
Nem csak a régi
bérlők autója állhat
tető alatt
Marosvásárhelyen 3474 fedett parko-
lóhely található. Ezeket a tulajdonosi
társulások adminisztrálják. A parkoló-
helyeket minden évben újra kell osz-
tani, ekkor bérlőt is cserélhetnek, bár
ez ritkaságszámba megy. Jövőben vi-
szont, úgy fest, erre is lesz lehetőség.
Egy fedett parkolóhely bérlése az idén
330 lej volt, ehhez még hozzáadódott
a terület adója, ami körülbelül 7-8 lej
volt. Idén a bérleti díj értékét egy ta-
nácshatározat alapján az inflációval
korrigálni fogják, vagyis magasabb
árra kell számítani.
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Közmunkára gyűltek össze szombaton a nyárádmagyaró-
siak, hogy segítsenek a két hete történt tűzeset károsultja-
inak a romok eltakarításában. Egy élet szerzeménye veszett
oda, és kérdéses a jövő is.

Amint arról lapunkban a tűzoltók tájékoztatása alapján beszámoltunk,
november 27-én tűz ütött ki egy nyárádmagyarósi lakásban: „benzinnel
gyújtott be a kazánba” egy 88 éves férfi, aminek következtében arcán,
karján és lábán égési sérüléseket szenvedett, a ház pedig teljesen kiégett.
Pontosan két héttel a tűzvész után összefogtak a falubeliek, 

Tucatnyi férfi érkezett szombaton, hogy eltakarítsa a romokat Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László (Folytatás a 4. oldalon)

Várakozás a varázslatra
Elkezdődött és lassan már a felénél tart a várakozás időszaka. Az a

pár hét, amely elméletileg a megnyugvás, az elmélkedés, az örömteli
jövőbe nézés ideje kellene legyen, hiszen az adventus jelentése eljöve-
tel. A keresztény egyházak hittel élő tagjai a Megváltó eljövetelére való
várakozásként és a szentestére való lelki felkészülésként élik meg ezt
az időszakot, de a többiek számára is békét, nyugalmat, szeretetet, ott-
honosságot nyújthat a négy gyertya, a négy vasárnap, egyes egyhá-
zaknál a böjt, az adventi kalendárium, az ünnepekre való békés
készülődés, a különböző, ősi népszokások felújításának, avagy meg-
őrzésének hónapja. Várakozás és felkészülés – eredetileg ez volt a je-
lentése, tartalma és hitbeli töltete a bronz-, ezüst- és aranyvasárnap,
a betlehemi, a pásztor- és az angyali gyertyák időszakának, amelyben
oly sok ünnep, szokás és népszokás is otthonra lelt Szent Borbála és
Szent Miklós ünnepétől a karácsonyig. Régebb, amikor még hullt a
hó, gyerekként oly sokat szánkóztunk ezeken a délutánokon, és a gyak-
ran életveszélyes, fejjel előre ezerrel a vasszánkón, a hóban-jégen, a
fák közötti menetek szünetében azt tárgyaltuk izgatottan, hogy vajon
kinek mit hoz az angyal, ki mit kért, és valójában miben reménykedik.
Tudtuk, hogy közeledik a téli vakáció, és egyetlen dolgunk az volt, hogy
örüljünk az életnek, esténként pedig, amikor piros orral, az oroszpia-
cos síruhát átizzadva, hódaraboktól ragadó zoknival hazaértünk, fel-
zabáljuk a vacsorát, majd a jó forró fürdő után bedőljünk az ágyba,
és másnap kezdjük mindezt elölről.

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 3. oldalon)

Megmozdult a közösség

Eltakarítják a romokat
NÉPÚJSÁG falinaptár

Kapható az újságárusoknál!



Marosvásárhelyen 3474 fedett parkolóhely talál-
ható. Ezeket a tulajdonosi társulások adminiszt-
rálják. A parkolóhelyeket minden évben újra kell
osztani, ekkor bérlőt is cserélhetnek, bár ez rit-
kaságszámba megy. Jövőben viszont, úgy fest,
erre is lesz lehetőség. Egy fedett parkolóhely
bérlése az idén 330 lej volt, ehhez még hozzáa-
dódott a terület adója, ami körülbelül 7-8 lej volt.
Idén a bérleti díj értékét egy tanácshatározat
alapján az inflációval korrigálni fogják, vagyis
magasabb árra kell számítani.

A részletekről Gedő Istvánt, a Közterület-felügyelő
Igazgatóság aligazgatóját kérdeztük.

– Kihez tartoznak a fedett parkolóhelyek?
– Az idén januárban született egy tanácsi határozat,

amelynek értelmében a tulajdonosi társulások kezelik a
tömbházak környékén épített fedett parkolóhelyeket. Ez

azt jelenti, hogy az ő feladatuk, hogy megkössék az átadás-
átvételi jegyzőkönyvet a lakóval, aki a tulajdonában levő
járművet parkolhatja a kijelölt helyre.

– Hogyan lehet igényelni fedett parkolóhelyet?
– Kérvényt kell benyújtani a tulajdonosi társuláshoz,

ezt követően ők bírálják el a kérelmet. Azonban fontos
tudni, hogy vannak bizonyos kitételek, például nem kap-
hat fedett parkolóhelyet az, akinek van a tulajdonában
más garázs vagy parkolóhely, az adó ki kell legyen fi-
zetve, nem az kapja a helyet, aki a legrégebb lakik a
tömbházban vagy tartozik az adott lakótársuláshoz. Több
ilyen kritérium van, amit az online felületen el lehet ol-
vasni.

– Mennyi időre kapja meg most a fedett parkolóhelyet
az, aki most igényeli, és jóvá is hagyják számára?

– 12 hónapra írják alá a jegyzőkönyvet, és ezt minden
évben fel kell újítani. Az idén az egyéves bérlés 330 lej
volt, plusz a telek adóilletéke, ami hozzávetőlegesen 7-8
lej körül mozgott. A jövőre nézve a már említett 330 lejt
az inflációval korrigálni fogjuk.

XV. Gyöngykoszorúk Gyöngye 
és Szabó György Pál-díj

A Maros Művészegyüttes, az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület és a Pro Folk Dance Egyesület
szervezésében december 18-án, szombaton 15 órától
tartják meg a tizenötödik Gyöngykoszorúk Gyöngye év-
záró néptánctalálkozót. A rendezvényen átadják az
EMKE alapította Szabó György Pál-díjat, amellyel azo-
kat a közösségeket, szervezeteket, személyeket jutal-
mazzák, akik településükön elindították és működtetik
a Gyöngykoszorú mozgalmat. A találkozón fellépnek
Maros megyei ifjúsági néptáncegyüttesek és a Csak
tiszta forrásból népdalvetélkedő legjobbjai. A gálát a
Maros Művészegyüttes előadása zárja. Helyfoglalás
szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon. A ren-
dezvényen a járványügyi előírások betartásával lehet
részt venni.

Betegségekről és gyógyításukról
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület szervezésében december 18-án, szombaton
délután 5 órakor mutatják be Bodolai Gyöngyi A pécsi
orvoskar oktatói Marosvásárhelyen című interjúkötetét
a marosvásárhelyi a Deus Providebit Tanulmányi Ház
Szent Mihály termében. Bevezetőt mond dr. Ádám Va-
lérián, az alapítvány elnöke. A Pécsi Tudományegye-
tem Orvostudományi Karának 66 oktatójával készült
interjúk szerzőjével munkatársa, Vajda György, 
a Népújság szerkesztője beszélget. 

Ősbemutató 
a Spectrum Színházban

December 17-én, pénteken este 7 órától a Spectrum
Színház Kincses Elemér Covid 19 című tragikomédiáját
mutatja be. A darab párhuzamot von két kor tragikus
élethelyzete között, bemutatva, hova „fejlődött” az Is-
tentől fokozatosan elforduló emberiség morálja a
„sötét’’ középkortól napjainkig. Rendező Kincses Ele-
mér, szereplők: Márton Emőke Katinka, Szász Anna,
Pál Hunor, Tatai Sándor. A pandémia miatt korlátozott

számú férőhely áll rendelkezésre, a belépés a járvány-
ügyi intézkedések szigorú betartásával, a védettség
igazolásával történik. Jegyek a helyszínen kaphatók.
Jegyfoglalás a 0744-301-875 telefonszámon.

Pilinszky-est a Spectrum 
színházban 

Idén emlékezünk meg Pilinszky János születésének
100. évfordulójáról, ebből az alkalomból ünnepi elő-
adással készül a Spectrum Színház. Az eseményre
december 19-én, vasárnap este 7 órakor kerül sor. A
belépés díjtalan, de zöldkártyához kötött, illetve a he-
lyek számának korlátozása miatt regisztráció szüksé-
ges. Az előadást élő közvetítésben is figyelemmel lehet
majd követni az esemény oldalán. Fellépnek a maros-
vásárhelyi Művészeti Szaklíceum dráma tagozatos di-
ákjai, zenél Gyárfás Renáta, Tompa Sára és Oláh
Csongor, illetve a Bolyai Farkas Elméleti Líceum zene-
köre. Érdeklődni a 0773-933-563-as telefonszámon
vagy laszlozsuzsacsilla@gmail.com e-mail-címen.

Szászrégeni magyar napok
December 15-19-e között VIII. alkalommal szervezik
meg a szászrégeni magyar napokat. A rendezvény de-
cember 15-én 17 órakor a római katolikus templom
melletti alkotóházban kezdődik, ahol Heiter György volt
szászrégeni fotográfusra és kórusvezetőre emlékez-
nek. 16-án 17 órától a városi könyvtár nagytermében
(volt T Klub) bemutatják Pengő Zoltán Ötmillió lépés Er-
délytől Ladakig című könyvét. Közreműködik Kilyén Ilka
színművésznő. 17-én 18 órától az Eugen Nicoară mű-
velődési ház nagytermében a karácsonyi ünnepekre
hangoló előadás lesz, ahol fellép a művelődési ház
CsimBumm ifjúsági és gyermekszínjátszó csoportja, a
Népszínház Kemény János Társulata, a Járom nép-
tánccsoport. Közreműködik Géczi Amália zongorán,
Katona Péter hegedűn, Brassai Mátyás brácsán és Szi-
geti Nimród nagybőgőn. 18-án 17 órától ugyancsak az
Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében tartják
meg a magyar napok gálaestjét, ahol fellép a maros-
vásárhelyi ArteMiss vonósnégyes. A rendezvényen
adják át az életműdíjakat. Az eseménysorozatot 19-én
a művelődési ház nagytermében 16 órától Marosán
Csaba színművész előadása zárja. A belépés díjtalan. 

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 2 0C
min. 0 0C

Ma VALÉR, 
holnap ETELKA, ALETTA
napja.
ETELKA: Dugonics András al-
kotása az Etele férfinévből,
amely Attila hun uralkodó nevé-
ből módosult.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. december 14.

1 EUR 4,9492
1 USD 4,3734

100 HUF 1,3515
1 g ARANY 251,0014

Egy ezrelékre csökkent 
a fertőzöttségi ráta

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai sze-
rint a megyében egy ezrelékre csökkent a koronavírussal
fertőzöttek száma. Négy település található vörös tarto-
mányban: Kozmatelke, Dózsa György község, Felsőrépa
és Alsóidecs. Itt 3 ezrelék fölötti az esetszám. Hét település
van sárga besorolásban, a többi zöld tartományú. Maros-
vásárhelyen az elmúlt 14 nap mozgóátlaga 159 eset volt.

Elektromos buszok leszállítására
kötnek szerződést

December 15-én, ma a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal elektromos autóbuszok beszerzésére vonatkozó szer-
ződést ír alá a versenytárgyaláson nyertes BMC
autóbuszgyártó vállalattal. A 10 méter hosszú autóbuszok
közbeszerzési eljárását és a finanszírozást a fejlesztési mi-
nisztérium bonyolítja le. Az eseményen részt vesz Soós Zol-
tán polgármester és Portik Vilmos alpolgármester, továbbá
a BMC autóbuszgyártó vállalat képviselői. A város dízel au-
tóbuszok beszerzésére is szerződést kötött a céggel. 

Megjelent Szucher Ervin legújabb
szórványriportkötete 

December 17-én, pénteken délután 5 órától a Bernády Ház-
ban mutatják be Szucher Ervin marosvásárhelyi újságíró 
legújabb szórványriportkötetét. A Fehér Hollók sorozatban,
a Világhírnév Kiadónál megjelent Végvárak omladozó falai
(III.) – Élő lelkek holt vidéke című könyvet Ötvös József nyu-
galmazott lelkész, volt esperes méltatja, aki a szerzővel be-
szélget. Az est házigazdája Bögözi Attila, a Magyar
Újságírók Romániai Egyesületének igazgatója. A kötetet a
Bernády Házban, a Kobak könyvesboltokban és a maros-
vásárhelyi főtéri újságosstandon lehet megvásárolni, illetve
a Facebookon lehet megrendelni.

Citerás hétvége
December 17-én 18 órától a Kultúrpalota kistermében a Fa-
gyöngy citerazenekar fennállásának 10+1 éves évforduló-
jára és a 2020-ban kiadott Az paniti torony tetejére című CD
bemutatójára kerül sor. Zöldigazolvány, esetleg negatív
teszteredmény felmutatása szükséges a belépésnél. Fel-
lépnek: a Fagyöngy citerazenekar, a mezőtúri Vadvirág nép-
dalkör és Biró László citerás, Tar Csilla Eszter
balmazújvárosi citerás és a székelyszentmihályi citeraze-
nekar, továbbá Szász Csanád László, a Felszállott a páva
tehetségkutató különdíjasa és testvére, Szász Villő. De-
cember 18-án 13 órától a csittszentiváni művelődési otthon-
ban tartják meg a VIII. nemzetközi citerástalálkozót,
amelyen magyarországi, marosvásárhelyi, marosszentgyör-
gyi, jeddi, székelyszentmihályi és balánbányai citerások mu-
tatkoznak be. December 19-én 11 órától a jeddi református
templomban az istentisztelet keretében a mezőtúri Vadvirág
népdalkör és a Fagyöngy citerazenekar adventi koncertje
lesz hallható. Szervező a Pro Provincia Egyesület és az
EMKE marosvásárhelyi szervezete.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

15., szerda
A Nap kel 

7 óra 59 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 349. napja, 
hátravan 16 nap.

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Újraosztják a fedett parkolóhelyeket
Nem csak a régi bérlők autója állhat tető alatt

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________ 2021. december 15., szerda

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 Fotó: Nagy Tibor  

Nagy-Bodó Szilárd



Megindultak a karácsonyra hazalátogató, külföldön
dolgozó román vendégmunkások, az ország határ-
átkelőin pedig idén az újonnan bevezetett karan-
ténintézkedések miatt a szokásosnál hosszabb
várakozási időre kell számítani – tudatta a román
média.

Az Adevărul hírportál kedden arról cikkezett, hogy a hét-
végén már több mint másfél órát kellett várakozni a belépésre
a Csengersima (HU) – Pete (RO) közúti határátkelőnél, annak
ellenére, hogy az teljes kapacitással, valamennyi forgalmi
sávot megnyitva üzemelt. Már ebben az időszakban is – ka-
rácsony előtt két héttel – naponta mintegy százezer utas lépi
át a román határokat, a legtöbben Magyarország felől közúton
vagy nyugati országokból repülőgéppel érkeznek.

Oana Parcalab, a határrendőrség regionális főfelügyelősé-
gének szóvivője az Adevărulnak elmondta: több olyan esettel
találkoztak, amikor a Romániába érkezők a kilépő oldal felé
kerülve próbálták kijátszani a határellenőrzést, hogy ne küld-
jék karanténba őket.

Hasonló incidens történt a határrendőrség keddi közlemé-
nye szerint a nagylaki határátkelőn is, ahol egy utánfutós kis-
busz próbált a kilépő oldalon bejutni Romániába, hogy a
jármű Covid-igazolvánnyal nem rendelkező nyolc utasa elke-
rülje a közegészségügyi ellenőrzést. Ezekben az esetekben a
hatóságok tiltott határátlépésért indítottak bűnvádi eljárást.

