig a 
hulladékudvar építését. Maros megyében 12 hulladékudvar 
épülhet, az eddig aláírt szerződések mellett Küküllőszép-
lak, Nyárádremete és Nagyernye beruházása is zöld utat 
kapott. 

A szaktárca még további 114 hulladékudvaros pályáza-
tot fog elbírálni a következő hetekben, közölte Fülöp Ló-
ránd, a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti 
Minisztérium helyreállítási alapért felelős államtitkára. 
„Jelenleg a jóváhagyott beruházások szerződéskötése zaj-
lik, amely elektronikus úton történik az önkormányzatok-
kal. Ezzel párhuzamosan február közepéig a fennmaradó 
pályázatokat is kiértékeljük. Az önkormányzatok számára 
biztosítjuk a hulladékudvarok típustervét is, amellyel se-
gítünk, hogy minél hamarabb megépülhessen a szelektív 
hulladékgyűjtést szolgáló infrastruktúra a településeken” 
– hangsúlyozta Fülöp Lóránd. 

A környezetvédelmi tárca a helyreállítási alapból 565 
szelektív hulladékudvar megépítését támogatja, ebből az 
első 250 már 2024 szeptemberére megépül. 

Erdélyben épülhet meg 
az eddig jóváhagyott hulladékudvarok közel fele 

Iskolai erőszakmentes nap  
Január 30. nemzetközi iskolai erőszakmentes nap. Ezt 
megelőzően a Maros megyei rendőrség bűnmegelőző osz-
tályának munkatársai a megyei tanfelügyelőséggel karöltve 
több találkozót szerveztek különböző oktatási intézmények-
ben, ahol a közbiztonságról, a zaklatás megelőzéséről be-
szélgettek a diákokkal és tanáraikkal. Hétfőn 68 iskolába 
látogattak el a rendőrök, hogy felhívják a figyelmet arra, mi 
idézheti elő azokat az iskolai konfliktusokat, amelyek folya-
matos zaklatáshoz, bűntény elkövetéséhez vezethetnek. 
Arra intették a diákokat, hogy ha ilyen eseteket tapasztal-
nak, jelentsék oktatóiknak, hogy az esetek súlyosbodása 
előtt intézkedjenek.  

ANL-lakások fiataloknak  
Január 25-én 23 fiataloknak szánt lakást adott át a fejlesz-
tési minisztérium alárendeltségében működő Országos La-
kásügynökség (ANL) Dicsőszentmártonban. A 
háromemeletes, új tömbházban négy egyszobás, 18 két-
szobás és egy háromszobás lakás van. Az RMDSZ közle-
ménye szerint a fejlesztési szaktárca 4,2 millió lej 
finanszírozást biztosított a beruházásra. Dicsőszentmárton-
ban létezik már 25 ilyen lakás, Maros megyében összesen 
1.129 fiataloknak szánt ANL-lakás épült: 355 Marosvásár-
helyen, 304 Segesváron, 76 Ludason, 42 Nyárádtőn, 54 
Szászrégenben, 97 Radnóton, 20 Marosszentkirályon, 50 
Nyárádszeredában, 12 Dánoson és 40 Szovátán. 

Régi fotókat gyűjtenek 
rockkoncertekről  

A Marosvásárhelyi Rocksuli olyan régi fotókat keres, ame-
lyek az 1989 előtti rockkoncertek hangulatát adják vissza. 
Nem csak az együttesekről, hanem a nézőtérről, a szín- 
falak (backstage) mögött készített fényképekből szeretné-
nek egy kiállítást szervezni, a későbbiekben egy állandó 
rockmúzeum falát illusztrálnák velük. Aki felajánl képet, 
esetleg kölcsönadna szkennelésre, jelezze szándékát Hints 
Zoltánnak, a Marosvásárhelyi Rocksuli vezetőjének a 
0723-205-351-es telefonszámon.  

Kötelező lesz a betétdíjas rendszer  
A Környezetvédelmi, Erdő- és Vízgazdálkodási Miniszté-
rium elindította a kötelező betétdíjas rendszert, aminek 
alapján a kisboltoktól a nagyáruházakig, az ásványvízpa-
lackozóktól a vendéglátóhelyekig, minden italt (palackozott 
vizet, üdítőitalt, sört, bort, szeszes italokat) gyártó és áru-
sító vállalkozásnak kötelezően vissza kell majd váltania a 
söröspalackokat, a pillepalackokat, illetve az üvegeket. Az 
országos RetuRO internetes felületen, a www.returosgr.ro 
oldalon kötelezően regisztrálniuk kell a betétdíjas rend-
szerbe. 2023. február 28-ig kell regisztrálniuk azoknak a 
gyártóknak, importőröknek, kereskedőknek, akik 0,1 és 3 
liter közötti műanyag, üveg- vagy alumíniumcsomagolású 
italt gyártanak vagy forgalmaznak. A rendszer szerint vá-
sárláskor minden 0,1 és 3 literes műanyag, üveg- vagy alu-
míniumcsomagolású ital árába a vevők 50 banis betétdíjat 
fizetnek. Az üres palackot vissza kell vinni bármelyik boltba, 
azt kötelesek visszaváltani, minden visszaváltott palack 
után a vásárló visszakapja az 50 banis betétdíjat. A regiszt-
rációt elmulasztókat a környezetvédelmi őrség 20.000–
40.000 lejjel bírságolhatja meg.  

Hírszerkesztő: Vajda György  

Megyei hírek 
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A vállalkozók számára meghirdetett 347,5 millió 
euró összértékű digitalizációs kiírás határideje 
módosult, február 15-től várják a pályázatokat. A 
mikro-, kis- és középvállalkozások számára kidol-
gozták az ország legnagyobb digitalizációs pályá-
zatát, ahol akár 100 ezer eurós támogatást is lehet 
nyerni. 

A pályázattal kapcsolatban ismét megjelent néhány mó-
dosítás. Bővítették azon vállalkozások körét, amelyek pá-
lyázhatnak, bevezettek olyan számítási képleteket, amelyek 
egyszerűsítik a pályázatírási folyamatot, illetve pontosítá-
sokat a vállalkozások közötti pénzforgalomra vonatkozóan.  

– Az RMDSZ egyik legfontosabb célkitűzése a mikro-, 
kis- és középvállalkozások támogatása és versenyképessé-
gének növelése. Segítjük a cégeket abban, hogy hatéko-
nyabban, gyorsabban tudjanak több és jobb terméket 
előállítani – jelentette be Hegedüs Csilla államtitkár. 

A cél az, hogy a kiírással minél több cégnek megadják a 

lehetőséget a pályázásra, illetve, hogy a kiírás a lehető leg-
jobban megfeleljen a cégek üzleti tervének. Ezért módosí-
tottak a pályázási feltételeken. 

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma 
által kiírt támogatásból szoftverlicenceket, adatfelhőt, mes-
terséges intelligenciával ellátott rendszereket lehet vásá-
rolni, automatizálásra és robotizálásra, internet 
bevezetésére, weboldalak létrehozására, munkatársak kép-
zésére lehet költeni, illetve tanácsadásra/elemzésre is. 

A pályázatokat február 15. és április 18. között várják a 
proiecte.pnrr.gov.ro platformon keresztül. 

A módosított pályázati útmutató megtalálható a minisz-
térium https://mfe.gov.ro/ honlapján, vagy a 
https://mfe.gov.ro/corrigendum-nr-2-la-ghidul-specific-
pentru-apelul-de-proiecte-numarul-1-digitalizarea-imm-
urilor-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-care
-sa-sprijine-imm-urile-in-adoptarea-tehn/ linkre kattintva. 
(szer) 

Február 15-től várják a pályázatokat 
Digitalizációs kiírás vállalkozók számára 



Jelentős volt, de nem annyira, hogy a világ legna-
gyobb csatájának, a háborús borzalmak alfájának és 
ómegájának a színterévé váljon. A neve tette azzá. Hit-
ler presztízskérdést csinált abból, hogy megszerezze. 
Sztálin presztízskérdést csinált abból, hogy visszavegye. 
A két brutális diktatúra legfőbb összecsapásának hely-
színén egyik rezsim sem nézte, hogy kit és mennyit áldoz 
fel, a katona ágyútölteléknek, a civil lakosság mellékes 
veszteségnek számított. A tengelyhatalmak 850.000 
főnyi katonát és önkéntest vezényeltek a helyszínre, 
ebben benne voltak a városnak a szovjetek által történő 
körbekerítésének megakadályozását parancsba kapó 
magyar és román hadseregek is. Hitler csak Sztálin- 
grádra összpontosított, döntésének magyar vonatkozá-
sait ismerjük: a Don-kanyarban a szovjet bekerítő 
gyűrű ellen harcoló, 200 kilométernyi folyópartot védő 
2. magyar hadsereg tragédiája régóta a köztudat részét 
képezi. Vezetőik, a hasonló feladatokkal megbízott 
román és olasz hadseregek parancsnokaihoz hasonlóan, 
hiába kértek erősítést – Hitler csak Sztálingrádra gon-
dolt. Sztálin is csak Sztálingrádra gondolt. És ennek 
meg is lett az eredménye. Első körben a németek porig 
bombázták a várost, a polgári lakosságra való legtel-
jesebb tekintet nélkül. Második körben az ellentámadást 
vezénylő Vaszilij Csujkov, ismerve Paulus távolsági 
harcmodorát, azt a stratégiát dolgozta ki, hogy katonái 
minél közelebb kerüljenek az ellenséghez, hogy az ne 
használhassa nehéztüzérségét. És ebből pokoli, több 
mint öt hónapig tartó utcai harc bontakozott ki minden 
egyes házért, emeletért, lépcsőfokért. A németek által 
Rattenkriegnek, patkányháborúnak nevezett ostrom ide-
jén született a tragikomikus mondás, miszerint „a 
konyha már a miénk, de a nappaliban még harcok foly-
nak”. A németek parancskövető hűsége, a szovjetek ki-
tartása (igaz, a sajátjaikat is lőtték visszavonulás esetén) 
legendássá vált. Mindkét hadsereg megérdemli a csodá-
latot. És mindkét hadsereg több százezernyi katonája 
halt meg értelmetlenül. Elképesztő volt a veszteség: a 
németek és szövetségeseik körülbelül 850.000 főt vesz-
tettek. Közöttük 120.000 magyart és 200.000 románt, er-
délyi emberek fiait, apáit, nagyapáit. A szovjetek 
körülbelül 1.130.000-et. A civil lakosságot ért veszteség-
ről becslésünk sincs. Majdnem 200 nap, majdnem két-
millió emberélet. Tízezer halál naponta. A közlegények 
átlagos élettartama: 24 óra. A tiszteké: 72. A 91.000 el-
fogott német katonából 6000 tért haza, az utolsó 1955-
ben. Ennyibe került a két diktátor vérgőzös versengése. 

A szomszédunkban lassan egy éve háború dúl. A fen-
tebb említett offenzívát is magába foglaló háború óta 
Európában az első. A fentebb említett offenzíva miatt is 
úgy gondoltuk, hogy ilyesmire soha többé nem kerül sor. 
Úgy néz ki, semmit nem tanultak belőle azok, akik ha-
talommal bírnak mások élete fölött. Reméljük, nyolcvan 
év múlva nem ír valaki a most zajló harcokról egy ha-
sonló megemlékezést. 

Kezdődik a parlament tavaszi 
ülésszaka 

Szerdán kezdődik a képviselőház és a szenátus tavaszi 
ülésszaka. A PSD és a PNL vezetőinek korábbi beje-
lentése szerint a kormánykoalíció számára az új okta-
tási törvények és a különnyugdíjak reformjának 
elfogadása jelenti a prioritást a tavaszi parlamenti ülés-
szakban. Ezek a jogszabályok az országos helyreállí-
tási terv (PNRR) célkitűzései között is szerepelnek. A 
PNL elnöke, Nicolae Ciucă hétfőn bejelentette, hogy a 
koalíció ezen a héten dönt a tanügyi törvények elfoga-
dásának menetrendjéről. A miniszterelnök szerint a két 
jogszabályt a PNRR-ben rögzített határidők miatt leg-
később március végén, április elején el kell fogadnia a 
parlamentnek. A PSD elnöke, Marcel Ciolacu szintén 
hétfőn azt nyilatkozta, hogy a tanügyi törvények elfoga-
dása előtt további konzultációra van szükség a pénz-
ügyminiszterrel és a helyhatóságok képviselőivel az 
alkalmazásuk költségvetési vonzatáról. (Agerpres) 

Alkotmányellenes a módosított 
kataszteri törvény 

Alkotmányellenesnek nyilvánította kedden az alkot-
mánybíróság a módosított kataszteri törvényt – tudta 
meg az Agerpres a testületből származó forrásokból. 
A jogszabályt az USR és a Jobboldal Ereje parla-
menti képviselői támadták meg az alkotmánybírósá-
gon. Érvelésük szerint a törvény módosításával sérült 
a tulajdonhoz való jog Romániában. Az USR korábbi 
közleménye szerint a módosított jogszabály lehetővé 
teszi, hogy a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges, 
szomszédságot igazoló jegyzőkönyvet „bárki aláír-
hassa, aki a földet használja, akár bérlő, akár ha-
szonbérlő”, még a tulajdonos érdekeinek ellenében 
is. „Az ilyen rendelkezések súlyosan relativizálják a 
romániai tulajdonviszonyokat” – idézte a közlemény 
Silviu Dehelean képviselőt, a jogi bizottság tagját. Az 
USR szerint a kifogásolt előírás „kirívóan sérti” a ma-
gántulajdonhoz való jogra vonatkozó alkotmánycik-
kelyt. A beadvány aláírói szerint a módosított törvény 
elfogadásakor sérült a kétkamarás törvényhozás al-
kotmányos elve is, mert a jogszabály képviselőház-
ban és szenátusban megszavazott változata között 
„jelentős jogi eltérések vannak”. (Agerpres) 

Ország – világ 

Árnyék a múltból 

Több mint 26 ezerrel kevesebb 
magyart írtak össze tavaly Hargita 
megyében a 2011-es cenzushoz 
képest, mégis csaknem egy száza-
lékponttal nőtt a magyarság 
aránya Románia „legmagyarabb” 
megyéjében – derült ki a statisz-
tikai intézet keddi közleményéből, 
amelyben területi bontásban kö-
zölt ideiglenes adatokat a tavalyi 
népszámlálásról. 

Romániában két megyében van több-
ségben a magyarság: Hargita megyében 
232 ezren (a nemzetiségéről nyilatkozó 
helyi lakosság 85,7 százaléka), Ko-
vászna megyében 133 ezren (71,8 szá-
zalék) vallották magukat magyarnak. A 
2011-es népszámláláson Hargita megyé-
ben 259 ezer magyart írtak össze, ez 
akkor a helyi lakosság 84,8 százalékát 
tette ki, Kovászna megyében pedig 152 
ezret (73,6 százalék). 

A harmadik székelyföldi megyében, 

Maros megyében, a legutóbbi népszám-
lálás óta 201 ezerről 165 ezerre csökkent 
az összeírt magyarok száma (a nemzeti-
ségéről nyilatkozó lakosság 35,6 száza-
léka), Szatmár megyében 113 ezerről 93 
ezerre (31,4 százalék), Bihar megyében 
pedig 138 ezerről 112 ezerre (22,3 szá-
zalék). A jelentős magyar lakosságú me-
gyék közül Kolozs megyében volt a 
legnagyobb (24 százalékos) mértékű a 
közösség fogyása: itt 78.455 magyart 
írtak össze (11,6 százalék), a tíz évvel 
korábbi 103 ezerhez képest. 

