
Országszerte elkezdődött a fűtéstámogatások igénylésére vo-
natkozó tájékoztatás. Egyes településeken már a kérvényeket 
is iktatják. Marosvásárhelyen folyamatban van a típusnyom-
tatványok kiosztása, és november elsejétől lehet benyújtani 
a kitöltött kérelmeket. Nagyon sok az érdeklődő, hiszen a la-
kosság magasabb fűtésszámlákra számít, mint tavaly, más-
felől a fűtési idény már elkezdődött, reggel és este be kell 
fűteni ahhoz, hogy elviselhető legyen a benti hőmérséklet. A 
támogatásokkal kapcsolatos kérdéseinkre Andreia Moraru, a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatósá-
gának igazgatója és Kiss Ildikó osztályvezető válaszolt.  

– A fűtéspótlék folyósításának feltételei változatlanok a tavalyihoz ké-
pest. Egyesek hangoztatták, hogy idén módosítani fogják a jövedelem-
határokat, de hivatalosan semmilyen közlemény nem érkezett, 
remélhetőleg egyik napról a másikra nem változtatnak. Elkezdtük a tí-
pusnyomtatványok, a kérelmek és nyilatkozatok kiosztását, s november 
elsejétől fogadjuk a kitöltött nyomtatványokat, valamint a kérelem mellé 
csatolt dokumentumokat.  

A kérelmeket két helyen is be lehet nyújtani: a Mihai Eminescu Ifjú-
sági Házban, illetve az igazgatóság Dózsa György utca 9. szám alatti ik-
tatójában – mondta az igazgató. 

Arcok az archívumból 
Vannak arcok, amelyek eltűnnek, és vannak, amelyek megmarad-

nak. Általában azoké tűnik el, akik még közöttünk járnak, akiket is-
merünk, de valamiért mégsem fűződött közöttünk túl szoros kötelék. 
Akikre ráismerünk, akiket megismerünk, de nem tudjuk már ponto-
san, honnan és miért, mikor és hol találkoztunk először, és előfordul, 
hogy a nevükre sem emlékszünk már. Ilyenkor óvatosan közelítünk 
az esetleges megszólítás után, leplezett szégyenérzettel kerüljük, 
hogy a régi időkre terelődjön a szó, mert a velük közösen eltöltött 
régi idők kikoptak a memóriából – tudjuk, hogy léteztek, de ennél 
tovább nem enged az emlékezet. Persze, ez nem feltétlenül baj, min-
denkivel előfordul, lehet genetikai oka, és ekkor a hiba bennünk ke-
resendő, lehet, hogy oly sok embert ismerünk, hogy az agyunk 
önkéntelenül is szelektál, és az is lehet, hogy önhibájukon kívül az 
életünk olyan periódusához tartoztak, amelyet törölni próbál a me-
mória, vagy csak a legszükségesebbeket megőrizni belőle. 

És vannak arcok, amelyek megmaradnak. Érthető, de mégis fur-
csa, hogy míg olyan emberek identitását, akiket pár éve ismerünk, 
akikkel lehetséges, hogy tartalmas időt töltöttünk együtt, akik látha-
tóan jól ismernek, és kedvesen üdvözölnek minket, ha találkozunk, 
már nem találjuk az emlékezet polcain, addig mások arcai évtizedek 
múltával is elevenen élnek odabent. És ezen arcok legtöbbjét már 
nem láthatjuk sohasem. Legalábbis nem ebben a dimenzióban.  

(Folytatás a 4. oldalon)Mezey Sarolta 

(Folytatás a 3. oldalon)

2022. november 2., szerda 
LXXIV. évfolyam  
251. (21226.) sz.  
Ára: 3 lej  
(előfizetőknek 1,57 lej) 

Fiatal orvosokat 
és művészeket 
támogatnak 
Október 31-én, hétfőn délután adta át 
tizenkilencedik szolgálati lakását a 
Studium Prospero Alapítvány Maros-
szentgyörgyön. Az ingatlan különle-
gessége, hogy a területen helyet 
kapott a Studium karbantartó és lo-
gisztikai központ is, amely lehetőséget 
teremt arra, hogy a többi tizennyolc 
ház karbantartását elvégezzék. 

____________2. 
A méltányosság 
jegyében 
Antal Levente-Mihály földrajz-történe-
lem szakos tanár, a gernyeszegi Teleki 
Domokos Általános Iskola igazgatója 
kapott ideiglenes kinevezést október 
31-től a Maros Megyei Tanfelügyelő-
ség főtanfelügyelő-helyettesi tisztsé-
gébe a 2022. október 31-i 6178-as 
miniszteri rendelet alapján. 

____________4. 
Látványpincét 
avattak  
Balavásáron  
Látványpincét avattak október 28-án, 
pénteken a balavásári Romantik ven-
déglő mögött. A szépen kivitelezett 
„borkatedrális” a vendéglátóipari egy-
séget működtető cég beruházása.  

____________6. 
Erdély dala 
Rosszindulatúak szokták hangoztatni, 
hogy az erdélyi magyar média a ma-
gyarorországi kistestvére, ami soha 
nem lesz képes olyan szintű produkci-
ókat szülni, mint az anyaországi sajtó-
orgánumok. Ez azonban nem igaz, és 
erre ékes példa az Erdély dala névre 
keresztelt tehetségkutató is.  

____________7.

Marosvásárhelyen november elsejétől igényelhető a fűtéspótlék 

Idén sem maradt el a tolongás 

Kaáli Nagy Botond  

Fotó: Nagy Tibor 



 

Citerások nemzetközi találkozója  
November 5-én 15 órától szervezik meg a citerások IX. 
nemzetközi találkozóját a marosszentkirályi művelődési 
otthonban. A rendezvény a Kárpát-medence területén 
működő citerazenekarok, szólisták számára biztosít be-
mutatkozási, ismerkedési és barátkozási lehetőséget. 
A rendezvény házigazdája a marosvásárhelyi Fa-
gyöngy citerazenekar. Részt vesz a balmazújvárosi Ka-
darcs népzenei együttes és a Kisbojtár együttes, a 
mezőtúri Szivárvány citerazenekar és a Vadvirág nép-
dalkör, a székelyszentmihályi és a mezősámsondi cite-

raegyüttes, a balánbányai citeracsoport, a nyárádszen-
timrei Liliom citeraegyüttes, a csíkborzsovai és a ma-
rosvásárhelyi Waldorf-iskola citeracsoportja.  

Mesedélután a könyvtárban  
A Maros Megyei Könyvtár gyermekrészlegén november 
3-án, csütörtökön 18 órától mesedélutánra várják az 5–
12 éves gyerekeket. Az együttléten kézműves-foglalko-
zásra és játékokra is sor kerül. 

Káli Király István új novelláskötete 
November 4-én, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi 
Studium Hub (Bolyai tér 15. szám) előadótermében mu-
tatja be a Mentor Könyvek Kiadó Káli István Ki gyújtott 
a katlan alá? című novelláskötetét. A szerzővel beszél-
get és a kötetet méltatja Markó Béla. 

 

IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulás,  
ködképződés 
Hőmérséklet: 

max. 15 0C 
min.    6 0C

Ma ACHILLES, holnap 
GYŐZŐ napja. 
GYŐZŐ: 19. századi nyelvújí-
táskori névalkotás a Viktor ma-
gyarosítására. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 1.

1 EUR 4,9134
1 USD 4,9470

100 HUF 1,2048
1 g ARANY 262,6787

Ármány vs. szerelem a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színházban 

November 7-én, hétfőn mutatja be legújabb produkcióját a 
Marosvásárhelyi Állami Színház Tompa Miklós Társulata. 
A Friedrich Schiller Ármány és szerelem című színművén 
alapuló, Fehér Balázs Benő rendezésében színpadra vitt 
produkciót rendhagyó helyszínen, a színház nagytermi elő-
csarnokában tekintheti meg a közönség. A szövegkönyvet 
Forgách András és Vas István fordításai alapján készítette 
Komán Attila és Fehér Balázs Benő. Szereposztás: Von 
Walter miniszterelnök – Korpos András; Ferdinánd, a fia, 
őrnagy – Varga Balázs; Von Kalb főkamarás, udvari marsall 
– Galló Ernő; Lady Milford, a fejedelem szeretője – Varga 
Andrea; Wurm, a miniszterelnök magántitkára – Kovács 
Botond; Miller városi muzsikus, zenetanár – Tollas Gábor; 
Millerné – Fülöp Bea; Luise, a Millerék lánya – Kádár 
Noémi; Sophie, a lady komornája – Simon Boglárka-Kata-
lin; komornyik – Meszesi Oszkár. Dramaturg: Komán Attila, 
zeneszerző: Józsa Tamás, jelmeztervező: Szakos Kriszta, 
rendezőasszisztens: Dobrovszki Dóra.  

A sokaság hangja –  
nemzetközi konferencia 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának 
15. évfordulója alkalmából A sokaság hangja címmel szer-
veznek nemzetközi konferenciát november 3–5. között a 
Stúdió színházban. Első nap 16 órától a Doktori Iskola Stu-
dia Artis könyvsorozatának román nyelvű köteteit mutatják 
be, szerzők: Cătălina Mihăilă, Elise Wilk, Karina Căpraru, 
a könyveket Sorin Crişan, Alina Nelega és Traian Penciuc 
méltatják. 17 órától a Doktori Iskola legújabb magyar nyelvű 
köteteit ismertetik. Szerzők: Boros Csaba, Strausz Imre-Ist-
ván. A köteteket Bob Fülöp Erzsébet mutatja be. 19 órától 
A Test – hatalom – performativitás című kutatási projektet 
Ungvári Zrínyi Ildikó projektvezető ismerteti. 20 órától Ko-
vács Levente Életforma, nem hivatal című könyvéről Boros 
Kinga beszél a Gemma Book Caféban.  

Iskoláink sorsa 
A Kemény Zsigmond Társaság november 8-án, kedden 
délután 6 órakor tartja következő összejövetelét a Bernády 
Házban, témája: iskoláink sorsa. A marosvásárhelyi nagy 
múltú Református Kollégium felújítás utáni avatóünnep-
sége kapcsán lesz szó arról, hogy a nemzetiségi tanintéz-
mények sorsa számunkra kiemelt kultúrpolitikai téma volt 
és marad. A jelen helyzetének megismeréséhez a múlt is-
merete elengedhetetlen feltétel. A felmerülő kérdésre Sá-
rándi Tamás muzeológus keresi a választ a korabeli vagy 
később felszínre került dokumentumok fényében. 

