
Bővül Hagymás-
bodon beépíthető
területe
Nyárádkarácson község önkormány-
zata tájékoztatja a lakosságot az októ-
ber 21-én 13 órától sorra kerülő
közvitáról, melynek témája a község
általános rendezési tervének (PUG)
aktualizálása. 

____________4.
Vállalkozások
uniós 
támogatással
Jedden a humántőke operatív prog-
ram keretében egy komplex uniós pro-
jekt zárult le. Ennek egyik része új
vállalkozások létesítését és fellendíté-
sét célozta meg. A projekt révén a köz-
ségben 39 céget hoztak létre, mindenik
vállalkozó 25 ezer eurós támogatás-
ban részesült. A falubelieken múlott,
hogy élnek-e a lehetőséggel vagy sem,
a 40. céget azért nem alapították meg,
mert már nem volt érdeklődő.

____________6.
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Új igazgatója van a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának!
György Levente nagybőgőművész, karmester és nemzetközi
hírű operaénekes nemrégiben nyerte meg a szép emlékű 
Vasile Cazan tavalyi halála után megüresedett igazgatói
helyre kiírt versenyvizsgát, így ismét teljessé vált a nagy
múltú intézmény vezetősége.

György Levente 1977-ben született, kapcsolata a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmóniával negyed évszázadra nyúlik vissza: 1995 és 2001 kö-
zött az intézmény kisegítő nagybőgőse és énekese volt, ugyanezen
időszakban a kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia nagybőgőse,
1996 és 2000 között a Kolozsvári Magyar Opera nagybőgőszólamának
vezetője. 2001-ben Svájcba távozott, 2002–2003-ban a berni 

Fotó: Nagy Tibor  

Kaáli Nagy Botond (Folytatás az 5. oldalon)

Marosvásárhelyen megszervezzük az általános nagytakarítást
a magánszemélyek és tulajdonosi társulások számára. 

MIKOR zajlik az általános nagytakarítás?
Idén október 15. és november 19. között zajlik az általános nagy-
takarítás egy előre meghatározott, napokra és utcákra lebontott
terv alapján. E program szerint haladnak a szemeteskocsik hét-
köznap és szombaton 7 és 16 óra között. Az általános nagytaka-
rítási programot befolyásolhatja az időjárás, és ebben az esetben
a hulladékgyűjtést felfüggesztjük, és amint az időjárási körülmé-
nyek lehetővé teszik, folytatjuk.

MIT gyűjtünk a kampány keretében?
Az általános nagytakarítás keretében a következőket gyűjtjük:

• csak háztartási hulladékokat, válogatva (papír/karton, üveg, mű-
anyag, egyebek).

• növényi hulladékokat: levelek, ágak, gallyak – ez utóbbiakat kö-
telező módon legtöbb egy méter hosszúságú darabokra kell vágni.

A hulladékokat műanyag zacskókba/zsákokba kell gyűjteni, és a
járdaszegélyre kell kihelyezni.

Figyelem: 
• NEM szállítjuk el sem az építkezésből/bontásból származó tör-
melékeket, sem pedig a pincék, padlások kitakarításából szár-
mazó hulladékot (szénpor, csempe, téglák stb.).

• NEM szállítjuk el az elektromos és elektronikai hulladékot. Ezek-
ben a napokban zajlik egy kampány, amely keretében az ilyen a
típusú hulladékokat lehet megadott időben a kijelölt gyűjtőpontokra
vinni. (Részletek: https://bit.ly/309qYhj)

A gyűjtés menete
1. Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társuláso-
kat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, területeiket, illetve zöldöve-
zeteiket.

2. A hulladékot helyezzék ki a járdák szélére (kupacokban) a szál-
lítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghir-
detett dátum előtti napon. A szemetet a meghirdetett napon
szállítják el a helyszínről.

3. Kivételes helyzetekben (időjárási körülmények, a program be
nem tartása objektív okok miatt stb.) az ütemterv módosítható.

4. A szemeteskocsik csak egyszer haladnak végig az utcákon,
és azok, akik az ütemtervben szereplő nap után helyezik ki a
hulladékot, viselik a szállítási költségeket vagy a kihágási bírsá-
got.

Fontos!
Ezúttal felszólítjuk a marosvásárhelyieket, hogy tartsák tisztelet-
ben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, hogy közös erővel
tegyük szebbé, tisztábbá városunkat.

Megemlítjük, hogy azok, akik a nagytakarítási kampányon kívül
bármilyen típusú szemetet helyeznek el közterületen, a 302/2021-
es, köztisztasággal kapcsolatos intézkedésekről szóló városi ta-
nácsi határozat értelmében büntethetők.

ZÖLDSZÁM: Azért, hogy az általános takarítási kam-
pány gördülékenyen menjen végbe, és hogy elérje célját, a ma-
rosvásárhelyiek ingyen hívhatják a 0800888999 telefonszámot
8–15 óra között.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Kezdődik az általános nagytakarítás

Hagyományőrzés és jövőbe tekintés

György Levente a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia új igazgatója



Múlt csütörtökön megnyitotta szovátai üzletét a Lidl,
Európa egyik vezető diszkontáruház-lánca. A város alsó
részén, a Sóvárad felőli kijárat közelében átadott üzlet a
marosvásárhelyieknél is nagyobb, 1300 négyzetméteres
vásárlófelülettel rendelkezik, míg parkolójában mintegy
110 jármű számára van elegendő hely, ugyanitt töltőpont
is található az elektromos autók számára, egyszerre két
jármű is „tankolhat”. Hétfőtől szombatig reggel 7.30 és
este 21 óra között, vasárnap 8 és 20 óra között fogadják a
vásárlókat. A Lidl folyamatosan javítja az üzletek szerke-
zetét, hogy a lehető legkisebb hatással legyen a természeti
környezetre, azért magas energiahatékonyságot biztosít, a
töltőpontok mellett LED-megvilágítást használ és újra-
hasznosítja a hőt – derült ki a cég közleményéből.

A Lidl az utóbbi időszakban több új üzletet nyitott
meg országszerte, így szeptember folyamán nem keve-
sebb mint ötöt adtak át, a szovátai pedig az első, októ-

berben avatott üzlet. Ezekben fokozottan figyelnek a jár-
ványügyi szabályozások betartására, kézfertőtlenítő, arc-
védő maszk és testhőmérséklet-mérő használatára a
belépéskor, a padlón jelzések figyelmeztetnek a zsúfolt-
ság elkerülésére, illetve a vásárlók közötti kötelező tá-
volság betartására a pénztárak közelében, továbbá
népszerűsítik a bankkártyák fizetőeszközként való hasz-
nálatát is.

Véletlen-e vagy sem, de a múlt heti nyitással egy idő-
ben a közelben levő szovátai Kaufland áruházban számos
termék esetén jelent meg árengedmény, ám az üzlet ke-
vésbé volt zsúfolt, mint eddig, úgyannyira, hogy egy-egy
időszakban csupán egy pénztárpont volt nyitva, ezzel vi-
szont megnőtt ott a sor, így többen választották az önki-
szolgáló pénztárt is, ám nem mindenki értett ezek
használatához, így időszakosan ott is alakultak ki vásárló-
torlódások – tapasztaltuk a helyszínen. (GRL)

20. század – könyvbemutató
Október 14-én, csütörtökön 18 órától a Székelyföldi
Napok keretében a Kultúrpalota kistermében, a Teleki
Téka őszi könyvbemutató-sorozatának befejező ese-
ményeként bemutatják a Kriterion Kiadó 20. század so-
rozatát, és Bartos Elekes Zsombor Mappae
Comitatuum Transilvaniae című térképes szakmunká-
ját. A sorozatot ismerteti Jakabffy Tamás szerkesztő, il-
letve Csata Zsombor és Fábián Gyula szerzők. A
sorozat szakmailag magas színvonalon kisebbségtör-
téneti, társadalomtudományi és ehhez kapcsolódó ku-
tatások eredményeit foglalja magában. A járványügyi
előírásokat betartva lehet részt venni a rendezvényen.

A Jerika-kő legendája 
Október 14-én, csütörtökön 19 órától a Maros Művész-
együttes előadótermében a Gyergyószárhegyi Kultu-

rális és Művészeti Központ és a gyergyócsomafalvi
Mocorgók néptáncegyüttes közös táncszínházi produk-
ciójára kerül sor. Producer: Kolcsár Béla, koreográfus
Balázs Bécsi Csaba, zenei szerkesztő: Molnár Sza-
bolcs, animáció: Kopacz Csaba. Helyfoglalás a 0757-
059-594-es telefonszámon. 

Töretlen lendülettel 
és megújult arculattal 

Ezzel a címmel hirdet nemzetközi fotópályázatot a 
Sapientia EMTE Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hall-
gatói Önkormányzat. A Sapixel nemzetközi fotópályá-
zat idei jelszavai a kísértés (temptation) és tükröződés
(reflection). Tapasztalattól és képzettségtől függetlenül
bárki küldhet be pályamunkát a világ bármely pontjáról.
A pályamunkákat kizárólag elektronikus formában a 
sapixel@khok.ro e-mail-címre lehet beküldeni ez év
november 1-jéig.

IDŐJÁRÁS
Borús, esős idő
Hőmérséklet:

max. 13 0C
min. 4 0C

Ma KÁLMÁN és EDE, 
holnap HELÉN napja.
HELÉN: a görög Heléna angol
és francia formájából alakult, je-
lentése lehet a Nap vagy a Hold
szó származéka. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. október 12.

1 EUR 4,9485
1 USD 4,2811

100 HUF 1,3749
1 g ARANY 242,3237

65 éves a Maros Művészegyüttes
65 évvel ezelőtt alakult meg a Székely Népi Együttes, a je-
lenlegi Maros Művészegyüttes elődje. Ez alkalommal az
együttes október 15-én, pénteken18 órától a Kultúrpalotá-
ban Maros megye székely népviseleteit mutatja be, majd
másnap, szombaton a művészegyüttes székházában sor
kerül a gálaműsorra. 

Elmarad a Varázstükör
Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház ma 18 órára meghir-
detett Varázstükör című előadása technikai okok miatt el-
marad. A jegyfoglalással, illetve visszaváltással
kapcsolatosan a 0740-566-454-es telefonszámon lehet ér-
deklődni. 

Lehet jelentkezni 
a terápiás programra 

A Bonus Pastor Alapítvány november 1–12. között 12 napos
terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és fel-
nőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban
(Marosludastól 15 km-re). Várják mindazok jelentkezését,
akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggő-
séggel terhelt életmódjukon. Jelentkezni október 26-áig
lehet a 0752-246-814-es telefonszámon McAlister Magdol-
nánál.

Uzsorakamatért tartóztatták le
A napokban előzetes vizsgálati fogságba helyeztek két nyá-
rádtői férfit, akik uzsorakamat miatt kerültek a rendőrök fi-
gyelmébe. Október 6-án a szervezett bűnözéssel foglalkozó
ügyosztály, a marosvásárhelyi bíróság mellett működő
ügyészség ügyészének vezetésével 13 házkutatást végzett
Nyárádtőn több uzsorával gyanúsított személynél, akik
2016 és 2021 között folytatták e törvénytelen tevékenysé-
get. Több mobiltelefont, laptopot és 1950 eurót foglaltak le,
egy 44 és egy 45 éves férfit pedig vizsgálati fogságba he-
lyeztek. Az ügyet tovább vizsgálják. 

Ellenőrizték a járványügyi szabályok
betartását 

A rendőrök folyamatosan ellenőrzik a Covid–19-vírusjárvány
megelőzéséért hozott 55/2020-as törvény – járványhelyzet-
hez igazított – előírásainak betartását. Az utóbbi napon (24
órában) 65 rendőr 28 ponton ellenőrizte a jogszabály betar-
tását, ezenkívül 64 gazdasági egységet, 900 vendéglátó-
ipari egységet és 120 közszállítási eszközt ellenőriztek,
aminek során 1670 személyt igazoltattak. Mindössze három
személyt bírságoltak meg, ami azt jelzi, hogy megyénkben
a lakosság más megyékhez viszonyítva, igen kevés kivé-
tellel, de betartja az előírásokat. 

Hírszerkesztő: Vajda György

13., szerda
A Nap kel 

7 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 40 perckor. 
Az év 286. napja, 
hátravan 79 nap.

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Szovátán is megnyitotta üzletét a Lidl
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

ETV-műsorajánló
Tordaszentlászló Kolozsvártól délnyugatra

23 km-re fekvő falu, melyről a hagyomány azt
tartja, hogy Szent László itt telepítette le har-
cosait a kunok feletti győzelem után. De ismer-
jük a falut gyönyörű református templomáról,
szépen szóló kórusáról, értékes tájmúzeumáról.
És jól tudjuk, hogy a település messze földön
híres famegmunkáló és lakatosműhelyeiről is.
E hírnevet élteti Tamás András Mihály és fele-
sége, Krisztina is. Az ő asztalosműhelyükből
kikerülő munkák igazi fa remekművek (vagy:
igazi fába szabott remekek), a lányaikkal kö-
zösen üzemeltetett palacsintázó pedig a köz-
ségközpont egyik legínyencebb helye. Ha a
kedves nézők már gondolkodtak azon, hogy el-
látogatnának Tordaszentlászlóra, A Jó napot!
Megjöttem… című műsorban az ETV szer-
kesztői megmutatják, hogy mindenképp érde-
mes. 

A műsor szerda este 9 órától az Erdély TV
képernyőjén és YouTube-csatornáján látható.

A Penny és Kaufland után a Lidl is jelen van a fürdővárosban Fotó: Gligor Róbert László



Fizetett szabadnapokat igényelhet a szülők egyike,
ha 12 év alatti gyermeke a koronavírus-járvány
miatt távoktatásra kényszerül. Az erről múlt héten
elfogadott sürgősségi kormányrendelet alkalmazá-
sához szükséges – miniszteri rendeletben utólag
pontosított – tudnivalókat hétfőn ismertették a
román lapok.

A kormány korábban úgy döntött, hogy az iskolák a fertő-
zési rátától függetlenül nyitva maradhatnak mindaddig, amíg
az osztályközösségben meg nem jelenik a fertőzés. Az ország-
ban azonban a járvány minden korábbinál több megbetegedést
okozó negyedik hulláma miatt már több mint 11 ezer osztály-
ban költöztették át az internetre az oktatást, miután csaknem
13 ezer diák és több mint 4300 tanár fertőződött meg.