Romániában 1.002.200 személy val-
lotta magát magyar nemzetiségűnek a ta-
valyi népszámláláson, így a magyar 
kisebbség a lakosság 6 százalékát teszi 
ki azok körében, akik válaszoltak erre a 
kérdésre. A legutóbbi, 2011-es cenzuson 
1.227.623 személy vallotta magát ma-
gyar nemzetiségűnek, vagyis tíz év alatt 
több mint 225 ezerrel csökkent a nyil-
vántartásba vett magyarok száma. 

A magyar után a második legnépe-
sebb nemzeti kisebbségnek a lakosság 
3,4 százalékát kitevő 560 ezres roma kö-
zösség bizonyult a tavalyi népszámlálá-
son. A legnagyobb roma lakosságarányt 
Maros (az etnikumról nyilatkozó lakos-
ság 9,7 százaléka), Szilágy (8,6 száza-
lék), Bihar (7,3 százalék), Ialomiţa (7,2 
százalék), Calarasi (6,9 százalék) és Me-
hedinti (6,2 százalék) megyében mutat-
ták ki. Bukarestben a lakosság 0,8 
százaléka vallotta magát romának. 

Húszezer főnél nagyobb létszámú 
nemzetiség Romániában az ukrán 
(45.800 fő), a német (22.900) és a török 
(20.900). 

A népszámláláson az összeírtak 13 
százaléka nem adta meg nemzetiségét. A 
cenzuson az előzetes adatok szerint 
19.053.800 állandó lakost írtak össze 
Romániában, közülük 16.568.900 ember 
válaszolt az etnikai hovatartozását tuda-
koló kérdésre. (MTI) 

Újabb ideiglenes adatokat közöltek a népszámlálásról 

Az európaiak az egészségügy, az 
energiaellátás, a környezetvéde-
lem, az éghajlatváltozás, valamint 
a foglalkoztatás területeire fordí-
tanák a legtöbb támogatást a 
Next Generation EU nevű uniós 
helyreállítási eszköz keretéből – 
derült ki az Európai Bizottság által 
kedden közzétett Eurobarométer-
felmérésből. 

A helyreállítási és ellenállóképességi 
eszköz (RRF) a koronavírus-járvány 
okozta gazdasági és társadalmi károk 
helyreállítási költségeinek fedezésére a 
2020 májusában létrehozott, Next Gene-
ration EU nevű európai uniós helyreállí-
tási alap fő eleme. 

A felmérés szerint a válaszadók  
mintegy fele (51 százalék) számolt be 
arról, hogy tisztában van az országukra 
vonatkozó helyreállítási tervvel, amely 
támogatná a koronavírus-járvány utáni 
gazdasági helyreállítást. A válaszadók 
egyharmada (33 százalék) látott, hallott 

vagy olvasott valamit a Next Generation 
EU nevű uniós helyreállítási alapról. A 
magyar válaszadók az uniós átlagot 
meghaladva, 54 százalékos arányban 
hallottak hazájuk helyreállítási tervéről, 
és 24 százalékos azok aránya, akik tájé-
kozódtak a Next Generation EU nevű 
uniós helyreállítási alapról. 

A felmérés azt mutatja, hogy az euró-
paiak 57 százaléka szerint az alapból az 
egészségügyet kell kiemelt támogatás-
ban részesíteni. Az uniós válaszadók 48 
százaléka az energiaellátás, a környezet-
védelem és éghajlatváltozás okozta 
problémák kezelésére, 37 százalékuk 
pedig a foglalkoztatás és jobb munkakö-
rülmények javítására fordítana többet az 
uniós forrásból. A megkérdezettek 23 
százaléka továbbá az oktatást, 12 száza-
léka pedig a digitalizáció előmozdítását 
támogatná a helyreállítási alapból. 

Az uniós válaszadók 66 százaléka, a 
magyar megkérdezettek 67 százaléka 
véli úgy, hogy a helyreállítási alap pozi-

tív hatással lesz a jövő generációi szá-
mára. Uniós átlagban 61 százalék, a ma-
gyar megkérdezettek 63 százaléka szerint 
a forrásfelhasználás a gazdasági növeke-
déshez és több munkahely teremtéséhez 
fog vezetni. A megkérdezettek uniós 
szinten 35 százalékban, Magyarországon 
37 százalékban gondolják úgy, hogy a 
helyreállítási eszköz pozitív hatással lesz 
személyes vagy szakmai helyzetükre, 
míg a többség – az uniós válaszadók 58 
százaléka, a magyar megkérdezettek 52 
százaléka – arra számít, hogy a forrásnak 
nem vagy nem igazán lesz hatása szemé-
lyes vagy szakmai helyzetére. 

A felmérésből végezetül kiderült az is, 
hogy az Európai Bizottság 2022 májusá-
ban bemutatott, az orosz energiától való 
nagyobb függetlenség elérésére létreho-
zott REPowerEU nevű tervét a megkér-
dezettek 75, a magyar válaszadók 76 
százaléka tartja jónak, míg uniós átlag-
ban 10, Magyarországon 11 százalékban 
ítélik rossznak. (MTI) 

Eurobarométer: az európaiak az egészségügyre  
fordítanák a legtöbb helyreállítási forrást 
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Belgium kedden éjfélkor, 40 év 
után végleg leállítja a kelet-belgi-
umi Huy Tihange nevű városré-
szében található atomerőmű 2-es 
blokkját – jelentette a Le Soir 
című francia nyelvű belga napilap 
kedden. 

A Tihange 2 atomreaktor 1983. feb-
ruár 1-jén állt üzembe, és azóta 270 mil-
liárd kilowattóra villamos energiát 
termelt. Ez a második reaktorblokk, me-
lyet leválasztanak a hálózatról Belgium-
ban, miután tavaly szeptemberben 
végleg leállították a Doel erőmű 3-as 
blokkját, szintén 40 év szolgálat után. 

A belga kormány 2003-as döntése ér-
telmében 2025-ig bezárták volna az ösz-
szes atomreaktort az országban. A 
jogszabály szerint 40 évi használat után 

minden reaktort végleg le kell állítani, 
újakat pedig tilos építeni. 

A belga atomerőműveket a francia 
Engie energiaszolgáltató belga leányvál-
lalata, az Electrabel üzemelteti. A Ti-
hange 2 leszerelésének költségét 
egymilliárd euróra becsülik. 

A belga kormány eredetileg azt tűzte 
ki célul, hogy a környezetvédelmi elő-
írásoknak megfelelően 2025-ig fokoza-
tosan leépíti az ország 
atomenergia-felhasználását. Korábbi ha-
tározatát megváltoztatva, az európai 
energiapiac várható átszerveződése 
miatt a belga kormány tavaly március-
ban erőműveinek két atomreaktora, a 
Doel 4 és a Tihange 3 élettartamának  
tízéves, 2035-ig tartó meghosszabbításá-
ról döntött. 

A nukleáris energia Belgium energia-
ellátásának mintegy 40 százalékát bizto-
sítja. Az ország két atomerőművében hét 
reaktor működik. Az Engie áramszolgál-
tató az ország keleti felében, Tihange 
mellett, valamint Észak-Belgiumban, 
Doel közelében üzemeltet erőműveket. 

A belga napilap beszámolt arról is, 
hogy kedden tüntetők mintegy százfős 
csoportja gyűlt össze a tihange-i atom-
erőművel szemben a Meuse folyó bal 
partján. A megmozdulás résztvevői el-
ítélték a reaktor 2-es blokkjának végle-
ges leállítását, a tiszta, gazdaságos és 
megbízható energiaforrás biztosításának 
fontosságra hívták fel a figyelmet, vala-
mint arra, hogy az atomerőművek szava-
tolják az energiafüggetlenséget – közölte 
a belga napilap. (MTI) 

Végleg leállítja a Tihange 2 atomreaktort Belgium 

Hazugságnak nevezte a Kreml 
szóvivője Boris Johnson volt brit 
miniszterelnök állítását, miszerint 
Vlagyimir Putyin rakétacsapással 
fenyegetőzött neki egy telefonbe-
szélgetés során, nem sokkal az 
Ukrajna elleni inváziót megelő-
zően. 

Johnson szerint az orosz elnök „olyas-
mit mondott neki: Boris, nem akarlak 

bántani, de rakétával egyetlen percbe 
telne…” 

„Nem, amit Johnson úr mondott, nem 
igaz, pontosabban hazugság” – jelentette 
ki Dmitrij Peszkov. „Ráadásul ez vagy 
tudatos hazugság, és akkor meg kell kér-
dezni Johnson urat, hogy milyen célból 
választotta ezt a változatot. Vagy tudat-
talanul tette, és valójában nem értette, 
hogy miről beszélt neki Putyin elnök úr. 

Akkor ez kicsit kellemetlen lesz Putyin 
elnökünk beszélgetőpartnerei számára” 
– tette hozzá. 

A nyáron lemondott brit kormányfő a 
BBC egyik esti műsorában tette a fenti 
kijelentéseket. Boris Johnson soha nem 
ápolt jó viszonyt Putyin elnökkel, és az 
orosz invázió kezdetétől határozottan tá-
mogatta Ukrajnát. 

 (Euronews) 

A Kreml szóvivője szerint  
Boris Johnson hazudott  



Az első és legnagyobb fóliasát-
rat a Pro Economica Alapítvány tá-
mogatásával sikerült felállítani. Ez 
egy „hőszigetelt”, dupla falú fólia-
sátor, ami 8 ezer euróba került. Ezt 
még további három követte. 

A kertészetben többnyire szezo-
nális dísznövényekkel foglalkoz-
nak, de évelő növényeket is 
szaporítanak. 

– Sok muskátlit látunk fel-
akasztva, ezeket a nyári szezonra 
készítették elő? 
– Igen. Ebben a fóliasátorban 

balkonládás növényeket készítet-
tünk elő, köztük muskátlit, petú-
niát, tölcsérjázmint, illetve egy 
másik fóliában korai, kertbe ültet-
hető egynyári növényeket, árvács-
kát, boglárkát, a március elsejére 
és nőnapra szánt virágokat, jácin-
tot, primulát. 

– Év eleje van, mikor kezdték a 
munkát a fóliában? 
– A virágtermesztés egész évi 

folyamat. Télen sincs szünet. Ha a 
muskátlit vesszük példának, ennek 
tenyészideje legalább négy-öt 
hónap. Tehát legalább most el kell 
ültetni a kis muskátlihajtásokat 
ahhoz, hogy májusban eladhatók 
legyenek, s a virág ládákba ültet-
hető legyen erkélyek, tornácok, ab-
lakok díszeként. Mi egy hónapja 
ültettettük el a kis hajtásokat, egye-
lőre kis cserepekben találhatók, 
aztán nagyobb cserépbe ültetve fej-
lődnek ki. A petúnia hamarább nő, 
körülbelül négy hónap kell, amíg 
piacra vihető. A legtöbb szaporító-
anyagot nem mi állítjuk elő, java 
részét Hollandiából hozzák, forgal-
mazótól vásároljuk.  

– Köztudott, hogy megnöveked-
tek az energiaárak, mindenütt 

panaszkodnak, hogy nehezen 
tudják kifizetni a számlákat. 
Önök mivel fűtik a fóliasátrakat?  
– Ezeket a sátrakat akkor kell fű-

teni, ha a kinti hőmérséklet 5 fok 
alá süllyed. Fűtésükre költséghaté-
kony megoldást választottunk, 
azaz fűrészporral fűtünk. Ez azért 
is megfelelő, mert nem lakunk a 
fóliasátrak közelében, s a mosztos 
kályha hosszú ideig, 9-10 órán át 
folyamatosan ontja a meleget, míg 
a fáskemencét 3-4 óránként meg 
kell rakni, ezért télen éjszaka is fel 
kell kelni. Az általunk használt 
mosztot Nyárádremetéről szerez-
zük be. 

– Mivel minden drágul, mire 
lehet számítani a dísznövények 
ára tekintetében?  
– Az idei dísznövényárak maga-

sabbak lesznek, mint a tavaly, mert 
a termesztési költségek is jóval 

magasabbak. Gondolok itt 
a dugványok, a tőzeg, a 
táp, a fűtőanyag, a csere-
pek árára. Nem mindegy, 
hogy milyen tőzeget hasz-
nálunk, nekünk a litvániai 
vált be a legjobban, ezt 
egy forgalmazótól vásá-
roljuk.  
– Hol értékesítik a dísznö-
vényeket?  

– Többnyire a seges-
vári, az udvarhelyi, a gyer-
gyószentmiklósi piaco- 
kon. Marosvásárhelyen te-
lített a piac, s mivel új ker-
tész vagyok, elég nehéz 
betörni ide, ugyanis Ma-
rosvásárhelyt a környék-
beli – udvarfalvi, szent- 
annai és nyárádmenti – 
kertészek látják el, akik 
régóta foglalkoznak virág-
termesztéssel – mondta 
Deák Gergely mezőpaniti 
kertész. 

Múlt héten Jedd község helyi 
tanácsa elfogadta az idei költ-
ségvetést. Idén is nagy odafi-
gyeléssel osztanak be minden 
lejt, szem előtt tartva a legé-
getőbb gondok megoldását; 
nagyon gazdaságosan bánnak 
a kötelező működési költsé-
gekkel, hogy új fejlesztéseket, 
munkálatokat is tudjanak fi-
nanszírozni. 

Az idei költségvetés valamivel 
nagyobb a tavalyinál, de a helyi igé-
nyek gyorsabban nőnek, mint a 
költségvetési fedezet – jegyezte 
meg félig viccesen a polgármester. 
Néhány napja befejezték Jedd csa-
tornázási munkálatait, ennek elszá-
molása mellett az idei büdzsébe 
belefoglalták Agárd, Kebele és Ke-
beleszentivány csatornahálózata 
műszaki tervének költségeit is. El-
kezdik Kebeleszentiványon a rava-
talozó építését, és részben 
befoglalták a költségvetésbe a 20 
millió euróra leadott pályázatok ter-
vezési költségeit. Így, bármelyik pá-
lyázat indul, készen állnak, hogy 
mihamarabb elkezdődhessen a kivi-
telezés. Pályázatot nyertek a test-
vérkapcsolatok ápolására, így a 
nyáron mintegy száz külföldi ven-
déget is fogadnak majd egy hétre a 
községben – számolt be Bányai  
István. 

Idén sikerült pénzt elkülöníteniük 
az iskolaudvarok felújítására, fel-
szerelésére, a meglévő játszóterek 
kibővítésére, térfigyelő kamerák 
felszerelésére, s mindezt a nyári va-
káció kezdetéig szeretnék kivite-

lezni, hogy az iskolák udvarát meg-
nyithassák a szünidőre is a gyere-
kek előtt. 

A községi általános iskola által 
megnyert pályázat kivitelezését is 
szeretnék támogani anyagilag, itt a 
számos tevékenység, program mel-
lett felújítanak néhány osztályter-
met, konferenciatermet alakítanak 
ki, és felújítják az iskolaudvart is, 
míg a szép eredményeket felmutató 
tanulók ösztöndíjra is számíthatnak. 
Elkezdik  
a központ modernizálását 

Jedd központjának átrendezésére 
készültek tervek: egy új, modern 
közösségi tér és koncerttér is helyet 
kapna, de megújul majd a játszótér 
is. A kivitelezést átgondolják, mert 
úgy vélik, sok pénzt és időt megta-
karítanak azzal, ha ezt a beruházást 
egy szakaszonként megvalósítandó 
felújítási terv részeként kezelik. 
Már idén elkezdik a sáncok meg-
erősítését, parkolóhelyek kialakítá-
sát, járdák felújítását és egy új 
aszfaltszőnyeg leterítését a központ 
egy szakaszán. Így három-négy év 
alatt átalakulhat Jedd központi 
része, amely egy nagyobb intelli-
gens beruházási elképzelés része is 
lesz. A Közigazgatási TIC-infrast-
ruktúra fejlesztése Jedd községben 
című projekt keretében telefontöl-
tőkkel, internetszórással rendelkező 
intelligens padokat helyeznek ki, 
két hasonló, napelemekkel ellátott 
buszmegálló is létesül, ahol digitális 
kijelzőkön távolról is megoszthatók 
a helyieket és utazókat érdeklő in-
formációk. Létesül egy intelligens 
kerékpártároló is, amely automata 

rendszerben képes húsz-harminc bi-
ciklit behelyezni, elraktározni, majd 
egy azonosítószám alapján ki is bo-
csátani a gazdájának. Féltucatnyi 
intelligens szeméttárolót is besze-
reznek és kihelyeznek a központi 
helyekre, olyanokat, amelyek képe-
sek préselni és csomagolni is a sze-
lektív hulladékot, ezenkívül a 
tárolók töltöttségi szintjét ellen-
őrizni lehet távolról is. Ugyanezen 
beruházás keretében a községháza 
számítógépes rendszere is teljesen 
megújul. 