A határrendőrség hétfői közleménye szerint a Nyírábrány
(HU) – Érmihályfalva (RO) határátkelőnél két, Dániából ér-
kező – román rendszámú – autó nyolc utasa hamis magyaror-

szági munkaszerződéseket felmutatva, az ingázókra érvényes
mentességre hivatkozva próbálta kijátszani a karanténintéz-
kedést. Ellenük okirat-hamisításért kezdeményeztek bűnvádi
eljárást.

A Digi24.ro az ország legforgalmasabb határátkelőjén, a
Csanádpalota (HU) – Nagylak II (RO) autópálya-átkelőn ké-
szült riportjában arról számolt be, hogy a nyugati országokból
az ünnepekre hazatérő románok között sok az oltatlan, egy ré-
szüknek pedig fogalmuk sincs arról, hogy Romániába érve
karanténba kell vonulniuk. A lap beszámolója szerint vasárnap
nyolc óra leforgása alatt 1400 külföldről érkezőt küldtek a ka-
ranténba Nagylakon a román hatóságok.

Romániában pénteken lépett hatályba az a kormányhatáro-
zat, amely szerint szinte minden külföldről érkező, az ország-
ban több mint 24 órát töltő (nem átutazó) utasnak legalább
tíznapos karanténba kell vonulnia, ha nem tud felmutatni a
teljes beoltottságot vagy a koronavírus-fertőzésből az utóbbi
fél évben történt kigyógyulást tanúsító védettségi igazolványt.

A negatív PCR-koronavírusteszt tehát már nem biztosít fel-
mentést, mindössze 14-ről 10 napra csökkenti a vesztegzár
időtartamát. Az intézkedés csak a járványügyi kockázat szem-
pontjából „zöld” vagy „sárga” zónába sorolt európai uniós
tagállamokra nem vonatkozik, amelyekben az utóbbi két hét-
ben a lakosság kevesebb mint 3 ezrelékénél mutatták ki a fer-
tőzést. Igaz, ennek megfelelően a két legnagyobb – több mint
egymilliós – román közösséget befogadó uniós országból ér-
kező utasok friss negatív PCR-teszttel is karanténmentesen
léphetnek be Romániába. (MTI)

De aztán lassan (és egyáltalán nem biztosan) felnőt-
tünk, buliztunk, lázadtunk, marhaságokat csináltunk,
majd iskolát, egyetemet végeztünk, elköltöztünk, dol-
gozni kezdtünk, családot alapítottunk. Az advent idő-
szaka a szerencsésebbek, a kiegyensúlyozottabbak, az
otthonról több lelki táplálékban részesültek számára
talán megőrzött valamit a régi varázslatból, de a nagy
többség életében ez a varázslat sajnos véget ért. Le-
győzte a mindennapi élet, a rutin, a nehézségek és a tár-
sadalmi elvárások sorozata, a mágia szertefoszlott a
munka, a stressz, a reklámok által diktált hamis valóság
és értékek nélküli értékrend agresszív diktatúrájának té-
zisei között. A várakozás időszaka éppen saját ellenté-
tévé, a rohanás időszakává vált: ki kell takarítani,
ünnepi ebédet kell főzni, tésztát kell sütni, el kell intézni
a karácsonyi nagybevásárlást, ajándékokért kell futko-
rászni, dühöngeni, ha fogy a pénz, ha nem jön meg idő-
ben a netről a kelleténél jóval későbben rendelt akármi,
és különben is, ha lehetséges, minél drágább ajándéko-
kat venni, mert csak azokat értékeli igazán a gyermek.
(Mintha tudná, hogy mi mennyibe kerül, és különben is,
az angyal hozza.) 

Pedig milyen jó lenne legalább ilyenkor hátradőlni
egy kicsit, lazítani, megnyugodni, kiszállni a minden-
napi taposómalomból, hagyni, hogy maguktól pörögje-
nek a dolgok, elengedni mindazt, amit olyannyira
kézben akarunk tartani. Visszagondolni a régi, gyerek-
kori, hóban és vidámságban gazdag adventekre, a gyer-
tyagyújtás varázslatának pillanatára, a valódi
várakozás időszakára, és újra megtalálni valahol oda-
bent azokat az értékeket, amelyek mindmáig igazak és
valódiak, mert gyerekként számunkra minden igaz és
valódi volt. Hogy a közelgő karácsonyt ne egy rohanás-
sal, veszekedéssel, dühöngéssel, rossz szájízzel telített
hétköznapsorozat, hanem egy olyan időszak előzze meg,
amelyben mindannyian, a családunk és mi is újra 
megéljük az otthonos, kedves és békés ünnepet, amely-
ben a nagy ünnepre várakozunk. Mert ezeket az emlé-
keket és érzéseket adjuk tovább azoknak, akik utánunk
jönnek, ők pedig azoknak, akik őket követik majd ezen
a bolygón, és nem mindegy, hogy havas, száncsengős,
ropogó fehérségű, gyertyafényes, otthoni melegségben
teljes varázslatot vagy esős, szürke, szomorú, rohanó,
stresszes, teli pofából üvöltözős, rettegést kiváltó, ego-
izmusba és félelembe ágyazott emléket hagyunk magunk
után – időjárástól függetlenül. Nem mindegy, hogy he-
lyet kapunk-e a minket követő, utánunk megszülető csa-
ládi mesékben, és ott varázslók leszünk-e vagy
varázslatrombolók, hősök leszünk-e vagy patkányok.
Dőljünk hátra egy kicsit, és foglalkozzunk azzal, ami
igazán fontos: teremtsünk varázslatot – legalább 
ilyenkor. 

2021. december 15., szerda ______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

(Folytatás az 1. oldalról)
Várakozás a varázslatra

50 milliárd euró összegű hosszú lejáratú kötvényt
bocsát ki az EB

Új pártot alapít Orban
Új, jobboldali párt alapítását jelentette be kedden Lu-
dovic Orban, a két éve kormányon lévő jobbközép
PNL volt elnöke, aki három évtized után november
végén fordított hátat volt pártjának, tiltakozásul ami-
att, hogy a PNL új vezetése a PSD-vel lépett koalíci-
óra. Orban pártja ideiglenesen a Jobboldal Ereje (FD)
nevet fogja viselni az alakuló kongresszusig, ideoló-
giája pedig a szabadelvű, konzervatív és keresztény-
demokrata gondolkodást ötvözi. Az FD bejegyzését
az a PNL-listán mandátumhoz jutott 16 parlamenti
képviselő és szenátor kezdeményezi a bukaresti tör-
vényszéken, aki Florin Cîţu volt miniszterelnök párt-
elnökké választása után kilépett a PNL-ből. (MTI)

A gazdák állami támogatást 
kaphatnak műtrágyavásárlásra

A hatóságok arra készülnek, hogy a jövő évben ál-
lami támogatást biztosítanak a gazdáknak műtrágya-
vásárlásra, miután a talaj tápanyagtartalmát növelő
termék a nemzetközi piacokon, így Romániában is
jelentősen megdrágult. Erről pénteken Adrian Ches-
noiu mezőgazdasági miniszter nyilatkozott, aki kö-
zölte, hogy a jelenleg kidolgozás alatt levő jövő évi
állami költségvetésbe belefoglalják ennek az intéz-
kedésnek a költségeit is. A miniszter szerint ez azért
fontos, hogy a gazdák a megszokott mennyiségben
használjanak műtrágyát, és ne csökkenjen a termés
jövőre. (MTI)

Hat százalékkal csökkent 
a román járműgyártás

Az idei első tizenegy hónapban 6,12 százalékkal
csökkent a román járműgyártás a tavalyi év azonos
időszakához képest – közölte hétfőn a román autó-
gyártók egyesülete. A január–november közötti idő-
szakban 379 952 járművet állított elő a Romániában
üzemmel rendelkező két gyártó, ebből 233 984 sze-
mélygépkocsit a francia Renault tulajdonában levő
Dacia, 145 968-at az amerikai Ford szerelt össze. Ta-
valy a vizsgált időszakban 404 699 járművet állítottak
elő. A tavalyi első tizenegy hónaphoz képest a Dacia
2,63 százalékkal kevesebb járművet gyártott, míg a
Ford termelése 11,22 százalékkal esett vissza. (MTI)

Ország – világTorlódást okoznak 
a határon az új karanténintézkedések

Az Európai Bizottság 2022 januárja és júniusa kö-
zött 50 milliárd euró összegű hosszú lejáratú köt-
vényt bocsát ki a koronavírus-járvány utáni
gazdasági helyreállítás finanszírozása céljából, amit
rövid lejáratú uniós kincstárjegyek egészítenek
majd ki – közölte a brüsszeli testület kedden.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az uniós köt-
vénykibocsátás segítségével az Európai Unió továbbra is fe-
dezni tudja az összes kifizetést, amely a helyreállítási alap
keretében a jövő év első felében esedékes.

Közölték: idén június óta az Európai Bizottság 71 milliárd
eurót teremtett elő a helyreállítási alap számára hosszú lejáratú
uniós kötvényekkel, ebből 12 milliárd eurót az első zöldköt-
vény-kibocsátás révén. A testület eddig mintegy 20 milliárd
eurót mozgósított uniós kincstárjegyek formájában. Az uniós
bizottság 54,15 milliárd eurót fizetett ki eddig az uniós tagál-
lamoknak a helyreállítási eszköz keretében nyújtott előfinan-
szírozásként, és több mint 6 milliárd eurót folyósított más
uniós programok számára.

2022-ben az Európai Bizottság egyaránt tervezi hagyomá-
nyos kötvények és zöldkötvények kibocsátását, mindkét eset-

ben konzorciális ügyletek és aukciók révén. Az uniós bizottság
változatlanul jelen lesz a piacon más finanszírozási program-
jai, köztük az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus, a
SURE és a makroszintű pénzügyi támogatás érdekében. Az
ehhez kapcsolódó finanszírozási érték 2022 első felében 5,5
milliárd euró körüli összegre becsülhető.

Az Európai Bizottság a második fél évre vonatkozó kibo-
csátási terveit júniusban teszi majd közzé – tették hozzá.

A Next Generation EU nevű uniós alap mintegy 800 mil-
liárd euró összegű ideiglenes helyreállítási eszköz a koro-
navírus-járványból való európai kilábalás támogatására,
valamint egy zöldebb, digitálisabb és rugalmasabban rea-
gáló Európa kiépítésének elősegítésére. A csomag finanszí-
rozása érdekében az Európai Bizottság a tőkepiacokról 800
milliárd euró összegig terjedő forrást von be a 2026 végéig.
A keretből 385,2 milliárd euró kölcsönök, 421,5 milliárd
euró pedig vissza nem térítendő támogatások formájában
lesz elérhető a helyreállítási alap és az uniós költségvetés
által finanszírozott más programok keretében. Ez évente át-
lagosan mintegy 150 milliárd euró összegű hitelfelvételt je-
lent. (MTI)

Tíz nappal ezelőtt fogadta el a Székely Nemzeti Ta-
nács Állandó Bizottsága a székely személyi kártyára
vonatkozó határozattervezetét. A dokumentum ko-
moly visszhangot keltett a román és a magyar saj-
tóban. Folyamatosan érkeznek a közösség tagjaitól
a vélemények, javaslatok. Már ilyen rövid idő után
is megállapíthatjuk, hogy a székely/székelyföldi
személyi kártya a székelység önszerveződésének
legfontosabb eszköze lesz.

Nem kívánunk átsiklani a román szociáldemokraták (PSD)
képviselőjének indulatos megnyilvánulása felett sem, aki ha-
tósági szigorral reagálna a székely személyi kártya gondola-
tára, és betiltatná a Székely Nemzeti Tanácsot. A testület
megalakulása óta nem ez az első ilyen jellegű megnyilvánulás.
Úgy értékeljük, hogy a képviselő úr ebben a formában akarja
bizonyítani politikai riválisainak, hogy a tavaly áprilisban a
Klaus Iohannis által megfogalmazott vád („io napot chivanoc
PSD”) ellenére a román szociáldemokraták megfelelnek a
közvélemény legszélsőségesebb nacionalista elvárásainak.
Mindezek ellenére mi változatlanul készek vagyunk a párbe-

szédre, és emlékeztetjük a képviselő urat, de az egész román
politikai elitet, hogy a magyarellenesség nem egy járható út
Románia számára. Már csak azért sem, mert Schengen felé a
magyar határon keresztül vezet az út. Túl ezen, Magyarország-
nak és Romániának is érdeke a jószomszédi kapcsolat fenn-
tartása, a gazdasági együttműködés és a párbeszéd a romániai
többség és a romániai magyar nemzeti közösség között.

Változatlanul azt kérjük Székelyföld minden lakójától és a
Székelyföldön kívül élő székely emberektől, hogy küldjék el
véleményüket, javaslataikat a Székely Nemzeti Tanács címére:
szntiroda@gmail.com, illetve csatlakozzanak a Szabad Szé-
kelyföld elnevezésű Facebook-csoporthoz (https://www.face-
book.com/groups/szabadszekelyfold), amely fórumot a
Székely Nemzeti Tanács épp azért hozta létre, hogy nyilvános
felületet biztosítson a székely személyi kártyával kapcsolatos
építő jellegű gondolatoknak, ötleteknek.

Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2021. december 13.

A székely személyi kártya a székelység 
önszerveződésének legfontosabb eszköze lesz!



hogy segítsenek az idős házaspáron,
és eltakarítsák a romokat az 
udvarról.
Értékes könyvgyűjtemény 
pusztult el 

Tucatnyi férfi gyűlt össze
szombaton délelőtt a károsult csa-
lád portáján, hogy a tűzeset után
maradt állapotokat felszámolja,
és rendet teremtsen az udvaron.
Elsőként a házat fedő bádogele-
meket szállították el, majd el-
kezdték a tetőszerkezetből
megmaradt, elüszkösödött geren-
dákat, azután pedig a bútordara-
bok, megégett könyvek
maradványait szállítóeszközökre
pakolni, hogy megtakarítsák a ház
környezetét, mielőtt a lakásbelső
megtisztítását elkezdenék. A kalá-
kát szervező Kacsó Lajos polgár-
mester lapunknak elmondta:
bárkiről is lenne szó a közösség-
ben, legalább egy ennyivel tartoz-
nak a bajbajutottaknak. Nagyon
szomorú esetről van szó, és egy
élet munkája veszett el a tűzeset
folytán, az idős pár szó szerint 
az útra került, de szerencsére van-
nak gyerekeik, akik felkarolják
őket. A község vezetője elmondta:
a ház kigyulladása után néhány
perccel értesült ő is, riasztotta az
ismerősöket, és sokan siettek segí-
teni: amíg a tűzoltók a lángokkal
küszködtek, addig a falubeliek a
lakásból menthető dolgokat hord-
ták ki. Az idős férfinak értékes
könyvtára volt, ennek egy részét
megmentették, de a sok könyv és
jegyzet a padlástérben mind oda-
veszett, pedig sokat jelenthetett
volna a következő nemzedék szá-
mára. Mindig ceruza volt az 
öregúr kezében, de most az utolsó
írószerig mindent felemésztett a
tűz.