A Cîţu-kormányt -kabinet által – közvetlenül megbuktatása

előtt – múlt héten elfogadott sürgősségi rendelet szerint a 12
év alatti, iskolába vagy óvodába beíratott gyermek (vagy a 26
évnél nem idősebb, állami gondozásban lévő fogyatékkal élő
fiatal) távoktatásra kényszerülése idején jogosult a szülők
egyike fizetett szabadnapokra, amennyiben a szülők egyike
sincs szabadságon, munkakörük nem teszi lehetővé, hogy ott-
honról dolgozzanak.

A gyermekkel otthon maradó szülő a fizetése 75 százalé-
kára, de az átlagbér 75 százalékát nem meghaladó „táppénzre”
jogosult, amit az állami költségvetésből utólag (30 napon
belül) térít meg a megyei foglalkoztatási ügynökség a mun-
káltatónak. Azokat a cégeket, amelyek megtagadják ezt a jogot
a munkavállalótól, csütörtöktől kezdődően alkalmazottanként
1000 lejtől 2000 lejig terjedő, de 20 ezer lejt nem meghaladó
összegre bírságolhatják. (MTI)

A PNL-t és az RMDSZ-t hívta kormányalakítási tár-
gyalásokra Dacian Cioloş, az USR elnöke, akit előző
este bízott meg kormányalakítással Klaus Iohannis
államfő.

A miniszterelnök-jelölt keddi sajtóértekezletén kijelentette:
pártja következetes álláspontjához híven a korábbi jobbközép
koalíciót próbálja helyreállítani.

Cioloş kinevezését követően Florin Cîţu ügyvivő minisz-
terelnök, a PNL elnöke első nyilatkozatában azokhoz a „szö-
vetségeseihez” – a PSD és az AUR – küldte támogatást
keresni Cioloşt, akikkel közösen múlt héten megbuktatták a
PNL és RMDSZ Florin Cîţu vezette kormányát a parlament-
ben.

Az RMDSZ elnöke is úgy vélekedett: azért kaphatta Cioloş
a kormányalakítási megbízást, mert az utolsó, a szavazás pró-
báját kiálló parlamenti többséget az USR alkotta a két ellen-
zéki párttal – a PSD-vel és AUR-ral – közösen. Kelemen
Hunor szerint az a természetes, hogy Cioloş azoknál a pártok-
nál keressen beiktatásához támogatást, amelyekkel közösen
megbuktatta a Cîţu-kormányt.

„Az nem úgy működik, hogy ma behúzol valakinek, aztán
másnap feleségül kéred” – mondta az RMDSZ elnöke a B1
hírtelevízióban arra a felvetésre, hogy Cioloş annak a jobbkö-
zép koalíciónak a helyreállítását szorgalmazza, amelyet az
USR rúgott fel.

Dacian Cioloş kedden kijelentette, nem áll szándékában
a PSD-vel és az AUR-ral parlamenti többségről tárgyalni,
azok a reformok, melyekre az USR kormányprogramját
akarja építeni, összeegyeztethetetlenek ezen pártok politi-

kájával. Az USR azért vállalkozott arra, hogy kormányt ala-
kít, és megpróbálja helyreállítani a jobbközép kormány-
többséget, mert az országnak a koronavírus-járvány és az
energiaárak válsága közepette sürgősen működőképes kor-
mányra van szüksége, és rá akarnak cáfolni azokra a vá-
dakra, amelyek szerint az USR egy felületes, éretlen párt,
amely csak bírálni tud, de elmenekül a felelősség elől – ma-
gyarázta Cioloş.

Leszögezte: az USR nehéz helyzetben vállalja a kormány-
zás felelősségét, és azt reméli, hogy partnerei is – az államfő
által is emlegetett – felelős hozzáállással viszonyulnak a kor-
mányalakításhoz. Cioloş azt állította: szerda este – a Cîţu ve-
zette ügyvivő kormány ülése után – fognak egy első,
pártelnöki szintű megbeszélést megszervezni a PNL-lel és az
RMDSZ-szel.

Arra az újságírói kérdésre, nem tart-e attól, hogy Iohannis
„áldozati miniszterelnökként” bízta-e meg kormányalakítás-
sal, Cioloş azt mondta: a maga részéről komolyan veszi a fel-
kérést.

Az „áldozati kormányfő” kifejezés arra utal, hogy az ál-
lamfő rákényszeríthet egy „ellenséges” összetételű parlamen-
tet is az általa javasolt miniszterelnök-jelölt beiktatására, ha a
törvényhozók többsége el akarja kerülni a parlament felosz-
latását. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha „valódi” jelöltjé-
nek második próbálkozásra ad kormányalakítási megbízást.
Romániában ugyanis az államfő akkor írhat ki előre hozott
választásokat, ha a törvényhozás két egymást követő alkalom-
mal elutasítja az általa megbízott miniszterelnök-jelölt kor-
mányának beiktatását. (MTI)
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Négyszáz felett az áldozatok
száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 16 743 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 79
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán. Az
elmúlt 24 órában ugyanakkor elhunyt 442 koronaví-
rus-fertőzött személy – közölte kedden a stratégiai
kommunikációs törzs (GCS). Mind az új esetek
száma, mind az elhalálozásoké csúcsot döntött. A
kórházban ápolt betegek száma összesen 17 141.
Ebből 1 667-en vannak az intenzív osztályon. A 442
halálos áldozat közül 410-nek volt valamilyen társbe-
tegsége, 397 közülük nem volt beoltva. A beoltott el-
hunytak 49 és 91 év közöttiek voltak. Ezzel 40.071-re
emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható
halálesetek száma Romániában. (Agerpres)

A korábban közöltnél nagyobb
mértékben nőtt a gazdaság

Az idei első fél évben a korábban közöltnél nagyobb
mértékben, 7 százalékkal nőtt a nyers adatok szerint
a román gazdaság teljesítménye a tavalyi év azonos
időszakához képest – közölte hétfőn az országos sta-
tisztikai intézet. A statisztikai intézet augusztus köze-
pén még 6,5 százalékos növekedésről számolt be. A
szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint
a bővülés 6,6 százalék volt a vizsgált időszakban a
korábban közölt 6,2 százalékhoz képest. A második
negyedévben a román bruttó hazai termék (GDP) 1,9
százalékkal nőtt az első negyedévhez mérten, ami
0,1 százalékponttal magasabb az augusztus köze-
pén közölt 1,8 százaléknál. Éves összevetésben a
második negyedévben a román GDP a nyers adatok
szerint 13,9 százalékkal bővült a korábban közölt 13
százalékhoz képest, míg a kiigazított adatok eseté-
ben 14,4 százalékos növekedést jegyeztek a korábbi
13,6 százalékhoz mérten. (MTI)

Nőtt a román járműgyártás
A január és szeptember közötti időszakban 3,3 szá-
zalékkal nőtt a román járműgyártás a tavalyi év azo-
nos időszakához képest – közölte hétfőn a romániai
autógyártók egyesülete. Szeptember végéig 315 115
autót gyártottak Romániában, ebből 194 497-et a
francia Renault tulajdonában levő Dacia és 120 618-
at az amerikai Ford. A vizsgált időszakban a Dacia 7
százalékkal növelte a termelését, ugyanakkor a Ford
2 százalékkal kevesebb autót állított elő. A járvány
előtti időszakban, 2019 első kilenc hónapjában a két
romániai járműgyártó összesen 354 812 autót gyár-
tott, ami azt jelenti, hogy az idei 3,3 százalékos nö-
vekedés ellenére a termelés még mindig elmarad 11
százalékkal a két évvel ezelőttitől. A járvány ideje
alatt az elektromos félvezetők globális hiánya okoz
fennakadást a romániai járműgyártásban is. (MTI)

Szeptemberben 6,3 százalékra
gyorsult az éves infláció

Szeptemberben 6,3 százalékra gyorsult a román
éves infláció az augusztusban mért 5,25 százalékról
– közölte kedden az országos statisztikai intézet. Az
infláció főleg a nem élelmiszerek drágulása miatt ug-
rott meg, szeptemberben ezek 8,71 százalékkal ke-
rültek többe a tavalyi kilencedik hónaphoz képest. Az
élelmiszerek 4,26 százalékkal drágultak, míg a szol-
gáltatások ára 3,75 százalékkal nőtt a vizsgált idő-
szakban. A termékkategóriák szerinti bontásban
legnagyobb mértékben a villamos energia drágult,
csaknem 25 százalékkal, míg a gáz 21 százalékkal
került többe. Augusztushoz képest a havi fogyasztói
árindex 0,84 százalék volt. A jegybank augusztusban
az idén immár harmadszor módosította felfelé az inf-
lációs várakozását, így az idei év végére 5,6 száza-
lékos fogyasztói árindexre számít. A jövő évi inflációs
előrejelzését is emelte, így a korábban jelzett 3,0 szá-
zalék helyett 2022 végére 3,4 százalékos fogyasztói-
ár-emelkedést valószínűsít. Egyes román elemzők
szerint azonban nem kizárt, hogy az idén év végén 7
százalék lesz az éves inflációs ráta. (MTI)

Ország – világ

Fizetett szabadnapokat igényelhet a szülők egyike,
ha gyermeke távoktatásra kényszerül

Romániában nőtt az EU-szkeptikusok aránya

Cioloş a PNL-t és az RMDSZ-t hívta
kormányalakítási tárgyalásokra

Romániában nőtt az Európai Unióval (EU) szemben
szkeptikus állampolgárok aránya, ugyanakkor a la-
kosság 58 százaléka véli úgy, hogy az ország jobban
fejlődik gazdaságilag a jövőben, ha az európai kö-
zösség tagja marad – derült ki az Inscop közvéle-
mény-kutató intézet felméréséből.

A kedden közzétett eredmények szerint tavasz óta jelentő-
sen csökkent azok aránya, akik úgy vélik, hogy Romániának
inkább előnye származik az EU-tagságból. Szeptemberben a
megkérdezettek 47 százaléka vélekedett így, míg júniusban
még 56,2 százalék, míg márciusban 61,4 százalékuk értett
egyet ezzel a kijelentéssel. Ezzel párhuzamosan a tavasszal
jegyzett 35 százalékról 46 százalékra nőtt azok aránya, akik
szerint Romániának inkább hátránya származik az EU-tagság-
ból.

A megkérdezettek 68,5 százaléka értett egyet azzal a meg-
állapítással, hogy Romániának a nemzeti érdekeit kell meg-
védenie, amikor ezek ellentétben állnak az EU-szabályokkal.
Tavasszal 64 százalék osztotta ezt az álláspontot.

Ugyanakkor a lakosság 59 százaléka véli úgy, hogy Romá-
niának az EU-ból való kilépése ellentétes az ország nemzeti
érdekeivel. Itt is megfigyelhető egy 4,5 százalékpontos csök-
kenés a márciusi eredményekhez képest. Emellett a románok

csaknem 58 százaléka szerint az ország jobban fejlődik gaz-
daságilag, ha az EU-ban marad.

A felmérés készítői szerint megfigyelhető, hogy a romániai
járványügyi és belpolitikai válságok halmozódása, a jövőkép
hiánya és az EU-szkeptikus vélemények egyre nagyobb online
térhódításának hatására a lakosság körében is hangsúlyosan
csökkent az EU-tagság előnyeivel kapcsolatos derűlátás. Fel-
hívták a figyelmet, hogy körülbelül egyenlően oszlik meg
azok aránya, akik szerint az EU-tagság inkább előnyökkel jár,
illetve azoké, akik szerint ez többnyire hátrányos Romániá-
nak. Hozzátették: noha a lakosság jelentős része, mintegy 60
százaléka „racionális marad”, és úgy véli, hogy Románia job-
ban fejlődik gazdaságilag az EU-ban, az EU-szkeptikusok
arányának akárcsak konjunkturális növekedése figyelmeztető
jel kell hogy legyen a politikusoknak, az üzleti és a tudomá-
nyos szférának.

A szeptember 15. és 27. között, 1204 személy megkérde-
zésével készült felmérés megrendelője az Egyesült Államok
Német Marshall Alapja által, román-lett-amerikai partnerség-
gel létrehozott, a Fekete-tenger térsége civil szervezeteit és
médiaprojektjeit segítő Fekete-tengeri Bizalom a Regionális
Együttműködésben (Black Sea Trust for Regional Coopera-
tion) alapítvány. (MTI)

A liberális kongresszust megelőző belháború csatái közt kinevezett új pénzügyminisz-
terről már első nyilatkozataiból kiderült, hogy szakmailag nem áll a helyzet magaslatán.
De annak alapján, amit hétfőn mondott, az is csodaszámba megy, hogy szabadlábon van.

Hosszú lenne felsorolni minden okot, amelyek miatt a járványhelyzet idáig fajult, hogy
az egészségügyi rendszer az összeomlás határán áll, és az ország már nemzetközi segítséget
is kért a válság kezelésére. És ebben a helyzetben jutott eszébe ennek a szakinak arról nyi-
latkozgatni, hogy szerinte méltánytalan az egészségbiztosítási hozzájárulás rendszere. Azt
fájlalja, hogy a nagy keresetűek ugyanúgy a bruttó bérük tíz százalékára rúgó egészség-
biztosítást fizetnek, mint azok, akiket a kapcsolatrendszerük nem áldott meg jól felhizlalt
állami bércédulával, mint őt. És azt szeretné, ha a nagypénzesek kisebb hozzájárulást fi-
zetnének. 

A már magában kényszerzubbonyért kiáltó időzítés után már meg sem lepődünk azon,
hogy a morgolódó főpénzügyér nem veszi a fáradságot nyilatkozata gazdasági vonatkozá-
sainak felmérésére. Az egészségügyi rendszer ugyanis nem képes működni az adófizetők
hozzájárulásaiból. A mostani helyzet a járvány miatt nem irányadó, de már évek óta úgy
növekszik az egészségbiztosítási alap deficitje, hogy attól a meredek görbékhez szokott
kínai statisztikusok is megnyalnák mind a tíz ujjukat. 2016-ban 286 millió lej volt a hiány,
2019-ben már 9,5 milliárd. Mert a szoci kormány számolás és gondolkodás nélkül emelte
a béreket, gondolván: majd megy az örökkévalóságig, hogy kipótolják a hézagot a költ-
ségvetésből. És akkor egy ilyen egyenleg mellett jön a liberális pénzügyér, hogy csökkenteni
kellene a nagy keresetűek hozzájárulását. Normális ember az alap egyenlegének helyreál-
lításával kezdené a rendrakást... Az ügyben az egy pozitívum, hogy a miniszter nem sűrűn
találkozik elmegyógyásszal, mert a morgolódóban való kezelése is rontaná a mérleget.