A község támogatást nyert két 
töltőállomás felállítására is a vegyes 
működtetésű, illetve elektromos 
autók részére, az egyiket a jeddi 
Mikó utcában, a másikat Kebelé-
ben, a megyei út melletti kanyarban 
helyezik el. A Marosvásárhelyt és a 
peremközségeket összekötő közös 
közszállítási projekt részeként, 
ugyancsak a kebelei kanyarban – 
némi térrendezési munkálat után – 
alakítanak ki egy végpontot, illetve 
töltőállomást is az elektromos autó-
buszok részére.  
Utcákat korszerűsítenek 

A fejlesztések közül a legtöbb 
pénzt utak javítására és aszfalto-
zásra különítették el. Elkezdik az 
engedélyek beszerzését, ugyanis a 

helyi költségvetés terhére szeretnék 
leszfaltozni Jedden a Kincses utcát, 
az Anghel Saligny program kereté-
ben elkezdik a Patak utca korszerű-
sítését, idén is leaszfaltoznak egy 
szakaszt az Orizont lakónegyedben, 
és több utcában lesz kövezés és ja-
vítás. Ezek mennyisége annak függ-
vénye lesz, hogy milyen árban 
sikerül a munkálatokat kiszerződni. 
Idén befejeződik a Kápolna és a Re-
ménység utca korszerűsítése, a főút 
mellett megjavítják a járdát, fekvő-
rendőröket szerelnek azokra a he-
lyekre, ahová a lakók igényelték. A 
megyei út javítási munkálatai után 
új burkolatot kap Kebelében a Har-
mónia utca is – sorolta fel a járófe-
lületek felújítására vonatkozó 
elképzeléseket a polgármester. 

Idén az utcák aszfaltozására költik a legtöbbet – járdával, fedett sánccal ellátott járófelületeket szeretnének Fotó: Bányai István közösségi oldala 

Fotó: Nagy Tibor
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Dísznövények a fóliasátor melegében 

Növekvő igények és költségek 
Sokat költenének beruházásokra Jedden 

Gligor Róbert László 

Nagy az érdeklődés a romá-
niai Midia-térségben működő 
fekete-tengeri földgázkiter-
melésben 70 százalékos ré-
szesedéssel rendelkező Black 
Sea Oil and Gas (BSOG) iránt, 
amelyre 800 millió euróért 
keres vevőt az Európai Újjá-
építési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) és az amerikai Carlyle 
magántőke-befektető csoport 
– írta hétfőn a Profit.ro gazda-
sági portál. 

A cég dokumentációs csomagjá-
hoz 11 érdeklődő, köztük a Romgaz 
román állami földgáztársaság és az 
osztrák OMV-Petrom kért hozzáfé-
rést, amelyek a – Midia-térségnél 
ígéretesebb, de csak jelentős beru-
házások után kitermelhető – mély-
tengeri Neptun-térségben 
rendelkeznek 50-50 százalékos ré-
szesedéssel. A lap szerint a kör-
nyező országok (Magyarország, 
Bulgária és Ukrajna) állami energi-
avállalatai és kisebb helyi vállalatok 
is az érdeklődők között lehetnek. 

A Profit.ro némiképp meglepő-
nek tartja a Romgaz vásárlási szán-
dékát, tekintettel arra, hogy a román 
állami vállalat frissen fizetett 1 mil-
liárd eurót a Neptun Deep földgáz-
mező 50 százalékáért, ahol még 
kétszer ennyit kell befektetnie a ter-
melés megkezdése érdekében. A 
Romgaznak ráadásul jövőre  
mintegy 900 millió lej extraprofita-
dót is kell fizetnie, míg az OMV-
Petrom a napokban jelezte, hogy 
értékelése szerint nem tartozik azok 
közé az energiacégek közé, ame-
lyeknek be kéne fizetniük a „szoli-

daritási alapba” többletnyereségük 
60 százalékát. 

Romániában tavaly júniusban 
kezdték meg a kitermelést a Midia 
földgázmezőn, amely a romániai 
tengerparttól mintegy 120 kilomé-
terre található. A tenger itt sekély, a 
talapzat 70 méteres mélységben 
van. A földgázt 1995-ben, illetve 
2007-ben fedezték fel ebben a tér-
ségben. A kitermeléshez szükséges 
400 millió dolláros beruházást a 
2018–2022 közötti időszakban vé-
gezték el. A Midia-kitermelésben a 
Carlyle-csoport és az EBRD mellett 
a Petro Ventures Resources SRL 20, 
a Gas Plus Dacia SRL pedig 10 szá-
zalékos részesedéssel rendelkezik – 
írta a Profit.ro. 

A román gázszállítási rendszer-
üzemeltető Transgaz becslései sze-
rint az első, már működő román 
offshore-kitermelésből mintegy 6 
milliárd köbméternyi energiahor-
dozó kerülhet a romániai gázháló-
zatba, a gázmező teljes tartalékait 
pedig 10 milliárd köbméterre be-
csülik. A Neptun Deep mélytengeri 
térség az OMV-Petrom adatai sze-
rint tízszer ekkora tartalékokkal ren-
delkezik, de a kitermelés 
leghamarabb 2027-ben indulhat be, 
ehhez pedig még 4 milliárd eurónyi 
beruházásra van szükség – mutatott 
rá a román gazdasági lap. 

A román tengerparttól 170 kilo-
méternyire lévő, 7500 négyzetkilo-
méternyi területű Neptun- 
térségben a tenger mélysége he-
lyenként az 1700 métert is eléri. 
(MTI) 

Nagy az érdeklődés az első 
működő romániai offshore 

földgázkitermelés iránt 



Nem a 200. születésnapra, már koráb-
ban megszületett a Petőfi-előadóest gon-
dolata, így Laczkó Vass Róbert, a 
sokoldalú kolozsvári színész és opera-
énekes, valamint a zenét szerző és az 
előadót kísérő Székely Norbert zongo-
rista már keresztül-kasul járta vele Er-
délyt. Nagy élmény volt, ahogy január 
27-én itt, Marosvásárhelyen, a Vártemp-
lomi Református Egyházközség vendé-
geiként az IKE Ház nagytermében 
meggyőztek arról, hogy a költő ma is él 
bennünk, amint az előadóest címe is 
jelzi. Az előadás pedig nem a klasszikus 
Petőfi-portrét, hanem a hagyományok-
nak fittyet hányva, a mindenki nyelvén 
beszélő, minden témát versbe foglaló, 
mindenkihez szóló „kópét” keltette 
életre, idézte fel emlékezetünk mélyéről, 
és rakta össze eggyé újszerűen, más 
szemszögből mindazt, amiről azt hittük, 
hogy régen feledésbe merült, holott ki-
állta az idő próbáját.  

Petőfiről nehéz újat mondani, de amit 
tudunk, mondani kell – hangsúlyozta be-
vezetőjében Henter György, a Vártemp-
lom lelkipásztora. A költő sokoldalúságát 
jelzi, hogy szólni tudott a kisgyermekek-
hez, a szerelmesekhez, a kocsmában bo-
rozgató férfiakhoz, lelkesíteni tudta a 
harctérre induló honvédeket, kész volt 
életét feláldozni a szabadságért, és filo-
zófiai, teológiai elmélkedéseit is versbe 
szőtte. Költészetében gyakran előbukkan 
a humor, és bordalaival az akkoriban ver-
set ritkán olvasó férfiközönséget szerette 
volna megszólítani – utalt dr. Reisinger 
János irodalomtörténész véleményére a 
lelkész.  

– Hogyan született meg az előadóest 
gondolata, hogyan állt össze a műsor? 
– kérdeztem Laczkó Vass Róbertet a lel-
kes tapsvihar után.  

– Minden előadásom egy régi törté-
net. Mindeniket valamiért nagyon sze-
rettem „megcsinálni”, ami az 
alkotótársaimmal eddig sikerült. Ennek 
a műsornak is eljött az ideje. Petőfiről 
azt tartják, hogy egy kicsit már idejét-
múlt, egy kicsit poros, holott én azt gon-
dolom, hogy egy nagyon nagy vagány. 
Ha 200 év után is ilyen tökéletesen ért-
hető és értelmezhető a mai magyar nyel-
ven is mindaz, amit ő megalkotott, akkor 
tudott valami olyat, amivel ennyire sza-
badon és lazán tud kapcsolódni a mai 
magyarsághoz. Természetesen ehhez az 
előadónak meg kell találnia a vivő köze-
geket. Hogy az koncert, megzenésített 

vers, dzsessz, blúz, rock and roll, bármi, 
ahogy a mi színes palettánkra is került, 
a mi dolgunk eldönteni. Azt gondolom, 
hogy minden, ami Petőfi után van, erre 
a lazaságra és vagányságra próbál épí-
teni, több-kevesebb sikerrel. Továbbá, 
hogy ezek a versek, amelyeket adott 
esetben az iskolában tanítanak, már a 
könyökünkön jönnek ki, mert az em-
berek már nem szeretik memorizálni a 
verseket, dalszövegként viszont kivá-
lóan működnek, a Négyökrös szekér is 
például.  

– Hogyan dolgoznak együtt a zenét 
szerző zongorista kollégával? 

– Székely Norberttel másfél éve talál-
koztam, és a karácsonyi koncerttel pró-
báltuk be egymást. Marosvásárhelyi 
születésű, zongora főszakot végzett, és 
a tóközi református gyülekezet kántora. 
Másik alkotótársam, Szép András jelen-
leg Budapesten él. Vele nagyon sok elő-
adóestünk készült, de gyakorlatilag 
szétváltak az útjaink. Bár tartjuk a mun-
kakapcsolatot, sokkal ritkábban tudunk 
együtt dolgozni. Belém viszont annyi 
minden szorult, hogy szerettem volna ta-
lálni egy legalább olyan jó alkotótársat, 
mint amilyennek megismertem Andrást. 
Norberttel véletlenül találkoztunk. Ami-
kor megkérdeztem, hogy volna-e kedve 
improvizációkból dolgozni, és partner 
lenni az ötleteim megvalósításában, 
gondolkodás nélkül igent mondott.  

Én szolgáltatom a szöveganyagot, 
aztán leülünk, elmondom, hogy milyen 
karakterű dalt gondolok, megkérdezem 
a véleményét, majd a szövegre improvi-
zálunk valamit. Mivel énekes is vagyok, 
számomra nem okoz különösebb gon-
dot, hogy improvizációs anyagból rak-
junk össze egy dalt, a kíséretet pedig 
Norbert öltözteti fel. Munkánk vezérfo-
nala, hogy nem a zenét, nem az előadót, 
hanem elsősorban a szöveget szolgáljuk.  

Alkalmunk volt felvázolni egy egész 
életművet úgy, ahogy mi gondoljuk. 
Számomra Petőfiből nem annyira a hé-
rosz, a forradalmár költő érdekes, mert 
azzal folyton találkozunk. Nem baj, 
hogy ez így van, de a költészetének 
annyi más aspektusa van, hogy ezeket is 
érdemes kimazsolázni. A repertoárunk-
ban olyan versek is szerepelnek, ame-
lyeket gyermekkoromban édesanyámtól 
hallottam, és úgy gondoltam, hogy eze-
ket is most, itt kell előadni. Ahogy a töb-
bit is, amelyekből életpályáját 
megismerhetjük. 

 – Hogy sikerült, ezt a közönség lel-
kesedése igazolta, ezért őszintén gratu-
lálok, és azt gondolom, hogy a 
marosvásárhelyi diákoknak is felejthe-
tetlen élmény lenne „egy vidám hangú 
vándorszínész ügyes-bajos dolgait” 
Laczkó Vass Róbert és Székely Norbert 
előadásában meghallgatni.  

Nagy útra készülőkkel mindig megható 
beszélgetni. Ilyenkor ott lappang a 

szavakban az eljövendő történések visszafor-
díthatatlansága, a „maradni”, „marasz-
talni” kimondatlan vágya. A 
beszélgetőtársak derűje, életszeretete azon-
ban sokszor feledteti a háttérben kivetített, 
közös gondolatok súlyát, így valóban csak a 
gesztusok lepkeszárnykönnyedsége, a gyer-
mekien szabad létenergia marad.  

Legutóbbi vendéglátóimnál pontosan ezt 
tapasztaltam. Azért keresett meg a sok évti-
zede egymásra talált házaspár, hogy segítsek 
új otthont találni gazdag könyvtáruknak, 
amikor ők majd eltávoznak. A gyermekek, 
unokák kiválasztották mindazt, ami a szép- 
és szakirodalmi örökségből megszólította 
őket, a polcok azonban még mindig tele van-
nak kincsekkel, és nem lenne jó, ha mindez 
egyszer a szemétbe kerülne – magyarázta a 
90. születésnapját jó pár éve ünneplő ház-
igazda, aki a család megkérdezése után dön-
tött úgy hitvesével, hogy az értékes 
könyvállománynak új gondviselőt keres.  

– Sok könyvet vásároltunk az évtizedek 
során, itthoni antikváriumokból is, Magyar-
országról is. A hazai Horizont világirodalmi 
könyvsorozat is megvan – mutatott a házas-
pár az írott szóból teremtett szigetre, aminek 
egyedi színfoltja az ötvenes-hatvanas-hetve-
nes években gyűjtött Élet és Tudomány, va-
lamint az Autómotor folyóirat-gyűjtemény.  

– Az „aranykor” utolsó éveiben már nem 

tudtuk beszerezni ezeket a lapokat, de addig 
mindkettőre előfizettünk. Mindig sorba áll-
tunk értük a postán, volt ott egy ismerősünk, 
aki szólt, mikor menjünk – folytatódik a tör-
ténet. A ház ura saját kezűleg kötötte be a 
határon túlról heti rendszerességgel érkező 
kiadványokat, legalábbis egy részüket, mert 
a sorozat több lapszámot foglal magába, 
mint amennyi a köny-
vespolcon elfér. 

– Az Élet és Tudo-
mányban sok érdekes-
ség volt, én mindent 
elolvastam – meséli a mosolygó szemű férfi, 
majd levesz egyet a több évtizedet megélt la-
pokból, keresgél benne, néha elidőz valame-
lyik cikknél. Bronzöntés az ókorban, Kőrösi 
Csoma Sándor útja, a népzenegyűjtés gépei 
– sorolja a tematikákat, majd a másik ked-
vencre tér át, ami a múlt század második fe-
lében gyártott gépkocsikat mutatta be. 
Természetesen neki is volt autója, azelőtt 
pedig motorbiciklije. Amikor a gyárból kive-
zényelték a beosztottjaival együtt a Mező-
ségre kukoricát szedni, ő két keréken ment, 
és hazajövet a motorosokat ügyességi ver-
seny várta a főtéren, fél kézben vizes poharat 
tartva kellett átkelni egy rögtönzött pallón. 