A nap folyamán a helyiek az ud-
vart teljesen megtisztították, a la-
kásból is ezt-azt kihordtak még, de
a ház kitakarítására majd egy kö-
vetkező akciót szerveznek – tette
hozzá a polgármester. Köszönetet

mondott a munkára érkezőknek,
hiszen az otthoni teendőket félre-
téve jöttek segítő kezet nyújtani, és
örvend, hogy ma is él az összefo-
gás, tudnak segíteni annak, aki rá
van szorulva, akit tragédia ér.
Úgy érezték, segíteniük kell 

A házaspár több mint két évti-
zede, nyugdíjazásuk után költözött
vissza Nyárádmagyarósra, a szülői
házba. A családfő tanárként kezdte
pályafutását, aztán utászmérnök-
nek tanult, majd a bukaresti kato-
nai akadémián dolgozott
matematikatanárként. Nyugdíja-
zása és hazatérte után a helyi isko-
lában is tanított még néhány évet.
Közösségi ember volt mindig, ki-
vette a részét a kulturális életből is,
a helyi református egyháznak
pedig presbitere és gondnoka is
volt, néhány éve pedig lassan visz-
szavonult az otthon csendjébe. Ma-
gyarként nem sokan jártak be
akkora karriert a hadseregben a

múlt rendszerben, mint ő, de nem-
zetisége miatt akkor nem juthatott
magasabbra az ezredesi fokozat-
nál, mert tanár volt és nem aktív
katonatiszt, de a valós ok inkább
az volt, hogy a rendszer nem
nézte jó szemmel, hogy gyerme-
kei magyarul tanultak az egyete-
men. Szülőfaluját sosem felejtette
el, ha megtudta, hogy valaki földi
szolgál katonaként a fővárosban,
azt mindig megkereste, pártfo-
golta. Sokszor hazalátogatott a
Bekecsaljára, ilyenkor magyarul
énekelhetett (még a Himnuszt is),
de hivatalában nem szólalhatott
meg anyanyelvén – tudtuk meg a
beszélgetés során a polgármester-
től és a helyszínen segédkező két
idős férfi egyikétől. A 75 éves Vas
Tamás már fiatalként ismerte a
katonatisztként hazajáró falubelit
és testvéreit is, sokat is tudna me-
sélni azokról a „nem nekünk
való” időkről – tette hozzá az
egyik munkaszünetben. Ő a
szomszédos Nyárádselyében szü-
letett, de fiatalként Magyarósra

kellett költöznie munkahelye
miatt, ezért itt telepedett le, itt nő-
sült meg, fiai is itt élnek. Úgy
gondolja: egy vér, egy nemzet
tagjai vagyunk, ezért idősebb
kora ellenére is úgy érezte, itt kell
lennie a család megsegítésére hir-
detett munkán.
Lezárult egy fejezet (?)

A helyszínen jelen volt a tűzben
égési sérülést szenvedett férfi fe-
lesége is. Elmondta: az eset nem
úgy történt, ahogy a tűzoltók be-
számoltak, a férje nem benzinnel
gyújtott be, hanem a begyújtás
után nyitva hagyta a kazán ajtaját,
és amikor a közelben álló benzines
edényt szerette volna tovább tenni,
karja felakadt, s az edényt a tűz
mellé ejtette, így lobbant lángra
minden. Öt tűzoltóautó érkezett ki,
mire már a ház lángokban állt, sze-
rencsére a kútból is táplálni tudták
a tömlőket, de a bádogtető miatt
nehezen fértek hozzá a tűzhöz,
ezért nehezen ment az oltás – me-
sélte el a történteket, miközben
nem győzött hálálkodni a falube-
liek hozzáállásáért, segítőkészsé-
géért, az akkor és most nyújtott
segítségért.

Férje már jól van, a napokban
elhagyhatta a kórházat, jelenleg
Marosvásárhelyen, a református
egyház idősotthonában vannak
ideiglenesen elhelyezve – mondta
el, miközben szétnézett az egy-
kori dolgozószobában, hátha ma-
radt abban még valami. Nemcsak
a helyiség égett ki, és annak érté-
kes bútora, hanem a tetőzet is
hasznavehetetlen – állapította
meg, bár a tűzoltáskor még úgy
tűnt, hogy az épület ezen része
kevésbé károsult, hiszen ez cse-
réppel volt fedve. A jövőt még
nem látják, szeretnék újjáépíteni
a házat, hogy ha nem is laknak
majd állandóan itt, de néha itt
tölthessenek egy-egy időszakot –
tette hozzá. Ám mivel idősek, a
gyerekeik hallani sem akarnak
erről a tervről. Szerintük a tűze-
settel az idős szülők életének egy
fejezete lezárult – legalábbis a
nyárádmagyarósi. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Eltakarítják a romokat
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Egy élet munkája és értékei vesztek el a tűzben Fotó: Gligor Róbert László



A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház az
eddigi évekhez hasonlóan idén is aktí-
van járul hozzá a közösségünk rászo-
ruló tagjainak megsegítéséhez. Ez
alkalommal a Segít a város elnevezésű, a
Marosvásárhelyi Rádió és a Divers Egye-
sület által szervezett karitatív kezdemé-
nyezéshez csatlakozik.

Egyre több olyan ember él közöttünk, akik
nem tudják, mi kerül másnap az asztalra. Nem
csak a vírusfertőzés, az élelmiszerhiány is ve-
szélyeztet időseket, gyerekeket egyaránt. A ka-
rácsonyi jótékonysági gyűjtés több mint 200
szociálisan hátrányos helyzetű gyermeket és
idős személyt szeretne megóvni a téli hónapok
alatt őket fenyegető élelmiszerhiánytól.

Januártól a Divers Egyesület a mélyszegény-
ségben élő gyerekek számára egy felzárkoztató
oktatási programot is indít, amelynek keretében
az oktatás mellett meleg ételt is biztosítanak
nekik. Ezért van szükség minél szélesebb körű

támogatásra, hogy a közös összefogással meg-
felelő mennyiségű élelmiszer gyűljön össze, és
meleg étel jusson minden rászoruló számára,
felnőttnek, gyereknek egyaránt.

Támogatni lehet tartós élelmiszerrel (liszt,
rizs, szárazbab, cukor, olaj, tésztafélék, pulisz-
kaliszt, keksz, tea, konzervlevesek, egyéb kon-
zervek stb.), édességgel és gyümölccsel (alma,
narancs, banán), valamint tisztítószerekkel.

Az adományokat személyesen a kistermi be-
járatnál elhelyezett gyűjtődobozba bármikor, a
nagytermi előadások ideje alatt a színház mind-
két bejáratánál le lehet adni. Emellett az ada-
kozni vágyók számára a Tudor negyedbeli és a
Dózsa György utcai Merkúr üzletek bejáratánál
elhelyezett gyűjtődobozok is rendelkezésre áll-
nak. Az üzletekben reggel 7 órától este 9 óráig
(zárásig) lehet elhelyezni az adományokat. 

Az adományozási kampány december 13-tól
január 7-ig tart. 

PR-titkárság
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S.I.hét évtized alatt egyszer sem
engedte be otthonába az
unalmat. Meg is látszik a ta-

karos maroskeresztúri portán, hogy tenni
szerető emberek lakják: a tiszta tekintetű, vá-
lasztékos beszédű asszony, akivel személye-
sen is megismerkedhettem, és férje, akivel 51
esztendeje tettek fogadalmat egymásnak az
Úr színe előtt. 

A házaspárt az idei aranylakodalmasok-
kal együtt köszöntötte a helyi önkormányzat,
a múlt évben ugyanis a járványhelyzet miatt
a fél évszázados házasok ünnepsége elma-
radt. Ennek apropóján kértem meg I.-t, hogy
látogatásom órájára szólítsa vissza az elsza-
ladt időt.

– Ebben a faluban születtem, nagyon szép
gyermekkorunk volt a bátyámmal – kezdte
történetét vendéglátóm. – Tíz-tizenkét éves
lehettem, amikor egyszer édesanyám meg-
dorgált. Azt mondtam neki mérgemben: apu-
kát úgyis jobban szeretem. Erre ő csak annyit
válaszolt: nem baj, fiam, csak legyen, akit
sokáig szeress. Édesapám 46 éves korában
hagyta el a földi világot, azután minden ne-
hezebb lett. Marosvásárhelyen, a Bolyai lí-
ceumban végeztem a középiskolát, a
félárvaságból adódó anyagi helyzet miatt
azonban továbbtanulásról szó sem lehetett.
Nem sokkal az érettségi után, augusztus el-
sején tisztviselő lettem egy vállalat 600 lelket
számláló részlegén. 23 éven át dolgoztam ott
titkárnőként. A rendszerváltás hozta a válto-
zást. 

– Milyen értelemben?
– A kilencvenes évek elején a hatszáz

ember két táborra szakadt. Gyakran lehetett
látni, ahogy tízesével csoportosulnak, és ösz-
szedugott fejjel susmutyolnak. Egészen fel-
fordult a világ. 1992-ben aztán elkezdődtek
a leépítések, én két év múlva kerültem az el-
bocsátandók listájára. De nem estem két-

ségbe. Indítottam egy kicsi családi vállalko-
zást, ott húztam le nyolc évet az akkor már
felnőtt lányommal. Aztán előzetes nyugdíjba
mentem. A nálam négy évvel idősebb férjem
is közben nyugállományba vonult. Úgy ter-
veztük, hogy időmilliomosokként éljük majd
az életünket, rengeteget
pihenünk, kirándulunk,
de egész másként ala-
kult. Mindketten örök-
mozgók vagyunk, és
azóta is egyfolytában
találunk magunknak halasztást nem tűrő ten-
nivalót. Kertészkedünk, nekem a virágaim-
mal töltött idő igazi egészségforrás, a férjem
leginkább barkácsolni szeret. A sok testmoz-
gásnak köszönhetően az ízületeink sem fáj-
nak. Én úgy gondolom, hogy a megállás, a
magunkba süppedés a legnagyobb betegség.
Szeretném, hogy azt az időt, amit a Jóisten
nekem kiszabott, hasznosan éljem le. Rend-
szeresen járok templomba, ebben a kis kö-
zösségben érzem a legjobban magam, amíg
az igehirdetést hallgatom vagy a kórusban
énekelek. 

– Hogyan ismerkedtek meg a férjével? 
– Van a faluban egy romos épület, valami-

kor az volt a kultúrotthon. Oda jártunk mo-
ziba, ünnepségek, bálok is bőven voltak. Egy
ilyen decemberi táncos mulatságon találkoz-
tam először a párommal, aki egyébként nyá-
rádremetei születésű, a hatvanas évek elején
költözött Keresztúrra a szüleivel. Felkért
táncolni, hajnalban hazakísért. Március 8-
án kaptam tőle az első ajándékot, egy köny-
vet. Akkoriban nem pörögtek olyan gyorsan
az események, mint ma. Volt egy udvarlási
idő, és a fiú nem állíthatott be bármikor a lá-
nyos házhoz. Meg voltak szabva a látogatás

napjai, például kedd, csütörtök és vasárnap,
ha máskor jött, nem néztek rá jó szemmel a
szülők. A férjem négy évig udvarolt nekem,
már kérdezgették is a faluban, hogy miért
nem esküszünk meg. Azt mondtam erre ma-
gamban: hadd döntsem el én, mikor van itt

ennek a lépésnek az
ideje. 1970-ben fogad-
tunk egymásnak örök
hűséget, 21 éves vol-
tam, a férjem 26.
Három év múlva meg-

született a lányunk, rá négy évre a fiunk.
– Hogyan indult a házaséletük?
– Szeretetben, sok munkával. Ennek a ház-

nak az első részét apósomék húzták fel, mi
folytattuk az építkezést. A férjem műszaki
munkakörben dolgozott, a bútoraink egy
része az ő keze munkája. A feladatok mellett
szórakozásból is jutott bőven, sokat jártunk
a gyermekekkel a tengerpartra, a hegyekbe,
egy másik kedvenc nyaralóhelyünk Margitta
volt. Ezt a jó szokásunkat a későbbiekben is
megőriztük, de akkor már az unokámat, a lá-
nyom fiát vittük magunkkal. 12 éves koráig
mindig velünk jött, úszni is ott tanult meg. Az
üdüléseinken sosem mentünk szállodába, in-
kább kibéreltünk egy kis faházat vagy sáto-
roztunk. Így teljesen szabadon, a magunk
uraiként tölthettük azokat a heteket. 

– Milyenek voltak a közös fél évszázad
első karácsonyai?

– Akkoriban semmit nem lehetett könnyen
beszerezni, ha például nem kaptam kará-
csonyfát, fenyőágakat szedegettem össze az
ünnepi hangulathoz. Az ajándékvásárlás is
külön kihívás volt. A hetvenes, nyolcvanas
években mindent máshol lehetett megvásá-
rolni, jött a hír, hol kapható narancs, cipő,

játék, és mi a férjemmel azt sem tudtuk,
merre fussunk hamarabb. Volt, hogy kiáll-
tunk egy két és fél órás sort a Luxor Junior-
ban, és mire sorra kerültünk, már csak
visszadobott, hibás ajándéknak valóból, ki-
esett kerekű kisautókból, letört karú játékba-
bákból választhattunk. Akkor a férjem azt
mondta: tessék csak ideadni, majd én meg-
javítom. Úgy is tett, így mindig megvolt a
gyermekeink öröme. Akkoriban mintha iga-
zibbak lettek volna az ünnepek, nem volt
ennyi külső fény, a lényeget elfedő csillogás.

– Most hogyan készülnek a szentestére?
– A nagytakarítást már két hete elvégez-

tem, hogy ebben az időszakban tudjak a lel-
kiekre összpontosítani, magamba szállni. A
napokban régi vallásos könyvecskékben ke-
resgéltem karácsonyi történeteket, hogy fel-
olvashassam a szombati bibliaórán.
Szentestén négyen üljük majd körbe az ün-
nepi asztalt, velünk lesz a fiam, akivel nagy
boldogságomra egy házban lakunk, és a 23
éves unokám, aki Angliában él az édesany-
jával, de három hónapra hazautazott, mert
„mamavágya” volt. Január elején indul visz-
sza, addig még átadom magam az örömnek,
amit az ittléte jelent. A távolból is naponta
fel szokott hívni, hogy megkérdezze, hogy va-
gyok. Annyi lelki ajándékot senkitől nem
kaptam, mint tőle.

Beszélgetésünk végén I. sajnálkozva je-
gyezte meg, hogy ha nyáron jöttem volna, lát-
hattam volna a virágait. Tavasztól ősz végéig
tartó pompájukra már az ünnep utáni, szür-
kébb napokon készül, békés örömmel válo-
gatja, rendszerezi órákon át a virágmagvakat.
A boldogság kapcsán újra felidéződik vendég-
látómban az aranylakodalmi együttlét is, és
kér, hogy feltétlenül említsem meg, mennyire
hálás érte Kovács Edit polgármester asszony-
nak, akire még kislányként is jól emlékszik,
hiszen a lánya játszótársa volt. 