Ének és mese – egy pásztorköltő 
nyomán 

November 8-án, kedden este 7 órától a Spectrum Színház 
látja vendégül Berecz András Kossuth-díjas énekes és me-
semondó Sinka István pásztor költő verseit nótába foglalt 
estjét, a Sinka éneket. Az előadó szerint Sinka balladái iro-
dalmunk élvonalába tartoznak. Közreműködnek: ifj. Szeré-
nyi Béla – furulya, tárogató, duda, citera, Szabó Dániel – 
cimbalom, Appelshoffer János – tánc. Előzetes foglalás a 
0744-301-875-ös telefonszámon. A belépés ingyenes. A le-
foglalt jegyeket ki kell váltani a Spectrum Színház jegy-
pénztárában hétköznapokon 10-13 óra között vagy 
legkésőbb az előadás előtt egy órával. Az előadást a Ma-
rosvásárhely Polgármesteri Hivatala támogatja. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 
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RENDEZVÉNYEK

Tizenkilencedik szolgálati lakását adta át a Studium Prospero Alapítvány 
Fiatal orvosokat és művészeket támogatnak 

Október 31-én, hétfőn délután adta át tizenkilen-
cedik szolgálati lakását a Studium Prospero Ala-
pítvány Marosszentgyörgyön. Az ingatlan 
különlegessége, hogy a területen helyet kapott a 
Studium karbantartó és logisztikai központ is, 
amely lehetőséget teremt arra, hogy a többi ti-
zennyolc ház karbantartását elvégezzék. Egy ki-
indulópont lesz, ahonnan a szakemberekből álló 
csapat elindul a lakásokba, és elvégzi a szükséges 
karbantartási munkálatokat azt követően, hogy 
elektronikus formában megkapták a listát, hogy 
mire lenne szükség, mondta dr. Vass Levente, a Stu-
dium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke. 

A jövő októberben 25. születésnapját ünneplő alapítvány 
2022 októberében mintegy 132 személyt támogatott lak-
hatással, annak reményében, hogy ezek az emberek itthon 
maradnak, és a jövőben az erdélyi magyar közösséget fog-
ják éltetni. Továbbá a Studium Prospero Alapítvány az el-
múlt 20 évben több mint 700 családot támogatott, hasonló 
reménnyel. Dr. Vass Levente kie-
melte, hogy megtiszteltetés az, 
hogy ilyen nagy számban tudtak 
orvosokat, fogorvosokat, gyógy-
szerészeket és művészeket támo-
gatni, valamint örömét fejezte ki, 
hogy a közel negyed évszázada 
megfogalmazott célkitűzéseiket 
mind a mai napig tartani tudják, 
mindenféle változtatás nélkül. Az 
ügyvezető elnök úgy fogalmazott, 
hogy a magyar kormány támogatá-
sának köszönhetően a merész ál-
maikat sikerült megvalósítaniuk, 
méghozzá minőségi módon, ezt bi-
zonyítja a tizenkilencedik szolgá-
lati lakás is. 

Dr. Vass Levente az átadót kö-
vetően lapunknak arról is beszá-
molt, hogy már készülnek a jövő 
évi születésnapra, ennek lényegé-
ben ez az első mozzanata volt. Ezt 
fogja követni remélhetőleg a nyá-
rádszeredai és a baróti szolgálati 
lakások alapköveinek letétele. A 

Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke úgy véle-
kedett, hogy a szolgálati lakások révén is a marosvásárhe-
lyi magyar orvos-, gyógyszerész-, fogorvos- és 
művészképzés méltó háttérintézménye lehet az alapítvány. 

A tizenkilencedik szolgálati lakás átadóján részt vett  
Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkára, aki elmondta, hogy olyan emberek ve-
hetik igénybe ezeket a lakásokat, akiknek a munkájára, 
illetve hivatástudatára szükség van Erdélyben. Ezen oknál 
fogva támogatja a magyar kormány a Studium Prospero 
Alapítvány munkáját, mert segíteni szeretnének az itthon 
maradásban, miközben azt szeretnék, hogy a Kárpát-me-
dencében élő összes magyar úgy érezze, hogy fontos Ma-
gyarország kormányának, és nincs egyedül. Potápi Árpád 
János hozzátette, hogy a jövőben is mindenképpen támo-
gatni szeretnék a Studium Prospero Alapítványt, hiszen 
közös célokon dolgoznak. Emellett a magyar kormány tá-
mogatta a bölcsőde- és óvodaépítéseket, illetve különböző 
iskolák felújítását is.  

Ezekkel, valamint felsőoktatási intézmények létrehozá-
sával, illetve napi működtetésével is az erdélyi magyar fi-
atalok itthon maradását tudták támogatni. 
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Nem a létnek általunk ismert tájain. Persze, ők mind 
közel álltak hozzánk. Akár családi, akár baráti kötelék 
fűzött össze bennünket, akár egyik sem, csak az irányuk-
ban érzett tisztelet, e közelség megmaradt. És felerősö-
dött akkor, amikor történt velük valami. Mert 
mindegyikükkel történt valami, és ez a valami ugyanaz: 
átlépték azt a határt, amelyet mi nem léptünk még át. A 
határt, amelynek átlépése elkerülhetetlen. Amit el sze-
retnénk tolni a végtelenbe. És amitől mindannyian fé-
lünk. Ha nem is magától az átlépés megtapasztalásától, 
de a hatalmas ismeretlentől, ami odaát vár, jogosan tar-
tunk mindannyian. Ők már átlépték ezt a határt. Nem 
tudjuk, hogy visszatérnek-e onnan. Egyes hitek szerint 
más formában és törölt emlékezettel igen, más hitek sze-
rint nem. Egyes hitek és antihitek szerint csak a meg-
semmisülés vár odaát, más hitek szerint vétkeink és 
erényeink arányának megfelelő bánásmódban lesz ré-
szünk. Megint más hitek szerint megbocsátás vár ránk, 
és hosszú bolyongás után végre hazatérhetünk. És a szív 
mélyén megőrzött arcok hordozóival újra találkozha-
tunk.  

Furcsa, hogy rájuk emlékezünk, holott sokuk évtize-
dekkel ezelőtt tette meg evilági élete második legna-
gyobb lépését – de érthető. Mert mindenki, saját 
hitvilágától függően érzi vagy sem, hogy egyszer még 
talán találkozhatunk, azt tudja, hogy ha mégis, addig 
hosszú lesz az út. Reméli, hogy hosszú lesz az út. Az em-
lékezet pedig felkészül és raktároz, hiszen ő az utolsó 
képtár, amikor minden más megsemmisül. Amikor fizi-
kai valójukban ezek az arcok megsemmisülnek. Amiután 
átlépték a Nagy Ismeretlen küszöbét, és elkezdik azt az 
utazást, amelyről nekünk semmilyen információnk nin-
csen, és amelynek kapcsán csak az élet folyamataiból 
felépült logikánkra, annál tovább pedig csak a megér-
zéseinkre és a hitünkre támaszkodhatunk, amikor úgy 
érezzük, hogy ez az utazás valóban hazavezet bennünket 
egy olyan, az ismert léten túli tájra, ahol e megőrzött 
arcok hordozói várnak ránk, és ahol majd mi is várhat-
juk azokat, akik ugyanígy megőriztek bennünket oda-
bent – a legrejtettebb, legvédettebb, legféltettebben 
óvott archívumban. 

Több mint 88 ezer háztartás 
csatlakozhat a meglévő víz-  
és csatornahálózatokhoz 

Több mint 88 ezer háztartás csatlakozhat a meglévő 
víz- és csatornahálózatokhoz az Első csatlakozás 
program keretében, amelyet kedden indított el a kör-
nyezetvédelmi minisztérium – közölte Tánczos Barna 
tárcavezető. „Ma elindult az Első csatlakozás prog-
ram, amelyen keresztül az alacsony jövedelmű lakos-
ságot támogatjuk a meglévő víz- és 
csatornahálózatokra való csatlakozásban. Ez része 
azoknak a fenntartható vízgazdálkodással kapcsola-
tos beruházásoknak és reformoknak, amelyeket a 
helyreállítási tervben (PNRR) vállaltunk” – írta egy 
Facebook-bejegyzésben Tánczos. A Környezetvé-
delmi Alap Igazgatósága által kezelt programra 168 
millió eurót különített el a szaktárca. Így több mint 
88.400 háztartás csatlakozhat a meglévő víz- és csa-
tornahálózatokhoz. Keddtől a közüzemi szolgáltatók 
a helyi önkormányzatokkal partnerségben nyújthatják 
be pályázataikat a közüzemi ivóvíz- és szennyvízhá-
lózatra való bekötés/csatlakozás költségeinek kifize-
tésére. A támogatásra azok az egyedülálló 
személyek vagy családok jogosultak, ahol az egy 
főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a garan-
tált bruttó minimálbért. (Agerpres) 

Nagyváradon épít gumiabroncs-
gyárat a finn Nokian Tyres 

Nagyváradon épít 650 millió eurós beruházással gu-
miabroncsgyárat a finn Nokian Tyres, amely az uk-
rajnai háború miatt júniusban oroszországi üzemei 
bezárásáról döntött – közölte a román 
Economiedia.ro gazdasági portál kedden. Az építke-
zést 2023 elején kezdik meg, a termelés 2024 máso-
dik felében indul. A nagyváradi üzemben évi 6 millió 
gumiabroncs készül majd, elsősorban személygép-
kocsik és hobbiterepjárók (SUV) számára. A közép-
európai piacot célba vevő üzem mintegy 500 
alkalmazottnak adhat munkát. A cég negyven lehet-
séges helyszín közül a képzett munkaerő jelenlétét, 
a logisztikai előnyöket, az ügyfelek közelségét és a 
stabil üzleti környezetet figyelembe véve választotta 
Nagyváradot – idézte Adrian Kaczmarczyk ellátási al-
elnököt a román gazdasági portál. A Finnországban 
és az Amerikai Egyesült Államokban is üzemekkel 
rendelkező cég tájékoztatása szerint a nagyváradi 
lesz az első karbonsemleges üzemük. Eddig Orosz-
országban gyártották személygépkocsi-abroncsaik 
80 százalékát, miközben Oroszország és Ázsia az 
értékesítési piacuk 20 százalékát tette ki. (MTI) 

Ország – világ 

Arcok az archívumból 

Új tisztségviselőt jelöltek a szociáldemokraták a 
kormány védelmi minisztériumának élére hétfőn 
Angel Tîlvăr Vrancea megyei szenátor személyében, 
aki a NATO parlamenti közgyűlésébe delegált román 
képviselőcsoportot vezeti. Az új tárcavezető hétfőn 
este le is tette a hivatali esküt az államelnök jelen-
létében. 