Békeidőkben amúgy tényleg megérdemelne egy komoly vitát ez a kérdéskör, mert az ok-
tatásihoz hasonlóan ezt a rendszert is úgy agyonreformálta minden közelébe kerülő poli-
tikus, hogy a mezei halandó már megszámolni sem bírja a megépítésre beígért meg
felújított kórházakat, de az ellátás színvonala sok helyen nem kevés kívánnivalót hagy maga
után. Jó lenne egyszer pontosan látni, hogy mennyit fizetünk, és azért mit kapunk, de erre
egyhamar nem lesz válasz, mert nálunk az ígéretekből túlkínálat van, a felelősség viszont
hiánycikk.

Megáll az ész
Benedek István



Nyárádkarácson község ön-
kormányzata tájékoztatja a
lakosságot az október 21-én
13 órától sorra kerülő közvi-
táról, melynek témája a köz-
ség általános rendezési
tervének (PUG) aktualizálása. 

A dokumentáció munkanapokon
8–14 óra között tanulmányozható
az intézmény székhelyén, ugyanak-
kor telefonon, e-mailen vagy postai
küldeményként írásban is elküldhe-
tők a megjegyzések, észrevételek.

Az önkormányzat polgármestere
szerint egy több mint tíz éve elkez-
dett folyamatot szeretnének végle-
gesíteni. Ezúttal sikerült a
szükséges engedélyeket beszerezni,
így meghatározzák a község terüle-
teinek felhasználásával és beépíté-
sével, a környezet természeti,
épített értékeinek védelmével kap-
csolatos, illetve a területek sajátos
helyi követelményeit.

A jelenlegi változtatások minde-
nekelőtt a Hagymásbodon Maros-
vásárhely felőli területeire épített
ingatlanok és magánutcák kialakí-
tása nyomán teszik halaszthatat-
lanná a régi általános rendezési terv
aktualizálását. Amint megkeresé-
sünkre Szövérfi Endre, az önkor-

mányzat területrendezésért felelős
szakembere tájékoztatott, a 2001.
évi 350-es törvény értelmében a
község általános urbanisztikai terve
nélkül nem lehet építkezési enge-
délyt kiadni. Az általános terület-
rendezési terv (PUG) csak tíz évig
érvényes, amit kétszer lehet hosz-

szabbítani. A régi tervet az önkor-
mányzat már kétszer meghosszab-
bította, de 2023-ban lejár, újabb
hosszabbítási lehetőségük már
nincs, mivel egyelőre a törvény ezt
írja elő. A PUG elfogadása a köz-
ségfejlesztés szempontjából fontos,
mivel ennek keretében dől el, hogy

melyik földterület beépíthető és me-
lyik nem az. Községszinten minden
falunak van külön urbanisztikai sza-
bályzata, amely szerves része a
PUG-nak, és amelyben le van szö-
gezve többek között, hogy milyen
magasak lehetnek az épületek, mi-
lyen távolságokat kell betartani a

szomszédtól vagy az úttól, ha a köz-
ségben archeológiai ásatások nyo-
mán leletekre bukkantak, építkezési
engedélyt a múzeumtól vagy a kul-
turális minisztériumtól is kell igé-
nyelni. Somosdon például vannak
természetvédelmi területekké nyil-
vánított övezetek, azok esetében a
Natura 2000-től is kell kérni az épít-
kezési engedély jóváhagyását. 

Amennyiben valaki erdőhöz
közel szeretne építkezni, az erdé-
szeti hivatal is kell engedélyezze,
ugyanakkor figyelembe kell venni
az utak védelmi övezetét, ahová
egyáltalán nem lehet építkezni. Az
általános rendezési terv lényege,
hogy az övezet jellegzetességét
megőrizzék, ne legyen kirívó épít-
kezés. Kérdésünkre megtudtuk,
hogy az eredetileg külterületeken
lévő építkezésekre úgy kerülhetett
sor, hogy az építkezni szándékozó
területtulajdonos övezeti területren-
dezési tervet (PUZ de introducere)
igényelt, és ezáltal több földdarabot
is beltelekké nyilvánítottak. Az ál-
talános területrendezési szabályzat
szerint legkevesebb öt ár kell le-
gyen az a terület, amelyre saját költ-
ségére PUZ-t igényelhet egy
tulajdonos, amelyben többek között
szerepelnek az igénylő kötelezettsé-
gei is.

Közvita az általános rendezési tervről
Bővül Hagymásbodon beépíthető területe

Nem csak irodalomról esett szó 
a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban

Szer Pálosy Piroska
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Csütörtökön, október 7-én
György Alida kortárs magyar író
három rendhagyó irodalom-
órát tartott a II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus
Teológiai Líceumban. Az órák
hagyományos módon, fizikai
jelenléttel zajlottak, így a di-
ákok közvetlenebb módon be-
szélgethettek az írónővel. Az
esemény az Írók az iskolában
nevű projekt keretén belül
jött létre a Podium Egyesület
szervezésében.

Az órák menetét nagy részben
meghatározta a diákok nyitottsága,
bátran tettek fel kérdéseket, és aktí-
van részt vettek a beszélgetésben.
Az órák után a diákok elmondták,
hogy legjobban az órák változatos-
ságát értékelték. Szó esett irodalom-
ról, alkotásról és olvasásról is, de
pályaválasztásról, fotózásról és fil-
mekről is beszélgettek. A diákok
közül néhányan elmondták, hogy
komolyabban szeretnének foglal-
kozni az írással a közeljövőben,
ezért az írónő arra bátorította őket,
hogy ne rejtsék el kibontakozni
vágyó tehetségüket.

György Alida a találkozók után
elmondta: „nagyon örültem, amikor
felkértek erre a programra, mert
előzőleg is voltam hasonló alterna-
tív irodalomórákon, de ez egy na-
gyon új tapasztalat volt nekem”. Az
írónő kihangsúlyozta, hogy a három
osztálynak más-más dinamikája
volt, de alapvetően mindhárom osz-

tályban változatos témák képezték
a beszélgetés alapját.

Alina Nelega regény- és dráma-
író október 12-én a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Szaklíceumban
három osztállyal találkozott. Az
esemény szervezésében Dănuţ
Lung, Romana Pantea és Cioată Va-
leria román szakos tanárok segítet-
tek.
A projektről

Összesen nyolc író találkozik hét
marosvásárhelyi líceum diákjaival

néhány rendhagyó irodalomórán.
Folytatódik tehát az az író-olvasó
találkozósorozat, amelyet a Podium
Egyesület kezdeményezett, és
amelynek célja, hogy a kortárs írók,
diákok és tanárok között egyedi ta-
lálkozások valósuljanak meg. A
rendhagyó irodalomórák során kb.
600 diáknak lesz lehetősége kortárs
íróval vagy írónővel találkozni. 

Ioana Pârvulescu, Simon Márton,
Dan Coman, Láng Zsolt, Alina Ne-
lega, Robert Gabriel Elekes,
György Alida és Horia Marchean

tart rendhagyó irodalomórákat hét
marosvásárhelyi líceumban: a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Szaklíce-
umban, az Unirea Főgim-
náziumban, a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceumban, az Alexandru Papiu
Ilarian Főgimnáziumban, a II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Teo-
lógiai Líceumban, a Gheorghe
Şincai Műszaki Líceumban és a
Traian Săvulescu Mezőgazdasági
Líceumban.

Az elmúlt három évben a Podium
Egyesület által szervezett író-olvasó

találkozókon 23 író és több mint
1600 diák vett részt. A szervezésben
több mint 20 tanár segített.

Az Írók az iskolában projekt a
Marisvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal társfinanszírozásával valósul
meg. A kulturális projektekre kiírt
vissza nem térítendő anyagi támo-
gatás elnyerésére szervezett verseny
következtében a projekt a polgár-
mesteri hivatal támogatásában ré-
szesül. 

A projekt 2021-es évadjának fő-
támogatója a Reea Kft. 

Fotó: Nagy Tibor



konzervatórium nagybőgőtanára,
2004–2005-ben a berni filharmónia
nagybőgőse, 2008–2011-ben a svájci
Biel-Solothurn Opera basszus-
bariton szólóénekese, míg 2011–
2020 között a németországi, hildes-
heimi Theater für Niedersachsen
szólóénekese. Karmesterként vezé-
nyelt svájci, csehországi és svájci
szimfonikus zenekarokat és ének-
karokat, diákként, majd egyetemi
hallgatóként a kolozsvári Sigis-
mund Toduţă zeneiskola és a Ghe-
orghe Dima zeneakadémia
végzettje, ezt követően nagybőgő,
karmester és ének szakon tanult a
berni Hochscule der Künste, vala-
mint a bieli Schweizer Opernstudio
és a zürichi Hochschule Musik und
Theater hallgatójaként, mindeköz-
ben pedig svájci és németországi
egyesületek, múzeumok és kon-
certszervezők projektvezetőjeként
is tevékenykedett. Öt nyelven be-
szél.

Az új igazgatót bemutató sajtó-
tájékoztatóra kedd délelőtt került
sor a Kultúrpalota kistermében,
ahol a Marosvásárhelyi Állami
Filharmóniát eltartó Maros Me-
gyei Tanács elnöke, Péter Ferenc
üdvözölte a megjelenteket, velük

egyetemben az új igazgatót. Arra
kért mindenkit, hogy emlékezze-
nek meg az előző vezetőről, Va-
sile Cazanról is, aki egy éve
távozott el közülünk, és aki na-
gyon jó barátságban volt György
Leventével.

– Hisszük, hogy a filharmónia
új igazgatója méltó utódja Vasile
Cazannak. Több évtizedet töltött
különböző európai filharmóniák-
nál, operaházaknál, és végül haza-
jött Marosvásárhelyre, hogy
kamatoztassa azt a tapasztalatot,
amelyet külföldön szerzett. Úgy
vélem, hogy megtaláltuk benne
azt a vezetőt, aki tovább tudja
igazgatni a neves marosvásárhelyi
filharmóniát, amely a megyei ön-
kormányzathoz tartozó legna-
gyobb létszámú és költségvetésű
intézmény. Büszkeség tölt el, ami-
kor halljuk őket koncertezni, ám a
nagy létszám miatt erőskezű ve-
zető kell, aki be tudja bizonyítani,
hogy a filharmóniának van jövője
is, nem csak múltja. A megyei ön-
kormányzat ugyanúgy, ahogyan
eddig, továbbra is támogatja a
kulturális intézményeket, és min-
den segítséget megad a filharmó-
niának, hogy új igazgatója
eredményes munkát végezhessen.

A kisteremben meg lehetett te-
kinteni azokat a régi plakátokat, né-
metországi és svájci opera-
szerepeket megörökítő fényképeket
és a Vasile Cazant György Leven-
tével együtt ábrázoló fotót, amelyet
az új igazgató állíttatott ki a sajtó-
tájékoztató idejére. 

– A Vasile Cazannal való barát-
ságunk miatt állíttattam ki ezeket
a fotókat. Kapcsolatom a marosvá-
sárhelyi filharmóniával a kilenc-
venes években, 1996-ban
kezdődött, amikor öt évig ide jár-
tam mint kisegítő orgonista, zon-
gorista, énekes, a plakátok ezen
koncertek plakátjai. Az elmúlt 20
évben a zürichi főiskolán tanul-
tam, és svájci operaházakban éne-
keltem. Folytatni fogom a
hagyományt, amelyet Vasile
Cazan elkezdett, sokat fogok dol-
gozni a kórussal is, a külföldön
szerzett tapasztalataimat haszná-
lom fel az itt végzendő munkám-
hoz. Nagyon fontos számomra a
fiatal közönség, szeretném a fiata-
lokat visszacsábítani a filharmóni-
ába. Operaesteket tervezek,
vetítésekkel, feliratokkal, valamint
sok workshopot szervezünk majd
fiatal művészeknek. A kórus eddig
csak a vokálszimfonikus hangver-

senyeken lépett fel, holott rengeteg
opera van, ahol hatalmas szerepet
kap az énekkar, csakúgy, mint az
orgona, amelyet itt kevésszer hall-
hatunk. Ezen is változtatni szeret-
nék, valamint nagyon sok külföldi
művészt szeretnék
hívni Marosvásár-
helyre koncertezni.
2001-ben mentem el
Kolozsvárról Bern-
be, 20 év után visz-
szatértem, időközben
több mint 1500 elő-
adásban szerepeltem.
Németországban a
klasszikus zene egy
igazi, hatalmas ipar,
és mialatt ebben a
zeneiparban dolgoz-
tam, sokszor azt kér-
deztem magamtól,
hogy a tehetségemet
miért ne állíthatnám
azok szolgálatába,
akik ott élnek, ahon-
nan eljöttem. Miután
megtudtam, hogy
Vasile Cazan el-
hunyt, úgy döntöt-
tem, hogy hazatérek
és megpróbálom, ko-
molyan készültem a

versenyvizsgára – mondta György
Levente.

A Maros Megyei Tanács alel-
nöke, a tanács alá tartozó kulturális
intézményekért felelő Kovács Le-
vente hozzátette: a 2021-es esz-
tendő a tervezés éve volt, a
versenyvizsgát követően a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia is
biztos alapokra került, Vasile
Cazan utódja ugyanazon elhivatott-
sággal, szeretettel fogja végezni a
munkáját. 

– A kulturális intézmények tá-
mogatása számunkra kiemelt fon-
tossággal bír. Nehéz költségvetési
év van mögöttünk, amelyben –
ahogyan a jelenlegi helyzetben is –
az egészségügy támogatása a leg-
fontosabb, de így is 38 millió lejjel
támogatjuk a megyei kulturális in-
tézmények működését. A külföldi
szakmai berkekben is elismert mű-
vészként tevékenykedő György Le-
vente által vezetett intézményt
továbbra is a támogatásunkról biz-
tosítjuk – mondta a Maros Megyei
Tanács alelnöke.