Szeretetmagok

„Oh lassan szállj és hosszan énekelj,/
Haldokló hattyúm, szép emlékezet!”... –
jut eszembe Petőfi 175 évvel ezelőtt szü-
letett romantikus verse, a Tündérálom.
Aligha lehet szebben, költőibben körülírni
a feledést, metaforává nemesíteni a me-
mória hattyúdalát. Ilyesmi azonban több-
nyire csak az igazi poéták fejében
foganhat meg. Mi, köznapi emberek in-
kább bosszankodva, sajnálkozva, felszisz-
szenve konstatáljuk, milyen fura, szelektív,
megtévesztő az emlékezet. És mennyire vi-
szonylagos. Milyen sokféleképpen emlé-
kezünk ugyanarra az eseményre, amelyről
tudjuk, hogy valamikor átéltük. Sőt
mintha az idő teltével változna is a róla
szóló történetünk, illetve a mások törté-
nete. Nem arra a jelenségre gondolok,
ami az életkor előrehaladtával egyre sű-
rűbben szembesít azzal a lehangoló tény-
nyel, hogy gyakran emlegetett
világsztárok vagy közeli ismerősök neve
is kieshet hirtelen a tudatunkból. Azt a
hozzáállást kárhoztatom, amely önma-
gunkban is képes a dolgokhoz, történések-
hez való viszonyulást alapvetően
megváltoztatni, az emlékezés homályo-
suló tükrében a valóságot megmásítani.
Az évek teltével nyilván önközpontú meg-
közelítésben addig mesélgetünk, ismétel-
getünk bizonyos sztorikat, velünk
megesett történetecskéket, hogy magunk
is úgy hisszük, az az igazság, amit mi tu-
dunk, amit mi is „átéltünk”, sőt talán for-
máltunk is. Talán már észre sem vesszük,
hogy ferdítünk, és nem pont úgy alakultak
a történések, ahogy a memóriánk felele-
veníti őket. Nem olyan konkrétumokra hi-
vatkozom, hogy mi hol és mikor történt.
Ilyesmi is vita tárgya lehet, de ezek
aránylag hamar eldönthetők. A szerepek,
a ki, mit, hogyan s a többi lehet vitás, és
helyezhet hátrányos helyzetbe egyeseket,
tüntethet fel jó színben másokat. A mesélő
nyilván mindig megengedőbb, elnézőbb
önmagával szemben, az idő múlásával
mind pozitívabb megítélésben fénylik fel.
Ezért van az, hogy ilyenkor, december-
ben, amikor megélénkül a történelmi em-
lékezet, mind több a bátor, a hős, a

rettenthetetlen forradalmár, a levitézlett,
elnyomó rendszerek üldözöttje, ellenál-
lója. Nem tudom, mennyire kifizetődő az
ilyen „hősködés”, a hallgatóság több-
nyire átlát a szitán, de az élet szinte min-
den területén és minden vonatkozásban
mind erőteljesebben, gátlástalanabbul
nyilvánul meg. Pláne mióta a világhálón,
a közösségi csatornákon valós és valót-
lan híreket, kommenteket bárki bármikor
büntetlenül közzétehet. Sőt a lapokba is
beilleszthetők igazként feltüntetett valót-
lanságok, hiszen (jóhiszeműen fogal-
mazva) a szerkesztő sem tudhat mindent
mindenről. A hazugság pedig legtöbb-
ször valakinek a kárára kap lábra.
Magam is ilyen állítás elszenvedője let-
tem a minap, ez indította el bennem a
fenti eszmefuttatást. Több mint hatvan
év távlatából került elő az elmaraszta-
lás. Egy olyan eseményen, pontosabban
iskolai kiránduláson való „manipulá-
ciós” eljárásomról írt egy egykori isko-
latárs, amin én részt sem vettem. Sajnos
soha nem voltam a Páringon, pedig sze-
retem a hegyeket, de oda, ahol állítólag
tábortűz mellett az előzetes beleegyezése
nélkül provokáltam nyilvános versmon-
dásra, eddig még nem jutottam el. Vajon
miért emlékszik így az illető arra az
esetre? Tényleg így emlékszik-e, vagy
szándékos a ferdítés, és valamiért így
akar bekormozni? És miért most, hiszen
soha szót nem váltottunk, vagy ha mégis,
az réges-rég, esetleg diákkorunkban tör-
ténhetett. Bizony fura dolgokra képes a
memória vagy mi. Mielőtt elkezdünk me-
sélni, netán kérkedni valamivel, jobb, ha
amennyire lehet, objektív, őszinte önvizs-
gálatot tartunk. Ha írásban próbálko-
zunk vele, annál nyomatékosabban. De
emlékezni jó, emlékezni kell, a közemlé-
kezetnek szüksége van minden igaz em-
beri történetre. A gyermekeinknek,
unokáinknak, utódainknak még inkább.
Már csak azért is, mert kevés üdítőbb al-
kalom van, mint azok a ritkuló családi és
baráti találkozók, amelyeken zavartala-
nul elkezdhetjük, hogy: „emlékszel, ami-
kor…?” (N.M.K.)

Erről jut eszembeSegít a város
Jótékonysági gyűjtés 
az ünnepek nevében

December 15-én, ma 19 órától a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia Concert Band
együttesének ünnepi előadása hallgatható meg
a Kultúrpalota nagytermében. A filharmónia
vegyes karát Remus Grama vezényli, meghí-
vott Borsos Edith szoprán. A koncerten a nem-
zetközi zeneirodalom népszerű karácsonyi
dalai csendülnek fel. Az előadást 16-án, csü-

törtökön 19 órától megismétlik. A Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia koncertjeire
jegyek a filharmónia jegypénztáránál, online
az Eventbook honlapján kaphatók. A koncer-
teken a 12 év fölöttiek kizárólag QR-kóddal
ellátott oltásigazolással, illetve a fertőzésen
való átesésről szóló igazolással vehetnek
részt.

Christmas Special 
– rendkívüli hangverseny



A modern magyarországi gyógyszer-
ipar megteremtője, Richter Gedeon
1872. szeptember 23-án született a
Heves megyei Ecséden. Középiskolai
tanulmányait Gyöngyösön végezte,
gyógyszerészoklevelét 1895-ben a
budapesti Tudományegyetemen sze-
rezte meg kitűnő minősítéssel. 1897-
ben külföldre utazott, ahol több nagy
gyógyszertárban, gyógyszervegyé-
szeti laboratóriumban és gyógyszer-
gyárban tanulmányozta a nagyipari
gyógyszergyártás elméleti és gyakor-
lati módszereit. Hazatérve, 1901-ben,
atyai örökségéből megvásárolta Bu-
dapesten a ma is meglevő Sashoz cím-
zett patikát, ahol gyógyszervegyészeti
laboratóriumot rendezett be. 1907-
ben Kőbányán, a X. kerületi Cserkesz
utcában egy év alatt felépítette az
első korszerű magyar gyógyszergyá-
rat. Így kezdődött az a gyógyszeripari
vállalkozás, amely ma öt kontinens 80
országába exportál gyógyszereket, ál-
latgyógyászati készítményeket, takar-
mánykiegészítőket, ipari enzimeket,
növényvédő szereket és bioaktív koz-
metikumokat. Magyarországon kívül a
cég már az 1930-as évektől több or-
szágban alapított leányvállalatot.
1998-ban megvásárolta az 1987-ben
üzembe helyezett marosvásárhelyi
Armedica Rt. gyógyszergyár többségi
részvényeit. 

Történelmi múlt 
Richter Gedeon 1907-ben két belső elvá-

lasztású hormont tartalmazó szert is előállí-
tott: a pajzsmirigy hatóanyagát tartalmazó
Thyrecidát és a petefészek hatóanyagát tar-
talmazó Ovarium nevű készítményt. Az első
organoterápiás készítményét, a vérnyomást
növelő mellékvesekéreg-hormon kivonatát, a
Tonogen suprarenalét még ma is használják
a gyógyászatban. Az agyalapi mirigy hátsó
lebenyének – a hipofízisnek – a kivonatát tar-
talmazó, anyaméh-összehúzó hatású hormo-
nális készítménye, a Glandutrin már az új
gyárban készült. 1912-ben előállította az első
tisztított digitáliszkivonatot (Adigan).
Ugyanebben az évben sikerült a hidrogén-pe-

roxidot karbamiddal tartósítani, ez volt a gyár
első szintetikus készítménye. A szilárd ve-
gyület hamarosan Hyperol néven közismert,
hatékony fertőtlenítőszer lett. A Bayer
Gyógyszergyár híres, 1898-ban forgalomba
hozott Aspirin tablettájának mellékhatásait
kiküszöbölendő, 1911-ben előállította az ace-
tilsav legstabilabbnak tekinthető, vízoldé-
kony sóját, a kálciumacetil-szalicilátot, amely
Kalmopyrin néven máig az egyik legismer-
tebb gyógyszer. A húszas években Richter
Gedeon megszervezte az első hazai ipari bi-
ológiai laboratóriumot. A nemzetközi kuta-
tással egy időben, 1941-ben itt állították elő
az első szintetikus ösztrogént (Stilbestrol). 

Richter a céget 1923-ban családi részvény-
társasággá alakította, és saját külföldi kapcso-
latait felhasználva hatékony exporttervet
dolgozott ki. A Richter gyár termékei már
1912-től megjelentek Németországban, Hol-
landiában, Olaszországban, Dániában, Svéd-
országban, Norvégiában, Svájcban és
Ázsiában, 1910-ben képviselete működött
Törökországban. A gyárnak az I. világháború
kitörésekor már 24 gyógyszerszabadalma
volt, a II. világháború elején öt világrészre ki-
terjedő képviseleti hálózattal és tíz leányvál-
lalattal rendelkezett. 1927-ben utazó
ügynökök járták be Indiát, Ausztráliát, Kínát,
Japánt. 1924–1932 között több mint 50 Rich-
ter-képviselet létesült, az 1930-as években
pedig az importellenes intézkedések kivédése
érdekében a gyár számos leányvállalatot ala-
pított, többek között Angliában, Mexikóban,
Lengyelországban, Egyiptomban, Brazíliá-
ban. 1939–1944 között 30 új készítménye ke-
rült forgalomba. A gyógyszeripari forgalom
1943-ig dinamikusan nőtt. A gyárban egészen
1944-ig folyt termelés, ekkor azonban a hadi
események ellehetetlenítették a munkát, és
1944 őszén a gyár tevékenysége szinte telje-
sen megbénult. A Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár alapítójának az életét a nyilasterror ol-
totta ki Budapesten, 1944. december 30-án.
Az 1945 után az újjáépült Richter gyár hatal-
mas vállalattá fejlődött, és Kőbányai Gyógy-
szerárugyár néven működött. (A történeti rész
forrása: https://www.sztnh.gov.hu/hu/ma-
gyar-feltalalok-es-talalmanyaik/richter-ge-
deon)
Út Marosvásárhelyig 

Az anyavállalatot 1948-ban államosítják,
a tervgazdálkodás kényszere mellett sikerül
számos olyan terméket szabadalmaztatni és

piacra dobni, amit napjainkban is használnak,
illetve felújított formában gyártanak, ilyen a
B12-vitamin, a fogamzásgátlók vagy az 
agyműködést serkentő Cavinton. Az 1990-es
változások után a gyár Lengyelországban,
Oroszországban, Németországban és Indiá-
ban nyit leányvállalatokat. Romániában is
terjeszkedik, az Armedica Rt.-t vásárolja
meg. 

Mint ismeretes, a marosvásárhelyi gyógy-
szergyár építését 1984-ben rendeli el az akkori
Államtanács. Helyét nem véletlenszerűen vá-
lasztják ki, hiszen az alapelgondolás az volt,
hogy a szomszédban levő vágóhídtól szolgál-
tassák a marhalépet, amiből gyógyszerkivo-
nat készült. 1985-ben kezdik el az építkezést
„zöldmezős” beruházásként. 1987-ben be is
fejezik, és üzembe helyezik az egységet, az
első termékek 1988-ban kerülnek piacra.
1990-ben az egykori állami gyógyszergyárat
privatizálják, és 1997-ig Armedica Rt. néven
működik. 1997-ben fokozatosan felvásárolja

a részvényeket, és 1998-tól a magyarországi
Richter Gedeon többségi tulajdonos lesz. A
rendszerváltás után leáll a lépből előállított
gyógyszer termelése. Mivel az addigi körül-
mények már nem feleltek meg, azonnal olyan
beruházásokat valósítanak meg, amelyeknek
köszönhetően a korszerű európai követelmé-
nyeknek megfelelően felújítják a gyártásvo-
nalat. 2001-ben a gyár GMP-bizonylatot kap,
amellyel nemzetközi szinten is elismerik a tö-
rekvéseket, majd 2003-ban felveszi a Gedeon
Richter Románia Rt. nevet, ami igazolja,
hogy a marosvásárhelyi leányvállalat megfe-
lel a cégcsoport elvárásainak. Időközben lét-
rejött a fejlesztő-kutató központ,
megalakították a marketingosztályt, ugyan-
akkor a minőségi elvárásoknak megfelelően
folyamatosan újítják fel a gyártásvonalat. A
Marosvásárhelyen gyártott 90 termék 40%-
át a hazai piacnak szánják, a többi az anya-
vállalat hálózatán keresztül Európa, Ázsia,
Dél-Amerika és Afrika több mint 40 orszá-
gába is eljut. 2020-ban az üzleti forgalom 193
millió lej, a nyereség 22 millió lej, a tiszta
nyereség pedig 10 millió lej volt. 2021-ben is
hasonló gazdasági mutatókkal zárják a pénz-
ügyi évet. Jelenleg a gyárban mintegy 600-
an dolgoznak, vannak, akik a gyár indítása
óta hűséges munkatársai a közösségnek. 

Folyamatos beruházás, korszerűsítés 
Dana Chelărescu, a Richter Gedeon Ro-

mánia Rt. vezérigazgatója a jubileumi alka-
lommal készült beszélgetésen többek között
elmondta, hogy a piaci helyzethez, a keres-
lethez és a mindegyre megújuló gyógyszer-
gyártási követelményekhez igazodva
folyamatosan beruháznak a különböző egy-
ségekbe. Felújították 2018–2019-ben a gyár-
tásvonalakat, új, modern eszközökkel látták
el a minőségi laboratóriumot, jelentős pénzt
szántak és szánnak a kutatásra, összeállt egy
marketingcsapat, amely nagy hangsúlyt he-
lyez a cég népszerűsítésére. Felújították az
épületgépezetet, nemrég helyezték üzembe
azt a számítógép-vezérlésű rendszert, amely
hatékonyabbá teszi az energetikai gazdálko-
dást. A napokban adták át a gyár saját
szennyvíztisztító berendezését. Bővül a kí-
nálat is. Továbbra is a cukorbetegség, a köz-
ponti idegrendszeri zavarok gyógyítására, az

anyagcsere egyensúlyban tartására szánt ter-
mékeket gyártanak. Jelenleg több termék is
bevizsgálás alatt áll. Sajnos a koronavírus-jár-
vány a gyógyszeripart is érintette. Míg tavaly
nyáron csökkent a felvásárlás, őszire már
helyreállt némiképpen a piac, de nagy az in-
gadozás, azonban az igazgató reméli, hogy
jövőre – ha sikerül jobban megfékezni a fer-
tőzést –, a járvány előtti tendenciát folytatva
továbbra is növekedni fog a kereslet és az el-
adás. A járvány nemcsak a kereskedelmi te-
vékenységet érintette, hanem a jubileumi
évfordulót is. Ugyanis azt tervezték, hogy
méltóképpen ünnepel majd a cég, már az év
elejétől különböző rendezvényeket ütemeztek
be, de ezek közül a járványhelyzet miatt csu-
pán néhányat sikerült megvalósítani. Legin-
kább az alkalmazottakkal ünnepeltek. 

Szerettek volna gyárlátogatást szervezni
a szakmabelieknek – orvosoknak és gyógy-
szerészeknek –, és egy nyilvános esemény
is tervben volt, ezek elmaradtak azzal a re-
ménnyel, hogy jövőre, visszamenőleg is je-
lezhetik, hogy az anyavállalat immár 120
éve jelen van a gyógyszeripari világpia-
con. És ezzel együtt méltó helye van ebben
a körben a marosvásárhelyi leányvállalat-
nak is. 
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Dana Chelărescu, a Richter Gedeon Románia Rt. vezérigazgatója Fotó: Richter Gedeon Románia Rt. 

Vajda György 

120 éves a Richter Gedeon gyógyszeripari vállalat 
A marosvásárhelyi egység is megemlékezik az alapítóról 



2019 végén megérkezett az
Apple saját gyártású procesz-
szora, az M1. Ez pedig egy új
szintre emelte a gépházban
található komponensek
együttműködését. Az almás
vállalat termékeiről, különö-
sen az Iphone-okról tudni
kell, hogy minden évben a
leggyorsabb készülékeknek
számítanak, amikor piacra
dobják őket. 

Ez azért lehetséges, mert a pro-
cesszort és a szoftvert is az Apple
„állítja elő”, így teljes lehet az össz-
hang, ami nagyobb hatékonyságot
eredményez. Így történt ez az M1-
es processzor esetében is. Sikerült
megvalósítani azt, hogy a leggyen-
gébb laptop – amelyet az Apple a
saját processzorával felszerelt –
szinte elérje azt a szintet, mint az
egyik legerősebb Intel processzoros
laptop. Gyakorlati példa erre, hogy
a legolcsóbb M1-es processzorral
szerelt MacBook Air majdnem
hozza azt a szintet, mint egy felső
kategóriás MacBook Pro. Csak ha
az árkülönbséget nézzük, akkor ki-
jelenthetjük, hogy az említett Mac-
Book Air az egyharmada a
MacBook Prónak, a szint pedig
majdnem ugyanaz. Ez elég jól érzé-
kelteti, hogy milyen processzort si-
került összeraknia az Apple-nek.