A törvényhozásban ötödik mandátumánál tartó, bölcsész-
oklevéllel rendelkező Tîlvăr 2004-ig angoltanárként dolgo-
zott, közben posztgraduális közigazgatási, és nemzetvédelmi 
tanulmányokat is végzett. Jelölését egyhangúlag fogadta el a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa. 

Miniszterjelöltként tett első sajtónyilatkozatában Tîlvăr rá-
mutatott: Románia jövő évtől a GDP 2,5 százalékára emeli 
védelmi kiadásait, ugyanakkor a védelmi struktúrákban dol-
gozó emberek is fontosak. Újságírói kérdésre válaszolva ki-
fejezte reményét, hogy jól együtt tud majd működni Klaus 
Iohannis államfővel, a fegyveres erők főparancsnokával. 

A védelmi miniszteri tisztségről múlt hétfőn lemondott Va-
sile Dîncu azért került bírálatok középpontjába, mert béketár-
gyalásokat sürgetett az ukrajnai háború lezárása érdekében a 
NATO és Oroszország között. Miután Iohannis ironikusan 
megjegyezte: a miniszternek gyakrabban kellene sajtószemlét 
olvasnia, hogy megismerhesse Románia hivatalos álláspontját, 
Dîncu bejelentette lemondását arra hivatkozva, hogy nem tud 
együttműködni az államfővel. 

A tárca ideiglenes vezetését Nicolae Ciucă miniszterelnök 
vette át. A PSD első körben pedig azt jelezte, hogy nem akar 
sietni az új jelölt megnevezésével, hiszen – a hivatásos kato-
nából politikai pályára lépett, a védelmi tárcát korábban is irá-

nyító volt vezérkari főnök – Ciucă személye megfelelő garan-
cia arra, hogy Románia teljesíti a rá háruló védelmi feladato-
kat a NATO keleti szárnyán. 

A román sajtó szerint a szociáldemokraták minisztérium-
cserére szerették volna rávenni liberális koalíciós partnereiket: 
azt megpróbálták elérni, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
váltsa le az általuk rendszeresen bírált Viorel Popescu ener-
giaügyi minisztert, és engedje át a tárca vezetését a PSD-nek 
a védelmi miniszteri tisztség fejében. 

A kormány átszervezéséről szóló híreszteléseket egyik kor-
mánypárt sem erősítette meg. Az a tény, hogy eredeti állás-
pontját megváltoztatva a PSD nem halogatta tovább egy új 
tisztségviselő jelölését a védelmi tárca élére, a bukaresti média 
szerint azt jelzi, hogy a PSD valóban cserét javasolt, de a PNL 
elutasította. 
Drulă: Nem szerencsés választás 

Nem tartja jó megoldásnak a Mentsétek Meg Romániát 
Szövetség (USR) elnöke Angel Tîlvăr védelmi miniszteri ki-
nevezését. A TVR Infónak nyilatkozva Cătălin Drulă hétfő 
este azzal érvelt, hogy a szociáldemokrata szenátor „száz szá-
zalékban a PSD terméke” és „Ion Ilescu rajongója”, ezért nem 
alkalmas a tisztségre. 

„(…) Határainknál háború dúl, a védelmi miniszter szemé-
lye soha nem volt ennyire fontos 1989 után, mint most. (…) 
Első látásra azt mondanám, hogy Tîlvăr nem szerencsés vá-
lasztás, vagy nincs megfelelő profilja ebben a fontos időszak-
ban, amikor háború van a szomszédságunkban” – fogalmazott 
a politikus, aki szerint most egy olyan emberre van szükség a 
védelmi minisztérium élén, aki bizalmat ébreszt. (hírössze-
foglaló) 

Új védelmi minisztert állított a PSD 

Az Európai Unió elítéli, hogy Oroszország felfüg-
geszti a hajóforgalmat a „fekete-tengeri kezdemé-
nyezés” keretében gabona szállítására kijelölt 
biztonsági folyosón, és arra biztatja Moszkvát, hogy 
vonja vissza döntését, haladéktalanul kezdje újra a 
gabonaszállítási egyezmény végrehajtását – közölte 
az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hét-
főn. 

Josep Borrell az Európai Unió nevében kiadott nyilatkoza-
tában kijelentette: kizárólag Oroszország felelős azért a glo-
bális élelmezésbiztonsági válságért, amelyet az Ukrajna elleni 
háború, valamint az ukrán tengeri kikötők orosz blokádja oko-
zott. 

„Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta fegyverként 
használja az élelmiszert és az éhezést” – fogalmazott a főkép-
viselő, majd hozzátette: Moszkva célzott intézkedései, bele-
értve a gabonakészletek megsemmisítését, a termelés 
megzavarását, valamint a saját élelmiszer- és műtrágyaexport-
jára vonatkozó korlátozások bevezetését, súlyosbították az 
élelmezésbiztonság válságát világszerte. 

Az EU és tagállamai továbbra is reagálni fognak az élelme-
zésbiztonságot fenyegető krízisre, és támogatni fogják az 
ukrán mezőgazdasági termékek kiszámítható szállítását a glo-
bális piacokra – fűzte hozzá az uniós diplomácia vezetője. 

Oroszország szombaton jelentette be, hogy – az aznap dél-
előtt a Szevasztopoli-öbölben a hajóit ért támadás miatt – nem 

vesz részt a „gabonakezdeményezés” végrehajtásában. Az 
orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a fekete-tengeri 
flotta hajói, amelyek közreműködtek a gabonafolyosó bizton-
ságának szavatolásában, a támadás célpontjaivá váltak a Sze-
vasztopoli-öbölben. A tárca hétfő este már azt közölte, hogy 
amíg nem tisztázódik a Szevasztopolban orosz hadi- és polgári 
hajók ellen szombaton végrehajtott ukrán dróntámadás körül 
kialakult helyzet, Oroszország felfüggeszti a hajóforgalmat a 
„fekete-tengeri kezdeményezés” keretében gabona szállítására 
kijelölt biztonsági folyosón. 

Az idén július 22-én Isztambulban Oroszország, Ukrajna, 
Törökország és az ENSZ által megkötött gabonaszállítási 
egyezmény keretében 397 hajón több mint 9 millió tonna ga-
bona hagyhatta el biztonságban a fekete-tengeri ukrajnai ki-
kötőket, aminek hatására csökkentek az élelmiszerárak a 
világpiacon. A megállapodás november végén járna le. 

Moszkva vasárnap közölte, hogy az orosz fekete-tengeri 
flotta hajóit szombaton megtámadó drónoknak legalább az 
egyikét a megállapodás alapján megnyitott gabonaszállítási 
folyosó területéről, egy ukrán vagy nyugati használatban lévő 
civil hajóról indíthatták el. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő este arról tájékoz-
tatott, hogy Ukrajna továbbra is végrehajtja a gabonaegyez-
ményt az ENSZ-szel és Törökországgal kötött 
megállapodások keretében. (MTI) 

Az EU a gabonaszállítási egyezmény végrehajtására 
szólította fel Moszkvát 

Az orosz hírszerző szolgálatok olyan információkat 
kaptak, amelyek arra utalnak, hogy brit haditenge-
részeti tanácsadók részesei voltak az Északi Áramlat 
elleni robbantásoknak – jelentette ki Dmitrij Pesz-
kov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak. 

Peszkov szerint gondosan kell elemezni az orosz szakszol-
gálatok értesüléseit a brit részességről. Mint mondta, „az ilyen 
akciókat nem szabad egyszerűen annyiban hagyni”. 

„Arra számítunk, hogy az európai fővárosok megengedhe-
tetlen hallgatása ellenére ez az elemzés mégiscsak elkészül. 
(…) Természetesen el fogunk gondolkodni a további lépé- 
seken” – nyilatkozott a szóvivő. 

Kitérően válaszolt arra a kérdésre, hogy Moszkva kész-e az 
ENSZ Biztonsági Tanácsához fordulni ebben az ügyben. Any-
nyit mondott, hogy „az adatokat rendszerezni kell”, és hogy 
az orosz fél meg fogja tenni, „amit ebben a helyzetben tenni 
kell”. 

A Balti-tengerben lefektetett Északi Áramlat és az Északi 
Áramlat 2 gázvezetéken szeptember végén történtek robba-
nások, Svédország és Dánia kizárólagos gazdasági övezeté-
ben. Az első csővezetékpár mindkét szálán és a másodiknak 
az egyikén sérüléseket észleltek. Vlagyimir Putyin orosz elnök 
az „angolszászokat” a hibáztatta a történtek miatt. 

Az orosz védelmi minisztérium október 29-én azzal vádolta 
Londont, hogy részese volt a csővezetékek megrongálásának. 
A tárca szerint a brit haditengerészet szakemberei részt vettek 

a szeptember 26-án a Balti-tengeren elkövetett „terrortáma-
dás” megtervezésében, biztosításában és végrehajtásában, 
amelynek célja az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 ve-
zeték aláásása volt”. A brit védelmi minisztérium tagadta, 
hogy köze lett volna a támadáshoz. 

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden Telegram-
bejegyzésben sürgetett választ Londontól azokra az online 
médiajelentésekre, amelyek szerint Liz Truss volt brit minisz-
terelnök „It’s done” (Elvégeztetett) szövegű üzenetet küldött 
Antony Blinken amerikai külügyminiszternek a gázvezetékek 
felrobbantása után. 

Putyin elnök a hétfő éjjel Szocsiban megtartott sajtótájé-
koztatón közölte, hogy a Gazprom orosz gázipari vállalatnak 
– több mint egy hónappal a történtek után – engedélyezték a 
robbantások helyszínének megvizsgálását és a csővezetékek-
ben keletkezett károk felmérését. Az elnök szerint a helyszíni 
szemle egyértelműen azt „bizonyította”, hogy terrorcselek-
mény történt. 

Az orosz vezető Alekszej Miller Gazprom-elnök hétfő reg-
geli beszámolójára hivatkozva azt mondta, hogy helyszínen 
két, 3-5 méter mély krátert találtak. A robbanás kiszakított egy 
40 méter hosszú csőszakaszt az Északi Áramlatból, a csövek 
pedig 259 méterre kerültek egymástól. A kiszakadt csőszakasz 
egy része 90 fokban meghajlott, és 40 métert sodródott az 
Északi Áramlat 2 irányába, amelyet a robbanás repeszei és a 
csőmaradványok megrongáltak. (MTI) 

Kreml: London részese lehetett  
az Északi Áramlat elleni támadásnak 
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Antal Levente-Mihály földrajz-
történelem szakos tanár, a 
gernyeszegi Teleki Domokos 
Általános Iskola igazgatója 
kapott ideiglenes kinevezést 
október 31-től a Maros Me-
gyei Tanfelügyelőség főtanfel-
ügyelő-helyettesi tisztségébe 
a 2022. október 31-i 6178-as 
miniszteri rendelet alapján. 