György Levente a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia új igazgatója
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N apszemüveg, szíj, villanykörte,
egyujjas kesztyű. Kistáska bőrből,
parányi székely kapu fából – 

Fekete József asztalán vagy lábai előtt
mindez és sok minden más is megtalálható,
attól függően, hogy a marosvásárhelyi nagy-
piacon vagy a kövesdombi piac bejáratánál
kínálja-e – részben régi időkből maradt, rész-
ben új, maga készítette – árucikkeit. Először
hetekkel ezelőtt láttam a beszédes tekintetű,
kockás inges férfit a dombi piac környékén.
Egy vele egykorúnak látszó vevőjelölttel vál-
tott szót a hajdani Vásárhelyről, az elkapott
szófoszlányok legalábbis erre engedtek kö-
vetkeztetni. Legutóbb múlt vasárnap vettem
újra észre a lakónegyedi törzshelyen. Sietős
dolgom volt, de arra jutott idő, hogy meg-
szólítsam. A könnyű álmú emberek nyitottsá-
gával fogadta a közeledésem, és tétovázás
nélkül beleegyezett a hétfői beszélgetésbe
hétköznapi helyszínén, a nagypiacon.

József előtt nem egy régi vágású maros-
vásárhelyivel beszélgettem, az ötvenes évek
szülötteivel, és legtöbbjük olyan boldog idő-
szakként emlékezett vissza a gyermekkorára,
amilyent mindenkinek kíván. A piaci asztalok
sorában álldogáló férfi sem volt kivétel ez
alól.

– Édesapám szekciófőnökként dolgozott a
helyi autójavító vállalatnál, anyám ugyanott
főkönyvelő-helyettes volt. Kettőnkről kellett
gondoskodniuk, a lány ikertestvéremről és
rólam, és ezt meg is tették a legnagyobb sze-
retettel. A Kövesdombon laktunk, magánház-
ban. Gondtalanul teltek a fiatal éveink, sokat
kirándultunk, sátoroztunk a Maros mentén, a
közeli hegyvidéken. Kölyökkori kedvenc szó-
rakozásaim közé tartozott a pickázás nevű

pálcikás játék, amihez egy kisebb és egy na-
gyobb fadarabra volt szükség, és a falazás,
aminek az volt a lényege, hogy egy régi fém
százlejest csapágygolyóval kellett megütni. A
maroktelefont, pláne a mostani okosmobilt,
amit én csak „nyálas” telefonnak hívok, hír-
ből sem ismertük, nem is
létezett akkoriban, de mi
jól megvoltunk nélküle –
foglalta össze József
életútja elejét.

– A tanulmányaimat
a 2-es iskolában kezdtem, aztán a Papiu líce-
umba kerültem. 1968-ban a Metalotechniká-
ban elvégeztem egy kétéves szakiskolát finom-
és szerszámoslakatos szakon – folytatódott a
történet. – Délelőtt dolgoztunk, minden máso-
dik nap pedig elméleti képzésen is részt vet-
tünk. 1975-ig voltam a Metalotechnikánál,
utána a Sebes-hegységbe kerültem, a bá-
nyába, lakatosként. Másfél évet töltöttem ott
el. Nem volt könnyű időszak, bár a Ceauşescu-
korszakban élelmiszer szempontjából sokkal
jobban el voltak látva a bányavárosok, mint a
többi település. Kemény teleken, nagy hóban
például helikopterrel hozták az ennivalót.

József napi pontossággal idézte fel házas-
ságkötése idejét. 1974. április 13-án vette fe-
leségül a nőt, akivel 47 éve osztja meg
mindennapjait. Két lányuk született, Csilla
és Gyopár. Mindketten külföldön élnek a csa-
ládjukkal, Kincső négy, Gyopár két unokával
ajándékozta meg a szülőket.

Lassú beszédű, kerek arcú férfi állt meg a
piaci asztal előtt. 

– Mit parancsol? – fordult József a vásár-
lójelölt felé.

– Én nem parancsolok – szabadkozott az
illető.

– Márpedig a vevőket így kell megszólí-
tani, engem így tanítottak. Ha tőlem valaki

azt kérdezi, „mi kell?”,
rögtön tovább is me-
gyek – magyarázta az
árus.

– Van nekem egy
láncos faliórám –

kezdte mondókáját a kerek arcú, de beszél-
getőtársam már tudta, honnan fúj a szél. 

– Nem veszek át senkitől semmit eladásra.
Egyszer már megjártam – szögezte le, majd,
amikor az érdeklődő az előtte sorakozó por-
tékát is szemügyre vette, és megkérdezte,
hogy elem kapható-e, beszélgetőtársam az
oroszpiac felé irányította. A következő pilla-
natban visszatért hozzám, és tovább rakos-
gatta maga köré az időkockákat.  

– A föld gyomrában lehúzott időszak után
a marosvásárhelyi építkezési tröszthöz kerül-
tem, aztán a nyolcvanas évek elején az autó-
javító vállalathoz. A munkásgárda
parancsnokává neveztek ki, de jött az úgyne-
vezett demokrácia, és hamarosan beléphet-
tem a munkanélküliek „boldog” sorába. A
kilencvenes években újságárusként dolgoz-
tam a Tudor negyedben, aztán egy más pro-
filú magáncégnél vállaltam munkát, hogy
milyennél, azt nem részletezem. Az életemnek
ezen az állomásán sok minden megváltozott.
Egy munkabaleset során nyakcsigolyatörést

szenvedtem. A feleségem másfél hónapig pe-
lenkázott, etetett. Betegnyugdíjaztak, a ren-
des nyugdíjig ez volt a fő jövedelmem.

Beszélgetésünk végén az asztalon vára-
kozó árucikkekre terelődött a szó.

– Már a kilencvenes évek elején is szeret-
tem piacozni, „ócskázni”. Mindig volt ott-
hon egy-két olyan használati tárgy, ami
fölöslegessé vált számunkra, vagy amiből
több is volt. Ugyanakkor a szabadidőmben
szívesen készítettem fából különféle miniatűr
dísztárgyakat, szalmatetős parasztházat, szé-
kely kaput, azokat is igyekeztem értékesíteni.
Ez a hobbim egyébként a mai napig megma-
radt. De a rendszerváltás után sokkal na-
gyobb volt a kereslet az ószeren és a
napipiacon is. Akkoriban volt annyi pénzük
az embereknek, hogy megvegyék, ami meg-
tetszett, most viszont már senki sem költeke-
zik kénye-kedvére. Igaz, én is bejárok több
üzletet, hogy ott vegyem meg a legszüksége-
sebbeket, ahol a legolcsóbbak. Ötven baniért
is képesek vagyunk kilométereket gyalogolni.
Mit csináljunk, ez egy ilyen világ.

– Kevesebb a vásárló most, mint a világ-
járvány előtt? – kérdeztem.

– Ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni.
Olyan ez a piacozás, mint a hullámvasút,
van, amikor pár napig jól mennek a termé-
kek, aztán egy hétig nem árulok semmit. De
azért kijövök mindig, amikor csak tehetem.
Ha másért nem, egy-két jó beszélgetésért
megéri. Amikor valakivel szóba állok, min-
dig a szüleim tanítását tartom szem előtt:
„fiam, mondd meg, ami fáj, és azt is, ami 
jólesik”. Az évtizedek során bebizonyoso-
dott, hogy igazuk van, a becsületesség min-
dig kifizetődik. 

Állomások
György Levente

Fotó: Nagy Tibor
(Folytatás az 1. oldalról)



Jedden a humántőke operatív prog-
ram keretében egy komplex uniós
projekt zárult le. Ennek egyik része új
vállalkozások létesítését és fellendíté-
sét célozta meg. A projekt révén a
községben 39 céget hoztak létre, min-
denik vállalkozó 25 ezer eurós támo-
gatásban részesült. A falubelieken
múlott, hogy élnek-e a lehetőséggel
vagy sem, a 40. céget azért nem ala-
pították meg, mert már nem volt ér-
deklődő. Van közöttük építő- és
gépkölcsönző vállalkozás, esküvői fo-
tózást végző cég, fogtechnikai la-
boratórium, üzlet, szabóműhely, au-
tómosó, betonelemeket és kerítést
gyártó cég. 

A projekt 2017-ben kezdődött el, a vállal-
kozók ekkor nyújtották be a szükséges irato-
kat, majd 2019-ben megérkezett a
finanszírozás. György Károly és a fia, György
Károly Arnold azon vállalkozók közé tartoz-
nak, akik éltek a pályázati és finanszírozási
lehetőséggel, az egyik cég a kerítésgyártás-
hoz szükséges betonelemeket, a másik drót-
hálót állít elő. Termékükre, a kerítésre egyre
nagyobb a kereslet. 

– A támogatásból egy betonkeverő gépet,
rázóasztalt, formát vásároltam, mindent, ami
a betonoszlopok gyártásához szükséges. A
fiam cége egy 12.500 eurós automata drót-
szövő gépet vásárolt. Nagy segítségünkre
volt, hogy a megmaradt összegből nyers-
anyagot is tudunk venni. A műhelyünkbe 
nagyon kellettek ezek a gépek, hiszen lefed-
tük velük a teljes gyártási folyamatot, s így

a kerítés minden elemét elő tudjuk állítani.
A fiam azt a dróthálót szövi meg az új gép-
pel, amit az általam gyártott betonoszlopra
szerelünk fel. Az elején gondunk volt, mert
a dróthálószövő gépet szállító cég nem volt
a legkomolyabb. Aztán pár hónap után sike-
rült úgy beállítani a gépet – ami gyulafehér-
vári gyártmány –, hogy zökkenőmentes
legyen az üzemeltetése – fogalmazott
György Károly.

A kerítésgyártás olyan szezonális vállalko-
zás, ami tavasszal jobban megy, nyáron némi
pangás tapasztalható, aztán ősszel ismét be-
indul az eladás. Télen pedig leáll a munka.
Az emberek egyre inkább áldoznak arra,

hogy bekerítsék a kertjüket, gyümölcsösüket,
földjüket, hiszen ezzel jelzik, hogy magánte-
rületről van szó, s a gyakori vadkárok csak
így védhetők ki. 

– A két családi vállalkozás a család meg-
élhetését és további két alkalmazott bérét biz-
tosítja – mondta György Károly, miközben a
drótszövő gép működésébe nyertünk betekin-
tést, ami korántsem olyan egyszerű, mint
aminek tűnik, hiszen sok apró részletet kell
tudni ahhoz, hogy a gépről tökéletes háló ke-
rüljön le. 

Érdekességképpen a mester azt is elárulta,
hogy egy folyóméter kerítést 35-50 lej közötti
áron értékesítenek.

A 30. Vándorgyűlés plakátja Forrás: Az RMKT Facebook-oldala

Amerikai tudósok kapták az idei
közgazdasági Nobel-emlékdíjat
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Szerkesztette: Benedek István

Vállalkozások uniós támogatással

Három, az Egyesült Államok-
ban dolgozó tudós, a kanadai
David Card, az amerikai Jo-
shua D. Angrist és a holland
Guido W. Imbens kapta meg
az idei közgazdasági Nobel-
emlékdíjat „az ok-okozati
összefüggések elemzéséhez
nyújtott módszertani hozzá-
járulásukért” – jelentette be
hétfőn a Svéd Királyi Tudo-
mányos Akadémia.

A közgazdasági Nobel-emlék-
díjat a svéd központi bank (Sveri-
ges Riksbank) alapította
1968-ban, fennállásának 300. év-
fordulója alkalmából. Célja az
Alfred Nobel által alapított díjak
kiegészítéseként a közgazdaságtu-
domány terén elért eredmények
elismerése. Elnevezése hivatalo-
san: a Svéd Nemzeti Bank Alfred
Nobel Közgazdaságtudományi
Emlékdíja, amelyet a Svéd Királyi
Tudományos Akadémia ítél oda.

A legfiatalabb Nobel-díjjal járó,
Gunvor Svensson-Lundqvist ter-
vezte érem előlapján a díjalapító
portréját a többitől eltérő szögből
ábrázolták. Alatta a svéd központi
bank emblémája, két egymást ke-
resztező bőségszaru, körben a
Sveriges Riksbank till Alfred No-
bels Minne 1968 (A Svéd Nemzeti
Bank Alfred Nobel emlékére) fel-
irat látható. A hátlapon a díjat
odaítélő testület jelképe, Észak
Csillaga látható a Kungliga Ve-
tenskaps Akademien (A Svéd Ki-
rályi Tudományos Akadémia)
felirattal. A kitüntetettek nevét a
66 milliméter átmérőjű, 18 karátos

aranyból készült érme oldalába
gravírozzák. Ez egyszer galibát is
okozott: 1975-ben a szovjet Leo-
nyid Kantorovics és az amerikai
Tjalling Koopmans érmét a díj át-
adásakor véletlenül összecserél-
ték. Erre csak akkor derült fény,
amikor a két tudós már hazauta-
zott, és hosszas erőfeszítésekbe
telt, mire a tévedést orvosolni tud-
ták. A kézzel írott svéd nyelvű dip-
loma barna bőrbe kötött, egyedi
tervezésű műalkotás, amely a ki-
tüntetett nevét és az indoklást tar-
talmazza. A díjjal az idén tízmillió
svéd korona összegű jutalom jár.

A díjat most 53. alkalommal
ítélték oda, a 89 kitüntetett közül
25-en egyedül, 20 alkalommal
ketten, 8 alkalommal hárman
megosztva részesültek az elisme-
résben. Az eddigi legfiatalabb dí-
jazott a francia-amerikai Esther
Duflo, aki 2019-ben 46 évesen, a
legidősebb az amerikai Leonid
Hurwicz, aki 2007-ben 90 évesen
kapta az elismerést. A ma élő leg-
idősebb közgazdasági Nobel-em-
lékdíjas a 97 éves amerikai Robert
Solow, akit 1987-ben tüntettek ki.
Az első női kitüntetett 2009-ben
az amerikai Elinor Ostrom volt, őt
másodikként 2019-ben Esther
Duflo követte. A magyar születésű
tudósok közül 1994-ben az ameri-
kai John C. Harsanyit (Harsányi
János, 1920-2000) ismerték el
megosztott közgazdasági Nobel-
emlékdíjjal „a nem kooperatív já-
tékok elméletében az
egyensúly-analízis területén vég-
zett úttörő munkásságáért”. (MTI)

A XXX. Romániai Magyar Közgazdász Társaság Vándorgyűlése
Mi a fontos most a gazdaságban?

A hét végén, október 8. és 10. között harmin-
cadik alkalommal szervezte meg a Romániai
Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) a Ván-
dorgyűlését, amelynek különlegessége, hogy
minden évben más városban tartják meg. Az
idei kiadásnak Csíkszereda adott otthont.
Gyerkó László, az RMKT országos elnöke 
megkeresésünkre elmondta, hogy ez egy ün-
nepi rendezvény volt, ami egyaránt szólt a
múltról és jövőről. Az eseményen jelen voltak
a társaság régi elnökei is, és közösen értékel-
ték az elmúlt három évtizedet, illetve meg-
osztották a tapasztalataikat. Viszont a
jelenről és a jövőről is szó volt, ezen tényezők
figyelembevételével határozták meg a kate-
góriákat. 