Azóta még megérkezett az M1
Pro és az M1 Max, amelyek közül
furcsa mód az M1 Max az erősebb,
holott a név azt feltételezné, hogy a

Pro lesz az igazán erős. De nem ez
a lényeg. Olyasmit is lehet hallani,
hogy az M1 Max bizonyos felhasz-
nálási területeken akár 6-szor gyor-
sabb lehet a sima M1-es
processzornál. A gyakorlatban ezt
azt jelenti, hogyha valami, mondjuk
egy program megnyitására eddig
kellett várni 6 másodpercet – ami
tegyük hozzá, egyáltalán nem sok –,
ez az idő most egy másodpercre
csökken. Megtörténhet, hogy azok
számára, akik nem kedvelik annyira
a számítógépeket, vagy nincs szük-
ségük nagyon gyors eszközökre –
ilyen sebességre nagyon kevés em-
bernek van szüksége –, nem vágják
hanyatt magukat ettől a hírtől, azon-
ban ilyen szintű gyorsaságnöveke-
dést szinte soha nem lehetett látni.
Természetesen ennek ára is, vagyis
lenne, ha lehetne kapni. Az M1 Pro
és M1 Max processzorokat csak a
MacBook Pro típusokba szerelik, és
azoknak szánják, akik kimondottan
számítógépes munkából élnek meg,
méghozzá olyanból, amely nagy
teljesítményt igényel, és ahol na-
gyon sokat számít az az 5 másod-
perc. Azonban egyelőre ezeket a
laptopokat nem lehet megvásárolni,
végigpörgetve az online áruházakat
mindenhol azt lehet látni, hogy csak
az előrendelés lehetséges. Az oko-
kat nem írják sehol, de feltehetőleg
az egész világot sújtó félvezetőhi-
ány lehet a háttérben.

De ez egy másik kérdéskör. Az
igazán érdekes hír, hogy jövőben
megérkezhet az új MacBook Air,
benne az új, M2-es processzorral.
Elsősorban nézzük meg, mit lehet

tudni az új laptopról. Az Apple ki-
sebbik laptopja 2010 óta nem kapott
jelentős designváltoztatást, az M1-
es modell megjelenésével formavi-
lágában követte a Prót, de a változás
nem jelentős. Most viszont, ameny-
nyiben hihetünk a híreknek, lesznek
érdekességek.

A forma: nagy valószínűséggel
eltűnik az ék forma. Vagyis eddig a
MacBook Air hátul vastagabb volt,
mint elöl, ha oldalról néztük, akkor
látszott, hogy folyamatosan véko-
nyabb lesz, ahogy haladunk előre.
Azért volt ez a megoldás, mert a

laptop fő alkatrészeit a hátsó fer-
tályban helyezték el, így elöl már
nem volt szükség akkora helyre, rá-
adásul így elöl, ahol a kezünket tart-
juk, nem is melegedett annyira a
laptop. Jövőtől viszont, úgy fest, bú-
csúzik az ék forma, és „vízmér-
tékbe” hozzák a laptopot.
Értelemszerűen biztos lesz majd,
akinek ez tetszeni fog, és lesz olyan
is, akinek nem, ez ízlés kérdése, fö-
lösleges feszegetni a kérdéskört.
Ami viszont rossz hír, hogy az új de-
sign nem hoz új portokat – azaz nem
hozza vissza a régieket – így marad
csak az USB-C. Pedig az új Mac-
Book Prók visszakaptak valamit a
régi portokból, így visszakerült a
HDMI és az SD-kártya-olvasó is.
Jelen állás szerint úgy néz ki, erre
az Air esetében nem számíthatunk.

A kijelző mellett fehér kávák
váltják az eddig feketéket. Ez is egy
szubjektív kérdés, de nem csak
ennyi változik, ami a színeket illeti.
A MacBook Air ugyanis más színe-
ket is kölcsönvesz az 2021-ben be-
mutatott 24 colos Imactől, ami azt
jelenti, hogy ez a laptop „színes
egyéniség” lesz. Nagy valószínű-
séggel készül belőle: kék, zöld, ró-
zsaszín, ezüst, citromsárga,
narancssárga és lila. Egy fiatalnak
talán még csak-csak bejönnek ezek
a színek, de egy idősebb személy-
nek maximum a szürke fogja el-
nyerni a tetszését. De ez az Apple
startégiája, a színeket használják
arra, hogy megkülönböztessék egy-
mástól a Pro és nem Pro modelleket.
Lehet gondolni az iMacre, hiszen az
idén bemutatott 24 colos nem Pro

gép, és színes lett, a jövőben vagy
2023-ban érkező 27 colos modellt
váltó iMac pedig bizonyosan nem
lesz színes. A MacBook Pro sem szí-
nes, de még az Iphone Pro szériája
sem. Azonban nem biztos, hogy ez
tetszik annak, aki nem használja
nagy feladatokra a számítógépét, de
szüksége van egy olyan laptopra,
amely az alapfeladatokban gyors és
sokat tart az akkuja. Azonban például
nem jelenne meg egy üzleti tárgyalá-
son egy lila géppel. Persze ezt az
Apple is tudja, pont ezért maradt
benne a kínálatban a szürke is. Na-
gyon meglepő lenne, ha nem abból
fogyna a legtöbb. Az a tény, hogy a
kávák fehérek lesznek, nem annyira
érdekes, mint az, hogy mi lesz a ká-
vákon belül.

Ugyanis változik a kijelző tech-
nológiája. Az Apple az új MacBook
Airben is bevezeti a mini-LED tech-
nológiát, amelyet a 2021-es Mac-
Book Próknál mutatott be. Nem
nagy feladat kitalálni, hogy mit
takar az elnevezés, a kijelzőt apró
LED-ek alkotják, amelyek egyrészt
sokkal magasabb megjelenítési mi-
nőséget, másrészt sokkal hosszabb
élettartamot ígérnek. És ha már ki-
jelző, feltehetőleg méretben nem
lesz változás, marad a 13 col. Tehát

– sokak bánatára – az Air nem örö-
köli meg a Pro 14 colos kijelzőjét, és
a 11 colos változatot sem vezetik
vissza. Utóbbi mondjuk első perctől
veszteséges volt, így érthető, hogy az
Apple nem vállal még egy kísérletet.
Több mint valószínű, hogy most sem
működne, hiszen a felhasználók is
egyre nagyobb laptopokat szeretné-
nek, így az átlagos méret a 14 col,
éppen ezért furcsa, hogy a MacBook
Air nem lép, és marad 13 colos,
mondjuk, lehet ez is egy olyan té-
nyező, ami megkülönbözteti a Prótól.

A végére pedig itt az igazi érde-
kesség: az M2-es processzor.
Ugyanis a pletykák szerint a 2022-
es MacBook Air lesz az Apple első
olyan számítógépe, amely megkap-
hatja az M2-es lapkát, ami egy to-
vábbfejlesztett változata az M1-es
processzornak. Már abból is követ-
kezik, hogy a MacBook Airbe kerül
bele, hogy nem lesz gyorsabb az
idén ősszel bemutatott és már emlí-
tett M1 Prónál vagy az M1 Maxnál,
viszont jelentős fejlődést hoz majd
a sima M1-hez képest. Az új lapka
valószínűleg egy 8 magos CPU-val
érkezik, illetve gyorsabb grafikus
teljesítményre lesz képes – ez a kre-
atív feladatoknál sokat számít majd
– a 9 vagy 10 magos GPU-nak kö-
szönhetően. Ez röviden azt jelenti,
hogy az új MacBook Air minden te-
kintetben gyorsabb és stabilabb
lesz, mint az elődje, és feltehetően
az üzemideje is jobb lesz.

Továbbá még akad egy híreszte-
lés az új Airrel kapcsolatban, ami
éppen arról szól, hogy talán nem is
Air lesz a neve. Egyes feltételezések

szerint az Apple visszahozza a stan-
dard MacBook elnevezést, ami 2012
óta nem volt használatban. Ez az in-
formáció egy Twitter-felhasználótól
érkezett, aki mostanában elég jól in-
formált azzal kapcsolatban, hogy mi
is történik az Apple háza táján.

Természetesen, ahogy közeledni
fog a megjelenés napja, úgy egyre
több információ fog napvilágot látni
a géppel kapcsolatban, de egyelőre
a megjelenés dátuma sem tisztázott.
Nagy valószínűséggel jövő év má-
sodik felében számíthatunk rá, akár
egy őszi esemény keretein belül,
ugyanúgy, mint idén a MacBook
Pro esetében.

Az árról sem tudni egyelőre sem-
mit, de az Apple árazási startégiája
alapján valószínűsíthető, hogy kö-
rülbelül oda várható, ahol most van
a sima M1-es processzorral szerelt
MacBook Air. Így, aki jelenleg Mac-
Book-vásárláson gondolkodik, de
még egy évet bírna a laptopja, annak
érdemes várnia, hiszen az új laptop
– bármi is lesz a neve – számos új-
donságot kínál, és ott lesz benne az
M2-es processzor, ami különösen jó
dolgokat ígér. Akinek most van
szüksége új számítógépre, az se
csüggedjen, a sima M1-es lapkával
szerelt MacBook Air is jó választás.

2022-ben érkezik az M2

Nagy-Bodó Szilárd
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Az országos járványügyi tes-
tület frissítette a járványügyi
szempontból kockázatos or-
szágok listáját. Az eddig
megjelent rendelkezések ér-
telmében a 2022. január 
8-áig Romániába érkezőkre
érvényes szabályok az aláb-
biakban olvashatók.

Az országos járványügyi testület
határozata szerint vörös zónába ke-
rült többek között Ausztria, Csehor-
szág, Szlovákia és Magyarország.
Sárga listán szerepel többek között
Spanyolország, Olaszország és a
Maldív-szigetek. A korona.rmdsz.ro
oldal tájékoztatása szerint a vörös
besorolású országokból érkezők
mentesülnek a karantén alól, ha be
vannak oltva/átestek a betegségen
az elmúlt 180 napban.

Azok, akik az említett időszak-
ban az Európai Unió valamelyik
országából utaznak Romániába, az
alábbi belépési szabályokra számít-
hatnak. Amennyiben zöld és sárga
besorolású országból érkeznek:
nincs karantén, ha a látogató be
van oltva vagy az elmúlt 180 nap-
ban átesett a betegségen, vagy van
egy 72 órásnál nem régebbi negatív
PCR-tesztje. Ellenkező esetben 14
napos karantén vár a beutazóra.

A vörös besorolású országokból
érkezőnek tíznapos karanténnal kell
számolni, ha: nincs beoltva/ nem
esett át a fertőzésen, de van egy 72
órásnál nem régebbi negatív PCR-
tesztje. Ha a felsoroltak közül
egyikkel sem rendelkezik, 14 napos
karanténra kell számítani.

Nem kerülnek karanténba a 12
évnél kisebb gyerekek; a 12-16 év
közötti gyerekek, ha van egy 72
órásnál nem régebbi negatív PCR-
tesztjük, függetlenül attól, milyen
besorolású országból érkeznek.

Mentesülnek a karantén alól
azok is, akik: 3 napnál kevesebb
időt töltenek az országban, ameny-
nyiben vörös besorolású országok-

ból érkeznek, és nincsenek be-
oltva/nem estek át a betegségen, de
van egy 72 órásnál nem régebbi ne-
gatív PCR-tesztjük. A fuvarozók,
személyszállítók, sportolók, művé-
szek, diplomaták, amennyiben
vörös besorolású országokból ér-
keznek, és nincsenek beoltva/nem
estek át a betegségen, de van egy
72 órásnál nem régebbi negatív
PCR-tesztjük; az átutazók, ha 24
óra alatt elhagyják az országot; a
határ menti ingázók; a külföldön
élő, de Romániában tanuló diákok/
a Romániában élő, de külföldön ta-
nuló diákok.
Az Európai Unión kívül Romániába
érkező számára

– Nincs karantén, ha be van
oltva, az elmúlt 180 napban átesett
a betegségen, és van egy 48 órásnál
nem régebbi negatív PCR-tesztje.

– 10 napos karanténra számíthat az,
aki ha nincs beoltva, vagy nem esett
át a fertőzésen, de van egy 48 órásnál
nem régebbi negatív PCR-tesztje.

– 14 napos karanténnal számol-
hat az, akinek nincs egy 48 órásnál
nem régebbi negatív PCR-tesztje.

A karantén alól mentesülő kate-
góriák ugyanazok az Európai Unión
belüli és kívüli országokból érkezők
esetében. Így nem kerülnek karan-
ténba a 12 évnél kisebb gyerekek; a
12-16 év közötti gyerekek, ha van
egy 48 órásnál nem régebbi negatív
PCR-tesztjük; azok, akik 3 napnál
kevesebb időt töltenek az országban,
és van egy 48 órásnál nem régebbi
negatív PCR-tesztjük; a fuvarozók,
személyszállítók, sportolók, művé-
szek, diplomaták, ha nincsenek be-
oltva/nem estek át a betegségen, de
van egy 48 órásnál nem régebbi ne-
gatív PCR-tesztjük; az átutazók, ha
24 óra alatt elhagyják az országot; a
határ menti ingázók; a külföldön élő,
de Romániában tanuló diákok/ a Ro-
mániában élő, de külföldön tanuló
diákok. (szer)

A kereskedelmi forgáskörbe került petárdák,
pukkanók, tűzijátékok forgalmazási módját,
az engedélyek érvényességét ellenőrzi az or-
szágos rendőrség. A Tűzijáték néven indított
újabb országos akció keretében Maros me-
gyében is ellenőrzik a tűzijátékok forgalma-
zására és használatára, illetve tárolására
vonatkozó törvényes előírások betartását. 

Az akció kezdetétől, november 22.–december 9.
között országszerte 177 engedélyezett tűzijáték-for-
galmazót ellenőriztek, ugyanakkor 117 engedély nél-
küli fizikai és jogi személy forgalmazót azonosítottak.
Az ellenőrzések során 126 bűnügyi dossziét állítottak
össze, 39 bírságot róttak ki több mint 28 ezer lej ér-
tékben, ugyanakkor 24.760 kg F1, F2, F3, F4 és P ka-
tegóriájú pirotechnikai eszközt foglaltak le 669 ezer
lejt meghaladó értékben. December 11–12-én a Ma-
rosvásárhelyen és Maroskeresztúron végzett ellenőr-
zések nyomán a rendőrök három esetben állítottak
össze bűnügyi dossziét a pirotechnikai eszközök for-
galmazására vonatkozó szabályok megsértése miatt.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása
szerint a 2022 januárjáig tartó akciósorozat célja a la-
kosság biztonságának a megőrzése, a kellemetlen ese-
mények és balesetek megelőzése a téli ünnepek ideje
alatt, ezért a forgalmazást, értékesítést, a külföldről
való behozatalt, a raktározást fizikai és jogi szemé-
lyeknél egyaránt ellenőrzik. Ezért fontos ismerni,
hogy melyik veszélyességi csoportba tartozó tűzijáté-
kot birtokolhatják és használhatják legálisan azok,
akik az ünneplés nélkülözhetetlen kellékének tekintik
a durranóborsót, recsegőt, római gyertyát, röppentyűt,
tűzforgót, vezetőpálcás rakétát, szikraszökőkutat, vul-
kánt, illetve a magas hatóanyag-tartalmú rakétákat. A
nagy hatóanyagú petárdákat azonban ebben az idő-
szakban is csak szakképzett tűzszerész hozhatja mű-
ködésbe. A pirotechnikai eszközök használatára
vonatkozó előírásokat az újraközölt 1995. évi 126-os
törvény szabályozza. A megyei rendőr-főkapitányság
fegyverek, robbanóanyagok, veszélyes vegyi anyagok
ellenőrzésével foglalkozó osztálya emlékeztet, hogy
a pirotechnikai eszközöket a veszélyességük függvé-
nyében több kategóriába sorolják. Az I-es kategóriába
a csekély hatóanyag-tartalmú (alacsony kockázat és el-
hanyagolható zajszint), kevésbé veszélyes csillagszó-
rók, tortagyertyák, fáklyák tartoznak, melyek emberi
tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejében is
használhatók, és amelyeket egész évben forgalmazhat-
nak. A 2, 3 és 4-es osztályba tartozó tűzijátékokat azon-
ban csak a szabadban és tűzszerészek által
engedélyezett működésbe hozni. A közbiztonság, a kör-
nyezetvédelem és -biztonság megőrzése érdekében
azonban mind a 2, 3 és 4-es osztályba tartozó, mind a
színpadi T1 és T2-es, illetve P2-es besorolású pirotech-
nikai eszközöket tilos engedély nélkül forgalmazni és
magánszemélyeknek működésbe hozni. A pirotechni-
kai eszközök használata az alábbi esetekben tiltott: 

• éjfél után, 24 és hajnali 6 óra között helyi, orszá-
gos vagy nemzetközi események kivételével, a helyi
hatóságok jóváhagyásával;

• a négyemeletes épületek 50 méteres körzetében
és a négyemeletesnél magasabb épületek 100 méteres
körzetében;

• a magas feszültségű villamos hálózatok, a csepp-
folyós vagy szilárdüzemanyag-lerakatok, gázzal mű-
ködő berendezések 500 méteres körzetében;

• a vegyipari és kőolajipari objektumoktól, amelyek
tűz- vagy robbanásveszélyesek, a forgalmas közuta-

kon, vagy 500 méternél közelebb az erdőhöz, illetve
ahol fennáll a talajcsuszamlás vagy lavinaveszély.