Az új főtanfelügyelő-helyettestől, 
aki elődjéhez hasonlóan feltehetően 
a nemzetiségi oktatásért fog első-
sorban felelni, azt kérdeztük, hogy 
a magyar tannyelvű oktatás koránt-
sem könnyű helyzetében milyen el-
képzeléssel vállalta el a tisztséget. 

– 25 éve vagyok a rendszerben 
mint földrajz-történelem szakos 
tanár, és 11 éve mint iskolaigazgató. 
Igaz, hogy falusi általános iskolá-
ban, de úgy érzem, hogy átlátom 
mind a Maros megyei, mind az or-
szágos oktatás helyzetét. Tudni 
vélem, hogy melyek a megyénkbeli 
tanügy megvalósításai, de ne mond-
jam, hogy kudarcai, inkább problé-
mái is. Úgy gondolom, hogy erős 
csapattal a hátam mögött – gondo-
lok az igazgatótársakra és a politi-
kusokra –, továbbá a mellettem, 
azaz a tanfelügyelőségen dolgozó 
kollégákkal a problémáknak leg-
alább egy részét orvosolni tudjuk. 
Nemcsak a katolikus iskolára, 
hanem tanintézeteink elnéptelene-
désére, a magyar tagozaton tanuló 
diákok számának csökkenésére, az 
oktatás minőségére, hatékonysá-
gára, eredményességére gondolok. 
Szerintem tudunk, képesek va-
gyunk változtatni, lehet, hogy nem 
máról holnapra, de belátható időn 
belül.  

– A vélemények szerint eredmé-
nyes, közkedvelt igazgató volt, re-
mélhetőleg a tanfelügyelőség 
kevésbé barátságos környezetében 
is sikerül megtalálni a hangot a kol-
légákkal.  

– A magyar oktatás problémáin 
túl szeretném kiemelni a méltányos-
ságot, amit a következő időben 
szem előtt fogok tartani. Úgy gon-
dolom, hogy nem elég csak szó sze-
rint betartani a törvény betűjét, 
hanem úgy alakítani iskoláinkban a 
tanfelügyelőség részéről is a ki-
sebbségi oktatást, hogy, ha nem is 
egyenrangú, de méltányos legyen. 
Gondolok itt a mi képviselőinkre, a 
tanfelügyelőség kommunikációjára 
a nagyközönséggel, akár a honlapra 
is, és olyan magyar kérdésekre, 
amelyek a közeljövőben időszerűek 
lesznek. Így például a beiskolázási 
terv, az osztályok létszámának a jó-
váhagyása és egyebek. 

– Sikerüljön megvalósítani az el-
képzeléseit, mindnyájunk javára! – 
kívántam a frissen beiktatott főtan-
felügyelő-helyettesnek egy hosz-
szabb beszélgetés reményében. 

Ha visszatekintünk az időben, 
elmondható, hogy 11 évvel 
ezelőtt az Európai Bizottság 
elemezte és jóváhagyta azt a 
jelentést, amely kimondja, 
hogy Románia és Bulgária tel-
jesíti a schengeni szerződés 
összes technikai feltételét.  

Ezen teljesítések pedig már bő 
egy évtizeddel ezelőtt lehetővé kel-
lett volna tegyék a két ország schen-
geni térséghez való csatlakozását, 
azonban ez nem történt meg, azért, 
mert a döntést nem az Európai Bi-
zottság vagy az Európai Parlament 
hozza meg, hanem az Európai Ta-
nács, egész pontosan a tagállamok 
belügyi és igazságügyi miniszterei-
nek tanácsa. Ott pedig sorra a kü-
lönböző tagországok – 
Németország, Franciaország, Finn-
ország és Hollandia – azt kérték, 
hogy politikai kritériumokat is biz-
tosítsanak a csatlakozás érdekében. 
Azaz, ha (jelen esetben) Románia 
és Bulgária nem egy megalapozott 
és stabil jogállam, illetve nem meg-
felelő az országban az igazságszol-
gáltatás, akkor nem biztos, hogy az 
elvárásokat maradéktalanul teljesíti.  

Winkler Gyula európai parla-
menti képviselő kiemelte, hogy már 
hosszú ideje folyik ez a történet, vi-
szont ennyire közel még soha nem 
volt a két ország a csatlakozáshoz, 
ami többek között a jó brüsszeli je-
lenlétnek is köszönhető, továbbá 
annak is, hogy egy paradigmaváltás 

következett be az orosz–ukrán há-
ború kirobbanását követően. Ré-
gebb azt állítottuk, hogy Románia 
megérdemli, hogy csatlakozzon a 
schengeni övezethez, és erre szük-
sége is van az országnak, ezzel 
szemben most úgy látszik, hogy az 
Európai Uniónak van szüksége a 
két országra, hiszen a háború ese-
ményei során egyrészt Románia 
maradéktalanul eleget tett a kötele-
zettségeinek, másrészt pedig a je-
lenlegi gazdasági helyzetben az, ha 
megszűnne a belső piac töredezett 
jellege, vagyis az, hogy egyes hatá-
rokon akár több napig is ott állnak 
a teherautók, egy nagy előnyt jelen-
tene az európai gazdaságnak, muta-

tott rá az európai parlamenti képvi-
selő.  

 Winkler Gyula arról is beszélt, 
hogy a romániai magyaroknak to-
vábbi előnyt is hozna a csatlakozás, 
különösen a határ mellett élők szá-
mára. A határ menti megyék eseté-
ben több mint tíz olyan határátkelő- 
helyet lehet látni, ahol az infrastruk-
túra ki van építve, megvannak a 
schengeni határok, csak nem lehet 
őket jelenleg használni. A csatlako-
zás – miután használhatóak lesznek 
ezek az átkelőhelyek is – nagy 
előnyt fog jelenteni a határ menti la-
kosoknak, és nemcsak családi, il-
letve közösségi érdekek 
szempontjából, hanem gazdasági 

értelemben is. A politikus kiemelte, 
hogy a határ mentén rengeteg me-
zőgazdasági vállalkozás van, ezek 
pedig komoly előnyt tudnak ková-
csolni abból, hogy nem lesz szük-
ség egy akár 50 kilométeres 
kerülőre a határátlépésért, hanem 
lehet majd használni az új pontokat. 

A politikus úgy vélekedett, 
hogyha a következő másfél hónap-
ban szervezetten és jól tud folyta-
tódni a schengeni offenzíva, akkor 
a végén sikerrel zárulhat a két or-
szág számára. Az Európai Parla-
ment álláspontjában, amelyet 
október utolsó előtti hetén fogadtak 
el nagy többséggel, az szerepel, 
hogy az EP szorgalmazza azt, hogy 
2023 elejére a tagállamok fogadják 
be Romániát és Bulgáriát a schen-
geni térségbe. Ennek a konkrét vál-
tozatában január elseje szerepel a 
szárazföldi határok esetében, és 
március vége a vízi és légi határok 
tekintetében. A szétválasztásnak 
technikai okai vannak, mondta 
Winkler Gyula, azt is hozzátéve, 
hogy az említett dátumok nem egy 
ígéretet, hanem mindössze egy 
ajánlást jelölnek. 

A politikus arra is rámutatott: a 
két országot egy kalap alá veszik. 
Az elmúlt 11 évben volt, amikor 
Románia hátráltatta Bulgáriát, de 
természetesen a fordított helyzet is 
több esetben megtörtént. Az európai 
parlamenti képviselő úgy véleke-
dett, hogyha ennyi ideig egy lapon 
volt a két ország, akkor egészen biz-

tos, hogy egyszerre fognak a célba 
is befutni, vagyis Románia és Bul-
gária egyszerre lesz tagja a schen-
geni övezetnek. 

Legutóbb a hollandok ellenezték 
a csatlakozást, viszont Winkler 
Gyula arra hívja fel a figyelmet, 
hogy különbséget kell tenni akö-
zött, hogy ki éppen a zászlóvivő, és 
kik azok, akik valóban nem szeret-
nék, hogy a két ország csatlakoz-
zon. Németország, Franciaország, 
Finnország és Hollandia – ebben a 
sorrendben – egymás után akadá-
lyozta meg a csatlakozást. Ennek 
belpolitikai okai is vannak, hiszen a 
felsorolt országok politikusai azt 
sugallták az otthoni választóiknak, 
hogy ők maximálisan szigorúak a 
kelet-európai országok felvétele 
kapcsán. Ez történt most Hollandi-
ában is, ahol a csatlakozás kérdése 
egy belpolitikailag válságos hangu-
latban csapódik le. A holland parla-
mentet több kisebb párt alkotja, és 
a jelenlegi négypárti kormánykoa-
lícióból két párt az Európai Parla-
ment baloldali pártjában, a Renew 
Europe-ban foglal helyet, míg a 
másik kettő a Néppártban. Mindkét 
csoport meg szeretné erősíteni az 
otthoni és az európai szavazóbázisát 
is, így Románia és Bulgária csatla-
kozását ilyen érdekekre is felhasz-
nálják. Ez egy olyan kérdés, 
amelyet kormányzati vagy parla-
menti diplomácia útján meg kell ol-
dani, és el kell érni azt, hogy 
megtörténjen a csatlakozás, húzta 
alá Winkler Gyula. 

Bodolai Gyöngyi 

Fotó: Nagy Tibor

Forrás: winklergyula.ro

Nagy-Bodó Szilárd 
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– Kik jogosultak fűtéstámoga-
tásra?  
– Gázfűtés-támogatásra azok a 

családok jogosultak, amelyekben 
az egy főre eső jövedelem nem ha-
ladja meg az 1386 lejt, az egysze-
mélyes háztartásokban a 
jövedelemhatár 2053 lej. A legna-
gyobb támogatást, havi 250 lejt 
azok a családok kapják, amelyek-
ben az egy főre eső jövedelem nem 
éri el a 200 lejt. A támogatás a jö-
vedelem növekedésével arányosan 
csökken. Például 10 százalékos, 25 
lejes fűtéstámogatást azok a csalá-
dok kapnak, amelyeknél az egy 
főre eső jövedelem 1280–1386 lej 
között van. Ezenkívül van egy havi 
fix összegű fűtéspótlék is, ez 10 
lej.  

A villamos energiával fűtők ese-
tében a jövedelemsávok azonosak 
a gázfűtésnél alkalmazottakkal, vi-

szont itt a maximális fűtéstámoga-
tás 500 lej, a minimális pedig 50 
lej. Ezenkívül a havi pótlék 30 lej, 
de abban az esetben, ha fűtésre ki-
zárólag villamos energiát használ 
egy háztartás, 70 lejes havi pót-
lékra jogosult. 