A Vándorgyűlésen szó volt a generációváltásról, a
zöldberuházásokról, a fenntartható fejlődésről, illetve
a mikro és makro jellegű pénzügyekről. Továbbá azt
is megvitatták, hogy az utóbbi időszak milyen válto-
zásokat, fejlesztéseket és milyen gondokat hozott a
vállalatok életébe, valamint milyen jövőképekkel ren-
delkeznek.

Gyerkó László beszámolt arról is, hogy a városok

kiválasztása a tagszervezetek versenye útján történik.
A Romániai Magyar Közgazdász Társaságnak tizen-
egy tagszervezete van Erdély különböző nagyvárosa-
iban, valamint Bukarestben. Azok a tagszervezetek,
amelyek a következő évi Vándorgyűlésnek otthont
szeretnének adni, be kell nyújtsanak egy formanyom-
tatványt, és a rendezvény végén eldöntik, hogy melyik
tagszervezet kapja meg a lehetőséget, hogy az ő váro-
sában szervezzék meg a következő Vándorgyűlést.

Az RMKT elnöke azt is elmondta, hogy átlagosan
300 személy szokott részt venni az eseményen. Azon-
ban az idei kiadáson 150-re korlátozták a résztvevők
számát a koronavírus-világjárvány gyors terjedése
miatt.

Ahhoz, hogy valaki eljusson a Vándorgyűlésre, el-
sősorban tagja kell legyen a Romániai Magyar Köz-
gazdász Társaságnak. Ehhez régebb közgazdászi
végzettségre volt szükség, de pár évvel ezelőtt módo-
sították a szabályzatot, így más, gazdaság iránt érdek-
lődő személyek is tagok lehetnek. Mostanra az RMKT
tagjai között vannak jogászok, informatikusok, kisvál-
lalatok vezetői, akik nem rendelkeznek gazdasági ké-
pesítéssel, de nagyon jó vállalkozást alakítottak ki. A
Vándorgyűlés tekintetében pedig két-három hónappal
korábban elindítják a jelentkezést a tagok körében, on-
nantól lehet regisztrálni és részt venni, akár tagszerve-
zeti tagként, akár magánszemélyként.

Nagy-Bodó Szilárd

Mezey Sarolta
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Gyenge mérkőzés, gyenge 
eredmény Nyárádszeredában

Két nyárádmenti együttes lépett egymás
ellen pályára a hét végén a Maros megyei
4. elitliga 1. csoportjában: Nyárádszereda
ismét csak döntetlent ért el, ezúttal a rang-
sorban jobban helyezett Ákosfalvával
szemben.

Az összecsapás enyhe vendégfölénnyel
kezdődött, az első percekben veszélybe ke-
rült a hazai kapu, de a teljes védelmen átgu-
ruló labdába egyetlen ákosfalvi játékos sem
tudott beleérni. A hazai válasz rögötön érke-
zett, a 6. percben Somodi tört kapura, de
csak az oldalhálót találta el. Ezután az ákos-
falviak vették át a
kezdeményezést, de
csak szabadrúgásig
jutottak, azonban
Boitoș gyengén lőtt
kapura. A játék képé-
vel ellentétben a haza-
iak a szünet előtt
nagyot nyerhettek
volna, hiszen Nagy
került szembe egye-
dül a kapussal a 45.
percben, de már nem
tudott rálőni.

Szünet után a ven-
dégek kezdtek vala-
mivel jobban, de egy
távoli próbálkozásu-
kat a hazai kapus ki-
tolta a léc alól,

mígnem az 55. percben a szeredai csapat
emberhátrányba került, Tálast második
sárga lapja miatt hamar pihenni küldte a já-
tékvezető. Az előnyt nem tudta a maga ja-
vára fordítani a vendégcsapat, csupán
Hanca szép közeli próbálkozását jegyez-
hettük a 68. percben. A hazaiak a mérkőzés
végére még erőre kaptak, de igazi helyzetet
már nem tudtak  kidolgozni, viszont sike-
rült kivédekezniük a vendégek támadásait,
így végül mindkét csapat egy-egy ponttal
vonulhatott le a pályáról: az eredmény in-
kább a vendégeknek kedvezett, akik meg-
őrizték dobogós pozíciójukat, míg a
hazaiak maradtak az ötödik helyen.

Keményen megdolgozott a Sirius 
a 26 pontos sikerért

Látszólag könnyedén nyert a Marosvásár-
helyi Sirius női kosárlabda-csapata a Brassói
Olimpia ellen, a 26 pontos különbség azon-
ban csalóka. Szünetig kiegyensúlyozott volt
a küzdelem, a második félidőben azonban
főleg a védelemben olyan parádés játékot mu-
tatott be a megyeszékhelyi együttes, amely
ellen a vendégek nem találtak ellenszert.

Három idegenlégióssal érkezett a brassói
együttes Marosvásárhelyre, akik nem szere-
peltek a nyitófordulóban, a Siriusból ugyan-
akkor hiányzott Sólyom Sára, ui. az utolsó
edzésen megsérült. Carmin Popa edző beval-
lotta, ez alaposan felborította az előkészített
taktikát, hiszen számítottak Pešović csata-
sorba állására, és Sólyom lett volna, aki vi-
gyáz rá. Így viszont a brassóiak szerb légiósa
szinte egyedül vette a hátára a csapatát, amely
többször vezetett az első két negyedben. El-
telt egy kis idő, amíg sikerült megtalálni Pe-
šović kikapcsolásának módját, és ettől kezdve
a Sirius irányította a történéseket.

A marosvásárhelyieknek az sem vette el a
kedvüket, hogy az első félidőben David a fél-
pályáról dobott egy triplát dudaszóra, és a
második félidőt egy 17-0-s parciálissal kezd-
ték. Az ellenfelet fojtogató védekezéssel fo-
lyamatosan arra kényszerítették, hogy

kiszorított helyzetből próbálkozzon, míg a
brassói palánk alatt Griffin és Sherill testi erő-
vel tört utat magának. Az ellenfél csak két
perccel a negyed vége előtt támadt fel, amikor
a marosvásárhelyi csapatból többen pihenni
mentek, és 8 pontot szereztek zsinórban.

Az utolsó negyedben aztán a Sirius két
magas légiósa folytatta a kosár alatti pont-
gyártást, és erre az Olimpiának nem volt el-
lenszere.

A statisztikai adatok minden elemben ma-
rosvásárhelyi fölényt mutatnak, bár nem
éppen annyira, mint amennyire a 26 pontból
következtetnénk. Említésre méltó Griffin
dupla duplája (21 pont, 12 lepattanó), de
három blokkolása is.

Szombaton a Sirius ismét hazai pályán ját-
szik, és ezúttal a tavalyi bronzérmes Arad ér-
kezik a Ligetbe. Eredetileg Arad lett volna a
házigazda, azonban a csarnokuk foglalt, így
pályaválasztói jogot cseréltek. A két csapat a
Sirius-kupán is találkozott, akkor Arad nyert,
most azonban egészen más meccsre számít-
hatunk. Az ellenfél csapatába az akkori mér-
kőzéshez képest visszatér „örökös”
játékirányítójuk, Brankica Hadžović, míg a
Siriusban ott lesz pluszban Tanita Allen. A
taktika pedig egy barátságos meccshez képest
egészen más képet kölcsönöz majd a játék-
nak.

Románia labdarúgó-válogatottja 
1-0-ra legyőzte Örményországot, és na-
gyon közel került a világbajnoki pótselej-
tezőre feljogosító csoportmásodik hely
megszerzéséhez.

Hétfő este, az újjáépített Steaua-stadi-
onban először pályára lépő román csapat
Alexandru Mitriţă 26. percben szerzett
fejes góljával jutott előnyhöz, amelyet
végig megőrzött a lendületes, iramos mér-
kőzésen, így feljött a csoport második
helyére.

A találkozót követően váratlanul beje-
lentette távozási szándékát Mirel Rădoi. A
román szakvezető közölte, nem kívánja
meghosszabbítani a sorozat végén lejáró
szerződését, mert hiányzik neki a napi
edzői munka, egyébként pedig azt sem fe-
lejtette el, hogy a kvalifikáció első fele
után mindenki a távozását követelte.

A labdarúgó-világbajnoki selejtezőso-
rozat utolsó két csoportmérkőzésen Ro-
mánia Izlanddal és Liechtensteinal
találkozik.

Ugyancsak hétfőn este Németország megszerezte a
részvételi jogot a 2022-es döntő tornára, miután Timo
Werner vezérletével 4-0-ra nyert Szkopjéban az észak-
macedón válogatott ellen. A kvalifikáció Örményor-
szág bukaresti vereségével vált biztossá. Németország
zsinórban a 26. nagy tornára jutott ki, legutóbb 1968-
ban, az Eb-re nem sikerült kvalifikálnia.

A J csoport harmadik mérkőzésén Izland magabiz-
tosan győzte le Liechtensteint. 

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnoki selejtező, J csoport, 8. forduló: Románia – Örményország 1-0 (1-0)
Bukarest, Steaua-stadion, 13.576 néző, vezette: Daniele Orsato (olasz).
Gólszerző: Alexandru Mitriţă (26.).
Sárga lap: Cicâldău (84.), Mihăilă (86.), illetve Barszegján (37.), Szpercján (65.), Haroján (71.), Voszkanján

(74.), Adamján (88.).
Románia: Niţă – Raţiu (66. Manea), Chiricheş, Nedelcearu, Bancu – Cicâldău, Marin, Stanciu (81. Nedelcu) –

Hagi (81. Mihăilă), Keşerü (62. Ivan), Mitriţă (62. Moruţan). 
Örményország: Jurcsenko – Terterján, Voszkanján, Haroján, Hovhaniszján – Udo (82. Karapetján), Grigorján

(46. Gheloján), Szpercján (77. Vardanján) – Barszegján (46. Zelaraján), Mhitarján, Bajramján (46. Adamján).

A J csoport állása
1. Németország            8      7       0       1       23-3       21
2. Románia                   8      4       1       3       11-8       13
3. Észak-Macedónia     8      3       3       2       15-10     12
4. Örményország          8      3       3       2       8-11     12
5. Izland                       8      2       2       4       11-15     8
6. Liechtenstein            8      0       1       7       2-23     1

Eredményjelző
Labdarúgó-világbajnoki selejtező:
* A csoport, 7. forduló: Luxemburg – Szerbia 0-1, Azerbaj-

dzsán – Írország 0-3. Az állás: 1. Szerbia 14 pont/6 mérkőzés, 2.
Portugália 13/5, 3. Luxemburg 6/5, 4. Írország 5/6, 5. Azerbaj-
dzsán 1/6.

* B csoport, 7. forduló: Grúzia – Görögország 0-2, Svédország
– Koszovó 3-0. Az állás: 1. Spanyolország 13 pont/6 mérkőzés,
2. Svédország 12/5, 3. Görögország 9/5, 4. Koszovó 4/6, 5. Grú-
zia 1/6.

* C csoport, 7. forduló: Svájc – Észak-Írország 2-0, Litvánia
– Bulgária 3-1. Az állás: 1. Olaszország 14/6, 2. Svájc 11/5, 3.
Észak-Írország 5/5 (4-5), 4. Bulgária 5/6 (4-9), 5. Litvánia 3/6.

* D csoport, 7. forduló: Finnország – Ukrajna 1-2, Kazahsztán
– Bosznia-Hercegovina 0-2. Az állás: 1. Franciaország 12/6, 2.
Ukrajna 8/6, 3. Bosznia-Hercegovina 6/5, 4. Finnország 5/5, 5.
Kazahsztán 3/6.

* E csoport, 7. forduló: Csehország – Wales 2-2, Észtország –
Fehéroroszország 2-0; 8. forduló: Észtország – Wales 0-1, Fe-
héroroszország – Csehország 0-2. Az állás: 1. Belgium 16 pont/6
mérkőzés, 2. Csehország 11/7 (12-9), 3. Wales 11/6 (8-7), 4. Észt-
ország 4/6, 5. Fehéroroszország 3/7.

* F csoport, 7. forduló: Feröer szigetek – Ausztria 0-2, Mol-
dova – Dánia 0-4, Skócia – Izrael 3-2. Az állás: 1. Dánia 21/7, 2.
Skócia 14/7, 3. Izrael 10/7 (16-14), 4. Ausztria 10/7 (11-13), 5.
Feröer szigetek 4/7, 6. Moldova 1/7.

* G csoport, 7. forduló: Lettország – Hollandia 0-1, Gibraltár
– Montenegró 0-3, Törökország – Norvégia 1-1; 8. forduló: Hol-
landia – Gibraltár 6-0, Lettország – Törökország 1-2, Norvégia
– Montenegró 2-0. Az állás: 1. Hollandia 19 pont, 2. Norvégia
17, 3. Törökország 15, 4. Montenegró 11, 5. Lettország 5, 6. Gib-
raltár 0.

* H csoport, 7. forduló: Oroszország – Szlovákia 1-0, Ciprus
– Horvátország 0-3, Málta – Szlovénia 0-4; 8. forduló: Horvát-
ország – Szlovákia 2-2, Szlovénia – Oroszország 1-2, Ciprus –
Málta 2-2. Az állás: 1. Oroszország 19 pont, 2. Horvátország 17,
3. Szlovákia 10 (9-8), 4. Szlovénia 10 (9-9), 5. Málta 5 (8-17), 6.
Ciprus 5 (3-13).

* I csoport, 7. forduló: Magyarország – Albánia 0-1, Lengyel-
ország – San Marino 5-0, Andorra – Anglia 0-5. Az állás: 1. Ang-
lia 19/7, 2. Albánia 15/7, 3. Lengyelország 14/7, 4. Magyarország
10/7, 5. Andorra 3/7, 6. San Marino 0/7

* J csoport, 7. forduló: Németország – Románia 2-1, Liech-
tenstein – Észak-Macedónia 0-4, Izland – Örményország 1-1; 8.
forduló: Izland – Liechtenstein 4-0, Észak-Macedónia – Német-
ország 0-4, Románia – Örményország 1-0.