A rendőrök és a munkaügyi felügyelőség ellenőre-
inek hatáskörébe tartozik azokat a kihágásokat meg-
állapítani, amelyeket a robbanóanyagokra vonatkozó
1995. évi 126-os számú törvény szabályoz. A közrend
megzavarása és csendháborítás miatt az 1991. évi 61-
es számú törvény szerint a rendőrség és a csendőrség
feladata a kihágások megállapítása és bírságolása. Az
észlelt törvényellenes cselekedeteket a 112-es sürgős-
ségi hívószámon lehet bejelenteni, vagy bármelyik
rendőrségen.
Illegális kereskedésért börtön vagy tetemes bírság

A jogszabály szerint a 2-es, 3-as és 4-es kategóriába
tartozó pirotechnikai eszközök (petárda, pukkanó, il-
letve szikrát szóró tűzijátékok) engedély nélküli for-
galmazása, használata, birtoklása miatt három
hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztés vagy te-
temes bírság szabható ki. Az érvényben levő szabá-
lyozások értelmében a 3-as és 4-es kategóriába sorolt
pirotechnikai eszközökkel csak a polgármesteri hiva-
tal, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség és az
illetékes megyei rendőr-felügyelőség engedélyével
szervezhetnek tűzijátékokat. 

Az engedély nélküli pirotechnikai eszközök forgal-
mazása és használata 3 hónaptól egy évig terjedő sza-
badságvesztést vagy bírságot von maga után.
Engedély nélkül a magánszemélyek csak F1 kategó-
riába tartozó pirotechnikai termékeket használhatnak,
amelyek kevésbé veszélyesek, a hangerősség is elha-
nyagolható, és kisebb, zárt helyiségekben, lakásban is
használhatók. Magánszemélyeknek kizárólag a 1-es
kategóriába sorolható pirotechnikai eszközök: csillag-
szórók, minifáklyák, tűzgyűrűk, gyertyák árusíthatók.
Ezeket ugyancsak engedélyezett forgalmazóktól kell
beszerezni, és elengedhetetlen az F1 feliratozás.
Árusítani csak 18 éven felülieknek

A törvény értelmében azonban, bármilyen pirotech-
nikai eszközről legyen szó, ezeket csak 18 éven felüli-
eknek árusíthatják. A petárda viszont nem tartozik az
1-es pirotechnikai osztályba – mivel lőpor vagy fém-
por tartalmú durranótöltettel van ellátva, gyújtószállal
vagy dörzsfejjel és késleltetővel felszerelve, amely az
esetleges fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást
kelt. Hasonlóképp a villanós petárda sem, valamint a
durranóborsók, amelyek 2,5 mg-nál több ezüstfulmi-
nátot tartalmaznak. A 2-es pirotechnikai osztályba az
alacsony kockázattal és zajszinttel járó eszközök tar-
toznak, melyeket a szabadban lévő használatra szán-
tak. A 3-as pirotechnikai osztályba tartozókat a
szabadban lévő nagy, nyílt területen való használatra
szánták, a 4-es pirotechnikai osztályba sorolható ter-
mékek nagy kockázattal járnak, mindhárom kategó-
riát kizárólag pirotechnikus kezelheti. 

Az engedély nélküli forgalmazás, szállítás, megfe-
lelő tárolás hiányában a bírságok 1.000–2.500 lej kö-
zöttiek lehetnek, de a jogszabályok különböző
cikkelyeinek be nem tartása miatt 3.000–6.000 lejes
büntetéseket is kiszabhatnak. A román nyelvű hasz-
nálati utasítás hiányában, illetve az érvényesség dátu-
mának, a használat során esedékes veszélyekre való
figyelmeztetés hiánya miatt 5.000–7.500 lejes bírság
róható ki. A jogi személyekre kiszabható bírságok
mértéke az előbbiek kétszerese is lehet. A rendőrség
külön figyelmezteti a szülőket, hogy ebben a perió-
dusban fokozottabban kövessék gyermekeiket, mert
a szórakozásra szánt tűzijátékok használatával egyi-
dejűleg megnő a szem- és végtagsérüléses balesetek
száma is. 
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Tűzijáték-forgalmazókat ellenőriznek 
A petárdához is engedély kell!

Szer Pálosy Piroska

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

December 10. – január 8. között
Beutazási feltételek Romániába

Amatőr videós pályázatot hir-
det fiatalok számára a magyar
Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkársága. A
pályázatra olyan filmek ne-
vezhetők be, amelyben a fia-
talok idősek életbölcses-
ségeit, történeteit és az élet-
ről formált gondolatait mu-
tatják be. Beküldési határidő:
december 31.

A pályázatban magyarországi és
határon túli természetes személyek
vehetnek részt, akik cselekvőképe-
sek vagy korlátozottan cselekvőké-
pesek/cselekvőképtelenek, és a
törvényes képviselőjük a részvétel-
hez hozzájárul, betöltötték a 14.
életévüket, 30 év alattiak, elfogadják
és betartják a szabályzatot, és eleget
tesznek a pályázat kiírásában foglalt
feltételeknek, és a témának megfe-
lelő videóanyagot küldenek be. A
felhívásra 14 és 30 év közötti fiata-
lok jelentkezését várják, akik olyan,
környezetükben élő idős emberekről
– nagyszülőkről, dédszülőkről,
szomszédokról – készítenek videót,
akik megosztják gondolataikat az
életről, és akikre felnéznek. A pályá-
zat az életről megfogalmazott kér-
désekre keresi a választ: hogyan
kell és érdemes élni, valamint mi
az, ami igazán fontos az életben? 

Olyan, maximum 3 perc hosszú-
ságú amatőr filmekkel lehet bene-
vezni, amelyben a fiatalok idősek

életbölcsességeit, történeteit, és az
életről formált gondolatait mutatják
be. A videók beküldési határideje
2021. december 31.

A videót a pályázónak YouTube-
ra kell feltöltenie nyilvános vagy a
link birtokában megtekinthető, nem
listázott formában.

Nevezési díj nincs. Egy pályázó
egy videóval nevezhet. A pályázati
kiírásnak vagy a témának nem meg-
felelő anyagokat nem fogadják el, a
pályázati anyagokat a szakmai zsűri
saját szempontrendszere alapján
szűri. A pályázat nyerteseit január 14-
én értesítik a nevezés során megadott
e-mail-címen. A pályázaton az alábbi
nyereményekre lehet szert tenni: 

1. helyezett: Asus laptop, Smart
AirBand fejhallgatós sapka, Hama
digitális képkeret

2. helyezett: Xiaomi Mi 1S
elektromos roller, Smart AirBand
fejhallgatós sapka, Hama digitális
képkeret

3. helyezett: Xbox Series S,
Smart AirBand fejhallgatós sapka,
Hama digitális képkeret. További
17 pályázó egy-egy Nagyi, mesélj!
kérdezgetős-felelgetős családi nap-
lót és a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság által felajánlott ajándék-
csomagot nyer. 

Bővebb információval a
https://www.kulhonimagyarok.hu/
videopalyazat/ oldalon szolgálnak.

(pálosy)

Videós pályázat fiatalok számára
Minden szava arany

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

    
       

   
  

      
      

        
     

      
       
        

      
        
     
         

      

      
      

         
     

      
     
         

        
     

    
    

       
       
    

      
      

       

     

           

        

     
  

  
 

     
    

    
   

     

     
    

      
     

      
    

     
    

       
     

    
    

     
    

     
     

    
    

     
      

      
     

    
     

          
       

       
        

        
         

         
          
       

           
   

        
       

       
         
       

         

          
         

       
    

      
   

    
    

         
            

       
         

          
    

 
        
  

         

      
  

  
        
         

        
  

        
        
        

         
        

          

        
     

      
   

     
        
        

          
         

        
   

      
        

       
         

  

       
   

      
   

    
     

 
         

          
     

            
            

          

        
   

      
   

    
     

          
           

         
          

          
      

  
    

   
   

  
  

   

     
   

    
      

    
    

   
     
     

     
     

      
      

      

   
    

    
      

         
         
 

          
             

          
             
          

       
         

         
       

       
      

      
     

     
      

        
       

    



A magyar női kézilabda-válogatott 35-28-ra
nyert a Koreai Köztársaság csapata ellen a spanyol-
országi világbajnokság középdöntőjének harmadik,
utolsó fordulójában, vasárnap.

Eleinte meglátszott a tétnélküliség a játék képén,
ugyanis sok volt a rendezetlen védelemmel szem-
beni gyors akció, és mivel ebben a magyarok bizo-
nyultak hatékonyabbnak, a hetedik percben már
három góllal vezettek. A sokasodó hibákat kihasz-
nálva az ellenfél a 12. percben egyenlített, majd
egyre taktikusabbá vált a játék, és Háfra Noémi ve-
zérletével a meccs harmadánál ismét három találat
volt az előny (13-10). Hat perccel az első félidő
vége előtt emberelőnyben nyitott védekezésre vál-
tottak a dél-koreaiak, de erre is fel volt készülve a
magyar együttes, amely a szünetben 18-15-re ve-
zetett.

Jó védekezéssel és pontos lövésekkel kezdték a
második felvonást a magyarok, és 4-0-s sorozatuk-
kal már 23-16 volt az állás a javukra. A folytatás
hasonlóan jól alakult támadásban és védekezésben
is, ráadásul Bíró Blanka egyre hatékonyabban vé-
dett, ennek köszönhetően az ötvenedik percben
már tíz gól volt a különbség. A hajrában az ellenfél
sorozatban háromszor talált be, de ez csak arra volt
elegendő, hogy tíz gólon belülre kerüljön.

A magyarok Szlovákiát 35-29-re, Csehországot
32-29-re legyőzték, Németországtól 25-24-re ki-
kaptak Llíriában, így az E csoport második helyén
végeztek, és két pontot vittek magukkal. A közép-
döntőben Dániával szemben 30-19-re alulmarad-
tak, így már Kongó 30-22-es legyőzése előtt
kiderült, hogy nem juthatnak tovább a negyeddön-
tőbe. Végül a 10. helyen zárták a világbajnokságot.
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Szöllősi-Zácsik Szandra (b) és a koreai Kim Dzsin Ji csatája Fotó: MTI/Illyés Tibor

Dél-Korea legyőzésével búcsúzott a magyar válogatott a női kézilabda-vb-től

Az átmenő jegyet megszerezte Románia, 
de nagyjából ennyi

Újrasorsolták a BL-nyolcad-
döntő párosításait

A román csapat vereséggel zárta szereplé-
sét a spanyolországi női kézilabda-világbaj-
nokságon. Az Adrian Vasile irányította
alakulat 34-30-ra alulmaradt Svédországgal
szemben, amely így továbbjutott a negyed-
döntőbe.

Románia a tizenharmadik helyen zárta a
világbajnokságot, ahol nem tudott bekerülni
az egyenes kieséses szakaszba, mivel a nem-
zetközi porondon nem jegyzett csapatokat si-
került csak legyőznie. Az együttes a C
csoportban kezdte a világbajnokságot, ahol
39-11-re nyert Irán ellen, 38-17-re felülmúlta
Kazahsztánt, majd 33-22-re kikapott Norvé-
giától, így két ponttal ment tovább a közép-
döntőbe. Itt 31-30-ra kikapott a vb-címvédő
Hollandiától és 34-30-ra Svédországtól, il-
letve 43-20-ra diadalmaskodott Puerto Rico
ellen.

„Nem lehetek elégedett a 13. hellyel,
azonban teljesen elégedetlen sem va-
gyok, hiszen látok javulást és előrelé-
pést a csapat játékában az olimpiai
selejtezőhöz mérten. Az átmenő jegyet
talán megérdemeljük a mostani szerep-
lésünkkel, és bizakodásra ad okot, hogy
a játékosaink kiteszik a szívüket és lel-
küket a pályán, és a végkimerülésig ké-
pesek küzdeni. Erre lehet építeni“ –
nyilatkozta a svédek elleni mérkőzést
követően a csapat edzője, Adrian Va-
sile.

A címvédő Chelsea másodszor is a francia bajnok Lille-t kapta el-
lenfélül a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének hétfői sorso-
lásán.

Mint arról tegnapi lapszámunkban beszámoltunk, az európai szövet-
ség (UEFA) nyoni központjában technikai probléma miatt meg kellett
ismételni a sorsolást, a procedúrát segítő szoftver ugyanis meghibáso-
dott. Emiatt a Manchester Unitedet előbb hibásan a Villarreallal páro-
sították össze, noha a két együttes korábban csoportellenfél volt, azaz
ez a párosítás szabályellenes, majd az angol csapatot nem adták hozzá
az Atlético Madrid lehetséges ellenfeleit tartalmazó tálhoz, amelyben
viszont ott volt az FC Liverpool, amely már a csoportszakasz során is
megküzdött a spanyol bajnokkal.

A nyolcaddöntő párosítása: Red Bull Salzburg (osztrák) – Bayern
München (német), Sporting Lisszabon (portugál) – Manchester City
(angol), Benfica (portugál) – Ajax Amsterdam (holland), Chelsea
(angol) – Lille (francia), Atlético Madrid (spanyol) – Manchester United
(angol), Villarreal (spanyol) – Juventus (olasz), Internazionale (olasz)
– Liverpool (angol), Paris Saint-Germain (francia) – Real Madrid (spa-
nyol).

Az első mérkőzéseket február 15-én és 16-án, valamint 22-én és 23-
án játsszák, míg a visszavágókat március 8-9-én és 15-16-án rendezik.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-vb, középdöntő, III. csoport, 2. forduló: Magyaror-

szág – Kongó 30-22 (16-8)
Granollers, vezették: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldovaiak).
Lövések/gólok: 50/30, illetve 40/22.
Gólok hétméteresből: 5/5, illetve 1/1.
Kiállítások: 6, illetve 8 perc.
Magyarország: Szikora – Márton 3 gól, Vámos 4, Bordás, Szöllősi-

Zácsik, Háfra 1, Lukács 7, cserék: Planéta 8, Fodor 1, Kovács A., Tóth
E. 1, Tóvizi 1, Kácsor 4, Albek, Szemerey.

Kongó: Bazekene – Jappont, Obangue 1 gól, Ngombele 7, Okabande
2, Mouyamba, Ntondele 1, cserék: Kodia, Hendo, Yimga 6, Saraiva 3,
Rutil 1, Divoko 1. 

A negyedöntőben
* tegnap (lapzárta után) játszották: Dánia – Brazília, Spanyolor-

szág – Németország
* ma rendezik: Norvégia – Orosz csapat, Franciaország – Svédor-

szág.

A labdarúgó 1. liga 20. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

December 15., szerda:
* 15.00 óra: Botosáni FC – Medgyesi Gaz Metan
* 17.30 óra: Campionii FC Argeş Piteşti – Sepsiszentgyörgyi Sepsi

OSK
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Bukaresti Rapid 1923
December 16., csütörtök:
* 15.00 óra: Chindia Târgovişte – Universitatea 1948 Craiova
* 17.30 óra: CS Mioveni – Bukaresti Dinamo 1948
* 20.30 óra: Konstancai Farul – Kolozsvári CFR 1907
Tegnap lapzárta után rendezték az Academica Clinceni – FC Vo-

luntari és a CSU Craiova – Aradi UTA találkozót.
A mérkőzéseket a DigiSport, a Telekom Sport és a Look Sport

közvetíti.