A szilárd vagy kőolajipari tüze-
lőanyagot használó családok eseté-
ben a maximális támogatás 320 lej, 
a legkisebb 32 lej, a pótlék pedig 
havi 20 lej – tájékoztatott Kiss Il-
dikó osztályvezető.  

– Milyen iratok szükségesek a fű-
téspótlék igénylésére?  
– Elsősorban a kérelem, a kitöl-

tött típusnyomtatvány, a család 
összetételére és jövedelmére vo-
natkozó, saját felelősségre tett nyi-
latkozat, ezenkívül a családtagok 
személyi iratainak fénymásolatai, 
a család jövedelmét igazoló előző 
havi iratok – esetenként fizetési bi-
zonylat, pótlékokat igazoló iratok, 
nyugdíjszelvény, munkanélküli-se-

gélyt igazoló szelvény –, a lakás te-
lekkönyvi kivonata, adásvételi 
vagy bérleti szerződés, esetenként 
a lakóbizottság által kibocsátott 
irat a család összetételére vonatko-
zóan. Szükséges még a helyi adó-
ügyi osztálytól és a 
földnyilvántartó osztálytól egy-egy 
igazolás, de ezt beszerzi a szociális 
igazgatóság. A legutóbbi gáz-, il-
letve villanyszámláról egy-egy 
fénymásolat, továbbá, ha a kérel-
mező tulajdonában van gépkocsi, 
annak a forgalmi engedélyéről ké-
szült fénymásolat szintén szüksé-
ges a dossziéba. A kérelmezőnek 
egy bankszámlakivonatot kell be-
mutatnia, illetve nyilatkoznia kell, 
hogy nem rendelkezik 3000 lejnél 
nagyobb bankbetéttel – mondta 
Kiss Ildikó osztályvezető, hozzá-
téve, hogy tavaly körülbelül 2000-
en folyamodtak fűtéstámogatásért. 
Idén is hozzávetőleg ennyi kére-
lemre számítanak.  

Winkler Gyula: Még soha nem volt ennyire közel a schengeni csatlakozás! 
Január elsejétől valóság lehet  

Idén sem maradt el a tolongás
(Folytatás az 1. oldalról)

„Átlátom a helyzetet”  
A méltányosság jegyében  



A tévéprogram – mint apró, fekete-fehér 
virágok mezeje – szinte beborította a 

nagyszoba idős korában is méltóságteljes, 
barna asztalát. Mindig az aznapi műsorhoz 
volt kinyitva az újság – egész pontosan a  
Népújság –, számos televíziós csatorna kíná-
latával kecsegtetve J. bácsit, aki reggelente 
mégis inkább a Duna Tv-vel vagy egy ma-
gyarországi hírportállal indította a napot. 

Egyenes háttal, várakozásteljesen ült a 81 
éves férfi a délelőtti órákban az asztal mel-
lett, arcán olyan egyszerű, őszinte várako-
zással, mint talán sok évtizeddel korábban, 
gyermekkora családi ebédjeinek valamelyi-
kén, az első fogás felszolgálása előtt.  

Ismeretségünk közel egy esztendeje alatt 
nem tudtam meg túl sokat a mögötte húzódó 
idősivatagról, utólag kicsit bánom is, hogy 
nem kérdezgettem. De a jelene, élni akarása 
az „itt” és „most” lehetőségei szerint mindig 
csodálattal töltött el, és elnémította bennem 
az újságírót.  

Legtöbbször gyerektenyérnyi papírfecni-
vel várt. 

– Na, jöjjön, magyarázzam el – mondta 
néha, és vaskos ujjai a frissen leírt betűk 
nyomába indultak.  

Tej, szilva vagy barack, kenyér, szána, sör 
– sorakoztak egymás alatt a kívánságok, 
könyvelői pontossággal megjelölve a pontos 
mennyiségeket. Máskor egy csomag napra-
forgómag is helyet kapott a listán, vagy ház-

tartási keksz, esetleg egy üveg cukormentes 
üdítő. J. bácsi diabéteszes volt, és legjobb tu-
dása szerint igyekezett odafigyelni az egész-
ségi állapotának megfelelő táplálkozásra. 
Nem ő volt az első idős ember, akinek kérésre 
bevásároltam, de egyedül benne volt meg az 
a szabadságsejtető, nagylelkű könnyedség, 
amivel egy hiányzó árucikk helyett azonnal 
másba is beleegyezett. A gyógyszerekkel, pa-
tikai gyógykrémekkel 
sem volt soha bogaras. 
Ha ragaszkodott egy bi-
zonyos, már kifogyott 
termékhez, ideadta az 
üres dobozt, hogy tud-
jam, mit kell keresnem, de ha az illető készít-
mény nem volt készleten, a gyógyszerésznő 
javaslatára más, ugyanolyan hatóanyagú 
szert is örömmel vett.  

– Hát persze, jó lesz – mosolygott ilyenkor 
bele vonalas telefonkészülékébe.  

Amikor a kék-fekete csíkos rafiaszatyorral 
visszatértem, már hozta a gyűszűnyi, de jó 
erős, engem legalábbis több órára „fel-
dobó” feketekávét. Amíg elfogyasztottam, 
legtöbbször szelíden hallgatott. Időnként tett 
egy-egy megjegyzést a tévében hallottakra, 
és nagyon ritkán az otthoniakról kérdezett. 
Néha – még ritkábban – a családjára emlé-
kezett, de éppen csak egy sóhajtásnyit. Így 

tudtam meg, hogy régóta özvegy, és gyer-
meke sincs, egy falun élő unokahúg az egyet-
len rokona.  

– Valamikor volt autóm, de aztán el kellett 
adjam, mert a feleségem megbetegedett – 
mesélte egyszer. Nem firtattam a részleteket. 
Inkább a jövőre figyeltem, pontosabban 
arra, ahogy J. bácsi az elkövetkező időt látja, 
látni szeretné. Már az ismeretségünk előtt 

sem járt ki a tömbház-
lakásból, a lábai aka-
dályozták a szabad 
mozgásban, és ő gyer-
meki bizakodással ke-
reste a megoldást, 

feloldozást. Javaslatára tévéreklámokban lá-
tott krémmel is próbálkoztunk az orvosilag 
előírt szerek mellett, az mintha ideig-óráig 
hatott volna, de a négy fal közül mégsem sza-
badította ki idős ismerősömet. Nem mintha 
nem szerette volna a napjait behatároló ott-
hont, ahol csendes magányában ebédet fő-
zött, mosott és időnként egy régi barátot is 
vendégül látott jóféle pálinkára, cserébe a 
külvilág fuvallatáért. De a tekintetében 
mégis egyre nőtt a vágyakozás. Egy magyar-
országi klinika keltette fel az érdeklődését, 
amiről szintén a tévéből hallott. Úgy tűnt, 
abban a pesti intézetben tudják a megoldást 
a panaszára, ha befizet a megfelelő kezelésre 

– és nyugdíjbarát szállást is talál valahol a 
környéken, a kórházban ugyanis kizárólag 
járóbeteg-ellátás folyt –, akkor hamarosan 
újra mehet a piacra gyümölcsért, levesbe 
való zöldségekért. Sokat keresgéltem az in-
terneten az intézet kerületében lévő kiadó la-
kásokat, de nem találtam megfelelőt. Közben 
J. bácsi lelkesedése is alábbhagyott – ráé-
rünk, nem sürgős –, mondogatta rövid bevá-
sárlós látogatásaim alkalmával. Az utolsó 
hetekben már nem is került szóba a külföldi 
utazás, gyógykezelés. Mintha valami sárgás 
köd lengte volna körül J. bácsi egész lényét, 
akár a kinti fákat október végi hajnalokon. 
Rendszerint ő hívott, amikor valamire szük-
sége volt, egy vasárnap délután azonban én 
érdeklődtem hogyléte felől. 

– Rosszul vagyok, most hívom a mentőt. 
Ha majd hazaengednek, jelentkezem. 

Két hét telt el, és én szinte naponta elmen-
tem J. bácsi tömbháza előtt. Egy kedves 
szomszédasszony elmondta, hogy infarktusa 
volt, és kórházban van, ennél többet senki 
sem tudott. Aztán egy este – lassan mániá-
kussá váló visszatéréseim utolsó alkalmával 
– ott sötétlett a neve a bejárati ajtóra ragasz-
tott, fekete keretes értesítőn. Azóta nem járok 
arra, legfeljebb képzeletben. Viszem magam-
mal a kék rafiaszatyrot, tej, sör és kilónyi jó-
kívánság lapul benne. Úgy válogattam 
valamennyit, mint nemrég, egy késő délutáni 
bevásárláskor a szilvaszemeket.
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Kívánságlista  