– Az iskoláskoromban kapott jutalom-
könyveimet nem szeretném elosztogatni, de 

van egy érdekes előéletű könyv, amitől, bár 
emlék, megválhatok – veszi át a szót a ház 
úrnője. – Gyermekkoromban orosz katoná-
kat szállásoltak be hozzánk a háború idején, 
és volt köztük egy tisztféle, aki folyton jött 
oda hozzám. Édesanyám kétségbe volt esve, 
hogy mit akarhat ez a férfi a 13 éves lányá-
tól. Idővel aztán kiderült, hogy neki is volt 

otthon egy velem egy-
idős leánygyermeke, 
rá emlékeztettem, 
ezért próbált velem 
barátkozni. Egyszer 

kaptam tőle ajándékba egy könyvet, Cervan-
testől a Don Quijotét, méghozzá magyarul. 
Az orosz hadfi elmesélte, hogy ez a könyv 
akkor is nála volt, amikor a korábbi lakhe- 
lyére becsapódott egy akna, és átlőtte a pa-
pírt. Jól látszik a helye – igazítanak útba a 
betűtengert áhítattal érintő ujjak. – 1921-ben 
adták ki ezt a kötetet, „a magyar ifjúság szá-
mára átdolgozta Radó Antal” – olvassa fel 
az egykori kislány a belső borítón feltüntetett 
adatokat.  

– Nekem is volt egy könyvem, amire a há-
borús időkben az óvóhelyen, ahol éppen sző-
lőt eszegettem, beesett egy aknaszilánk, és 
kiégette az olvasmány egyik lapját – tér visz-
sza a régmúltba a házigazda is, aztán egy 
újabb különleges műre, Somogyvári Gyula, 

azaz Gyula diák A fejedelem stafétája című, 
a Rákóczi-szabadságharcról szóló törté-
nelmi regényére tereli a szót. Ez a könyv is 
kedves a szívének, akárcsak báró Bánffy Já-
nosné Wesselényi Józefa bárónő emlékirata 
1848–49-i élményeiről. Ez utóbbi kötetet va-
laki el akarta dobni, a házaspár azonban el-
kérte, mert tudta, mekkora érték. Most 
azonban szívesen továbbadnák használatra, 
megőrzésre.  

– Manapság egyre többször hallom, hogy 
faluhelyen tájházak nyílnak. Arra gondoltam, 
hogy egy ilyen létesítményben, esetleg kultúr-
házban vagy vidéki könyvtárban lenne jó köz-
szemlére bocsátani a könyveinket. Tudom, 
hogy a mai ifjúság kevesebbet olvas, és ha 
valamiről tájékozódni szeretne, a világhálón 
nézelődik, de biztosan vannak olyan idős ta-
nítók, lelkészek, akik örülnének egy ilyen le-
hetőségnek, és a szépirodalom mellett az 
olyan kiadványokat is szívesen forgatnák, 
mint a mi Természettudományi kislexikonunk. 
De egy öregotthonnak vagy árvaháznak is 
szívesen adományoznánk a könyveinket. 
Annyi munkát fektetett a szerzők ezekbe a kö-
tetekbe, ezért szeretném megmenteni őket a 
pusztulástól – foglalta össze elképzelését a 
családfő. A gyermekek és a házaspár saját 
kérése is az volt, hogy biztonsági okokból név 
és lakhely említése nélkül osszam meg törté-
netüket, és ha lenne érdeklődő könyvespolcuk 
kincsei iránt, segítsek a közvetítésben. Kéré-
sükre örömmel mondtam igent. 

Bodolai Gyöngyi 

Kincsvédők 

Fotó:  Bodolai Gyöngyi

Erről jut eszembe 
Pár napja láttam a világhálón, már nem csak Paraj-

don vonzza az érdeklődőket a fejjel lefelé fordított ház, 
a közelmúltban Nagyszeben közelében, Feleken is fel-
avattak egy ilyet, és csodájára járnak a látogatók. Nem 
tudom, miért csodálkozunk annyira egy ilyen furcsaság 
láttán, hiszen egész életünk csupa abszurditás. Ilyesmik-
ben élen jár ez a csodás ország, legtöbbször a legjobb, 
legígéretesebb kezdeményezések is fejtetőre állnak, 
menet közben a jó döntések is elferdülnek. Kíváncsian 
várom tehát, miképpen folytatódik a vasárnapi futball-
botrányos ügy, amikor a játékvezető 26 perc teltével má-
sodjára is félbeszakította a játékot, és lefújta a Sepsi 
OSK – FC U Craiova 1948 mérkőzést a vendégszurkolók 
minősíthetetlen magyarellenes viselkedése miatt. Egy-
fajta „kiment a ház az ablakon” helyzet alakult ki, amin 
akár gúnyosan is nevethetnénk, elvégre a futballhuligá-
nok hamar meccs és az uszító cirkuszukat nyomon követő 
közönség, illetve tévés nyilvánosság nélkül maradtak a 
stadionban, amire aligha számítottak, de valahogy in-
kább keserűség telepedik az emberre. Mert enyhén 
szólva is lehangoló, hogy elvadult, primitív csoportok 
évek óta büntetlenül terjeszthetik xenofób, gyűlöletet 
keltő eszméiket, magyarokat gyalázó rigmusaikat a fo-
cipályák környékén és nem csak ott. De most maradjunk 
ezen a térfélen. A közélet, a politika fórumain tapasztal-
ható hasonló megnyilatkozásokról talán egy másik alka-
lommal szólhatunk. Mert attól tartok, a mostani eset sem 
zárja le az etnikai gyűlöletszítás ilyenszerű folyamatát. 
Úgy tűnik, a média bizonyos részében a szerecsenmos-
datás máris megkezdődött. Nem csak a távoli Olténiából 
Háromszékre utazó tombolókat hibáztatják, a helyi foci-
rajongókat is elmarasztalják a történtek miatt. Úgy kell 
nekik, ha egy ilyen magyar együttest pártolnak! Ma-
gyar?! Na és ha az lenne?! De a Sepsi kezdőcsapatában 
csak a kapus magyar. És az edző sem az. Olasz. Lehet, 
hogy őt jelképezi a gyűlölködők által kárhoztatott zász-
lószín, a piros, fehér, zöld. Ami, mint nemegyszer tapasz-
talhattuk, a bukaresti dinamós, rapidos, a kolozsvári U-s 
ultrákat is annyira bosszantja. A craiovai csapat fenn-
tartója, vezetősége egyébként a mérkőzés után hirtelen-
jében elhatárolódott a szurkolói magatartásától, hogy a 
későbbiekben milyen lesz a viszonyulásuk, az rövidesen 
eldől majd az illetékesek vizsgálata, döntése nyomán. 
Rövidesen? Ebben lehet, hogy tévedek. Nagyon gyorsan 
az oltyán közlemény született meg, amelyben az ultrák 
továbbra is megerősítik vészjósló fenyegetéseiket. Külön 
facebookos honlapot működtetnek, ott olvasható dörge-
delmük, amihez egykettőre több száz támogató csatlako-
zott. Szóval: ki velünk az országból! Azért ájuldozni 
mégsem kell az aggodalomtól, éltünk ennél rosszabb idő-
ket is. A focisták is teszik tovább a dolgukat. Különben 
se feledjük, a stadion nem apácazárda. A parlament sem 
az. Se itt, se másutt. Gorombaságért a szomszédba is me-
hetünk. Sőt még tovább is. Az egyik hangadó bukaresti 
lap, amely a sepsiszentgyörgyi esetről tudósít, azt is írja, 
hogy a Hagi tengerparti csapatából Bordeaux-ba igazolt 
ifjú tehetség bemutatkozó mérkőzésén már azzal fogad-
ták a focistát, hogy ha nem megy neki a beilleszkedés és 
a futball, hamar besimulhat az utcákon nyüzsgő romá-
niai koldusok társaságába, nem fog kiríni közülük. Va-
gyis: bírni kell idegekkel. Azért nem árt, ha néha, 
legalább farsangkor, eszünkbe jut a kedvderítő nóta: 
Nem, nem, nem! Nem megyünk mi innen el! (N.M.K.) 

Ébresztő 
Petőfi, a bennünk szunnyadó költő  
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A jelenlegi adórendszerről és 
adójogszabályokról szerve-
zett kerekasztal-beszélgetést 
az RMDSZ Maros megyei 
szervezete és Kolcsár Károly 
parlementi képviselő. Az ese-
ményen több mint 80 vállal-
kozás és könyvelő vett részt, 
akik mind a politikusnak, 
mind pedig az adóhatóság 
két szakemberének kérdése-
ket tehettek fel, elmondhat-
ták javaslataikat. 

Kolcsár Károly az esemény után 
pozitívan értékelte a beszélgetést, 
véleménye szerint minden részt-
vevő hasznos tudással lehetett gaz-
dagabb. A parlamenti képviselő 
arra is rávilágított, hogy jelenleg a 
legégetőbb kérdés a fiskálisjogsza-
bály-változtatás, amely a mikrovál-
lalkozásokat érinti, ennek 
értelmében ezen vállalkozások for-
galma nem érheti el az 500.000 

eurót, amennyiben mégis megtör-
ténik ez, akkor már nem minősül-
nek mikrovállalkozásnak. Továbbá 
mindenképpen legalább nyolc órá-
val kell alkalmazni egy személyt 
ahhoz, hogy a vállalkozás mikro 
maradhasson, azaz 2023-tól nem 
létezhet olyan mikrovállalkozás, 
amelynek egy alkalmazottja sin-
csen. Az sem elhanyagolható mó-
dosítás, hogy egy személynek nem 
lehet háromnál több mikrovállal-
kozásban 25%-os vagy annál na-
gyobb tulajdonrésze. De ezek 
mellett is számos változást vezet-
tek be az idei évtől. 

Ezekkel kapcsolatban Dénes 
Irén, az Adó- és Pénzügyi Hivatal 
igazgatója elmondta, hogy akinek 
kérdése van, forduljon bizalommal 
az intézményhez, hiszen csak a 
személyi jövedelemadóval egy 
külön osztály foglalkozik. Elmon-
dása szerint lehetetlen lenne össze-
foglalni az idei változásokat, éppen 
ezért, aki valamivel nincs tisztá-

ban, célzottan tegye fel a kérdését 
a pénzügyi hivatalnak. A szakem-
ber azt is hozzátette, hogy minden 
évben történnek jelentős változta-
tások, így fontos, hogy a lakosok 
és különösen a vállalkozók tájéko-
zódjanak, ebben a pénzügyi hivatal 
által működtetett online tér is a se-
gítségükre van. 

Kolcsár Károly hangsúlyozta, 
hogy a jövőben lehet számítani to-
vábbi hasonló kerekasztal-beszél-
getésekre, különböző témákban. 
Ezt mind a vállalkozók, mind a 
civil lakosság igényli. A képviselő 
számításai szerint évente három-
négy hasonló kerekasztal-beszél-
getésre kerülhet sor. A következő 
témák között pedig szerepelni fog 
a fogyasztóvédelem, az állategész-
ségügy kérdése, illetve a vámügy 
is. Kolcsár Károly hozzátette, 
hogy minden beszélgetésre meg 
fogja hívni az adott terület szak-
embereit. 

A szakemberek már a nyár folya-
mán arról beszéltek, hogy a meleg 
évszak végére vagy az ősz elejére 
elindulhat lefele az inflációs görbe. 
Az előrejelzésük azonban ebben a 
tekintetben nem nyert bizonyságot. 
Bár ősszel úgy tűnt, hogy az inflá-
ció nem növekszik tovább, novem-
berben még tovább emelkedett. 
Ezzel szemben jó hír, hogy decem-
berben 16,8%-ról 16,4%-ra csök-
kent a mértéke, derült ki az 
Országos Statisztikai Intézet friss 
adataiból. Fontos hozzátenni, hogy 
ez nem vonja magával az árak csök-
kenését, csupán azt, hogy azok las-
sabb ütemben fognak emelkedni. 
Az ország pénzügyi szakemberei és 
pénzintézetei már a kezdetektől 
azon dolgoznak, hogy megállítsák 
vagy legalábbis lassítsák az inflá-
ciót, erre az egyik módszer az alap-
kamat emelése. A Román Nemzeti 
Bank a tavaly többször is emelte az 
alapkamatot, idén  pedig további 25 
bázisponttal, azaz 0,25%-kal, így a 

korábbi 6,75%-ról 7%-ra emelke-
dett az alapkamat. 

Bálint Csaba, a Román Nemzeti 
Bank igazgatótanácsának tagja kie-
melte, hogy legutóbb novemberben 
emelték az alapkamatot, akkor 50 
bázisponttal, vagyis 0,5%-kal. A 
mostani emelésben tehát egy mér-
séklődés figyelhető meg, amely 
összefüggésbe hozható azzal, hogy 
az infláció is mérséklődik, csökken. 
A pénzügyi szakember hozzátette, 
hogyha ezt a 7%-ot az infláció mér-
tékéhez viszonyítjuk, akkor a beté-
tesek – vagyis azok a személyek, 
vállalkozások, akik/amelyek ban-
kokban kamatoztatják a pénzüket – 
számára ez is alacsony lehet, vi-
szont a hitellel rendelkezők meg-
érezhetik az utóbbi időszak 
alapkamat-emeléseit. Mindkét fél 
szempontját figyelembe kell venni, 
és úgy kell meghozni a döntést, 
hogy azzal egyszerre segítsék a be-
téteseket, és ne rontsák az adósok 
helyzetét, mondta a szakember. 

A mostani kamatemeléssel, 
amely értelmében az alapkamat 

7%-ra emelkedett, Románia nagy-
részt beérte a régiós országokat, 
mondta Bálint Csaba. Lengyelor-
szágban 6,75% az alapkamat, Cseh-
országban – amelyik egy sokkal 
fejlettebb gazdaság – szintén 7%, 
de Magyarországon 13%-os alapka-
matról beszélhetünk, ami közel két-
szerese annak, mint ami a régió 
országaiban tapasztalható. A 
Román Nemzeti Bank igazgatóta-
nácsának tagja elmondta azt is, 
hogy két ok áll a mostani emelés 
mértéke mögött. Az egyik a már 
említett inflációs fordulat, hiszen az 
előrejelzések szerint az idén lassul-
hat a pénzromlás mértéke. A Román 
Nemzeti Bank a beérkező adatok 
alapján arra számít, hogy az év vé-
gére egy számjegyűre csökkenhet 
az áremelkedés üteme. Ezt azzal 
magyarázzák, hogy a nemzetközi 
árupiacokon csökkenések figyelhe-
tők meg, a búza ára gyakorlatilag 
visszatért a háború kirobbanása 
előtti szintre, de hasonló mérséklő-
dés volt megfigyelhető a földgáz- és 
a kőolajárak tekintetében is, még 

akkor is, ha messze vagyunk még 
attól a szinttől, ami 2021-ben volt 
tapasztalható. A szakemberek abban 
bíznak, hogy ezek az árcsökkenések 
előbb-utóbb begyűrűznek a fo-
gyasztói árakba is. Egy másik fon-
tos tényező, ami az infláció körüli 
bizonytalanságot csökkenti az az, 
hogy a kormány meghosszabbította 
az árplafonokat egészen 2025-ig. 
Ez pedig segíti a hosszú távú előre-
látást, kiszámíthatóságot. 