A Leicester City lehetett volna a CFR 1907 ellenfele
Hétfőn Nyonban kisorsolták az Európa-konferencialiga kieséses

szakaszának párosításait, amelyekben a nyolcaddöntőbe jutásért küz-
denek meg a csapatok.

Konferencia-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért: Olympique Marseille
(francia) – Qarabag (azeri), PSV Eindhoven (holland) – Makkabi
Tel-Aviv (izraeli), Fenerbahce (török) – Slavia Prága (cseh), Midtjyl-
land (dán) – PAOK (görög), Leicester City (angol) – Randers (dán),
Celtic Glasgow (skót) – Bodö/Glimt (norvég), Sparta Prága (cseh) –
Partizan Belgrád (szerb), Rapid Bécs (osztrák) – Vitesse (holland)
vagy Tottenham Hotspur (angol).

A nyolcaddöntős csapatok: Feyenoord (holland), FC Koppenhága
(dán), Rennes (francia), FC Basel (svájci), LASK Linz (osztrák),
Gent (belga), AS Roma (olasz), AZ Alkmaar (holland).

Az első találkozókat február 17-én, a visszavágókat egy héttel ké-
sőbb rendezik. 

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-vb, középdöntő, II. csoport, 1. forduló: Hollandia

– Románia 31-30 (17-14)
Castellon, vezették: V. Alpaidze, T. Berezkina (oroszok).
Lövések/gólok: 49/31, illetve 52/30.
Gólok hétméteresből: 3/1, illetve 5/4.
Kiállítások: 4 perc, illetve 6 perc.
Hollandia: 
Románia: Dumanska, Ciucă – Dincă 1 gól, Zamfirescu, Laslo 6,

Bazaliu 1, Pintea 6, Polocoşer, Ostase 5, Rotaru 4, Harabagiu 3,
Badea, Moisa 2, Ilie 2, Dindiligan.

Hollandia: Wester, Ten Holte – ven der Heijden 4 gól, Bont 1, Ab-
bingh 3, Nusser, Snelder 4, van Wetering 6, Dulfer 4, Freriks, Smits 3,
Sprengers, Malestein 2, Wester 2, Ten Holte, Housheer 1, Polman 2.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-vb, középdöntő, II. csoport, 2. forduló: Románia –

Puerto Rico 43-20 (20-9)
Castellon, vezették: N. Mitrovic, M. Vesovic (montenegróiak).
Lövések/gólok: 54/43, illetve 43/20.
Gólok hétméteresből: 5/4, illetve 2/1.
Kiállítások: 4 perc, illetve 6 perc.
Románia: Hosu, Ciucă 1 gól – Dincă 2, Zamfirescu 1, Subţirică-

Iovănescu 5, Tănăsie 1, Laslo 5, Bazaliu 1, Polocoşer, Ostase 6, Ro-
taru 5, Harabagiu 2, Badea 6, Ilie 1, Dindiligan 7.

Puerto Rico: Soto, Carrasquillo, K. Escobar – Cabrera 3 gól, Ce-
ballos 4, Hiraldo, Vergara 2, Ortiz, Maldonado 3, Graciani, N. Esco-
bar, Fuentes 4, Rodriguez 3, Ortiz 1.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-vb, középdöntő,

II. csoport, 3. forduló: Svédország
– Románia 34-30 (19-14)

Castellon, vezették: N. Mitrovic,
M. Vesovic (montenegróiak).

Lövések/gólok: 53/34, illetve
51/30.

Gólok hétméteresből: 4/4, illetve
6/3.

Kiállítások: 2 perc, illetve 8 perc.
Svédország: Ryde, Bundsen –

Mellegard 2 gól, Stromberg 3,
Blohm 7, Roberts 5, Dano 2, Lager-
quist, Lindqvist 4, Hagman 5,
Hansson 2, Kallhage, Carlson 4.

Románia: Dumanska, Ciucă –
Dincă, Zamfirescu 1 gól, Laslo 7,
Bazaliu 4, Pintea 6, Polocoşer, Os-
tase 1, Rotaru 4, Harabagiu 3,
Badea 1, Moisa 2, Ilie, Dindiligan
1.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-vb, középdöntő, III. csoport, 3. (utolsó)

forduló: Magyarország – Koreai Köztársaság 35-28 (18-
15)

Granollers, vezették: A. Covalciuc, I. Covalciuc (mol-
dovaiak).

Lövések/gólok: 46/35, illetve 47/28.
Gólok hétméteresből: 2/2, illetve 5/5.
Kiállítások: 6, illetve 8 perc.
Magyarország: Bíró – Márton 6 gól, Szöllősi-Zácsik,

Vámos 5, Bordás 4, Háfra 8, Lukács 3, cserék: Planéta
2, Kácsor 4, Tóvizi 1, Tóth E., Szikora, Fodor, Kovács
A. 2.

Koreai Köztársaság: O Sza Ra – Rju Un Hi 3 gól, Sin
Da Re 1, Kim Dzsin Ji 5, Kim Szo Ra 1, Dzso Ha Rang
2, Sin Un Dzsu 4, cserék: Dzson Dzsin Hui (kapus), Li
Mi Gjong 6, Szong Hje Szu 2 (1), O Je Dam 2 (2), Li
Han Szol 1, Szong Dzsi Jung 1, Dzsong Hjun Hui. 

Mestermérleg
„Nehezen indult a meccs, de számítottunk erre. Tud-

tuk, hogy el fognak fáradni, amikor már nagyobb lesz a
különbség, és bár mi is így jártunk, az öltözőben meg-
beszéltük, hogy önbizalom és érzelmek nélkül nem lehet
játszani – mondta a találkozó után Golovin Vlagyimir
szövetségi kapitány. – Mivel a célkitűzésként megfogal-
mazott negyeddöntőbe jutást nem sikerült elérni, siker-
telennek értékelem a világbajnokságot. Ennek ellenére
játékosaink becsülettel küzdöttek. Akadtak a keretben
olyanok, akik most voltak először kezdőjátékosok, il-
letve olyanok is, akiknek ez volt az első világversenyük,
és nagyon komoly tapasztalattal szolgált ez a torna.“

Fotó: a világbajnokság közösségi oldala
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A Time magazin 
Elon Muskot választotta 

az év emberének
A Tesla Motors vállalat alapító vezér-
igazgatóját, Elon Muskot választotta
2021-ben az év emberének az ame-
rikai Time magazin.

A dél-afrikai–amerikai üzletember, a világ
egyik leggazdagabb embere a Tesla mellett
egyben a SpaceX űripari vállalat alapítója,
az emberi agyba beültethető eszközöket fej-
lesztő Neuralink cég vezetője, és az alagutak
fúrásával és építésével foglalkozó The 
Boring Company létrehozója, a mesterséges
intelligencia kutatásával foglalkozó OpenAI
cég alapítója.

„Megoldásokat kínálva létező válságokra,
megtestesítve a technológiai titánok korának
lehetőségeit és veszélyeit, valamint a társa-
dalmat a legvakmerőbb és legfelbomlasztóbb
átalakulások felé hajtva, Elon Musk a Time
év embere 2021-ben” – közölte hétfőn 
Edward Felsenthal, a magazin főszerkesztője.
„Elon Musk világűrt elérő vakmerő vállalko-

zása közvetlen összeköttetésben van az első
év emberével, Charles Lindberghgel, akit a
szerkesztők 1927-ben választottak meg, hogy
megemlékezzenek az Atlanti-óceán első szóló
átrepüléséről” – tette hozzá. A Time szerint az
év embere olyasvalakit testesít meg, aki a 
leginkább hatással volt a hírekre, az élet-
ünkre, akár jó, akár rossz irányban.

Musk régóta uralja a szalagcímeket, a
Twitteren 66 millió követője van. Házigaz-
dája volt a Saturday Night Live népszerű
amerikai televíziós műsornak, kriptovaluták-
ról, részvényekről ír rendszeresen üzenete-
ket, befolyásolva ezzel árfolyamukat. Egyes
üzenetei a múltban magukra vonták a fel-
ügyelő hatóság figyelmét is. A Time maga-
zin Olivia Rodrigo popénekest, színésznőt
választotta az év előadójának, Simone Biles
amerikai tornászt az év sportolójának és az
oltóanyag-kutatásban részt vevő tudósokat
az év hőseinek. (Euronews)

Függőben az Északi Áramlat-2
üzembe helyezése

Egyelőre nem lehet engedélyezni az
Északi Áramlat-2 földgázvezeték
üzembe helyezését az új német kül-
ügyminiszter szerint.

Annalena Baerbock a ZDF német orszá-
gos közszolgálati televízió vasárnap késő esti
híradóműsorában a német diplomácia veze-
tőjeként is megerősítette pártja, a Zöldek 
régóta képviselt álláspontját, miszerint akkor
lehet engedélyezni az orosz földgázt Német-
országba Ukrajna és Lengyelország megke-
rülésével, a Balti-tenger alatt alatt szállító
Északi Áramlat második vezetékpárját, ha a
beruházás megfelel az első vezetékpár kiépí-
tése óta megváltoztatott európai uniós előírá-
soknak.

Mint mondta, az új szövetségi kormány
munkáját megalapozó koalíciós szerződés –
a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a li-
berálisok (FDP) megállapodása – kimondja,
hogy a közösségi jog alapján kell kezelni az
energetikai beruházásokat.

“Ez azt jelenti, hogy a dolgok jelenlegi ál-
lása szerint ezt a vezetéket nem lehet jóvá-
hagyni, mert nem felel meg az európai
energiajog követelményeinek, és a biztonsági
kérdések is nyitva állnak” – mondta Anna-
lena Baerbock.

Az említett biztonsági kérdésekről szólva
kifejtette, hogy már az előző kormány – a
CDU/CSU jobbközép pártszövetség és az
SPD koalíciója – megbeszélte a washingtoni
vezetéssel, hogy nem szabad üzembe he-
lyezni az új vezetékpárt, ha elmélyül a kelet-
ukrajnai válság.

A német diplomácia új vezetője hangsú-
lyozta: „az Oroszországgal folytatott minden
tevékenységünk és minden tárgyalás alapja
Ukrajna szuverenitásának elismerése”.
Ugyanakkor „az ajtó mindig nyitva áll”, a
világ hét vezető ipari hatalma (G7), köztük
Németország a párbeszédre törekszik, ezért
Németország továbbra is készen áll a válság

politikai rendezését szolgáló tárgyalások
folytatására az úgynevezett normandiai for-
mátumban, vagyis Németország Franciaor-
szág, Ukrajna és Oroszország részvételével
– hangoztatta Annalena Baerbock.

Az Északi Áramlat-2 már elkészült, de
az üzembe helyezését megelőző németor-
szági hatósági eljárást november közepén
felfüggesztették. A hálózatos iparágak mű-
ködését felügyelő hatóság (Bundesnetza-
gentur) akkori közleménye szerint a
vezetékpár németországi szakaszát üze-
meltető vállalat akkor kaphatja meg a szál-
lítás megindításához szükséges
tanúsítványt, ha megfelel az uniós jogra
épülő német előírásoknak.

A Bundesnetzagentur tanúsítási eljárása az
Európai Unió (EU) gázirányelvének rendel-
kezéseit követi. Ez azokra a csővezetékekre
vonatkozik, amelyek az EU-n kívüli, úgyne-
vezett harmadik országokból vezetnek a kö-
zösség területére, és 2019 után épültek. A
rendelet előírja, hogy a vezeték üzemeltetését
és a benne szállított gáz értékesítését szét kell
választani, és hozzáférést kell biztosítani a
vezetékhez a beruházástól független, külső,
harmadik beszállítóknak. Ezek a feltételek
egyelőre nem teljesülnek az Észak Áramlat-
2 esetében, amelynek fő beruházója az orosz
Gazpromhoz tartozó, svájci központú Nord
Stream 2 AG.

Az évi 55 milliárd köbméter – a már meg-
lévő vezetékpárral azonos – szállítási kapa-
citású vezetékpár a beruházás bírálói szerint
lehetőséget ad Oroszországnak arra, hogy az
EU-ba irányuló gázszállításokban kiiktassa
Ukrajnát mint tranzitországot. Oroszország
továbbá a beruházás révén egyetlen útvo-
nalra terelheti az EU-nak szánt gázszállítmá-
nyok 80 százalékát, és domináns helyzetbe
kerülne a német piacon, mert részesedését 40
százalékról több mint 60 százalékra emelné.
(MTI)

Az Európai Unió
Felgyorsítja a koronavírus elleni vakcina-

szállítást a keleti partnerországokba 
Felgyorsítja a koronavírus elleni
vakcinaszállítást az EU a keleti part-
nerországokba, köztük Örményor-
szágba, Azerbajdzsánba, Grúziába,
Moldovába és Ukrajnába. 

Az Európai Bizottság egy innovatív megál-
lapodást írt alá a Lengyel Fejlesztési Bankkal,
35 millió euró értékben, amely a tervek szerint
fedezné az oltóanyagokat, a szállítást és a lo-
gisztikát. Lengyelország szerepe, hogy össze-
hangolja a rendelkezésre álló vakcinaadagokat
a keleti partnerség országaiban felmerülő igé-
nyekkel, és felügyelje a vakcinagyártókkal
szükséges megállapodásokat.

„Csak a védőoltás menthet meg minket,
mindannyiunkat. Most pedig azokról a keleti

partnerországainkról beszélünk, ahol az át-
lagos átoltottsági arány mindössze 28%. Itt
az ideje tehát, hogy segítsünk nekik felgyor-
sítani az oltási kampányt, és mindenki be le-
gyen oltva” – mondta a bizottság
szomszédságpolitikáért felelős biztosa, Vár-
helyi Olivér. 

A program előreláthatólag 2023 júniusáig
tart, az első szállítmány a következő hetek-
ben érkezik Portugáliából Örményországba,
de több tagállam is jelezte már a részvételi
szándékát. 

Az EU közlése szerint a COVAX-prog-
ram keretében 30 millió adag vakcinát jutat-
tott el eddig a keleti partnerségi országokba.
(Euronews)

Börtönbe vonult Nicolas Sarkozy volt
belügyminisztere és bizalmasa

Megkezdte kedden börtönbüntetésé-
nek letöltését Claude Guéant volt
francia belügyminiszter, akit még
2017-ben ítéltek el egy sikkasztási
ügyben. Nicolas Sarkozy volt államfő
egykori legfőbb bizalmasa az első
olyan volt francia kormánytag, aki
börtönbe vonult.

A 76 éves volt politikus a párizsi La Santé
fegyházban megkezdte a büntetése letöltését
– tudatta a párizsi ügyészség.

A volt belügyminisztert közpénz elsik-
kasztásának bűnrészessége miatt egy év le-
töltendő és egy év felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélte 2017. januárban a pá-
rizsi fellebbviteli bíróság.

Claude Guéant ellen – aki Sarkozy kabi-
netfőnöke volt annak belügyminisztersége
idején (2002–2004), mielőtt 2007-ben el-
nökké választották – négy másik személlyel
együtt emeltek vádat. Az ügyészség szerint a
volt kabinetfőnök a rendőri vezetők tudtával
a nyomozásokra fordítható összegek egy ré-
széből önmagának és kollégáinak prémiumo-
kat fizetett ki készpénzben.

A legfelsőbb bíróság 2017-ben megerősí-
tette a 2015 novemberében hozott elsőfokú
ítéletet, amely a volt kabinetfőnököt a sza-
badságvesztésen kívül 75 ezer euró pénzbír-
ság megfizetésére is kötelezte, s öt évre
eltiltotta minden állami funkciótól.

A volt politikus elvileg feltételes szabad-
lábon tölthette le a büntetését. A párizsi fel-

lebbviteli bíróság novemberben azonban a
felfüggesztett szabadságvesztésből három
hónapot és a letöltendő szabadságvesztés fel-
tételes szabadlábon töltéséből hat hónapot le-
töltendő szabadságvesztésre változtatott,
miután Claude Guéant nem fizette be a pénz-
büntetés előírt részletét. Az expolitikust ezért
kilenc hónapra elzárták.