Erről jut eszembe 
„Öltöztesd fel gyorsan a gyermekeket, és menjetek a 

Színház térre! Tele van harckocsikkal, bele lehet ülni! 
Fegyverek is vannak!” – akaratlan tanúja voltam a 
hátam mögött lebonyolított izgatott telefonhívásnak, a 
lelkesen parancsoló férfihang anyának, nagyanyának 
szólhatott a buszon. Nem néztem hátra, nem tudom, ki 
beszélt, de érződött, ritkán szoktak ellentmondani neki. 
Legalábbis otthon. Tudtam, mitől lelkesült fel annyira, a 
buszhoz igyekezve, magam is belevegyültem a szokatla-
nul nyüzsgő tömegbe, és megdöbbentett a teret uraló lát-
vány. Akárha légi deszant szállta volna meg a Nemzeti 
előtti térséget. A legmodernebb hadi felszerelések pom-
páztak mindenfelé. A filmekből, tévéből, videójátékokból 
jól ismert humveek, másféle felfegyverzett katonai terep-
járók, lánctalpas szállítóeszközök, egyenruhás komman-
dósok, díszöltözékű tisztek, harcra, aknakeresésre 
kiképzett kutyák lepték el a teret. Először NATO-népsze-
rűsítő akcióra gondoltam, aztán eszembe jutott, hogy 
hadseregnapi esemény közepébe csöppentem. Nem taga-
dom, felkeltette az érdeklődésemet, mindent körbejártam. 
Lehetett, semmit nem titkoltak, mindent megmutattak. 
Volt mit nézni, nyugodjunk meg, a legmodernebb fegy-
verekkel is rendelkezik a román hadsereg. Remélhetőleg 
sosem kell használniuk. De ha mégis, lesz, aki kezelni 
tudja őket? Ez számomra nyitott kérdés, azt viszont ve-
gyes érzelmekkel tapasztaltam, hogy akik különösebb 
hírverés nélkül is odavetődtek, igen nagy érdeklődéssel 
figyeltek meg, próbáltak ki mindent, amit lehetett. Hét-
köznap délelőtt volt, sokan dolgoztak, gyermek és fiatal 
viszont bőven akadt. Pisztolyt, gépkarabélyt, géppuskát 
forgattak nagy élvezettel és meglehetős szakértelemmel, 
kérdéseik is voltak, válaszokat is kaptak. Beülhettek a 
harckocsik volánja elé is, vagy a platóra, a nehézfegy-
verek kezelőállványára. Számos édesanya, kismama, 
nagytata, nagymama sétált arrafelé gyerekkocsival. Még 
kisdedeket is behelyeztek a hadi jármű ülésére. Sosincs 
túl korán kezdeni, ugye?! Fura együttélés kerekedett a 
harckocsik és a gyerekkocsik kavalkádjában. Jó napja 
volt ez az ott megfordult kisiskolásoknak, kamaszoknak, 
végre nem csak láttak, olvastak ilyesmikről, kézzelfog-
ható közelségbe is kerültek a modern gyilkolóeszközök. 
Jó ez nekünk? Máris kezdek moralizálni. Pedig nem aka-
rok, de tény, hogy érdekes volt, amit láttam. Nem lelke-
sített, mint sokakat, akik akkor ott megfordultak. Vegyes 
érzelmeket ébresztett bennem, nem részletezem. Annyit 
viszont elmondhatok, hogy a vásárhelyi Színház térről 
másfajta események, régebbi élmények is megelevened-
tek bennem. Azok a napok, amikor a nemzetközi könyv-
vásári rendezvények zsongása vonzotta oda az 
érdeklődőket. Mindig nagyon népes gyermeksereg is 
mozgolódik olyankor arrafele. Nem harci játékokra, a 
könyv, az olvasás, az irodalom, a mese, a szellemi kihí-
vás, vetélkedés, a szerzőkkel való ismerkedés, találkozás 
lehetősége szólítja oda őket. Minden bizonnyal így lesz 
a jövő héten is, amikor a 28. könyves rendezvénysorozat 
történéseire, kínálatára nyitják tágra a színház kapuit. 
„Könyvben utazunk”, hirdetik a vásárszervezők, és mi-
lyen jól gondolták, amikor ezt a mottót választották. Az 
olvasás serkentette képzeletnél semmi sem lehet határ-
talanabb. Az se, ha kézbe vett puska vagy pisztoly bom-
bázza a fogékony tinédzserfantáziát. Jó lenne hinni 
abban, hogy az „Olvasd el, és játssz velünk!” hívó szó 
felülírhat bármely haditudománnyal megalapozott kato-
nai stratégiát. (N.M.K.) 

A sevillai borbély Vásárhelyen 
Amint arról korábban is említést 
tettünk, november végén a Ko-
lozsvári Magyar Opera Marosvá-
sárhelyre érkezik egy 
vendégelőadással: 27-én, vasár-
nap 18 órától A sevillai borbély című 
vígoperát láthatja a közönség a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
nagytermében. Gioacchino A. 
Rossini szerzeménye két felvo-
násban kerül a közönség elé, köz-
reműködik a Kolozsvári Magyar 
Opera férfikara és zenekara. 

„Nem klasszikus értelemben vett ope-
raelőadás ez: újszerű megközelítés által 
a mű zenei anyagát a lineáris cselek-
mény fölé emeljük, megbontva ezzel a 
hagyományos színpadi előadásmódot. 

Míg utóbbi során a zenekar és a karmes-
ter, valamint a néző a színpadi tértől éle-
sen elkülönül, addig A sevillai 
borbélyunk esetében mindkettő szerves 
része az előadásnak. Az esemény nem 
csak a színpadon, hanem a nézőtéren is 
zajlik, ezáltal a játéktér kitágul: a néző 
szemlélőből résztvevővé, talán cinkossá 
is válik” – Szabó Emese rendező.  

„Rossini operája eltávolodik  
Beaumarchais politikai és szociális uta-
lásaitól, és a különböző karaktereket, il-
letve helyzeteket élénken ábrázolja: az 
élet megpróbáltatásain csak nevetés által 
lehet túllépni” – Nagy Gergő karmester. 

A szereposztás a következő: Alma-
viva: Bardon Tony; Figaro: Balla Sán-

dor; Bartolo: Cristian Hodrea; Don Ba-
silio: Szilágyi János; Rosina: Blatniczki 
Dóra; Berta: Modra Noémi; Katonatiszt: 
Gergely Arnold; Ambrosio: Peti Tamás 
Ottó; Fiorillo: Kincses Márk; Jegyző: 
Rétyi Zsombor; Cseléd: Bálint Zsu-
zsánna. Rendező: Szabó Emese. Vezé-
nyel: Nagy Gergő. Díszlettervező: 
Venczel Attila. Jelmeztervező: Ledenják 
Andrea. Hangversenymester: Barabás 
Sándor, Ferenczi Endre. Karigazgató: 
Kulcsár Szabolcs. Korrepetitor: Horváth 
Zoltán, Nagy Gergő.  

Az olasz nyelvű előadás magyar fel-
irattal lesz megtekinthető, időtartama 
három óra, egy szünettel. (Knb.) 

November 5-én és 6-án, szombaton és vasárnap 10–18 óra 
között a Sapientia EMTE marosvásárhelyi campusában a Cre-
activity Kids Egyesület szervezésében interaktív gyermek-
zene-fesztivált tartanak, melyre 6–12 év közötti gyerekeket 
várnak.  

A rendezvény sokszínű és sokoldalú lehetőséget biztosít a 

különböző érdeklődésű gyerekeknek képességeik bemutatá-
sára és készségeik fejlesztésére. A Tiberius vonósnégyes lec-
kehangversenyt tart, lesz interaktív zeneszerzés és játékos 
barangolás világhírű zeneszerzők világába. A gyerekek zenés 
műhelyfoglalkozáson, táncoktatáson és egyéb szórakoztató 
tevékenységeken vehetnek részt.

Gyermekzene-fesztivál  



Látványpincét avattak októ-
ber 28-án, pénteken a bala-
vásári Romantik vendéglő 
mögött. A szépen kivitelezett 
„borkatedrális” a vendéglátó-
ipari egységet működtető cég 
beruházása. Tulajdonosa  
Iszlai Jenő, aki az 1990-es 
évek elején Marosvásárhely 
főterén is egy kisebb bárt tar-
tott fenn. Az avatásra több 
száz vendég érkezett, politi-
kusok, a környékbeli közsé-
gek polgármesterei, gazdák, 
bortermelők és sokan mások.  

Miután a meghívott vendégek a 
pincét és az előtérben ízlésesen be-
rendezett borozót megtekintették, a 
Kis-Küküllő Borlovagrend nevében 
a házigazdát Péterfi Sándor, majd 
Miklós Gyula tagok, borosgazdák 
köszöntötték. A vendéglőben  
Seprődi József borász borbemutatót 
tartott, majd néptáncelőadás is gaz-
dagította a programot.  

Iszlai Jenő a sajtónak elmondta: 
göcsiként úgy nőtt fel, hogy a szü-
lei is szőlőtermesztéssel, borkészí-
téssel foglalkoztak. 1973-ban 
Marosvásárhelyre költözött, csalá-
dot alapított, és a megyeszékhelyen 
dolgozott, de a szőlőtermesztés, a 
borászat iránti érdeklődése, szere-
tete megmaradt. 2007 őszén lehe-
tőség adódott, hogy a hányatott 
sorsú – egykor szövetkezeti, majd 
magántulajdonban levő – balavá-
sári vendéglátóipari egységet meg-
vásárolja. Közelebb került e 
foglalkozáshoz, és régi álmát, vá-
gyát is teljesíthette. Alig egy évvel 
a vásárlást követően a helyi és a 
környékbeli, majd a Kis-Küküllő 
Borlovagrenddel közösen 2008-
ban a Romantik vendéglőben meg-
szervezték az első borversenyt. 
Azóta sikerült fellendíteni a szülő-
termesztést, bortermelést a Kis-

Küküllő mentén. Nagyon sokan 
hozzáfogtak az elhanyagolt szőlő-
sök újratelepítéséhez. A legutóbbi 
versenyre is 470 bormintát hoztak 
a borosgazdák, a verseny nemzet-
közi hírnevet nyert. Adott volt a 
vendéglő mögötti terület, ahol a 
mintegy 50 árnyi területen szőlőt 
termeszt Iszlai Jenő, és így szinte 
természetesen jött az ötlet is, hogy 
ha már borosgazda lett, és évek óta 
vendégül látja a borversenyt, akkor 
mindehhez készüljön egy megfe-
lelő pince is. A munkálatokat el-
kezdték, óriási földmennyiséget 
mozgattak meg, de a világjárvány 
miatt szüneteltetni kellett a mun-
kát. Végül a pince 2022. szeptem-
ber elején készült el. Avatásáig 
berendezték, majd október 28-án 
nyitották meg nyilvánosan is.  

Iszlai Jenő elmondta: a pince 
10.000 liter tárolására alkalmas, a 
bejáratánál levő borozóban 13 asz-
talt négy-négy hordóból készült 
székkel látták el, 52 személy tud 
egyszerre leülni. A pince falára he-
lyezett emléktábla is érdekes, 
ugyanis erről megtudhatjuk, hogy 
az 1848-as forradalom leverését 
követően 1851 őszén egy balavá-

sári szüreten találkoztak azok a fi-
atalok, akik részt vettek a Makk-
féle összeesküvésben, amelyet, 
mint ismeretes, elárultak, és 1852-
ben letartóztatták a résztvevőket. 
Három résztvevőjét Marosvásárhe-
lyen a Postaréten (1854-ben), míg 
másik kettőt Sepsiszentgyörgyön 
(1852-ben) kivégeztek.  

A vállalkozó az így kibővített 
vendéglátóegységet bekapcsolná a 
borturizmus fellendítését célzó 
(tervezett) programba. Gasztronó-
miai, kulturális kínálattal együtt ki-
egészített borkóstolásra fogadhat 
vendégeket. Jelenleg 13 saját, 
„kézműves” készítésű fehér-, 
vörös- és rozé borfajta van a pincé-
ben. Nem csak az Iszlai-pincészet 
saját termékeit, hanem környékbeli 
gazdák borát is szívesen forgal-
maznák, kínálnák majd a vendé-
geknek a borozóban. Iszlai Jenő 
reméli, hogy beruházása, mint az 
általa vendégül látott borverseny 
is, hozzájárul a Kis-Küküllő menti 
borok versenyképességének, minő-
ségének a növeléséhez és értékesí-
tésük szélesítéséhez, e régi 
mezőgazdasági foglalkozás hagyo-
mányának megőrzéséhez. 