Az alapkamat növelésének mér-
tékében a második fontos tényező a 
gazdasági lassulás. A mutatók arra 
engednek következtetni, hogy a vi-
lággazdaság az idei év folyamán 
egy elég nehéz helyzetben lesz, 
emelte ki Bálint Csaba. Az előrejel-
zések értelmében az eurózóna gaz-
dasága várhatóan stagnálni fog, az 
Egyesült Államok gazdasága egy 
nagyon mérsékelt növekedést érhet 
el az idén, viszont egészen biztosan 
lesz egy vagy két olyan negyedév, 
amikor a gazdaság zsugorodni fog 
a tengerentúl oldalán, azaz be fog 
következni egy technikai recesszió. 

Továbbá a Föld országaiban a ke-
reslet is csökkenhet, hiszen a reál 
vásárlóerő nem mutat bizakodásra 
okot adó jeleket. A betéti kamatok 
emelkedése pedig szintén a megta-
karítások irányába ösztönzi a lakos-
ságot, ami még tovább puhítja a 
vásárlási kedvet. Az infláció szem-
pontjából nagyon fontos, hogy ho-
gyan alakul a kereslet. Ha a kereslet 
csökken, akkor ez az inflációs folya-
matokban is segítség lehet, azaz jó 
irányba billentheti a mérleg nyelvét. 

Bálint Csaba arról is beszélt, 
hogy a mostani emelés egy nagyon 
mérsékelt emelés volt, a hitelesek 
számára alig érezhető hatása lesz. 
Hozzátette, hogy ha a bankközi ka-
matokat nézzük, akkor az elmúlt 
időszakban a bankközi likviditás 
normalizálódása volt megfigyel-
hető. A múlt év végén a költségve-
tésből számos kifizetést hajtottak 
végre, ami azt eredményezte, hogy 
megnőtt a bankok pénzállománya, 
aminek következtében a bankközi 
kamatok inkább mérséklődtek. A 
szakember nyomatékosította, hogy 
ha most megnézzük a ROBOR ka-
matlábakat, akkor az alapkamat nö-
velése ellenére is inkább 
mérséklődés, csökkenés figyelhető 
meg.

Nagy-Bodó Szilárd

Nagy-Bodó Szilárd
Szerkesztette: Benedek István

Fotó: Nagy Tibor

Az RMKT tizedik alkalommal szervez pénzügyi vetélkedőt kö-
zépiskolás diákok számára. A tavalyi vetélkedőhöz hasonlóan, 
a verseny idén is háromfordulós lesz, és az idei sorozatban is 
a csapatversenyre helyeződik a hangsúly, így 4 fős csapatok 
jelentkezését várják. 

A pénzügyi vetélkedő nem igényel különösebb szakmai képzést, bár-
milyen osztályban tanuló diákok jelentkezhetnek. 

A háromfordulós verseny során a diákoknak első körben néhány aktu-
ális gazdasági kérdésre kell megtalálniuk a választ, majd egy esettanul-
mány megoldásával juthatnak el a marosvásárhelyi szuperdöntőbe. 

Az első forduló online zajlik, majd a legügyesebbek továbbjutnak a re-
gionális döntőkre, amelyek négy erdélyi városban kerülnek megrende-
zésre. Az elvégzett munka alapján a szakmai zsűri minden régióban 
kiválasztja a 6–9 legjobb munkát, ezek a csapatok személyesen is bemu-
tathatják a munkájukat egy valós jelenléttel zajló regionális döntőben. A 
négy regionális döntő győztes csapata biztosan részt vesz a marosvásár-
helyi szuperdöntőn, hozzájuk csatlakozik majd a regionális döntők részt-
vevői közül a zsűri által kiválasztott további három csapat. 

A második és harmadik fordulóban legjobban teljesítő csapatok pénz-
jutalomban részesülnek: a regionális döntő fődíja 1600 lej, míg a szuper-
döntőé 2000 lej. A második és harmadik helyen végző csapatok is 
jutalomban részesülnek. 

A verseny tervezett összdíjazása 20.000 lej. 
A csapatok jelentkezési határideje február 10. 
Regisztrálni a www.penzmagus.ro oldalon lehet.  
A verseny részletes leírása és helyszínei megtalálhatóak az esemény 

weboldalán: www.penzmagus.ro. (közlemény) 

Pénzügyi vetélkedő tizedszer

Változások az adózásban 
Kerekasztal-beszélgetések a segítségnyújtás 

jegyében 

Elértük az inflációs csúcsot? 
Ismét alapkamatot emelt a Román Nemzeti Bank 

   6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________  GAZDASÁG ______________________________________________ 2023. február 1., szerda 



Utolsó lett a n i  
vízilabdacsapat  

a Románia-kupán 

Nem sikerült megismételni a Nagyváradi 
CSU elleni gy zelmet a n i vízilabda Ro-
mánia-kupa Otopeni-ben rendezett vissza-
vágóján, mi több, váratlanul nagy arányban 
kapott ki a Marosvásárhelyi CSM együttese 
a Körös-partiaktól. Valamivel szorosabb 
meccset játszott ezúttal Cristian Ispir csa-
pata a Steaua és a Dinamo ellen, kevésbé a 
Rapid ellen, ám a négy vereség azt jelenti, 
hogy az utolsó helyen végeztek a kupában. 
A javításra a bajnokságban nyílik lehet ség, 
hiszen miután egyszer már sikerült nyerni 
Nagyvárad ellen, ez megismételhet , a 
mostani drasztikus vereség ellenére. Ennek 
a tornának az eredményei is mutatják, hogy 
bármi megtörténhet, hisz az önmagában 
nem meglepetés, hogy a bukaresti csapatok 
körbeverték egymást, az viszont igen, hogy 
azt a Rapidot, amely legy zte a Steauát 
ver  Dinamót, a Steaua nagyobb arányban, 
17-1-re verte, mint Marosvásárhelyt… 

Megnyerték  
a Románia-kupát  

a n i tekéz k 
A Romgaz-Elektromaros n i tekecsa-

pata megvédte a Románia-kupában tavaly 
elhódított címet. Abban a sportágban, 
amelyben a játékosok csak 30 éves kor 
után érik el általában a teljesítmény ma-
ximumát, a kizárólag fiatal és nagyon fi-
atal játékosokból álló marosvásárhelyi 
csapat 22 fával bizonyult jobbnak a Bu-
karesti Rapidnál a Petrillán rendezett dön-
t ben. Az Orosz István és Seres József 
edzette csapat összetétele: Maria Cio-
banu, Fekete Réka, Seres Bernadett, 
Kádár Nóra, Szabó Júlia Emese, Jánosi 
Halmágyi Kriszta, Noemi Budoi, Roxana 
Bordianu, Bakó Blanka és Ádám Erzsébet 
Alexandra. 

A tavaszi idényben most már a bajnoki 
cím visszahódítása a célkit zés, amelyet 
a járvány miatt a tavaly rendkívüli formá-
tumban rendezett bajnokságban elveszí-
tett a csapat, és ez a Bajnokok Ligájából 
való kimaradást is el revetítette, hiszen 
az Európa-kupában, amelyben a második 
helye alapján indulhatott, sokkal keve-
sebb a kiadó hely. Az idén ismét a nem-
zetközi szövetség szabályai szerint 
játsszák a bajnokságot, így a Romgaz-
Elektromaros nagyobb eséllyel térhet 
vissza a dobogó legfels  fokára. (bálint) 

Korábbi BL-riválisától igazolt támadót a Ferencváros 
A magyar labdarúgó NB I-ben címvéd  és 

listavezet  Ferencváros szerz dtette az azeri 
Qarabag ghánai támadóját, Owusu Kwabe-
nát. 

A 25 esztend s, korábbi utánpótlás-válo-
gatott csatár nem ismeretlen a zöld-fehérek 
számára, ugyanis augusztusban a Bajnokok 
Ligája selejtez jének harmadik fordulójában 
mindkét mérk zésen pályára lépett a Ferenc-
város ellen, s t a párharc els  felvonásán 
Azerbajdzsánban  állította be az 1-1-es vég-
eredményt. 

Owusu Kwabena két gól rúgott 2022-ben 
a BL-selejtez k során, majd az Európa-liga 
csoportkörében bevette a francia Nantes, a 
görög Olimpiakosz, a Sallai Rolandot foglal-
koztató német Freiburg kapuját is, hozzá- 
segítve csapatát a harmadik helyhez a cso-
portban, ami tavaszra Konferencialiga-foly-
tatást ért. 

A 25 éves játékosnak az azeri bajnokság-
ban 18 meccsen öt gól és három gólpassz a 
mérlege, amivel a harmadik helyen állt a gól-
löv listán. 

A Ferencváros az Európa-ligában csoport-
gy ztesként azonnal a márciusi nyolcaddön-
t be jutott, ellenfele majd csak a kieséses 
szakasz els  körét követ en, a február 24-ei 
sorsoláson derül ki. 

Az egyiptomi al-Ahli és az új-zélandi Auckland 
City selejtez s mérk zésével ma megkezd dik 
Marokkóban a labdarúgó-klubvilágbajnokság, 
amelynek dönt je jöv  szombaton lesz. 

A két nagy esélyes, a Libertadores Kupa-cím-
véd  Flamengo, illetve a Bajnokok Ligája-gy ztes 
Real Madrid kiemeltként csak a jöv  keddi és 
szerdai el dönt ben lép pályára a tornán, amelyet 
2013 és 2014 után harmadszor rendeznek az 
észak-afrikai országban. 

A jogel d klubvilágkupát is beleszámítva, az 
eddigi 60 kiírásból 35-ször európai, 25-ször dél-
amerikai diadal született. Az elmúlt években vi-
szont nyomasztó az európai résztvev k fölénye: 
az el z  kilenc kiírást egyaránt a BL-gy ztes 
nyerte, ahogy az elmúlt 15 alkalomból 14-szer. 

Az elmúlt másfél évtized egyetlen dél-amerikai 
gy ztese egy brazil együttes, a Corinthians volt. 
Ezt a bravúrt ismételheti meg a Flamengo a hét diadalával csúcstartó 
királyi gárdával szemben. A brazil klub eddigi két fináléjából egyet 
nyert meg: 1981-ben 3-0-ra felülmúlta a Liverpoolt, amelyt l 2019-
ben hosszabbításban kapott ki. 

A hét találkozót a tangeri Ibn Batuta Stadionban és a rabati Moulay 
Abdellah Herceg Stadionban játsszák. 

A klub-vb 2005-ben váltotta fel a klubvilágkupát, amelyen kizá-
rólag Európa és Dél-Amerika legjobb együttese csapott össze. A 
klubvilágbajnokságon a hat kontinens legrangosabb klubsorozatának 
gy ztese, valamint a házigazda szerepel. Mivel az afrikai BL-t tavaly 
éppen a marokkói Wydad Casablanca nyerte, a házigazda jogán ez-
úttal nem hazai csapat indul, hanem az afrikai BL-dönt ben vesztes 
egyiptomi al-Ahli. 

A megváltozott rendszer ellenére továbbra is kizárólag Dél-Ame-
rikából és Európából került ki a gy ztes, olyan is csak ötször – 2010-
ben, 2013-ban, 2016-ban, 2018-ban és 2021-ben – fordult el  a 
kongói Mazembe, a marokkói Raja Casablanca, a japán Kashima 
Antlers, az egyesült arab emírségekbeli al-Ain és a mexikói UANL 
révén, hogy más kontinenst képvisel  csapat került fináléba. 

A nemzetközi szövetség korábbi bejelentése szerint ebben a for-
mában ez lesz az utolsó klubvilágbajnokság, ugyanis 2025-t l az a 
cél, hogy a klub-vb a válogatottak világbajnokságához hasonlóan egy 
hónapos legyen. A lebonyolításról kés bb döntenek ugyan, de néhány 
csapatnak hat-hét meccset is kell majd játszania a tornán. Egyel re 
nem konkretizált a kvalifikációs rendszer sem, Európát viszont akár 
12 csapat is képviselhetné. 

Ma játsszák az elhalasztott  
Paks – Ferencváros mérk zést 

Ma pótolják a magyar labdarúgó NB I 
4. fordulójából elhalasztott Paks – Ferenc-
város mérk zést, amelyet követ en  
„kiegyenesedik” a tabella, és minden csa-
patnak 17 lejátszott összecsapása lesz. 

A sorozatban ötödik bajnoki címükre 
hajtó, listavezet  zöld-fehérek szombaton 
nagy meglepetésre hazai környezetben 
csak gól nélküli döntetlent játszottak a se-
reghajtó Vasassal, míg a Paks az utolsó 
pillanatokban szerzett góllal mentett pon-
tot Kisvárdán. 

A két csapat a 15. fordulóban találko-
zott el ször az idényben, a f városiak az 
els  félid ben kétszer is hátrányban vol-
tak, végül azonban Botka Endre 92. perc-
ben szerzett fejes góljával otthon tartották 
a három pontot. 

A mérk zés 19.30 órakor kezd dik, az 
M4 Sport televízió él ben közvetíti. 

Pontmentés  
a hajrában 

A Szeged a hajrában mentett pontot hazai 
pályán a Gy r ellen a magyar labdarúgó NB 
II 21. fordulójának hétf i zárómérk zésén. A 
mintegy egy órán át el nyben futballozó ven-
dégek a 87. percben megfogyatkoztak, egy 
percre rá pedig a szegediek egyenlíteni tud-
tak. A negyedik Szeged három kör óta nye-
retlen, míg a nyolcadik Gy rnek ez volt 
sorozatban a harmadik veretlen meccse a baj-
nokságban. 
NB II, 21. forduló: Szeged-Csanád Grosics 
Akadémia – ETO FC Gy r 1-1, Pécsi MFC – 
Budafoki MTE 0-1, MTK Budapest – Szent-
l rinc 2-0, Tiszakécskei LC – HR-Rent Ko-
zármisleny 2-2, FC Ajka – Credobus 
Mosonmagyaróvár 1-1, Soroksár SC – Diós-
gy ri VTK 0-5, Szombathelyi Haladás – 
Nyíregyháza Spartacus FC 0-1, BFC Siófok 
– Aqvital FC Csákvár 2-0, Kolorcity Kazinc-
barcika SC – Békéscsaba 1912 El re 1-3, 
Gyirmót FC Gy r – Dorogi FC 1-1. 
Az élcsoport: 1. Diósgy r 46 pont, 2. MTK 
Budapest 41, 3. Pécsi MFC 39. 

Kezd dik a klubvilágbajnokság 
Kilenc éve tart az európai csapatok sikersorozata 
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Bálint Zsombor

Eredményjelz  
N i vízilabda Románia-kupa, második 
torna (otopeni-i olimpiai uszoda): 
* 1. forduló: Bukaresti Dinamo – Nagy-
váradi CSU 16-6, Bukaresti Steaua – 
Bukaresti Rapid 17-1. A Marosvásárhe-
lyi CSM állt. 
* 2. forduló: Rapid – Nagyváradi CSU 
30-4, Marosvásárhelyi CSM – Steaua  
6-19. A Dinamo állt. 
* 3. forduló: Nagyváradi CSU – Maros-
vásárhelyi CSM 15-2, Rapid – Dinamo 
7-6. A Steaua állt. 
* 4. forduló: Nagyváradi CSU – Steaua 
5-14, Marosvásárhelyi CSM – Dinamo 
7-17. A Rapid állt. 
* 5. forduló: Marosvásárhelyi CSM – 
Rapid 6-24, Steaua – Dinamo 6-11. A 
Nagyváradi CSU állt. 
Rangsor: 1. Steaua 21 pont, 2. Dinamo 
16, 3. Rapid 16, 4. Nagyváradi CSU 3, 
5. Marosvásárhelyi CSM 3. 