Ügyvédje, Philippe Bouchez El-Ghozi je-
lezte, hogy indítványozni fogja ügyfele bör-
tönbüntetésének módosítását.

„Fizeti, amit bír fizetni, havi 3 ezer eurót,
nincs dugipénze, így nem tud többet fizetni,
és ennek ellenére úgy döntöttek, hogy bör-
tönbe küldik” – mondta a védő az AFP fran-
cia hírügynökségnek.

Claude Guéant a belügyminisztériumból
az elnöki hivatalba is követte Sarkozyt, sőt a
hivatal vezetője lett a jobboldal 2007-es vá-
lasztási győzelmét követően, majd 2011-ben
az államfő őt nevezte ki belügyminiszternek.
Utóbbi tisztséget 2012 májusáig, Sarkozy vá-
lasztási vereségéig töltötte be.

Guéant ellen több más ügyben is folyik el-
járás. Vádlott abban a perben, amely Nicolas
Sarkozy volt francia államfőnek a 2007-es
győztes elnökválasztási kampányához Mo-
ammer Kadhafi néhai líbiai vezetőtől érke-
zett állítólagos anyagi támogatása ügyében
folyik, valamint érintett az Elysée-palota által
2007-2008-ban túlszámlázott közvélemény-
kutatások miatt indított eljárásban is. 
(MTI)

A svájci ügyészség nem emel vádat
pénzmosás miatt 

a volt spanyol király ellen
Bizonyíték hiányában vádemelés nél-
kül zárta le a svájci ügyészség az I.
János Károly volt spanyol király ellen
pénzmosás gyanújával indított nyo-
mozását hétfőn.

A genfi székhelyű vádhatóság 2018 au-
gusztusában indított eljárást, miután újság-
cikkek jelentek meg arról, hogy az egykori
uralkodó 100 millió dolláros jutalékot kap-
hatott Szaúd-Arábiából, amiért egy spanyol
konzorcium nyerte el a Medinát és Mekkát
összekötő, nagy sebességű vasútvonal építé-
sének lehetőségét.

A nyomozás során megállapították, hogy
az összeget 2008 augusztusában átutalták a
Mirabaud & Cie nevű svájci bankba a volt
királyhoz köthető Lucum alapítvány szám-
lájára, viszont nem sikerült bizonyítani, hogy
a pénz valóban jutalék és így illegális jöve-
delem lett volna.

Az ügyészség közleményében hangsú-
lyozta, hogy az eltitkolás szándékát viszont
nyilvánvalóvá tette, hogy közvetítő cégeken
és alapítványon keresztül érkezett a pénz a
számlára, továbbá az átutalások dokumentá-
ciója is hiányos volt. 

A vádhatóság 47 ezer euró pénzbírság és
143 ezer euró eljárási költség megfizetésére
kötelezte a Mirabaud bankot, mivel elmu-

lasztotta adatszolgáltatási kötelezettségét a
svájci pénzmosási elleni hivatal (MROS)
felé Corrina Larsen számlájáról, aki I. János
Károly feltételezett barátnője volt, és több
részletben kilencmillió dollárt kapott Kuva-
itból és Bahreinből.

Ráadásul 2012-ben, amikor a Lucum ala-
pítvány megszüntette a svájci bankszámláját,
65 millió eurót Corrina Larsen egyik cégé-
nek bahamai bankszámlájára utaltak át.

Az asszony nemrég zaklatási keresetet
nyújtott be I. János Károly ellen a londoni
bíróságon, azt állítva, hogy a volt király a
spanyol titkosszolgálatot (CNI) is felhasz-
nálva kémkedett utána, zaklatta és megfe-
nyegette őt.

A 83 éves egykori államfő után a spanyol
legfelsőbb bíróság ügyészi hivatala is nyo-
moz három ügyben: a szaúdi vasútépítésből
származó jutalék, ismeretlen eredetű bank-
kártyák használata, valamint eltitkolt kül-
földi vagyon miatt.

I. János Károly 2014 júniusában adta át a
trónt fiának, VI. Fülöpnek, majd öt évvel ké-
sőbb teljesen visszavonult a közéleti szerep-
léstől. Tavaly augusztusban, az ügyészségi
eljárás megindításakor elhagyta Spanyolor-
szágot, azóta az Egyesült Arab Emírségek-
ben él. (MTI)



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 140-150 kg-os disznók, 12
lej/kg Marosvásárhely. Tel. 0753-820-
829. (14199-I)

VÁSÁROLOK régi autót, hibás
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat
ócskavasba. Tel. 0770-621-920.
(14204)

LAKÁS

EGYSZOBÁS tömbházlakást vásá-
rolnék Marosszentgyörgyön. Tel.
0728-167-282. (14097-I)

HÁZAT vagy telket vásárolnék Ma-
rosszentgyörgyön. Tel. 0728-167-
282. (14097-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14050)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-
javítást, festést, bármilyen javítást.
Tel. 0759-467-356. (14050)

VÁLLALUNK: benti munkát, csator-
najavítást, tetőjavítást, bármilyen ja-
vítást. Tel. 0755-654-115. (14050)

FESTÉST, csempézést, gipszkarton-
és ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-
393-848. (14125)

VÁLLALUNK tetőjavítást, mesze-
lést, festést, padlásszigetelést, pad-
lástakarítást, parkettcsiszolást. Tel.
0742-734-062, Hunor. (14190-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(14153-I)

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást, festést. Tel.
0774-574-527. (14204)

VÁLLALUNK villanyszerelést, víz-
szerelést. Tel. 0774-574-527.
(14204)

MEGEMLÉKEZÉS

Az Úr Jézus ezzel biztat:
„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki énbennem hisz, örök
élete van annak.”

(János 11,25)
Fájó szívvel, de soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
december 15-én a drága Édes-
apára, a marossárpataki szüle-
tésű id. CZEGŐ JÁNOSRA a földi
létből az örökkévalóságba távo-
zásának 13. évfordulóján. Egy
életen át őrizzük emlékét! Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Gyászoló szerettei.
(14194-I)

Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi, nyugalmadat nem za-
varja senki. Életed elszállt, mint
a virágillat, de emléked ragyog,
mint a fényes csillag.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk drága fi-
unkra, ifj. ENGI TIBORRA halálá-
nak 12. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugodalma csen-
des! Szerető szülei, testvére,
öccse, Patrick, nagyszülei, ke-
resztanyja, sógora, Doru. 
(14187)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett rokon, jó barát, szomszéd,
ismerős, 

DÉNES ÁRPÁD 
december 12-én, életének 78.
évében elhunyt. 
Temetése 2021. december 15-én,
szerdán 15 órakor lesz a katoli-
kus temetőben. Emléke legyen
áldott! 

Szerettei. (14193-I)

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, egy végtelen szeretet.
Nem dobog már egy beteg szív.
Bizalommal és a Jóistenbe vetett
hittel, hogy lelkünk viszontlátja
egymást az örök életben, szerető
szívvel búcsúzunk.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, rokon, jó barátnő és
szomszéd, a marosvásárhelyi
születésű 

NAGY EMMA 
szül. Dávid

a volt ICRTI raktárosa, 
életének 86. évében, 2021. de-
cember 13-án csendesen megpi-
hent.
Drága halottunkat 2021. decem-
ber 16-án, csütörtökön 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (14200-I)

Egy gyertya most érted égjen.
Bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet. Ha felszáll egy lélek az
égbe, odafenn egy új csillag éled,
jelzi, hogy többen lettek az an-
gyalok.
Szerető és megtört szívvel bú-
csúzunk drága nagymamánktól, 

NAGY EMMÁTÓL 
szül. Dávid. 

Unokái: Levi, Csongi és Boti.
(14200-I)
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DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Ma-
rosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (13891-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. 
(66105-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-
809. (22904)
VÁLLALJUK IDŐSEK GONDOZÁSÁT saját otthonukban.
Gyógytorna végzése, ágyhoz kötött személyeknek bármilyen, teljes
körű ügyintézést vállalunk. Ebéd házhoz szállítása. Tel. 0756-680-
226. (14185-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Negyven éve vezették be a hadiállapotot Lengyelországban
Negyven éve, 1981. decem-
ber 13-án hirdette ki Len-
gyelországban Wojciech Jaru-
zelski tábornok a hadiállapo-
tot, amelynek időszaka a
sztálini idők után a legkegyet-
lenebb, több tucat ember ha-
lálával és több mint ezer
ember internálásával is járó
megtorlást hozott az akkori
Lengyel Népköztársaság lako-
sainak.

Az 1948-tól hatalmon lévő Len-
gyel Egyesült Munkáspárt (LEMP)
vezetése már 1980 nyarán, az akkor
zajló lengyelországi sztrájkokra re-
agálva fontolgatta a hadiállapot be-
vezetését. Az elmélyülő gazdasági
és társadalmi válság azonban erősen
mozgósította a társadalmat, melyet
erkölcsileg a lengyel pápa, Szent II.
János Pál 1978-as megválasztása és
1979-es első lengyelországi zarán-
doklata is megerősített a totalitárius
rendszerrel szembeni ellenállásban.

A LEMP Központi Bizottsága a
feszültség növekedésétől, általános
sztrájk megszervezésétől tartva
nem vállalt nyílt szembeszegülést.
A hatalom képviselői – taktikai lé-
pésként – 1980. augusztus 31-én
aláírták Gdanskban a munkásokkal
a Szolidaritás független szakszer-
vezet megalapítását jóváhagyó
megállapodásokat. Ezzel párhuza-
mosan hozzáláttak a rezsimet meg-
erősítő hatalmi megoldás, a
hadiállapot terveinek kidolgozásá-
hoz.

1981 februárjában Wojciech Ja-
ruzelski tábornok – 1968-tól nem-
zetvédelmi miniszter – lett a
kormányfő. Jaruzelski már 1980
őszén elkészítette a hadiállapot be-
vezetését célzó jogszabályokat,
1980 decemberében pedig Moszk-
vában, a Varsói Szerződés csúcsta-
lálkozóján bemutatta a Szolidaritás
megsemmisítését célzó tervét.

Az életszínvonal akkoriban to-
vább süllyedt, a vezetés 1981 nya-
rán a jegyrendszer bevezetésére
kényszerült. A Szolidaritás közben
csaknem 10 millió tagú szervezetté,
jelentős társadalmi mozgalommá
erősödött.

A LEMP Központi Bizottsága
1981. december 5-én hagyta jóvá a

hadiállapot bevezetését. Ezt gondo-
san felépített, a nehézségekért a
Szolidaritást felelőssé tevő propa-
gandakampány előzte meg. Az elő-
készületeket Viktor Kulikov
marsall, a Varsói Szerződés egyesí-
tett fegyveres erőinek főparancs-
noka felügyelte, a hadiállapotot
meghirdető 100 ezer röplapot is a
Szovjetunióban nyomtatták.

A lengyel Nemzeti Emlékezet In-
tézete (IPN) által 2009-ben közzé-
tett korabeli jegyzék szerint
Jaruzelski december 8-ról 9-re vir-
radó éjjel a Varsóban tartózkodó
Kulikovval találkozott, és hangsú-
lyozottan kérte a Varsói Szerződés
katonai támogatását a hadiállapot
bevezetéséhez. Kulikov nem zárta
ki a beavatkozást, de aláhúzta: „elő-
ször a saját lehetőségekből kell me-
ríteni”.

A hadiállapotot – a Szolidaritást
és a közvéleményt is sokkolva –
1981. december 13-ára, vasárnapra
virradó éjjel vezették be. A kor-
mányzást a Jaruzelski által irányí-
tott, 22 magas rangú tisztből álló, az
akkori lengyel alkotmány fényében
is törvényellenesen felállított testü-
let, a Nemzet Megmentésének Ka-
tonai Tanácsa (WRON) vette át.

Katonai parancsnokság alá he-
lyezték az államigazgatást, a közle-
kedést, a távközlést, az energiaipart,
a bányászatot, a kikötőket, a straté-
giai fontosságú üzemeket. Lezárták
a határokat, cenzúrázták a leveleket,
felfüggesztették a sajtó tevékenysé-
gét, az intézményeket katonai ko-

misszárok lepték el. A műveletek-
ben 70 ezer katona és 30 ezer bel-
ügyi funkcionárius vett részt.
Kikapcsolták a telefonokat, este 22
órától reggel 6-ig kijárási tilalmat
vezettek be. Egy héten belül több
mint 5 ezer, 1982 végéig több mint
tízezer embert internáltak.

A hadiállapot bevezetésére de-
cember 14-től mintegy 200 vállalat
dolgozói ülősztrájkokkal válaszol-
tak. Negyven helyen az ilyen tilta-
kozásokat a hadsereg és különleges
rendőri alakulatok (ZOMO) kegyet-
lenül leverték, a katowicei Wujek
bányában kilenc bányász életét kö-
vetelő sortűz dördült el.

A Szolidaritás – noha hivatalosan
csak 1982. október 8-án helyezték
törvényen kívül – illegalitásba
kényszerült. A kibontakozó föld-
alatti ellenállás támaszát a katolikus
egyház jelentette.

A hadiállapot bevezetésére az
Egyesült Államok a kommunista
Lengyelországgal szembeni, ké-
sőbb a Szovjetunióra is kiterjesztett
gazdasági szankciók meghirdetésé-
vel reagált. A Szolidaritás üldözött
tagjainak támogatására több európai
városban is tömegek tüntettek, ado-
mányokat gyűjtöttek. A francia és a
német szövetségi kormány azonban
visszafogott volt a varsói vezetés el-
ítélésében.

A hadiállapotot 1982. december
31-én függesztették fel, majd 1983.
július 22-én – II. János Pál második
lengyelországi zarándoklata után –
feloldották, bár a korlátozások egy

részét egészen 1989-ig megőrizték.
Ezen időszak halálos áldozatainak
számát máig nem sikerült pontosan
megállapítani, az IPN több tucatra
becsüli őket. A legfiatalabb áldozat
Emil Barchanski 17 éves gimna-
zista volt. A hadiállapot áldozatának
tartják a Szolidaritást támogató,
1984 októberében a kommunista
vezetés parancsára meggyilkolt,
azóta boldoggá avatott Jerzy Popi-
eluszko katolikus papot is.

A hadiállapot üldöztetései, az in-
ternálások mellett a katonai és a
rögtönítélő bíróságok által hozott
ítéletek, a munkahelyi és iskolai el-
bocsátások, a kényszerű emigráció
több százezer embert is érinthettek
az IPN szerint.

A hadiállapot során elkövetett
kommunista bűntettek miatt az IPN
ügyészi osztálya tavaly decemberig
170 személy ellen indított eljárást,
ezek alapján a bíróságok 41 embert
ítéltek el, többségüket felfüggesztett
szabadságvesztésre.

Az ügyek többségét a bíróságok
elévülés, amnesztia vagy a vádlott
halála miatt megszüntették – így
történt ez a hadiállapot két fő fele-
lőse, Wojciech Jaruzelski, valamint
Czeslaw Kiszczak tábornok, egy-
kori belügyminiszter esetében is.
Jaruzelskit, aki az 1989-es lengyel-
országi kerekasztal-tárgyalásokon
kötött kompromisszum értelmében
1989-1990-ben lengyel elnök volt,
2014-ben katonai tiszteletadással
temették el a varsói Powazki nem-
zeti sírkertben. (MTI)

TELKET VÁSÁROLNÉK
Nyárádra, Marosra nyíló eladó telket keresek, 

1 hektárnál nagyobbat, Marosvásárhely 
30 km-es körzetében.
Tel. 0737-717-780. (sz.-I)

Koronkán 
szünetel a vízszolgáltatás

Az AQUASERV Rt. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy betervezett há-
lózatfejlesztési/karbantartási munkálatok miatt 2021. december 16-án 8-16

óra között szünetel a vízszolgáltatás
Koronkán a Kastély, az Orgona és az Între Dealuri utcákban.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a szolgáltatás beüzemelését követően a vízcsapból

a vezetékekből kimosott lerakódások miatt rövid ideig zavaros víz folyhat. Javasoljuk, hogy letisztu-
lásáig csak háztartási célokra használják a vizet. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért. Köszönjük
megértésüket!

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt. 

Wojciech Jaruzelski Forrás: Wikipédia
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