Az RMGE Maros szervezete ok-
tóber 26-án egynapos kirándulást 
szervezett az ország legjelentősebb 
mezőgazdasági kiállítására, a buka-
resti Indagrára. Románia egyik leg-
nagyobb nemzetközi 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
szakkiállítását évről évre megszer-
vezik a fővárosban. Az RMGE 
Maros szervezet minden évben bu-
szos kirándulást szervez azoknak, 
akik érdeklődnek a sokrétű szakmai 
kiállítás iránt, hiszen a látottak, a ta-
pasztalatcsere tájékozódási, fejlő-
dési lehetőséget is jelenthet. Az idei 
kiállításon romániai és külföldi 
cégek mezőgazdasági, szőlészeti, 
kertészeti és állattenyésztésbeli új-
donságokat, mint például öntöző-
rendszereket, üvegházakat, 
szoláriumokat, ültetési anyagokat, 

vetőmagokat, műtrágyákat, silókat, 
mezőgépeket és mezőgazdasági be-
rendezéseket, takarmányokat, takar-
mánykeverékeket, valamint állat- és 
baromfitenyésztéssel kapcsolatos 
laboratóriumokat, munkaeszközö-
ket, különböző készülékeket, állat-
gyógyászati fogyóeszközöket 
mutattak be. Az Indagra mellett ki-
egészítő tematikájú rendezvények is 
voltak, mint pl. az Indagra food 
nemzetközi élelmiszeripari vásár. 
Az RMGE Maros szervezet elnö-
két, falugazdászait, a részt vevő 
gazdákat Sándor Tibor László, Ma-
gyarország mezőgazdasági attaséja, 
Vass Levente egészségügyi állam-
titkár mint a Romániai Magyar Kis-
gazda- és Kisvállalkozói Platform 
elnöke és Nicu Vasile, a LAPAR el-
nöke fogadta a fővárosban.  

November elsejétől lehet pá-
lyázni a hegyvidéki beruházá-
sok támogatására. A 
pályázatok elbírálása a feltöl-
tés sorrendjében történik, 
amikor elfogy a pénz, lezárják 
a lehetőséget. A hegyvidéki 
befektetéseket támogató be-
ruházási program célja a 
hegyvidéki termékek maga-
sabb szintre emelése, a hegy-
vidék fejlesztése, valamint 
munkahelyek teremtése. A 
pályázatokat az Országos 
Hegyvidék-ügynökség kezeli.  

Az állami támogatásra jogi sze-
mélyek, cégek, egyéni vállalkozá-
sok (PFA, II), családi vállalkozások, 
termelői csoportok, szövetkezetek 
három területen pályázhatnak. A 
program felkarolja a hegyvidéki tej-
begyűjtők, illetve feldolgozók létre-
hozását. Az elnyerhető maximális 
támogatás 500.000 lej, ennek  
40%-a állami támogatás. A 40%-os 
támogatás 20 százalékponttal nö-
velhető, amennyiben a pályázó az 
alább felsorolt feltételek valamelyi-
két teljesíti: fiatal mezőgazdasági 
termelő vagy olyan gazda, akinek a 
gazdasága nem régebbi, mint 5 év, 
olyan beruházásokat eszközöl, ame-
lyek természeti korlátokkal küzdő 
területeken (97/1332/2019. rendelet 
alapján) valósulnak meg. Amennyi-
ben termelői csoportok, illetve me-
zőgazdasági szövetkezetek 
beruházásáról van szó, az összesí-
tett maximális állami támogatás 
nem haladja meg a 90%-ot. A tejbe-
gyűjtők létrehozására, a feldolgo-
zást, valamint a tejtermékek 
megfelelő tárolását célzó beruházá-
sok esetben a maximális támogatás 
1, 9 millió lej, melynek 50%-a ál-
lami támogatás, 50%-a pedig ön-

rész. Ehhez a pályázó olyan hegy-
vidéki mezőgazdasági termelő kell 
legyen, aki szintén hegyvidéken 
végzi tevékenységét. Továbbá felté-
tel, hogy a program teljes időtar-
tama alatt csak egyszer lehet 
hasonló beruházásra pályázni, il-
letve a pályázó nem kapott támoga-
tást a 2014–2022 időszakban a 
PNDR-en keresztül hasonló beru-
házásra. A pályázónak a következő 
CAEN-kódok szerinti tevékenysé-
get kell kifejtenie: tejhasznú szar-
vasmarha-tenyésztés (0141), juh- és 
kecsketenyésztés (0145), tejtermé-
kek és sajtok gyártása, előállítása 
(1051).  

Egy második program a hegyi 
esztenák létrehozását, juhaklok, is-
tállók építését és a tejterméket meg-
felelően feldolgozó helyiség 
kialakítását támogatja. A pályázó-
nak a korábban említett feltételeket 
kell teljesítenie. Erre a célra a ma-
ximális elszámolható összérték 300 
ezer lej, melynek 50%-a állami tá-
mogatás, 50%-a pedig az önrész. A 
1051-es CAEN-kód kötelező az 
ilyen típusú befektetések esetében, 

és ehhez párosítani kell a fent emlí-
tett másik két CAEN-kód közül leg-
alább az egyiket. 

Továbbá lehet pályázni erdei 
gyümölcs, gomba, illetve gyógy- és 
fűszernövények begyűjtésére, érté-
kesítésére. Az egyik lehetőség a be-
gyűjtőközpontok létrehozását, 
illetve a begyűjtött termékek válo-
gatását, mosását, eladásra való elő-
készítését (kondicionálást), 
valamint az előkészített termékek 
megfelelő raktározási feltételeit 
célzó beruházást karolja fel. A gyü-
mölcsöt, gombát és gyógynövényt 
begyűjthetik a természetből, ugyan-
akkor a hegyvidéken megtermel-
tekre is vonatkozik a program. Az 
elnyerhető maximális támogatás 
600.000 lej, ennek 40%-a állami tá-
mogatás. A 40%-os támogatás 20 
százalékponttal növelhető, ameny-
nyiben a pályázó az alább felsorolt 
feltételek valamelyikét teljesíti: fi-
atal mezőgazdasági termelő vagy 
olyan gazda, akinek a gazdasága 
nem régebbi mint 5 év; olyan beru-
házások, amelyek természeti korlá-
tokkal küzdő területeken 

(97/1332/2019. rendelet alapján) va-
lósulnak meg, vagy termelői csopor-
tok, illetve mezőgazdasági 
szövetkezetek beruházásai. Az ösz-
szesített maximális állami támoga-
tás nem haladja meg a 90%-ot. A 
feldolgozóegység létesítésére szánt 
projekt teljes értéke 800.000 lej, 
amelynek 50%-a állami támogatás, 
50%-a pedig az önrész. A pályázók-
nak együttesen meg kell felelniük az 
alábbi feltételeknek: legyenek állat-
tenyésztők, és a tevékenységet 
hegyvidéki területen végezzék. 
Ebben az esetben is érvényes az, 
hogy a program teljes időtartama 
alatt csak egyszer lehet hasonló be-
ruházásra pályázni, és az érintett 
nem kapott támogatást a 2014–2022 
időszakban a PNDR-en keresztül. A 
pályázók a CAEN-kódok szerint az 
alábbi tevékenységet kell végezzék: 
zöldség- és dinnyetermesztés, gyö-
kérzöldség és gumók (0113), mag- 
és csonthéjas gyümölcsök (0124), 
szamóca, gyümölcsbokrok, gyü-
mölcsfák gyümölcseinek (0125), fű-
szerek, aromás növények, 
gyógynövények termesztése (0128), 
erdei vadvirágok, gyümölcsök gyűj-
tése (0230), gyümölcs- és zöldség-
levek gyártása (1032), gyümölcsök 
és zöldségek feldolgozása és tartó-
sítása (1039).  

A pályázatok beküldési határ-
ideje 2022. november 21-e, 23.59 
óra. A finanszírozási kérvény űrlap-
ját kizárólag elektronikus formá-
ban, román nyelven kell kitölteni. 
Az űrlap letölthető szerkeszthető 
formában a www.azm.gov.ro web-
oldalról. A finanszírozási kérelem-
nek a következő okiratokat kell 
tartalmaznia: finanszírozási kére-
lem, megvalósíthatósági tanulmány, 
a jogi képviselő vagy meghatalma-
zott személyazonossági igazolvá-
nyának másolata, a cégbejegyzési 
okirat (certificat de înregistrare), az 
Országos Cégbíróság által kiadott 

cégkivonat (certificat constatator), 
a mezőgazdasági szövetkezet, ter-
melői csoport alapító okirata (sta-
tut), amennyiben azon keresztül 
pályáznak, kell még a termelői cso-
port elismervénye (aviz de recu- 
noaştere), ha termelői csoport nevé-
ben állítják össze a pályázatot. To-
vábbá szükségesek olyan 
dokumentumok, amelyekkel a ké-
relmező igazolja, hogy állatte-
nyésztő, és a tevékenységét a 
hegyvidéken végzi, vagy bogyós-
gyümölcs-, gomba és/vagy gyógy- 
és aromásnövény-termelő, valamint 
hegyvidéken működő mezőgazda-
sági termelő. Igazolni kell a hegyvi-
déken található mezőgazdasági 
tevékenységre használt föld tulaj-
don- vagy használati jogát. Adott 
esetben a pénzügyi kimutatások/az 
inaktivitási nyilatkozat másolatát is 
fel kell tölteni. Fontos dokumentum 
a telekkönyvi kivonat, amely a ké-
relem leadásának időpontjában nem 
lehet régebbi, mint 7 nap. Kell még 
a bank/kincstár által kiadott átirat a 
folyószámla azonosító adataival. A 
beruházásnak meg kell felelnie a 
környezetvédelmi, közegészség-
ügyi, állategészségügyi és élelmi-
szer-biztonsági területen hatályos 
jogszabályok előírásainak. Így az 
említett hatóságok által is engedé-
lyeztetni kell a létesítményt.  

A pályázatokat a benyújtást köve-
tően 20 munkanapon belül értékelik, 
majd amennyiben jóváhagyják, 
szerződést kötnek a nyertes pályá-
zóval. A beruházás, megvalósítás ki-
vitelezési időszaka egy év. A 
pályázat kivitelezését az utolsó kifi-
zetési időponttól számítva 24 hóna-
pon belül megfigyelik, 
monitorozzák.  