Újra élen a Kolozsvári CFR 1907 
A CFR 1907 1-0-ra legy zte az FC 

Voluntari csapatát hétf n, idegenben, 
a román labdarúgó Szuperliga 23. for-
dulójának utolsó mérk zésén. Sikeré-
vel a kolozsvári együttes visszatért a 
tabella els  helyére (egy napig a 
Konstancai FCV Farul volt az éllovas, 
miután 3-2-re legy zte Bukarestben a 
FCSB-t). 

Voluntari-on Paz 69. percben szer-
zett öngólja döntötte el a mérk zést. 

A két csapat összetétele: 
* FC Voluntari: M. Popa – Paz, Mat-
ricardi, Arma  – Ricardinho (Costin 
‘76), Veiga Lopez (Merloi ‘80), Ra , 
Sigurjonsson (R du  ‘80), Aliji – Du-
miter (Florea ‘80), Dama can. 
* CFR 1907: Sava – Manea, Yuri, 
Burc , Camora – Boateng, Muhar, 
Cvek (Deac ‘46) – Yeboah (Janga 
‘78), Malele (Hoban ‘83), Krasniqi 
(Petrila ‘90+1). 
Sárga lap: Duck (90+3.), Aliji 
(90+4.), illetve Camora (42.). 
A mérk zést Adrian Cojocaru vezette. 

Fotó: az FTC honlapja



Január 29-én, vasárnap este 
9.30 órakor a Szeben megyei 
A1 autópályán a csúszós út-
burkolat figyelmen kívül ha-
gyása miatt több jármű 
egymásba rohant. Egy férfi 
egy irányíthatatlanul érkező 
jármű elől a sávelválasztó 
szalagkorlát mögé ugrott, de 
szilárd útburkolat helyett a 
mélybe zuhant, és életét vesz-
tette. 

Az ónos eső miatt este fél tízkor a 
Nagyszeben–Bojca autópályát lezár-
ták, a forgalmat a DN 1-es ország- 
úton Nagydisznód felé terelték. 

A balesetben hat jármű és kilenc 
személy volt érintett. Az orvosi 
vizsgálatot követően hét személy 
nem igényelt orvosi ellátást, és el-
utasította a kórházba szállítást. Egy 
27 éves férfit a nagyszebeni sürgős-
ségi osztályra szállítottak. A lánc- 
karambol sajnos egy halálos áldo-
zatot is követelt. Miután a balesetet 

szenvedetteken segített egyik sofőr, 
egy nagy sebességgel érkező autó 
elől menekülve a sávelválasztó mö-
gött keresett volna menedéket, de 
sajnos ez lett a veszte. A rossz látási 
körülmények miatt nem vette észre, 
hogy egy felüljárón állnak, és 25 
méteres mélységbe zuhant.  

Az A1-es autópálya forgalmát 
mindkét irányban éjjel 3 órakor nyi-
tották meg újra a forgalom előtt. 

– Miért nem sikerült biztonságosan 
letakarítani az autópályát? Milyen 
körülmények között történt a tömeges 
baleset? – kérdeztük a regionális út-
ügyi igazgatóság vezetőségét. 

– A vasárnap esti tömegbaleset 
azt követően történt, hogy a térség-
ben ónos eső esett és az úttestre fa-
gyott, ami nagyon nehezen 
semlegesíthető, mert a jég azonnal 
elborít és bevon mindenféle csú-
szásgátló anyagot – tájékoztatott a 
brassói regionális útügyi igazgató-
ság sajtóosztálya. Nyolc gép 18.45 
óra óta folyamatosan szórta a csú-
szásgátló anyagokat, annak elle-
nére, hogy az ónos esőt előrejelző 
sárga vészjelzést 19 óra körül adták 

ki. Amint az ónos eső eleredt, 30-40 
percenkénti átkelésekkel a Móh és 
Bojca közötti teljes szakaszon szór-
ták a csúszásgátló anyagokat.  

Ezzel párhuzamosan az autópá-
lyán az összes digitális hirdetőtáb-
lán a csúszós utakra és a 60 km/h-s 
sebességkorlátozásra figyelmeztető 
üzenetek jelentek meg. Az egyik 
ilyen tábla mindössze 1,3 km-re 
volt a baleset helyszíne előtt. 

A helyszínelésen kiderült az is, 
hogy a lánckarambolt okozó jármű 
gumiabroncsa nagyon kopott volt 
már. A forgalom körülbelül 6 óra el-
teltével indult újra, miután megbi-
zonyosodtak arról, hogy az 
útszakasz biztonságosan járható, 
nem áll fenn a csúszásveszély. 

„Felkérjük a járművezetőket, 
hogy kövessék a figyelmeztető táb-
lákon szereplő tanácsokat, mivel 
azok az életük védelmét szolgálják. 
Javasoljuk továbbá, hogy az autó-
pályákon balesetet szenvedők, mi-
után értesítették a hatóságokat, 
álljanak vissza a leállósávba, vagy 
maradjanak az autójukban, hogy ne 
tegyék ki magukat az autópályákon 
közlekedő járművek miatti életve-
szélynek” – tájékoztatott a brassói 
DRDP sajtóképviselője, Elekes  
Róbert.  

Tekintettel arra, hogy a téli 
idény közepén járunk, és az 
első havazások máris okoztak 
fennakadásokat, a rendőrség 
a közlekedés minden résztve-
vőjét, a járművezetőket és a 
gyalogosokat is maximális 
óvatosságra inti. 

A kellemetlen események meg-
előzése érdekében a Maros Megyei 
Rendőr-felügyelőség közlekedés-
rendészeti munkatársai az alábbi 
ajánlásokat tették közzé a járműve-
zetők számára: 

– A havas vagy jéggel borított 
utakon való biztonságos közleke-
déshez az autókra téli gumiabron-
csokat kell szerelni, és csökkenteni 
kell a sebességet, hogy előre nem 
látható események miatt bármikor 
megállítható legyen a jármű.  

– Utazás előtt érdemes meggyő-
ződni arról, hogy a világítás, a jel-
zőrendszerek, a légkondicionáló és 
a páramentesítő működik. 

– Teljesen le kell tisztítani a 
havat vagy más lerakódást az autó-
ról, mivel a jármű tetejéről le nem 
takarított hó vagy jég lecsúszva ve-
szélyhelyzetet okozhat azáltal, 
hogy akadályozza a kilátást. 

– Tilos téli gumiabroncsok nél-
kül közlekedni a járművekkel a 
hóval, jéggel vagy ónos esővel bo-
rított közutakon, és a 3,5 tonnánál 
nagyobb tömegű járműveket fel 
kell szerelni csúszásgátló felszere-
léssel. 

– Ha az útfelület csúszós, a mo-
torféket kell használni a lassításhoz. 

– Vezetés közben elegendő tá-
volságot kell tartani az elöl haladó 
járművektől ahhoz, hogy bármikor 
biztonságosan meg lehessen állni. 

– A nagy forgalom, a havas eső 
vagy hó formájában lehulló csapa-
dék és az erős szél átmeneti for-
galmi dugókat okozhat, ezért a 
hasonló esetekben is nyugalomra, 
a közlekedési szabályok betartá-
sára, előzékenysége intenek, és 
arra, hogy az útkereszteződéseket 
senki se zárja el. 

– Minden körülmények között 
az óvatos vezetésre és a közleke-
dési szabályok betartására figyel-
meztetnek. 
Két nap – 68 bírság  

Január 28-án reggel a Marosvá-
sárhelyi Közúti Szolgálat rendőrei 
ellenőrző akciót hajtottak végre a 
megyei országutakon a balesetek 

megelőzése  és a törvényes sebes-
ségkorlátozást megszegő járműve-
zetők kiszűrése érdekében. 

60 járművet ellenőriztek és 75 
személyt állítottak meg. Az ellen-
őrzések eredményeként 49 bírságot 
szabtak ki, ebből 32-t gyorshajtá-
sért, 3-at előzésért, 6-ot a bizton-
sági öv használatának 
elmulasztásáért, 8-at pedig egyéb 
szabálysértésekért. 

A rendőrök nyolc vezetői enge-
délyt felfüggesztés céljából vissza-
tartottak, és egy forgalmi engedélyt 
bevontak. 

Január 28/29-én pedig az alko-
hol vagy pszichoaktív anyagok ha-
tása alatt vezető járművezetők 
kiszűrése érdekében ellenőriztek és 
intézkedtek. 19 bírságot szabtak ki 
összesen 4.495 lej értékben, a többi 
között a biztonsági öv használatá-
nak elmulasztásáért, a kerékpáro-
sokra vonatkozó közlekedési 
szabályok be nem tartásáért, alko-
holos befolyásoltság alatt történő 
gépjárművezetésért, mobiltelefon 
használatáért a volánnál, agresszív 
magatartású gépjárművezetésért és 
egyéb közlekedési szabálysérté-
sért. (pálosy) 

Az utóbbi hetekben újra meg-
szaporodott a tűzoltók mun-
kája, a téli idény beálltával 
országszerte ez évente ismét-
lődő jelenség. A tűzoltókat 
Maros megyében ipari létesít-
mények, járművek, garázsok, 
valamint lángoló épületek ol-
tásához riasztották.  

A fővárosban a január 31-i, kedd 
reggeli hírek szerint három kisgye-
rek – 2–6 év közötti testvérek – ha-
lálát okozta füstmérgezés, annak 
ellenére, hogy a lakásban keletke-
zett tüzet időben eloltották. Az eset 
körülményeit vizsgálják. 

A hatalmas tűzkárok mellett a 
lelki megrázkódtatás is felmérhetet-
len, sokszor egy élet munkája válik 
hamuvá pillanatok alatt. Ezért a 
szakemberek ismételten az emberi 
felelősséget hangsúlyozzák. 

Január 30-án, hétfőn reggel 9.20 
órakor Marosvásárhelyen a Bodoni 
utcában egy autószerelő műhely ki-
gyulladt tetőszerkezetének az oltá-
sához riasztották a marosvásárhelyi 
tűzoltókat.  

Egy nappal korábban, január 29-
én, vasárnap a déli órákban Maros-
vásárhelyen, a Maros utcában egy 
raktárkomplexumban ütött ki tűz, 
amelyet közel tíz órán át oltottak a 
tűzoltók. Nagy erőkkel vonultak ki 
az Egyesülés negyedbe, ugyanak-

kor telefonos vészjelzéseket küldtek 
a lakosságnak a sűrű füst okozta ká-
rosanyag-kibocsátás és a fennálló 
robbanásveszély miatt. Az oltásban 
összesen 18 járművel több mint 70 
tagú katonai személyzet vett rész. 
Személyi sérülés egyik esetben sem 
történt, az anyagi kár azonban je-
lentős. 

A fűtési idényben több olyan in-
gatlan gyúlt ki, amelyeknél a tüzet 
rövidzárlat vagy a kéményben lera-
kódott korom okozta, legtöbb eset-
ben fatüzelésű kazánnal vagy fával 
fűtöttek. Érdemes füstérzékelőt sze-
reltetni az ingatlanokba, mert ezál-
tal talán időben meg lehet fékezni a 
lángokat. A tűzoltók tapasztalata 
igazolja, hogy nem szabad háztar-
tási hulladékkal, lakkozott, festett 
vagy nedves fával fűteni, mert mér-
gező gázokat bocsátanak ki, és fo-
kozzák a kátrány és a korom 
lerakódását. A kémény falára lera-
kódott korom- és kátrányréteg a 
fűtés hatására izzani kezd, akár meg 
is gyulladhat. Nagyon sok lakástűz 
a kéményből indul. A családi há- 
zaknál pedig igénybe kell venni a 
kéményseprő szolgáltatásait. 

Ugyanakkor a melegítőkályhák 
használata előtt ajánlott alaposan el-
lenőrizni a kályhatestet, a füst- és 
égettgáz-elvezetést, illetve a kémé-
nyek állapotát, azokat meg kell tisz-
títani és amennyiben szükséges, 
javításokat eszközölni rajtuk.

Pálosy Piroska 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Kiskorúak haltak meg füstmérgezésben 
Tűzesetek és az emberi felelősség  

Vezetés csúszós utakon  
Közlekedésbiztonsági intézkedések  

Egy személy életét vesztette 
Lánckarambol az autópályán 

Szer Pálosy Piroska

Fotó: rendőrség 
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Fotó: az útügyi igazgatóság felvétele

Fotó: marosvásárhelyi tűzoltóság
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2035-től az Európai Unióban nem lehet 
majd belső égésű motorral szerelt új autót ér-
tékesíteni. Azaz már csak egy kicsivel több 
mint egy évtized van hátra. Ezt a tényt pedig 
a vásárlók is kezdik érezni, ami visszahat az 
autóeladási statisztikákra is. A közeledő vál-
tásnak is köszönhető az, hogy a BMW tavaly 
képes volt megduplázni az elektromos típu-
sainak az eladását, illetve a cégcsoporthoz 
tartozó Mini elektromos változatának eladá-
sai is hasítottak. 

A bajor márka azt szeretné elérni, hogy az 
idei évben az eladásainak 15%-át tegyék ki a 
tisztán villannyal meghajtott autók. Ilyen te-
kintetben pedig jó úton haladnak, még akkor 
is, ha 2022-ben mintegy 4,8%-kal csökkent 
az összeladásuk, ez számokban kifejezve azt 
jelenti, hogy 2,4 millió autót tudtak értékesí-
teni. A csökkenés persze nem az elektrifiká-
ció elterjedésével magyarázható, hanem 
sokkal inkább az inflációval, a beszállítói lán-
cok szétesésével és a teljességgel bizonytalan 
geopolitikai helyzettel. Azonban hozzá kell 
tenni, hogy a teljes eladási szám csökkent, vi-
szont az elektromos autók iránt nagyobb volt 
az érdeklődés, mint 2021-ben. 

Erre nagyon jó példa a Mini is, amely, úgy 

fest, nemcsak az elektromos korszakán van 
túl, hanem lassan a turbóson is. Mostanra már 
a legtöbb vásárló a teljesen elektromos Minit, 
azaz a Mini Electricet választja. A típus 
amúgy a BMW i3 hajtásláncán alapszik, csak 
nagyon minimális fejlesztéseket eszközöltek 
rajta. A villanyhajtású változat sikeréhez az 
is hozzájárulhat, hogy a hagyományos – 
belső égésű motorral szerelt Mini – már las-
san 10 éve a piacon van, miközben az elekt-
romos változatot 2019-ben küldték gyártásba. 
Természetesen, ha az összeladásokat nézzük, 
akkor a Mini piaca is kisebb lett. Ám az 
elektromos és hibrid változatokból 14,3%-kal 
több fogyott, mint egy évvel korábban. Ha 
csak a tisztán elektromos Minire vagyunk kí-
váncsiak: 43.744 darab fogyott tavaly, ami 
25%-kal jobb eredmény, mint a 2021-es adat. 
Ehhez a számhoz társul még hozzávetőlege-
sen 17.000 hibrid Mini. Ha a két számot ösz-
szeadjuk, és a teljes eladási statisztikához 
viszonyítjuk, kijelenthető, hogy a Mini el-
adott típusainak a 21%-a tartalmaz valami-
lyen elektromos hajtást. 

A BMW-csoportnak ezzel együtt sikerült 
megdupláznia az elektromos típusok eladá-
sát. Egész pontosan 107,7%-ot tudtak emelni 

a villanyautók eladásán 2021-hez képest, ez 
az arány a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
215.755 elektromos autót értékesítettek a ta-
valy. Ebben az eredményben nagy szerepe 
volt annak, hogy immáron kapható a BMW 

iX1, az i4, az iX és az i7 is. Továbbá hama-
rosan érkezni fog a BMW i5, a német elekt-
romos szedán, amitől nagyon sokat várnak az 
elemzők és szakújságírók. 