Jegyzőkönyv
Maros megyei 4. elitliga, 1. csoport, 7. forduló: Nyárádszereda SK – Ákosfalvi

Napsugár 0-0
Nyárádszereda, Nyárád aréna, meleg, szeles idő, jó gyepszőnyeg, mintegy 80 néző.
Vezette: Matei Radu Bogdan (Marosvásárhely), Orosfoian Ioan Marcel, Szabó

Kálmán (Marosludas). Ellenőr: Sütő János (Marosvásárhely).
Sárga lap: Ábrahám, Tálas, Somodi, Kovács, illetve Nistor.
Kiállítva: Tálas.
Nyárádszerea: Iszlai – Ábrahám, Tálas, Oprea, Pap, Somodi, Kovács, Nagy (65.

Gál), Keresztesi, Baki (89. Suciu), Bakó.
Ákosfalva: Varró – Sándor (49. Jánosi A.), Boitoș, Jánosi Zs., Sipos, Incze, Soroiu,

Hanca, Imreh, Nistor, Lukács (60. Gáll).

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga 2. forduló: Kézdivásárhelyi KSE – CSM Alexandria

57:52, Konstancai Phoenix – Bukaresti Agronomia 52:54, Marosvásárhelyi Sirius – Bras-
sói Olimpia 79:53, Szatmárnémeti CSM – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 78:56, Bukaresti
Rapid – Aradi FCC 46:86, Botosáni Triumf – CSM Târgoviște 44:71. A Kolozsvári U állt.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 2. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Brassói Olimpia

79:53 (21-22, 18-12, 17-8, 23-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Ionu\ Moraru (Kolozsvár), Ale-

xandru Stamate (Ploiești), Szőcs Janka (Gyergyószentmiklós). Ellenőr: Marius Hurgoi
(Kolozsvár).

Sirius: Griffin 21 pont, Sherill 20 (1), Chiș 15 (3), Allen 10 (2), Lipovan 5 (1), Czim-
balmos 4, Mészáros 4, Feiseș, Badi, Anca, Feiseș, Oancea.

Olimpia: Pešović 19 pont, Dušanić 9 (2), Armanu 8, David 7 (2), Frîncu 5 (1), Ciciovan
3, Hawkins 2, Atamaniuc, Florea.

A mérkőzés egyetlen gólját Alexandru Mitriţă (20) szerezte. Fotó: az örmény labdarúgó-szövetség
közösségi oldala

Román siker Örményország ellen

Fotó: Gligor Róbert László

Bálint Zsombor Gligor Róbert László



A Román Gépjármű-bejegy-
zési Hivatal (RAR) elhatároló-
dik azoktól az információktól,
miszerint a négy évszakos „all
season” gumiabroncsokkal
felszerelt járművek vezetőit
megbírságolhatják, mert azok
nem minősülnek téli gumik-
nak. Az országos gépjármű-
bejegyzési hivatal helyre-
igazításában hangsúlyozza,
hogy az álhír terjesztéséhez
nincs közük. 

Az InfoCons országos fogyasztó-
védelmi szervezet közleményét az
országos hírügynökségek és a
média nagy része is átvette, ezért a
gépjármű-bejegyzési hivatal sajtó-
osztálya elutasítja a közmédiában a
múlt héten elterjedt híreszteléseket,
miszerint megbírságolhatják azo-
kat, akik télies időjárási körülmé-
nyek között négy évszakos „all
season” gumiabroncsokkal közle-
kednek. Mint hangsúlyozzák, a hír
terjesztői a RAR honlapján megta-
lálható 2011-es évi közleményt té-
vesen értelmezve dolgozták fel,
anélkül hogy az intézmény képvise-
lőit megkérdezték volna. Ennek fé-
nyében az alábbi pontosításokat
közlik: 

Azok a homologált gumiabron-
csok, amelyeket M és S (angolul a
sár és hó rövidítése) jelzéssel láttak
el, függetlenül attól, hogy mi a ke-
reskedelmi megnevezésük, hasz-
nálhatók a télies időjárási
körülmények között. Az országos
közúti szabályozások értelmében
akár M+S, M.S vagy M&S kombi-
nációban vannak megjelölve a gu-
miabroncsok, télen vagy azt

megelőző hónapokban közlekedni
lehet velük anélkül, hogy bármiféle
megszorítástól vagy bírságtól kel-
lene tartaniuk a vezetőknek. A téli
gumik használatát a havas, jeges
utakon a 2011. évi 5-ös számú kor-
mányhatározattal tették kötelezővé
Romániában, és azóta semmiféle
változtatást nem eszközöltek a ha-
tározaton. A RAR az utóbbi időben
nem juttatott el egyetlen olyan saj-
tóközleményt sem a médiának,
amely a téli gumik használatának
módosításáról szólt volna. Mindad-
dig, amíg a járművezetők tisztelet-
ben tartják a törvényes előírásokat,
és a hóval, jéggel borított közuta-
kon olyan gumiabroncsokat hasz-
nálnak, amelyeken megtalálható az
M és az S betű, nem kell bírságtól
tartsanak – tájékoztatott az orszá-
gos RAR sajtóosztálya október 11-
én.
A rendőrség az útviszonyok szerint
ellenőriz

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség sajtóosztályát is megke-
restük az álhírrel kapcsolatosan
annak érdekében, hogy megerősít-
sék, miszerint jeges, havas úton
való ellenőrzéskor nem büntetik
azokat, akik egész évben használ-
ható gumiabroncsokkal szerelték fel
járművüket. 

A 2011. évi 5-ös számú kor-
mányrendelet az európai irányvo-
nalhoz igazodva módosította a
2002. évi 195-ös számú sürgősségi
kormányrendeletet, amely a közúti
közlekedésben kötelezővé tette a
téli gumik használatát, azonban azt
nem dátumhoz, hanem az útviszo-
nyokhoz igazítva alkalmazzák –
hangsúlyozta Emanuela Farcaş saj-
tószóvivő. 

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség sajtószóvivője szerint
ahhoz, hogy egy ellenőrzés során ne
lehessen kétségbe vonni a gumiab-
roncs kategóriáját, az alábbi szimbó-
lumok kell a gumiabroncson
legyenek: M+S, M.S, MS vagy
M&S (azaz sár- és hótűrő). A törvé-
nyes rendelkezés szerint téli gumi
nélkül tilos olyan közutakon közle-
kedni, amelyeket hó, jég vagy csa-
padék borít, a rendelet nem
hangsúlyozza kimondottan a téli év-
szakot, amennyiben azonban csú-
szós úttesten téli gumi nélkül
közlekednek, bírságra számíthatnak.
Fokozottan ellenőrzik a 3,5 tonna te-
herbírásúnál nagyobb teherszállító
járműveket és azokat a személyszál-
lító járműveket, amelyekben több
mint kilenc ülőhely van, ezeknél a
meghajtott kerekeken elengedhetet-
len a téli gumi vagy hólánc, illetve
más típusú, homologált csúszásgátló
felszerelést kell használni. 

A jelenlegi jogszabály értelmé-
ben a téli gumikkal való felszerelés
nincs időponthoz kötve, hanem az
úttest állapota a meghatározó.
Amennyiben havas, jeges, nedves
úttesten téli gumiabroncs nélkül
közlekednek téli hónapokban, és a
közúti rendőr úgy ítéli meg, bír-
ságra lehet számítani.

A kiszabható közúti bírságok ér-
téke 9–20 büntetőpont, azaz 1305
lejtől 2.900 lejig terjednek. A közúti
ellenőrzés során a rendőrök a bün-
tetéssel egy időben a gépjármű for-
galmiját is visszatarthatják.

***
Az EU módosította 
a gumiabroncsok címkézését is

2021 májusától alkalmazzák az
EU 2020. évi 740-es rendeletét,

amellyel módosult a gumiabron-
csok címkezésének módja is. A ko-
rábbi standard címke csak a
gördülési ellenállás, a nedves tapa-
dás és a külső gördülési zaj tekinte-
tében mutatott gumiabroncs-
osztályokat. Az új EU-s gumiab-
roncscímke további információkat
tartalmaz a gumiabroncsok havas és
jeges időjárási körülmények közötti
teljesítményére vonatkozóan is. A
nedves tapadásra és gördülési ellen-
állásra vonatkozó címkeosztályok
skáláján hét osztály helyett öt osz-
tály van, amelyeket A–E betűkkel
jelölnek.
Nedves tapadás szerinti besorolás

A nedves tapadás a gumiabroncs
nedves útfelülethez való tapadási
képessége. Az EU-minősítés a gu-
miabroncs nedves úton történő fé-
kezési teljesítményét jelöli, amit A
és E osztály között osztályoznak. 
A nagy nedves tapadási teljesítmé-
nyű gumiabroncsok gyorsabban
megállnak nedves úton teljes fékerő
alkalmazásakor.
Üzemanyag-hatékonyság

A gördülési ellenállás kb. 20%-
ban befolyásolja a gépkocsi üzem-
anyag-fogyasztását. A kedvező
üzemanyag-hatékonysági jellem-
zőkkel bíró abroncsokkal egy tan-
kolással hosszabb utat tehet meg, és
a gépkocsi CO2-kibocsátása is
csökken. A gumiabroncs gördülési
ellenállásától függően az üzem-
anyag-hatékonyság a legjobb üzem-
anyag-takarékosságot jelző A
osztálytól az E osztályig terjedhet,
ez utóbbi a legrosszabb üzemanyag-
takarékosságot jelöli. Az osztályok
között az üzemanyag-fogyasztás
100 km-enként körülbelül 0,1 liter-
rel nő. Az üzemanyag-hatékony gu-
miabroncsok gördülése kevesebb
energiát emészt fel. Ez végső soron
alacsonyabb üzemanyag-fogyasz-
tást eredményez, és így a környe-
zetre gyakorolt káros hatások is
csökkenthetők. 
Zajszint szerinti besorolás

Az EU-s gumiabroncs-besorolá-
sok figyelembe veszik azt a külső
zajt is, amelyet a gumiabroncs ve-
zetés közben kelt. A kedvező hang-

jellemzőkkel rendelkező gumiab-
roncsok csökkentik a gépkocsi kör-
nyezetre gyakorolt hatását. A
zajszint A, B vagy C osztályba so-
rolható. A gumiabroncs gördülési
zaját decibelben mérik, a pontos
számot pedig a címke alsó része
mutatja. Az alacsony zajszintű gu-
miabroncsok 71 és 67 dB közötti
zajszinttel rendelkeznek. A legma-
gasabb szint 72 és 77 dB közötti
hanghullámokat mutat. A decibel-
ben megadott érték legkisebb mér-
tékű emelkedése is jelentős
zajszintnövekedéssel jár. Valójában
a mindössze 3 decibeles zajszintel-
térés kétszer olyan intenzív külső
zajt kelt. 
Hegycsúcs és jégcseppkő 
szimbólum

Az EU-s gumiabroncscímke
megújult verziója ikonok révén to-
vábbi információkat tartalmaz. 

A havas gumiabroncsikon azt
jelzi, hogy a gumiabroncs alkalmas-
e súlyos hóviszonyok között való
használatra. Három hegycsúcsos
hópehely szimbólummal van el-
látva, amely az ilyen gumiabron-
csok oldalfalán található. A
hótapadási teljesítményt általában
az ENSZ-EGB 117. sz. előírása 7.
mellékletének megfelelően kell
vizsgálni. Az előírás részletesen le-
írja az olyan tényezőket, mint a
vizsgálati felület, a levegő hőmér-
séklete, a vizsgálati jármű, a terhe-
lés, a nyomás, sebesség és még sok
más. 

A jeges gumiabroncsikon egy jég-
cseppkő szimbólumot mutat, és azt
jelzi, hogy a gumiabroncs télen rö-
videbb fékutat biztosít jéggel borított
utakon. A jégtapadás teljesítményére
vonatkozó információk az ISO-szab-
ványon (ISO 19447) alapulnak. A
https://www.dunlop.eu/hu honlap in-
formációi szerint a műszaki követel-
ményeknek megfelelő gumi-
abroncsok esetében a jégtapadást
jelző piktogram szerepelni fog a C1
gumiabroncs (személyautó-gumiab-
roncs) új EU-s gumiabroncs címké-
jén, amely megfelel az említett
ISO-szabványban meghatározott
minimális jégtapadási- indexérté-
keknek.
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A RAR helyreigazít a négy évszakos gumik kapcsán
Téli gumiabroncs M.S jelzéssel 

Szer Pálosy Piroska

A Marsorom nagyernyei lerakatában Fotók: Járai Ferenc Attila

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Októberben Marosvásárhely Polgármesteri Hiva-
tala a Recolamp és partnerei révén újabb akciót
szervez elektronikai és elektromos készülékek be-
gyűjtésére.

A kampány során a következő típusú hulladékokat gyűjtik
szelektíven: televíziók, számítógépek, hűtőszekrények, gáz-
tűzhelyek, mosógépek, porszívók, vasalók, lámpatestek, ta-
karékos égők, neoncsövek, LED-izzók, elemek és

akkumulátorok. Így a marosvásárhelyi lakosoknak (és nem
csak) lehetőségük lesz arra, hogy a hulladékot a meghatáro-
zott napokon szelektív gyűjtőhelyekre vigyék az alábbi he-
lyekre:

Október 16.: Kárpátok sétány (Darina mellett), Szabadi
út (játszótér), Sportcsarnok, Ifjúsági Ház (parkoló); Béke és
Coşbuc utca kereszteződése; Bükkös és Székely Vértanúk
utca kereszteződése.

Október 23.: Aurel Filimon utca (parkoló környéke);
főtér (kis katedrális mellett); Dózsa György utca (Timko
élelmiszerbolt), Árvácska utca (Furnica), Gecse utcai par-
koló.

Az idős személyek segítséget kérhetnek a 0748-196-767-
es telefonszámon, az 50 kilogrammnál nehezebb tárgyak el-
viteléért szintén segítség kérhető hétfőtől péntekig 8–16 óra
között. (sz.)

Elektronikai és elektromos hulladék begyűjtése
Októberi akció Marosvásárhelyen
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A koronavírus-járvány egyik
hozadéka a globális félveze-
tőhiány. Emiatt a gyártók
nem tudják legyártani az au-
tókat, ami egyrészt folyama-
tos késéshez, másrészt a
gyárak leállásához vezet. A
kialakult problémát az év
eleje óta nem sikerült megol-
dani, és év közben folyamato-
san lehetett hallani, hogy
sorra csökkentik a kapacitást,
vagy ideiglenesen bezárnak
egyes gyárak. 

Ez volt az egyik változat, a másik
megoldás, amit a nagy autógyártók
alkalmaztak, hogy bizonyos félve-
zető-igényes alkatrészeket egysze-
rűen kihagytak a járművekből. Így

születhetett meg például a Ford
Puma Design változata, amiben
nincs automata vészfékrendszer,
holott már szinte az összes modern
autóban megtalálható. Azonban ez
is egy félvezetőt igénylő vezetéstá-
mogató rendszer, tehát ha ezt kive-
szik az autóból, és ebben a
formában is találnak rá vásárlót,
akkor nagyobb mennyiségben tud-
ják gyártani.

Most azonban a Skoda is szem-
besült a problémával. Október 18-
tól év végéig több üzemben is
csökkenteniük kell a termelést, de
az sem kizárt, hogy teljesen leáll-
nak, akkora a gond. A cseh gyártó
jelenleg arra összpontosít, hogy
tudja teljesíteni az eddig beérkezett
rendeléseket, és tudjon befejezni

több tízezer félkész autót. A félve-
zetőhiány javulásával idénre már
nem is számolnak. Az nem is kér-
dés, hogy az autógyárak leállása ko-
moly negatív hatást gyakorolhat a
cseh gazdasági növekedésre.
Újabb rekordnegyedév a Teslánál

Elon Musk nem csak üres sza-
vakkal dobálózott év elején, amikor
azt mondta, hogy az idei cél az 1
millió legyártott autó. A Tesla eddig
évente 500-600 ezer autót adott el,
ezért sokan lehetetlennek, álombeli
célnak tartották az 1 milliót. Nagy
valószínűséggel idén nem is fog si-
kerülni, viszont amennyiben a je-
lenlegi szinten maradnak az eladási
számok, könnyűszerrel elérhetik a
900.000 eladott autót 2021-ben. És
ha marad a növekedés, akkor jövő-
ben az 1 millió is meglesz.

Idén júliustól szeptemberig 237
ezer autót gyártott le a Tesla, és 241
ezret szállított ki, ezek pedig
abszolút rekordnak minősülnek. Az
amerikai villanyautó-gyártónál fo-
lyamatosan megfigyelhető a növe-
kedés, áprilistól június végéig
például 201 ezer autó talált gazdára.
Külön érdekesség, hogy továbbra is
a leginkább eladott két típus a
Model 3 és Model Y. A Model S-ből
és a Model X-ből mindössze 9275
talált gazdára július és szeptember
között.

A harmadik negyedév számaiból
egyelőre csak ennyit hoztak nyilvá-
nosságra, a pénzügyi mutatókat
nem. Így felmerül a kérdés: meny-
nyire nyereséges a Teslánál az autó-
gyártás? Bár már az utóbbi években

is szép profitot tudott megvalósítani
a vállalat, ezt nem az autók, hanem
a tisztaság eladásából szerezte, az
autók gyártása veszteséges volt. Ez
azt jelenti, hogy a villanyautók ki-
rályaként emlegetett gyártó abból él
meg, hogy eladja más gyártóknak a
kibocsátási kvótákat. Azaz hiába
nem szennyezi a környezetet –
használat közben – a Tesla, ezt a
fajta tisztaságot más gyártók fel-
használják. Az előző években a Fiat
vásárolta meg a Teslától a jogot,
hogy szennyezhessen. Miért teszi
ezt egy gyártó? Azért, mert még
mindig olcsóbb így eljárni, mint ki-
fizetni a büntetést az Európai Unió-
nak. A folyamat teljesen törvényes,
de attól még fájdalmas, hogy a
zöldautó-gyártó lényegében abból
él, vagy legalábbis élt meg, hogy el-
adta a tisztaságát. Sok embernek

tűnhet úgy, hogy a cégnél bort isz-
nak és vizet prédikálnak. A kérdés
csak az, hogy a harmadik negyed-
évben sikerült-e nyereségessé tenni
a gyártást? Ha igen, akkor egyértel-
műen jó úton vannak.
Hogy fognak tölteni 
a lakótelepen élők?

Nem elég, hogy nincsenek vil-
lanyautó-töltők, még jobban meg-
nehezítik az elektromosautó-
felhasználók életét. Egyes – kül-
földi – városokban elkezdték betil-
tani, hogy az utcán töltsék az autót.
Értelemszerűen ez nem a töltőpon-
tokra vonatkozik, hanem arra, hogy
ne húzzanak ki kábelt a tömbháztól
az autóig a járdán, vagy ne lógassák
ki az ablakból. Ezzel semmi baj
nem lenne, hiszen valóban több
szempontból is veszélyes. A gond
ott kezdődik, hogy megint bevezet-
tek egy tiltást, de nem ajánlottak
egy másik alternatívát.

Miért balesetveszélyes az utcán
kihúzni a kábelt? Egyrészt az arra
járó gyalogosok megbotolhatnak
benne, másrészt, ha van egy kis sza-

kadás a kábelen, akkor az áram meg
is rázhatja a gyanútlanul arra sétá-
lókat. Arról nem is beszélve, hogy
csúnya, főleg az ablakból, a harma-
dik emeletről kilógatott kábelcsomó.
Továbbá ehhez a folyamathoz álta-
lában egyszerű, otthoni felhaszná-
lásra szánt hosszabbítókat
használnak, ami már csak azért is
rossz, mert nem elég vastag a kábel,
és könnyen túlmelegedhet, vagy
tüzet is okozhat. Fontos szem előtt
tartani, hogy az elektromos autó lé-
nyegében egy nagy ellenállás, ko-
moly vezetőkkel – vagyis vastag
kábellel – kell tölteni, mert máskép-
pen könnyen jöhet a baj.

Összességében tehát azzal semmi
gond nincs, hogy betiltották egyes
településeken ezt a fajta töltést. De
nem ajánlottak helyette semmit,
például azt, hogy minden évben te-
lepítenek néhány töltőállomást.
Amúgy is sok szempontból nehéz a
töltés azoknak, akik tömbházban
élnek, de így még jobban elmegy a
kedvük az elektromosautó-vásárlás-

tól, hiszen arra gondolnak – jogosan
–, hogy el kell menjenek egy töltő-
ponthoz, amiből amúgy sincs sok,
és ott még sorban is kell álljanak.
Ennek fényében nem lenne csoda,
ha sokan inkább továbbra is a belső
égésű motorral szerelt autókat vá-
lasztanák az elektromosakkal szem-
ben.
Robbanó légzsákok a Volvókban

Egy amerikai vizsgálat nyo-
mán hívnak vissza körülbelül 460
ezer 2001 és 2009 között gyártott
Volvót. A problémát a ZF gyárt-
mányú légzsákok jelentik. A ben-
nük levő pirotechnikai tabletta,
amely a légzsák felfújásához
szükséges gázt termeli, az évek
során porrá aprózódhatott, ez
pedig megnöveli az anyag felüle-
tét, ezáltal pedig az égési sebessé-
get is. Ennek eredménye egy
robbanásszerű égés. Az így meg-
többszöröződő erő hatására a lég-
zsák aktiválásakor annak
szerkezetéből szilánkokat lőhet ki
nagy sebességgel, ezek pedig akár
halálos sebeket is okozhatnak.

Eddig egy halálesetet hoznak
összefüggésbe az üggyel. Hasonló
hibát legutóbb a Takata légzsákjai
esetében találtak, ami megközelítő-
leg 67 millió autó visszahívásához,
a légzsákok cseréjéhez és a japán
Takata gyár csődjéhez vezetett.

Azok, akik 2001 és 2006 között
gyártott Volvo S80-ast vagy 2001 és
2009 között gyártott S60-ast hasz-
nálnak, érdemes ellenőriztessék a
légzsák állapotát. A Volvo ezt a két
típust jelölte meg, arról nincs tudo-
másunk, hogy más modellekbe ke-
rültek-e a kérdéses ZF gyártmányú
légzsákokból.

A biztonságáról híres Volvónak
biztosan nem ez a legjobb reklám,
ahogyan a légzsákokat gyártó vál-
lalatnak sem. Azonban mindenkép-
pen dicséretes, hogy bár relatív régi
autókról van szó, és az évek során a
környezeti hatások is roncsolhatták
a légzsákokat, mégis megszervezik
a visszahívást. Azonban azt még
nem tudni, hogy erre pontosan
mikor kerül sor.

Négy keréken
Nagy gondban van a Skoda

Volvo S80, amiben csúnyán robbanhat a légzsák Forrás: speedzone.hu

Hogyan ne töltsünk elektromos autót? Forrás: www.gateconnection.hu

Skoda Forrás: totalcar.hu

Tesla Forrás: totalcar.hu

Nagy-Bodó Szilárd
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Exkluzív interjút adott a BBC-nek 
egy szökevény észak-koreai hírszerző tábornok

Noha az uniós nitrátirányelv 1991-es elfoga-
dását megelőző helyzethez képest mind a fel-
színi, mind a felszín alatti vizekben csökkent
a nitrátkoncentráció, a tagállamoknak hatá-
rozottabban fel kell lépniük a vizek főként
mezőgazdaságból származó nitrátszennye-
zettsége ellen – közölte az Európai Bizottság
hétfőn.

Az uniós bizottság jelentése szerint a tagállamokban
a felszín alatti vizek 14,1 százaléka a 2016–2019-es
időszakban túllépte az ivóvízre meghatározott nitrát-
koncentrációs határértéket. Az EU-ban a tengervizek
81 százaléka, a parti tengervizek 31 százaléka, a fo-
lyók 36 százaléka, illetve a tavak 32 százaléka eutro-
fikus, azaz elalgásodásra hajlamos.

Elmondták, a víz túlzott nitráttartalma káros mind
az emberi egészségre, mind az ökoszisztémákra, mivel
oxigéncsökkenést és eutrofizációt idéz elő. Ahol meg-
tisztították a vizeket, javult az ivóvízellátás és gazda-
gabb lett a biológiai sokféleség, valamint kedvező

változások mentek végbe a biodiverzitástól függő ága-
zatokban, például a halászatban és az idegenforgalom-
ban is. A túlzott trágyázás azonban továbbra is
problémát jelent – közölték.

Az uniós bizottság közleményében hozzátette: lé-
péseket fog tenni, hogy a tagállamok jobban megfe-
leljenek a nitrátirányelvnek, ez ugyanis
elengedhetetlen az európai zöldmegállapodás azon
célkitűzésének teljesítéséhez, hogy 2030-ra legalább
50 százalékkal csökkenjen a tápanyagveszteség.

A mezőgazdaságból származó tápanyagszennyezés
kezelését illetően Belgium, a Cseh Köztársaság,
Dánia, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettor-
szág, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország
és Spanyolország néz szembe a legnagyobb kihívások-
kal. Emellett Bulgáriában, Cipruson, Észtországban,
Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában és
Romániában is vannak olyan területek, ahol sürgősen
csökkenteni kell a szennyezés mértékét – tették hozzá.
(MTI)

Hosszú hetekig tartó alkudozás eredménye-
képpen több részletben interjút adott a BBC
brit közszolgálati médiának egy Dél-Koreá-
ban élő, szökevény észak-koreai hírszerző tá-
bornok, és felfedte a phenjani vezetés
hírszerzési hadviselésének és legsötétebb
üzelmeinek egyes részleteit. Az interjú hétfőn
jelent meg. 

A BBC szerint ez volt az első eset, hogy egy ilyen
magas rangú, volt észak-koreai katonai tisztségviselő
interjút adott egy jelentős műsorszolgáltató médium-
nak. Megjegyezte, hogy nem tudja független forrásból
ellenőrizni a férfi állításainak igazságtartalmát, de sze-
mélyazonosságára vonatkozóan talált megerősítő bi-
zonyítékokat. 

Az interjúban Kim Kuk Szongnak nevezett férfi 30
éven át szolgálta az észak-korai hírszerzést annak kü-
lönböző szervezeteiben, és eljutott a legmagasabb
tisztségekig. A kommunista rendszert hűségesen ki-
szolgáló „legvörösebb vörösként” jellemezte magát.
De – mint mondta – volt hazájában a magas beosztás
és a hűség sem garancia arra, hogy az ember bizton-
ságban legyen. Akkor döbbent rá, hogy családjával
együtt el kell szöknie Észak-Koreából, amikor annak
fiatal vezetője, Kim Dzsong Un 2013-ban kivégeztette
saját nagybátyját, Csang Szong Teket, mert elterjedt
az a híresztelés, hogy amikor már apja, Kim Dzsong
Il rossz egészségi állapota miatt nem tudta ellátni az
ország vezetését, Csang volt a tényleges vezető. A tá-
bornok ugyanis azt gondolta, hogy Csang Szong Teket
csak száműzni fogja vidékre Kim Dzsong Un. A szö-

kési terv 2014-ben meg is valósult, a család most Szö-
ulban él, és Kim Kuk Szong a dél-koreai hírszerzésnek
dolgozik. 

Kim Kuk Szong szerint az észak-koreai vezetés
mindig kétségbeesetten kereste az eszközeit annak,
hogy a lehető legtöbb készpénzre tegyen szert: több
laboratóriumban kábítószert állíttat elő külföldi érté-
kesítés céljára, és illegálisan fegyvert ad el különböző
közel-keleti és afrikai országoknak. A tábornok beszélt
arról, hogy milyen stratégia áll a Dél-Korea elleni ka-
tonai támadások mögött, hogy konkrétan ő kinek a
meggyilkolását irányította, és azt állította, hogy az or-
szág hírszerzése és a nyolcvanas évek óta folyamato-
san fejlesztett kibernetikai hadserege a világon bárhol
képes lecsapni.

„Észak-Koreában a terrorizmus a legfelsőbb vezető
méltósága megvédésének, a lojalitásnak a politikai
eszköze” – jelentette ki Kim Kuk Szong. 

A tábornok arra a kérdésre, hogy miért vállalta az
interjút, azt válaszolta: mostanra ez maradt az egyet-
len, amit kötelességből meg kell tennie. „Mostantól
aktívabban dolgozom azon, hogy északi honfitársaim
egyszer kiszabaduljanak a diktatúra szorításából” –
tette hozzá.