A BMW-csoporthoz tartozik a Rolls-
Royce is, amely szintén eladási rekordokat 
döntött meg, és ha ez nem lenne elég, akkor 
ez a gyártó is dolgozik az első elektromos 
modelljén, amelyet a Phantom mellé fog po-
zicionálni, a neve pedig Spectre lesz. 

Ha a teljes képet nézzük, akkor viszont ki-
jelenthető, hogy nagy meglepetés nincs. A 
villanyautók egyre jobbak, a töltőhálózat 
egyre bővül – még akkor is, ha az árak ilyen 
tekintetben is emelkednek –, a kínálat pedig 
a növekvő kereslettel arányosan nő. A BMW 
minden árszinten támad, vannak belépő 
elektromos modelljei – amilyen a Mini is –, 
érkeznek a luxuskiadások, van több elektro-
mos SUV-je, illetve ott vannak a sportosabb 
modelljei is, M jelzéssel. Utóbbiakkal a cég 
arra számít, hogy kiemelkedő szereplői lesz-
nek a sportvillanyautós érának. 

Sajtóközleményében számolt be a Skoda 
a 2022-es eladásairól. Mint kiderült, a  
Volkswagenhez tartozó cseh márka tavaly 
731.300 új autót szállított le globális szin-
ten, ami egy átlagos számnak mondható a 
márka történelmében. Nem is ez az igazán 
érdekes, hanem az, hogy beszélt az idei ter-
veiről. 

Utóbbiak értelmében 2023-ban érkezni 
fog a Superb és a Kodiaq új generációja, de 

ezek mellett a Kamiqot és a hasonló méretű 
Scalát is átdolgozzák. Ezek a konkrét ígére-
tek, amelyeket közöltek is a publikummal. 
Viszont ezek mellett a Skoda azt is megem-
lítette, hogy idénre más fejlesztései és pro-
jektjei is vannak, azonban ezekről nem árult 
el konkrétumokat.  

A cég csupán annyit tett hozzá a bemuta-
tóhoz, hogy a következő három évben három 
új elektromos autó bemutatását tervezi. 

Ha pusztán mérnöki oldalról közelítjük 
meg, akkor a Wankel-motor egy csodálatos 
konstrukció, azonban a gyakorlatban van vele 
bőven gond. Mindig kerül egy olyan részlet, 

amelynek nem jó az illesztése, meghibásod-
nak benne az alkatrészek, és az sem egy 
utolsó szempont – különösen most –, hogy 
rengeteg benzint és olajat fogyaszt. Talán az 

egyik legismertebb Wankel-motorral szerelt 
típus a Mazda RX-8, ami olyan szinten fo-
gyasztotta az olajat, hogy a cég a csomagtar-
tóban kijelölt egy helyet, ahova be lehetett 
pakolni az olajosüvegeket, hiszen szinte min-
den tankolásnál rá kellett tölteni. Ha pedig 
valaki tényleg pályázni szeretett volna az 
RX-8-cal, akkor lehet, hogy nem ártott, ha 
több olaj volt nála, mint benzin, habár utób-
biból sem kellett kevés. A Mazda ennek elle-
nére mégis sokáig életben tartotta a 
motorváltozatot, azonban egy idő után be-
látta, hogy el kell engedni a projektet. 

Ennek immáron már 11 éve, azóta nem 
lehet nálunk bolygódugattyús, azaz Wankel-
motorral szerelt Mazdát vásárolni. Viszont 
most úgy fest, a Mazda mégis feltámasztja a 
motort, csak nem olyan formában, ahogyan 
eddig ismertük. Az első – és jelen állás szerint 
egyetlen – elektromos típusába, az MX-30-
ba fogja beépíteni mint hatótávnövelő. Erre 
pedig szüksége is van a típusnak, hiszen egy 
175 kilométeres útra az ember csak úgy mer 
vele elindulni, hogy azelőtt nagyon alaposan 
megtervezi, és úgy lép rá a gázpedálra, hogy 
az alatt meg se karcolódjon a hímes tojás, va-
gyis az MX-30 távolról sem hatótávbajnok, 
sőt éppen ellenkezőleg. Tehát nagyon is ráfér 
egy kis erősítés ilyen tekintetben. 

A crossoverbe beépített benzinmotor 830 
köbcentis lesz, és 75 lóerőt fog leadni 4700-
as fordulatszámon. Azonban a hajtásban csak 
közvetetten fog részt venni. A szerepe nem 

az, hogy növelje az amúgy 167 lóerős autó 
teljesítményét azáltal, hogy besegít a haj-
tásba, hanem hogy lényegében aggregátor-
ként táplálja a hajtásláncot. Ezt a műfajt 
hatótávnövelt elektromos autónak hívják, vi-
szont a Mazda mégis következetesen plug-in 
hibridként hivatkozik rá. A hatótávnövelt 
vagy plug-in – kinek ahogy jobban tetszik – 
típus teljes neve amúgy Mazda MX-30 e-
Skyactiv R-EV lesz. 

Az autóba szerelt kis méretű benzinmotor 
a hátsó tengely fölött lesz beépítve, és egy 50 
literes tartályból fogja csipegetni az üzem-
anyagot. A belső égésű motorral való rásegí-
tés eredményeképpen az autó hatótávja 
elérheti a 600 kilométert, legalábbis a Mazda 
szerint. De itt is érvényesül a nincs öröm 
üröm nélkül elve, vagyis valamit kapunk, de 
máshol veszítünk. Az eredeti Mazda MX-30 
hatótávja 150 kilométer körül alakult a gya-
korlatban, míg a hatótávnövelt változat mind-
össze 85 kilométert fog tudni menni, azt is 
WLTP szerint, ami a gyakorlatban 60 kilomé-
ter körüli adatot fog eredményezni. Az össze-
sített fogyasztás értelmében a Mazda 1 
liter/100 kilométeres adatot ad meg, amiben 
nyilván szerepet vállal az elektromos hajtás 
is. Továbbá minden bizonnyal ez csak az első 
100 kilométerre vonatkozik, amelynek nagy 
részét a villanyhajtás végzi, azt követően 
nagy mértékben emelkedni fog a fogyasztás. 
Ezzel együtt egy elég kedvező szén-dioxid-
kibocsátási adatot ér el az autó, 21g/km-t. 

Visszatér a Wankel-motor a Mazdánál 

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV           

 Az új Skoda Kodiaq álca alatt  Forrás: Motor1.com

A BMW eladási adatai is igazolják: 
az elektromos hajtásé a jövő 

Hivatalos: érkezik az új Skoda Superb 
és a Kodiaq 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

BMW i7, az elektromos luxus BMW, illusztráció Forrás: BMW



Megvannak a jogi és intézményes 
feltételek  

Elsőként Mihăiţă Toader irodavezető is-
mertette a  Fenntartható Románia SIPOCA 
613-as projektet. Megtudhattuk, hogy a fenn-
tartható fejlődési stratégia kivitelezését kö-
vető intézményes hálózat kiépítését pályázat 
útján a kormány 25 millió lejjel támogatja. A 
program 2019 júliusában indult, és 2023 jú-
liusában zárják le. A programnak három fon-
tos célkitűzése van, az egyik a stratégiai keret 
és az ehhez igazított intézményes hálózat ki-
építése, ebben egy központi hatóság és a 
helyi önkormányzatok keretében dolgozó 
fenntartható fejlesztési szakembereknek szánt 
állások létrehozása. Továbbá a program lehe-
tőséget biztosít az intézmények közötti 
együttműködés kommunikációjának erősíté-
sére és a fenntartható fejlődés elveinek kivi-
telezését igazoló mutatók követésére is. 
Ehhez szükség volt a jogi keret megteremté-
sére. 2019-ben a 277-es kormányhatározattal 
létrejött a miniszterközi fenntartható fejlődési 
bizottság, amely e szakterületen összehan-
golja a minisztériumok működését. 2020-ban 
(a 114-es kormányhatározattal) megalakult az 
ország több elismert szakemberéből, tudomá-
nyos kutatójából stb. álló konzultatív tanács. 
Egy újabb kormányrendelet lehetővé tette, 
hogy CAEN-kóddal bejegyezzék a fenntart-
ható fejlesztési szakértői szakmát. Végül 
2022-ben a 754-es számú kormányrendelettel 
elfogadták az Agenda 2030 stratégia alapján 
kidolgozott országos cselekvési tervet (Plan 
naţional de acţiune). Tavaly július és október 
között a bukaresti közgazdasági egyetemen 
posztgraduális képzésként 150-en nyertek ké-
pesítést fenntartható fejlesztési szakértőként.  

A főosztály a statisztikai hivatallal tavaly 
februárban elkészítette a mintegy 90 mutatót 
tartalmazó adattárt (Agregator), amellyel kö-
vetni lehet azt, hogy milyen változásokat ho-
zott az ország gazdasági-társadalmi és 
környezetvédelmi területein a fenntartható 
fejlődési elvek gyakorlatba ültetése. Illetve 
meghatároztak 50 közvélemény-mutatót, 
amelyekkel egyebek között az életminőség 
javítását követik. A cselekvési terv négy fon-
tosabb elsőbbségi területen 13 sajátos objek-
tumot és 22 konkrét kezdeményezést foglal 
magába, átfogva az ország társadalmi-gazda-
sági területét. Ennek alapján különböző szak-
területen kell majd olyan intézkedéseket 
hozni, amelyek az elveknek megfelelően 
konkrét eredményeket hoznak. Különösen 
fontos változtatni a kormányzati téren (köz-
ponti és regionális politikákon), az oktatás-
ban, szakképzésben előtérbe helyezni a 
fenntartható fejlődés elveit. Amint említettük, 
a program külön foglalkozik a monitorozás-
sal és a kivitelezés folyamatos kiértékelésé-
vel, mert csak ez alapján lehet a 
környezetkímélő szemlélet meghonosítását 
és gyakorlatba ültetését szorgalmazni, dönté-
seket hozni – foglalta össze dióhéjban a cse-
lekvési terv struktúráját a főosztály 
munkatársa.  
Profitorientáltság kontra fenntarthatóság  

Nagy Ágnes bankszakértő, a Fenntartható 
Fejlődés Főosztály tanácsadó testületének 
tagja elmondta: a már említett kormányhatá-
rozat értelmében alakult meg az a szak- 
tanácsadó testület, amelyben a társadalmi, 
gazdasági, politikai élet terén, kutatásban, 
diplomáciában, az üzleti életben és a civil 
szférában dolgozó vagy egykor tevékeny-
kedő harmincnégy szaktekintély kapott he-
lyet. A testület a stratégia alapján tudományos 
és műszaki megoldásokat ajánl, illetve a cse-
lekvési terv kivitelezéséhez szükséges doku-
mentumokat, eljárásokat dolgozza ki. 

Továbbá, figyelembe véve a nemzetközi 
téren elért eredményeket, módszereket dol-
goz ki a helyi közigazgatási egységeknek és 
azoknak a cégeknek, oktatási intézmények-
nek stb., amelyek részt vállalnak a fenntart-
ható fejlődési elvek kivitelezésében.  A 
testület követi a már említett mutatókat, és 
rendszeresen gyűlésezik. A tanácskozásokon 
megvitatják a főosztály által  kidolgozott do-
kumentumokat, illetve a főosztály minden 
évben összeállít egy országjelentést, amely 

tükrözi az elért eredményeket. Konferenciá-
kat szerveznek, tagjai részt vesznek külön-
böző nemzetközi szaktanácskozáson 
(klímaváltozás, biológiai sokféleség, mobili-
tás), hogy lépést tartsanak a nemzetközi tren-
dekkel. Az előadáson kívül Nagy Ágnes 
kifejtette, hogy a stratégia megvalósításának 
a kulcsa a környezetkímélő szemlélet elő-
térbe helyezése a nyereségcélú fejlődéssel 
szemben. Kifejtette: az emberiség történel-
mében mintegy 200 éve foglalkoznak fenn-
tartható fejlődéssel, még ha nem is határozták 
meg ezt a kifejezést. A Föld népessége emel-
kedő tendenciát mutat, míg az élelmiszeripari 
mutató lineáris. Ez okozza világszerte az élel-
miszerválságot, amelyhez hozzájárul az ener-
getikai válság is – tegyük hozzá. 2022-ben 
eljutottunk oda, hogy világszinten, így az Eu-
rópai Unióban is, politikai szinten elfogadták 
a fenntartható fejlődés elveit (klímavédelem 
stb.), azonban a tagállamok különböző haté-
konysággal alkalmazzák ezeket, hiszen eltérő 
gazdasággal, pénzügyi-környezetvédelmi po-
litikával, intézményrendszerrel, szakszemély-
zettel és törvénykezéssel rendelkeznek.  A 
jelenlegi helyzetben azokat a megoldásokat 
keresik a szakértők, így a konzultatív tanács 
is, hogy miként lehet működtetni egy olyan 
gazdaságot, amely átmenetet képez az egyre 
növekvő szükségleteket kielégítő beruházá-
sok és a kevésbé gyorsan megvalósítható, de 
közép- és hosszú távon eredményt hozó, kör-
nyezetkímélő megvalósítások között. Ehhez 
különböző pénzügyi, gazdasági eszközöket 
és szolgáltatásokat, illetve a környezetvé-
delmi szemléletet előtérbe helyező gazdasági 
struktúrát kell kidolgozni. És ez a Fenntart-
ható Fejlődési Főosztály legnagyobb kihí-
vása.  

Mirel Palada szociológus, az Olténiai Re-
gionális Vállalkozásfejlesztési Egyesület 
szakértője szerint egyeztetni kell az életmi-
nőség javításának hatékonyságát a fejlődés 
logikájával és  hatékonyságával, ugyanis el-
lentmondás van a fenntarthatóság és a fejlő-
dés szükségszerűsége között. Míg a 
gazdasági fejlődés iránya a végtelenbe tart, 
és nincsen tekintettel a forrásokra, addig a 
fenntarthatóság egyfajta fékező tényezőként 
állhat az előbbi elébe. Ezért kell megtalálni 

az egyensúlyt a két logika között, és ki kell 
dolgozni a változtatás paradigmáját, amely 
nem akadályozza meg a fejlődést, hanem 
olyan megoldásokat talál, amikkel hosszú 
távon biztosíthatók az egészséges jólét felté-
telei. Nem akadályozhatjuk meg azt, hogy au-
tópályák épüljenek. De ezek nyomvonalát, 
hatékonyságát optimalizálni lehet a környe-
zetvédelem, a fenntarthatóság elvei alapján. 
Vagy ott a nagy kérdés: kell-e nekünk kör-
nyezetszennyező körülmények között műtrá-
gyát termelni? Ha meg nem állítunk elő 
műtrágyát, akkor hatékonnyá tudjuk-e tenni 
a növénytermesztést? A jelenlegi körülmé-
nyek között nem lehet sem egyik, sem másik 
végletben gondolkodni, hanem át kell érté-
kelni minden olyan lépést, amely a fejlődés 
és a fenntarthatóság görbéjét egymáshoz kö-
zelíti – mondta a többi között a szociológus.  
Konkrétumok, eredmények  

Carmen Romaniuc, az Országos Statiszti-
kai Hivatal aligazgatója és Florina Savu osz-
tályvezető adatokkal igazolták, hogy az 
ország az utóbbi években jelentős lépéseket 
tett bizonyos, környezetvédelemre vonatkozó 
megvalósítások terén. Kiderült, hogy 2020–
2021-ben megnövekedett az ország erdős te-
rülete, így 2008 óta (2019 kivételével) 

folyamatosan nőtt mind az újraültetett, mind 
a természetesen regenerálható terület. 2013 
óta egyre többen csatlakoznak az ivóvízháló-
zathoz, mind több házat kötnek be a csatorna-
hálózatba, azonban kanalizálás jóval kevesebb 
családi háznál létezik, amin javítani kell.  

2016 óta kezdtek leginkább a lakosok hib-
rid, illetve elektromos autókat vásárolni, ez a 
trend 2020-tól jelentősen növekszik. A lakos-
ság nagy része azonban inkább hibrid meg-
hajtású járműveket, mintsem az elektro- 
mosakat kedveli.  

Aggasztóbb társadalmi vonatkozású ada-
tokat is láthattunk. Sajnos nem csökken az al-
koholfogyasztás és egyenlőtlen a háziorvosi 
ellátás, és különösen nyugaton, valamint az 
ország déli és északnyugati megyéiben van 
(főleg vidéken) háziorvoshiány – láthattunk 
néhányat a mutatók közül, amelynek alaku-
lását követi a Fenntartható Fejlődési Főosz-
tály.  

A következőkben a tanácskozáson a sta-
tisztikai adatok ismertetése mellett olyan 
konkrétumokról volt szó, amelyek a cselek-
vési terv alapján már gyakorlatba ültetik az 
Agenda 2030 elveit. Amint említettük, elkez-
dődött a közigazgatásban dolgozók szakké-
pesítése a fenntartható fejlődés területén. 
Erről tájékoztatta a tanácskozáson jelen levő-
ket Claudia Moldovan államtanácsos. A szak-
képesítés mellett oktatási programokat is 
kidolgoznak. A tavaly októberben lediplomá-
zott 150 fenntartható fejlesztési szakértő fel-
adata lesz, hogy a közigazgatási egységeket 
(központi és helyhatóságokat) segítse abban, 
hogy a fenntartható fejlődési elvek szerint, el-
sősorban közigazgatási, szociális, gazdasági 
és környezetvédelmi téren dolgozzák ki a 
saját fejlesztési projektjeiket, kövessék a ki-
vitelezést, és tartsák a kapcsolatot a főosz-
tállyal. A rezilienciatervnek köszönhetően 
összesen 2000 ilyen szakértőt képeznek ki, 
1600-an regionális, megyei és helyi közigaz-
gatási egységekben, míg 400-an a központi 
adminisztrációban dolgoznak majd. A köz-
ponti régióban 145 szakértő látja el feladatát 
a következő megyei leosztásban: Fehér 20, 
Brassó 35, Kovászna 15, Maros 30, Hargita 
20 és Szeben 25.  

Stelian Matei, a Fenntartható Fejlődés Fő-

osztály tanácsosa Románia fenntarthatósági 
kódexét ismertette. Németországi modell 
alapján a főosztály kidolgozott egy olyan for-
manyomtatványt, amely a fenntartható fejlő-
dési elvek alapján húsz szabvány- 
követelményt tartalmaz. Ezeknek a teljesíté-
sét a több mint 500 alkalmazottat foglalkoz-
tató cégeknek közölniük kell az illető 
hatóságokkal. (Romániában 2020-ban 767 
ilyen gazdasági egység létezett.) A tapasztalat 
azt igazolja, hogy kevesen tartják be ezt a kö-
vetelményt. A főosztály munkatársainak ter-
vei szerint az idén februárban és márciusban 
több célcsoporthoz is eljutnak, és népszerű-
sítik a formanyomtatványt. A főosztály díj-
mentesen bocsátja a cégek rendelkezésére, 
ugyanakkor azon honlapról, amelyről le lehet 
tölteni, jó példákkal is szolgálnak. Az ide fel-
töltött adatokat pedig követhetik, mi több, 
egy védjegyet is kap az a cég, amely betartja 
a követelményeket, és ez zöldberuházások 
esetén történő finanszírozásnál, bankkölcsön-
nél előnyt, egyfajta ajánlót jelenthet. A krité-
riumok azt vizsgálják, hogy milyen 
stratégiája van a cégnek, hogyan menedzseli 
a termék-előállítási folyamatokat (munkafo-
lyamatok, szakmai betegségek kezelése, kol-
lektív és egyéni munkaszerződések betartása 
stb.), milyen környezetvédelmi intézkedése-
ket hoz (újrahasznosítás, az épületek hőház-
tartása, energiaforrások, káros anyagok 
kibocsátása stb.), és hogyan járul hozzá a tár-
sadalomfejlesztéshez, milyen téren jótékony-
kodik. A http://codsustenabilitate.gov.ro/ 
elérhetőségről letölthető a formanyomtat-
vány, és itt az érdekelt cégek megkaphatnak 
minden ezzel kapcsolatos információt.  

Ioana Voinescu, a Román Kereskedelmi 
Bank főosztályvezetője a fenntartható finan-
szírozáshoz kapcsolódó, „zöld” banki szol-
gáltatásokról beszélt. A szakértő elmondta, 
hogy a 2015-ös párizsi klímaegyezmény és 
az európai zöldegyezmény alapján az üveg-
házhatású gázok jelenlegi értékéhez viszo-
nyítva 2030-ig 55%-kal csökkenteni kell az 
országokra leosztott mennyiséget, hogy 
2050-ig elérjék a semlegességet. Ezért a  
nagyiparban, a mezőgazdaságban, az építke-
zésben és az élet más területén is számos 
olyan beruházást kell eszközölni, amelyek 
komoly befektetést igényelnek. Ellenkező 
esetben az országokat megbüntetik. Ezért a 
bank kidolgozott olyan szolgáltatásokat, 
amelyek alapján előnyös feltételekkel támo-
gatják a zöldberuházásokat és a környezetvé-
delmi oktatást. Az EU 100 milliárd eurót szán 
a klímavédelemre, Romániában mintegy 100 
millió eurót szánnak a gazdaság zöldítésére, 
illetve alternatív energiaforrások bevezeté-
sére, a fenntartható vízgazdálkodásra, nem 
utolsósorban a környezetszennyezés és a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. A 
bank kidolgozott egy olyan programcsoma-
got, amely Románia fenntartható fejlődési 
stratégiájának megfelelően az épületek (lakó- 
és kereskedelmi) hőháztartásának a növelé-
sére, a regenerálható energiaforrások alkal-
mazására, ugyanakkor szociális, oktatási és 
egészségügyi szolgáltatások (társ-) finanszí-
rozására vonatkozik. Ezért a bankban vannak 
olyan szakértők, akik ilyen jellegű tanácsot 
adnak, felmérik a hitelkeretet, ellenőrzik a 
gazdasági mutatókat, és természetesen köve-
tik azt is, hogy a konkrét beruházással miként 
érték el a kitűzött célt, vagyis a fenntartható 
fejlődési elvek valóra váltását.  

Borbély László államtanácsos, a Fenntart-
ható Fejlődés Főosztály koordinátora a ta-
nácskozás végén hangsúlyozta, hogy csak 
közös akarattal lehet valóra váltani az életmi-
nőségünk javítását célzó intézkedéscsoma-
got, ezért fontos a különböző intézmények 
közötti összefogás. A főosztály létesítésétől 
jelentős eredményeket értek el, ezekről szá-
moltak be munkatársai, de még távol állnak 
attól, hogy az összes mutatón érződjön: va-
lami elmozdult ezen a téren az országban. 
Sajnos a klímaváltozás jeleit környékünkön 
is tapasztalhatjuk, és csak rajtunk, mindany-
nyiunkon múlik a káros hatás csökkentése. 
Mindenki tehet valamit azért, hogy megvál-
tozzon a mentalitás. Nemcsak a politikusok, 
a döntéshozók, hanem mi magunk is otthon, 
a munkahelyen tehetünk olyan apró lépé- 
seket, amelyekkel hozzájárulhatunk a fenn-
tartható fejlődés elveinek a gyakorlatba ülte-
téséhez. Az irányt tudjuk, elindultunk az úton, 
amelyen csak közösen haladhatunk – foglalta 
össze a főosztály munkáját és a tanácskozás 
lényegét az államtanácsos.  

Vajda György 
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Fontos lépések a fenntartható fejlődés terén  
Konferencia a közös cselekvésről  

Amint korábbi tudósításunkban beszámoltunk, január 12-én a marosvásárhe-
lyi Incubcenterben Románia kormányfőtitkárságának Fenntartható Fejlődés 
Főosztálya konferenciát szervezett, amelyen hat megye különböző intézmény-
vezetői és képviselői vettek részt. A találkozón ismertették a főosztály által ki-
dolgozott Agenda 2030 országos fenntartható fejlődési stratégiát, illetve azt 
az országos cselekvési tervet, amelynek során a Fenntartható Fejlődés Főosz-
tály igyekszik megszólítani, bevonni a stratégia kivitelezésébe a közintézmé-
nyek, az akadémiai szféra, a nemzeti kutató-fejlesztő intézetek, az üzleti 
szféra, az ifjúsági szervezetek, a civil társadalom képviselőit. A főosztály szak-
értői tájékoztatták a jelenlevőket a program helyzetéről és arról is, hogy miért 
kell mielőbb életbe léptetni a stratégia elveit. Az alábbiakban a szakértők által 
elmondottakból, bemutatottakból válogattunk.   

Fotó: Vajda György



MINDENFÉLE 

TARGONCÁSMUNKA érdekel Ma-
rosvásárhely területén. Tel. 0741-
790-389. (18561-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 
bármilyen javítást, benti munkát, fes-
tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 
bármiben rendelkezésükre állunk! 
Tel. 0767-837-782. (18331) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-452. (18346) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-874-199, Ma-
rius. (18345) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18534-I) 

KOMOLY, tapasztalt nő takarítást 
vállal. Tel. 0748-011-119. (18591-I) 

KIADÓ orvosi rendelő a Gheorghe 
Marinescu utcában, a 43/1. szám 
alatt. Tel. 0722-385-315. (18595-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Sosem szűnik meg a 
hiányérzet, csak megtanulunk 
élni a tátongó űrrel, amit 
maguk után hagynak, akik 
elmennek. 
Fájó szívvel emlékezünk 
február 1-jén a nyárádremetei 
születésű FOGARASI 
MAGDOLNÁRA halálának 5. 
évfordulóján. Úgy mentél el, 
csendesen, szerényen, drága 
lelked nyugodjon békében! 
Bánatos szerettei. (18569-I) 

Mély fájdalommal szívünkben 
emlékezünk id. CODOI 
JÓZSEFRE halálának 5. 
évfordulóján. 
Felesége, Katalin, fia, Zoltán, 
lánya, Judit, hét unokája, 
három dédunokája. 
Ugyanakkor mély fájdalommal 
emlékezünk ifj. CODOI 
JÓZSEFRE halálának 14. 
évfordulóján. 
Édesanyja, Katalin, testvérei: 
Zoltán és Judit, valamint 
unokaöccsei és unokahúgai. 
Emlékük legyen áldott, 
nyugalmuk csendes! (18589-I) 

Fájó szívvel emlékezünk 

február 1-jén SZILÁGYI 

ZOLTÁNRA halálának 2. 

évfordulóján. Emlékét örökké 

őrzi családja. Nyugodjon 

békében! (18469) 

A búcsú nélküli elválás fájó 

emlékével emlékezünk feb-

ruár 1-jén a nyárádkarácsony- 

falvi születésű MAGOS 

KAROLINÁRA halálának 27. 

évfordulóján. Csendes álma 

fölött őrködjön a szeretet és 

az emlékezés. 

Kegyelettel emlékezik a 

család minden tagja.  

Nyugodjon békében! (18588) 

ELHALÁLOZÁS 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

TALMER (SZABÓ)  

MÁRTA-BOGÁR 

életének 77. évében hirtelen el-

hunyt. 

Temetése 2023. február 2-án, 

csütörtökön 14 órakor lesz a re-

formátus temetőben, unitárius 

szertartás szerint. 

A gyászoló család. (18578-I) 
 

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, 

elmaradt. Elmentél, de szívünk-

ben mindörökké velünk maradsz. 

Megrendülve és mély fájdalom-

mal tudatjuk, hogy a családjának 

élő drága jó férj, gondos, szerető 

édesapa, nagyapa, dédapa, 

rokon, jó barát és szomszéd, 

id. TATÁR BÉLA 

életének 88. évében, hosszú, de 

türelemmel viselt betegség után, 

január 29-én örök nyugalomra 

tért. 

Temetése február 2-án, csütörtö-

kön 12 órakor lesz a református 

temetőben. 

Emléke legyen áldott, nyugalma 

csendes! 

A gyászoló család. (18575-I) 

 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket fejezzük 

ki Tatár Béla megyei tanácsos 

kollégánknak és családjának, 

együttérzünk velük szeretett 

ÉDESAPJA elvesztése miatt 

érzett fájdalmukban.  

Vigasztalódást kívánunk a csa-

ládnak. Nyugodjon békében! 

Az RMDSZ Maros megyei 

szervezete. (18585-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Minden elmúlik, minden elvész,  
csak egy él örökké:  
az emlékezés. 
Szomorú szívvel emlékezünk  
február 1-jén  

LÁSZLÓ BÁLINTRA  
halálának 11. évfordulóján.  
Emlékét őrzi felesége, Ilonka, 
lányai: Emese és Otti, vejei: Tibi 
és Attila, unokái: Tibike és Peti.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! (18512-I)

Közlemény 
Szászrégen Önkormányzata tájékoztatja  a közvéleményt, hogy 

kérvényezte a környezetvédelmi engedélyt A szászrégeni (Maros 
megye) Radnótfájai utca korszerűsítése című terv kivitelezéséhez.  

A javasolt projektről tájékoztatást lehet kérni a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség  Marosvásárhely, Hídvég  utca 10. szám 
alatti székhelyén, hétfőnként 9-15 óra között és keddtől péntekig 9-12 
óra között, valamint Szászrégenben  a városházán –  Petru Maior tér 
41. szám –  hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. 

A lakossági észrevételeket a  Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség  székházában fogadják naponta, hétfőnként 9-15 óra kö-
zött, és keddtől péntekig 9-12 óra között. 

 
 * 

Szászrégen Önkormányzata tájékoztatja  a közvéleményt, hogy 
kérvényezte a környezetvédelmi engedélyt A szászrégeni (Maros 
megye) Pandúrok utca korszerűsítése című terv kivitelezéséhez.  

A javasolt projektről tájékoztatást lehet kérni a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség  Marosvásárhely, Hídvég  utca 10. szám 
alatti székhelyén, hétfőnként 9-15 óra között és keddtől péntekig 9-12 
óra között, valamint Szászrégenben  a városházán –  Petru Maior tér 
41. szám –  hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. 

A lakossági észrevételeket a  Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség  székházában fogadják naponta, hétfőnként 9-15 óra kö-
zött, és keddtől péntekig 9-12 óra között. 
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Lelked, mint fehér galamb,  
csendesen messzire szállt,  
hiába keresünk, könnyes  
szemünk már soha nem talál.  
De tudjuk, hogy a csillagok közt  
a legfényesebb te vagy. 
Fájó szívvel emlékezünk  
a székesi  

SZAKÁCS MIKLÓSRA  
halálának első évfordulóján.  
Emlékét őrzi bánatos felesége, 
két szerető leánya, két veje és 
négy unokája: Barni, Szabi, Miki 
és Betty. (18563-I)

 
Fájó szívvel emlékezünk február 
1-jén a drága férjre, édesapára, 
rokonra, 

SZÉKELY JÓZSEF  
(Zsozsó) 

volt agrártechnikusra és 
futballistára  
halálának 20. évfordulóján. 
Köszönjük, hogy voltál nekünk. 
Nyugodj békében! 

Szerettei. (18579)
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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  

február 15-én 19 órai kezdettel! 
Helyek foglalhatók a 0757-059 594-es telefonszámon. 

 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, 

a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi labo-
ratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári 
alapból származó összeggel  februárra ártámogatott (ingyenes) or-
vosi analízisek elvégzésére. Ehhez szükséges küldőpapír a család-
orvostól/szakorvostól.  

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