Mint mondta, több mint 30 ezer észak-koreai
szökevény él Dél-Koreában, és eddig közülük
csak néhány volt hajlandó beszélni a médiának.
Minél magasabb tisztséget töltöttek be volt hazá-
jukban, annál nagyobb kockázatot vállalnak ma-
gukkal és családtagjaikkal kapcsolatban, ha
beszélnek. (MTI)

Bob Woodward: volt elnöknek még sosem volt
akkora politikai ereje, mint Donald Trumpnak

Soha, egyetlen volt elnöknek sem volt még
akkora politikai hatalma, mint Donald Trump-
nak, köszönhetően a republikánusok „enge-
delmességének” – jelentette ki Bob
Woodward, a Watergate-botrányt kollégájá-
val együtt leleplező amerikai újságíró-író a
CNN amerikai hírtelevíziónak amerikai idő
szerint hétfőn éjjel adott interjújában.

A leginkább a Carl Bernsteinnel együtt majdnem fél
évszázada írt, a Watergate-botrányt dokumentáló és
feldolgozó cikksorozatáról és könyveiről ismert pub-
licista Chuck Grassley iowai republikánus szenátort
hozta fel példának arra, hogy milyen – ahogyan fogal-
mazott – „engedelmesen viselkednek” egyes republi-
kánusok Trumppal. Grassley a hét végén egy iowai
nagygyűlésen Donald Trump mellett tűnt fel.

„Ami most látható, az az engedelmesség vasfüggö-
nye Trump körül” – vélekedett Woodward. Kifejtette,
hogy szerinte „ez nem egyszerűen udvarias tiszteleta-
dás, hanem engedelmesség. S tényleg olyan, mint egy
vasfüggöny, mert olyan erős”. Mint fogalmazott:
„ezek az emberek, mint Grassley szenátor is, tudnak
számolni. Megnézik a felméréseket. Hazamennek a
tagállamukba, beszélgetnek a választókkal. És ott bi-
zony emberek tízmilliói Trumpot támogatják”.

Chuck Grassley-t, aki jövőre szeretne még egy sze-
nátusi mandátumot nyerni a félidős választásokon,
Trump „teljes mértékű támogatásáról” biztosította a
szombati nagygyűlésen.

A 88 éves szenátor később úgy nyilatkozott, hogy
„nem lenne túl okos”, ha „nem fogadná el annak az

embernek a támogatását, aki az iowai republikánus vá-
lasztók 91 százalékának szavazatával rendelkezik”.

A szombati nagygyűlés előtt a Des Moines Regis-
ter/Mediacom által készített közvélemény-kutatás sze-
rint Donald Trumpnak jelenleg magasabb a
támogatottsága Iowában, mint hivatalban lévő elnök-
ként bármikor. Ráadásul a republikánusok között jóval
nagyobb volt a támogatottsága (91 százalék), mint
Grassley szenátornak (81 százalék).

Woodward szerint Trump folyamatos népszerűsége
a republikánusok körében a szinte állandó kampányo-
lásának is köszönhető.

Habár a volt elnök még nem jelentette be hivatalo-
san, hogy indulni kíván a 2024-es amerikai elnökvá-
lasztáson, korábban már utalt erre, és 2020-as
veresége óta folyamatosan tart nagygyűléseket, ame-
lyeken gyakran megismétli azon állításait, miszerint
a legutolsó választást „elcsalta, ellopta” Joe Biden
elnök.

„Ez olyan szintű politikai erő, amelyet ritkán lát-
tunk, pontosabban sosem láttunk korábbi elnöktől” –
hangsúlyozta Woodward. „Miután Nixon lemondott,
nem kezdett nagygyűlésekre járni. Inkább hadat üzent
a történelemnek, hogy bebizonyítsa, a Watergate-bot-
rány csak apró kilengés volt” – mondta Woodward, aki
egyébként a The Washington Post című napilap fő-
munkatársa.

„Nézzünk szembe a tényekkel! Trump népszerű-
sége, a Republikánus Párton belüli hatalma nőtt, nem
pedig csökkent, amióta elhagyta az elnöki hivatalt” –
jelentette ki az író-újságíró. (MTI)

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

KÖZLEMÉNY
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelte-
ket a 2018.11.26.-i 1293-as számú besorolási
szakaszra vonatkozó döntés aktualizálásáról „A
Maros megyei, DJ 154E Szászrégen (DN 15) –
Görgényoroszfalu – Görgénysóakna – Görgénya-
dorján – Görgényszentimre (DJ 153C) megyei út
egy szakaszának a kiszélesítése” elnevezésű
projektre vonatkozóan. Az útszélesítést Gör-
gényoroszfalu belterületén és külterületén, Gör-
gényoroszfalu és Görgénysóakna falvakban, a DJ
154E jelzésű megyei úton, Maros megyében ja-
vasolják kivitelezésre.
A környezetvédelmi hatóság döntése és annak in-
doklása megtekinthető a Maros Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, az alábbi
címen: Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám,
hétfőn 9-15 óra, illetve keddtől péntekig 9-12
óra között, valamint a projekt tulajdonosánál, a
Maros Megyei Tanács székhelyén az alábbi címen:
Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, illetve ta-
nulmányozható a következő internetesen olda-
lon is: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek megjegyzéseiket/észrevételeiket
elküldhetik a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökségnek a hirdetés honlapon való közlésé-
től számított 10 napon belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
MEGYEMENEDZSER

Ovidiu Dancu
ALELNÖK

Nyilvános vita
Holbach István értesíti az érdekelteket,  hogy benyújtotta a
Koronkai Polgármesteri Hivatalhoz a Koronka, Madaras utca/18-as
utca szám nélküli területének felosztására és a telkek bejáratához
vezető utca szabályozására vonatkozó első övezeti
településrendezési tervet (PUZ). Bővebb felvilágosítás a terv
környezeti hatásáról a Koronkai Polgármesteri Hivatal Fő út 108.
szám alatti székhelyén naponta 10–12 óra között 2021. október  13-
ig. Az észrevételeket, javaslatokat eddig az időpontig kell írásban
benyújtani a  polgármesteri hivatalhoz.  A nyilvános közvitára
október 14-én 13 órakor kerül sor.   (sz.-I) 

Nyilvános vita
Székely-Király Levente értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a
Koronkai Polgármesteri Hivatalhoz a Koronka, Felső utca szám
nélküli területének újrafelosztására és a telkek bejáratához vezető
utca szabályozására vonatkozó első övezeti településrendezési
tervet (PUZ). Bővebb felvilágosítás a terv környezeti hatásáról a
Koronkai Polgármesteri Hivatal Fő út 108. szám alatti székhelyén
naponta 10–12 óra között 2021. október  13-ig. Az észrevételeket,
javaslatokat eddig az időpontig kell írásban benyújtani a
polgármesteri hivatalhoz.  A nyilvános közvitára október 14-én
12.30 órakor kerül sor.  (sz.-I) 

Nyilvános vita
Koronka Község Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelteket,
hogy benyújtotta  a  Koronka, Alsó utca szám nélküli terület
beltelekké nyilvánítására, újrafelosztására  és a telkek bejáratához
vezető utca szabályozására vonatkozó első övezeti
településrendezési tervet (PUZ). Bővebb felvilágosítás a terv
környezeti hatásáról a Koronkai Polgármesteri Hivatal Fő út 108.
szám alatti székhelyén (urbanisztikai iroda)  naponta 10–12 óra
között 2021. október  13-ig. Az észrevételeket, javaslatokat eddig az
időpontig kell írásban benyújtani a polgármesteri hivatalhoz.  A
nyilvános közvitára október 14-én 12 órakor kerül sor a hivatalban.
(sz.-I) 

Határozottabban fel kell lépni 
a vizek nitrátszennyezettsége ellen



LAKÁS

ELADÓ ház Maroskeresztúron, az
553. szám alatt, főúton: 10 ár telek,
három szoba, konyha, kamra, pince,
előszoba. Tel. 0749-335-282.
(13400-I)

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen ki-
sebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(13452-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (13124)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467-
356. (13124)

ELTAKARÍTJUK udvarból, garázs-
ból, tömbházlakásból a szemetet,
limlomot, és el is szállítjuk. Tel. 0743-
512-168. (13346)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab,
Wetterbest fémcserépből, hullám- és
sima lemezből, Tondach, Creaton
kerámiacserépből, faszerkezetek
építését, ácsmunkát. Tel. 0757-256-244.
(13364)

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést és kisebb javítást. Tel.
0758-639-258. (13371-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, har-monikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (13415)

VÁLLALOK bádogosmunkát és bár-
milyen tető javítását házaknál és
tömbházaknál, szemétleöntők javítá-
sát tömbházaknál, valamint vízszige-
telést. Tel. 0754-509-868. (13418-I)

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-sze-
relést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, me-
szelést, tetőkészítést cserépből, le-
mezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13419-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforga-
tást, tetőkészítést. Tel. 0741-662-
191. (13434)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502.(12924-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel gondolok drága jó
Férjemre, BÁLINT JÓZSEFRE,
aki 2020. október 13-án kétévi
szenvedés után csendesen meg-
pihent. 
Elvitted a derűt, a fényt, a mele-
get, csak egy sugarat hagytál itt:
az emlékedet.
Bennem él egy arc és a végtelen
szeretet, amit tőlem senki el nem
vehet, és megpróbálok élni nél-
küled.
Bánatos feleséged, Anikó.
(13428-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
13-án BARTHA ANDORKÁRA ha-
lálának 27. évfordulóján. Akik is-
merték és szerették, gondoljanak
rá kegyelettel! Bánatos szülei,
testvére családjával. (13411-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ok-
tóber 13-án MIKLOSISZA 
ISTVÁNRA halálának ötödik év-
fordulóján. Szerető felesége,
leányai, veje és az unokák. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! (13448)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléked.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk október 13-án a szerető
édesapára, a gondos nagytatára
és dédtatára, id. SZÉKELY
IMRÉRE halálának 5. évforduló-
ján. Nyugodjon békében! Áldott
emlékét őrzik egy életen át sze-
rető gyermekei: Jutka, Imi, Enikő
és azok családja.  (13412)

ELHALÁLOZÁS

„…Ama nemes harcot meghar-
coltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam…” 
Szomorú szívvel szólunk néktek,
kik ismertétek és szerettétek,
gyerekkori pajtásai, iskolatársai,
bolyais diáktársai, a nemzeti
bankos, majd a solvoplantos
munkatársai, barátai, közeli és
távolabbi hozzátartozói nevében,
hogy 

VERES MAGDOLNA 
(Stallenberger) 

– leánykori pajtásainak 
egyszerűen csak Kuki – 

október 9. hajnalán, 80. életéve
küszöbén feladta e földi lét
konok küzdelmeit. Október 13-án
14 órakor köszönünk el Tőle, és
helyezzük csendes nyugalomra a
katolikus temető sírkertjében. 
Tiszta szívvel Veled vagyunk! 
(p.-I)

Szeretett 
ÉDESANYÁNK 

már a békés Csendben megpi-
henve tekint ránk, elengedve e
földi lét konok fáradalmait…, és 
Szívünkben Ő tovább él… 

Csilla és Barni. (p.-I) 

„Amikor Isten látta, hogy az út
hosszú, a domb túl meredek, a
légzés túl nehéz lett, átölelt és
azt mondta: gyere haza.”
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
drága jó édesapa, nagyapa, déd-
nagyapa, testvér, keresztapa,
apatárs, szomszéd és rokon, 

id. MOLDOVÁN MIHÁLY 
életének 81. évében, nehéz szen-
vedés után 2021. október 12-én
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése október 14-én
du. 2 órakor lesz a pókai ravata-
lozóból. 

Gyászoló szerettei. (-I)

Mély fájdalommal búcsúzom
drága, szeretett testvéremtől, 

id. MOLDOVÁN MIHÁLYTÓL. 
Nyugodj békében! 
Veress Magda és gyermekei. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető édesanya, nagymama,
rokon, ismerős és jó szomszéd,

IMREH MAGDOLNA
életének 89. évében csendesen
megpihent. 
Temetése október 14-én, csütör-
tökön 15 órakor lesz a nyárád-
szeredai sírkert ravatalozójából. 
Emléke legyen áldott, nyugo-
dalma csendes!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétemet fejezem ki
a volt munkatársaimnak és
családjuknak, kik elvesztették
szerettüket, dr. ROTT ETELKÁT.
Kívánok erőt a gyászuk
elviselésében. Pali bácsi.
(13458-I)
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A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRT és 3-as fokozatú BETEG-
NYUGDÍJAST 4 órás munkaprogrammal. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-300, 0756-128-310. (65976-I)

NŐIFEHÉRNEMŰ-VARRODÁBA VARRÓNŐKET alkalmazunk.
Tel. 0745-354-691. (22806-I)

IDŐS- és BETEGGONDOZÁS AZ ÖN OTTHONÁBAN. 
idos-beteggondozas.simplesite.com Tel. 0756-680-226. (13445)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA munkatár-
sat keres LABORTECHNIKUSI állás betöltésére a Matematika-In-
formatika Tanszékre. Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro
honlapon. (sz.-I)

ACÉLSZERKEZET gyártásához és szereléséhez LAKATOST, HE-
GESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (22805-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 
állást hirdet 

tűzoltóautó-vezetői munkakör betöltésére (egy állás) – COR-kód
833204. A versenyvizsga időpontja: október 25., 10 óra.

Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon 
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro
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A PC House csapata új munkatársat
keres  ügyfélszolgálati munkakörbe:

Fő tevékenység: 
• Rendelések feldolgozása és számlázás 
• Kapcsolattartás a vásárlókkal 
• Problémamegoldás 
• Vásárlási tanácsadás 
• Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések

megválaszolása 

Kiegészítő tevékenységek: 
• Termékek feltöltése a weboldalra 

Elvárások: 
• Román és magyar nyelv felsőfokú ismerete 
• Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség 
• Rugalmasság, türelem, precizitás 
• Haladó szintű számítógépes és online ismeretek 
• Jó hardware-ismeret 
• Otthonosság az IT világában előnyt jelent 
• Ügyfélszolgálati tapasztalat 
• Marketingismeretek 
• Angol nyelv ismerete 

Amit kínálunk: 
• Versenyképes bérezés 
• Dinamikus csapat 
• Modern munkakörnyezet 
• Szakmai fejlődés lehetősége 

A kizárólag részletes önéletrajzodat (CV-t) e-mailben 
a jobs@multiplan.ro címre 

vagy Facebookon (https://www.facebook.com/PcHouse.Ro) 
csatolmányban várjuk. Kérjük az e-mailben  feltüntetni, 

hogy az ügyfélszolgálati állásra jelentkezel. A hiányos vagy 
csak részben kitöltött önéletrajzokat nem vesszük figyelembe.