Részletes román nyelvű pályázati 
útmutató az Országos Hegyvidék-
ügynökség honlapján (https: 
//azm.gov.ro/ghidurile-solicitantilor) 
tanulmányozható.  Fotó: Vajda György

Fotó: Vajda György

Pályázati lehetőség hegyvidéki beruházásokra  

Látványpincét avattak Balavásáron  

Látogatás az Indagrára  
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Rosszindulatúak szokták hangoztatni, 
hogy az erdélyi magyar média a magyaroror-
szági kistestvére, ami soha nem lesz képes 
olyan szintű produkciókat szülni, mint az 
anyaországi sajtóorgánumok. Ez azonban 
nem igaz, és erre ékes példa az Erdély dala 
névre keresztelt tehetségkutató is. Elég csak 
a magyarországi felhozatalra gondolni, és 
rögtön megjelenik a lelki szemeink előtt a 
kép, hogy az embernek az utolsó agysejtje is 
felmondja a szolgálatot annak láttán, hogy 
milyen színvonalra süllyedtek ezek a műso-
rok, miközben az első évadok alkalmával 
még kimondottan jó minőségűnek nevezhet-
tük őket. Ezekkel szemben az Erdély dala be-
bizonyította, hogy képes felmutatni egy 
olyan színvonalat, amelyet az anyaországbeli 
televíziós csatornák is megirigyelhetnek. Ter-
mészetesen ehhez szükség volt egy profi 
stábra, amelynek tagjai éjjel-nappal azon dol-
goztak, hogy felépítsék a műsort. Terveket 
készítettek, táblázatokat szerkesztettek, perc-
ről percre rakták össze azt, amit vasárnap este 
az Erdélyi Magyar Televízió nézői követhet-
tek. Elképzelni is nehéz, hogy mekkora 

munka van egy ilyen műsor mögött, a szer-
vezés hónapokat igényelt, és az utolsó napok-
ban alvásra sem volt idő, tervezni, szervezni 
kellett, hogy melyik percben mit fog mutatni 
a hét kamera képe közül az egyik, arról nem 
is beszélve, hogy óraműpontossággal kellett 
váltani a szögeket, miközben a stáb szeme fo-
lyamatosan pásztázta a kijelzőket. 

De nemcsak a szervezőknek, hanem a 
négytagú zsűrinek is nehéz dolga volt. Ke-
resztes Ildikó, Bagossy Norbert, Lukács 
László és Dorogi Péter 53 pályamunka közül 
kellett kiválasszon hatot, azt a hatot, amelyik 
a közönség szavazatai alapján eggyel kiegé-
szülve a döntőben mérkőzhetett meg az Er-
dély dala címért. Dorogi Péter zenész, 
énekes, a Kistehén, az Intim Torna Illegál és 
a Dorogi zenekarok megálmodója úgy fogal-
mazott az eredményhirdetés után, hogy a ros-
tázás emberpróbáló feladat volt, hiszen 
sokkal többen megérdemelték volna, hogy a 
döntőbe kerüljenek. Hasonló véleményen 
volt Bagossy Norbert is, a Bagossy Brothers 
Company frontembere, aki úgy vélekedett, 
hogy a döntőben mindenki győztes volt, hi-
szen a közönség megismerhette a dalokat, 
megismerhette a zenekarokat, és ez a legna-
gyobb ajándék egy előadó számára. Az elis-
mert énekes azt is hozzátette, hogy a 
tehetségkutató és a vele járó ismertség na-
gyon jó lehetőséget teremt a zenekaroknak 
arra, hogy elindítsák a pályájukat, illetve itt-
hon, Erdélyben tudjanak érvényesülni mint 
zenészek. 

Az Erdély dala tehetségkutató versenyt a 
Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) szer-
vezte. Szilágyi Dóra alelnök beszámolt arról, 
hogy egy hosszú autós utazás közben pattant 
ki Bogya Anna, illetve az ő fejéből az ötlet, és 
2022, az európai ifjúság éve remek apropót 
biztosított a verseny megszervezéséhez. Bár 
sokan nem értették, hogy miért egy előre, a 
Marosvásárhelyi Rádió hármas stúdiójában 
készült felvétel került bejátszásra a döntőben, 

és a zenekarok, előadók miért nem élőben 
mutatták meg a tehetségüket, Szilágyi Dóra 
elmondta, hogy a magyarországi tehetségku-
tatók esetében is egy hamis élőről van szó. Az 
előadások nem valós időben mennek le, hi-
szen nem lehetne megszervezni az átállás 
technikai feltételeit. Továbbá a MIÉRT úgy 
gondolta, hogy ezzel a felvétellel már eleve 
tudja támogatni a hazai magyar zenészeket. A 

szervezés kulisszái mögé is betekinthettünk 
az alelnöknek köszönhetően. Elmondása sze-
rint hatalmas logisztikai munka volt a támo-
gatók megkeresése, illetve a háttérfolyamatok 
és különösen a döntő lebonyolítása. Nagy, 
profi és odaadó csapat kellett hozzá. A szer-
vező külön köszönetet mondott az Erdélyi 
Magyar Televízió munkatársainak, akik ere-
jüket nem kímélve fáradoztak azon, hogy egy 
sikeres műsort rakjanak össze. Ez pedig, a 
visszajelzések alapján is, sikerült. Arra a kér-
désre, hogy a jövőben még lesz-e Erdély dala 
vetélkedő, Szilágyi Dóra úgy válaszolt, hogy 
a lelkesedés megvan, és remélik, hogy nem az 
első és utolsó alkalomról van szó. 

Szepessy Előd, az Erdélyi Magyar Televí-
zió főszerkesztője, az Erdély dala szerkesz-
tője a döntő után úgy fogalmazott, hogy 
komoly technikai felszerelésre és óriási szer-
kesztői munkára volt szükség. Éppen ezért az 

Erdélyi Magyar Televízió a munkához egy 
összeszokott, profi csapatot vitt magával, tag-
jai már korábban többszörösen bizonyították 
a rátermettségüket. Szepessy Előd jó csapat-
munkának és sikeres produkciónak könyvelte 
el az élő show után az Erdély dalát, illetve re-
ményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 
jövőben még láthatók lesznek ehhez hasonló 
produkciók az Erdélyi Magyar Televízió kí-
nálatában. 

Természetesen a tehetségkutatóknak győz-
tesei is vannak, attól a ténytől eltekintve, 
hogy aki bejutott a döntőbe, már győztesnek 
nevezheti magát. Az első Erdély dala fődíját 
a marosvásárhelyi Szintaxis zenekar zsebel-
hette be a Lassú vonatok című dalával. A te-
hetségkutató fődíja egy turnébusz, egy 
lemezfelvétel és egy videóklip-készítés volt, 
valamint az a lehetőség, hogy a zenekar kü-
lönböző fesztiválokon is megmutathassa 
magát a közönségnek. A győzelmi sokk után 
Bíró Hunor beszámolt arról, hogy nagyon ke-
ményen dolgoztak, és bíztak abban, hogy si-
kerül megnyerni a tehetségkutatót. A 
frontember arról is beszélt, hogy jövő febru-

árban jelenik meg egy nagylemezük, amelyen 
a győztes dal is megtalálható lesz. De addig 
is több koncerttel készülnek, amelyeken a kö-
zönség élőben hallgathatja meg őket. Fábián 
Lehel, a Szintaxis gitárosa beszámolt arról, 
hogy hatalmas ajándék számukra a turnébusz, 
hiszen 2022 nyarán is többször a barátok se-
gítették ki a zenekart. Fábián Lehel úgy fo-
galmazott, hogy a jövő nyarat úgy képzelik 
el, hogy fesztiválról fesztiválra járnak, és lé-
nyegében csak fellépni fognak kiszállni a tur-
nébuszból. 

Az Erdély dala második helyezését  
A Csajod zenekar szerezte meg, amely egy 
videóklip-készítéssel, valamint egy hangszer-
vásárlási utalvánnyal lett gazdagabb. Az ered-
ményhirdetés után Láng Tibor Lóránt, a 
zenekar gitárosa nyomatékosította, hogy 
senki nem szabad elkeseredjen attól, hogy 
„csak” második lett egy ilyen rangos tehet-
ségkutató versenyen. A Csajod zenekar egy 
pillanatig sem volt szomorú, sőt a gitáros arca 
sugárzott az örömtől. Lapunknak arról is be-
számolt, hogy olyan fülhallgatókra – fülmo-
nitorokra – fogják felhasználni a 
hangszervásárlási utalványt, amelyeknek kö-
szönhetően jobban hallhatják magukat kon-
cert közben, ezáltal pedig jobb minőségű 
produkciót tudnak majd nyújtani a közönsé-
güknek is. 

A harmadik helyet és egyben az EMKISZ 
különdíját a Dreamflow zenekar szerezte meg 
az Itt boldog vagyok című dalával. Az ő nye-
reményük egyrészt egy videóklip-készítés, 
másrészt 2000 lej. Borbély Bartis Zsuzsanna 
elárulta, hogy nagyon reménykedtek abban, 
hogy sikerül megszerezniük egy díjat, az vi-
szont, hogy kettőt is el tudtak érni, egyfajta 
katartikus élmény volt számukra. A frontem-
ber arról is nyíltan beszélt, hogy a dalt édes-
apjának címezte, aki külföldön él, és évente 
mindössze kétszár-háromszor van lehetősé-
gük találkozni, így a dal bizonyos értelemben 
egy hazaváró, hazahívó is. 

Az Erdély dala döntőjében elhangzott ösz-
szes dal videóklipje, amelyek a Marosvásár-
helyi Rádió hármas stúdiójában készültek, 
utómunkával, megtalálható a YouTube-on, il-
letve az Erdély dala Facebook-oldalán is. 

Erdély dala borítókép    

A harmadik helyezett a Dreamflow zenekar    

A győztes a marosvásárhelyi Szintaxis zenekar  Fotók: Erdély dala Facebook-oldal 

Bagossy Norbert, Dorogi Péter, Keresztes Ildikó és Lukács László

A második helyezett A Csajod zenekar    

Nagy-Bodó Szilárd 
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Erdély dala 
A marosvásárhelyi Szintaxis együttes vitte el az első díjat 



Újfajta digitális csalás terjed Románi-
ában, ezért a rendőrség riasztást 
adott ki, és elítéli a román állampolgá-
rok körében egyre nagyobb teret hó-
dító megtévesztések új módszereit, 
amikor hivatalos intézmények nevé-
ben követnek el csalást. Egyesek pos-
tafiókjukba olyan e-mail-üzenetet 
kaptak, miszerint gyermekpornográfi-
ával vagy pedofíliával vádolják őket. 
Ez egy új típusú digitális csalás, amely 
hamis információ ürügyén zajlik. 

A román rendőrség október 25-én, kedden 
figyelmeztetett az országban újabban terjedő 
e-mailek veszélyére. Ezúttal a bűnözők az In-
terpol nevében próbálnak hozzáférni a fel-
használói adatokhoz egy veszélyes víruson 
keresztül. 

A bűnözők a Nemzetközi Rendőrségi 
Együttműködési Szervezet/Interpol védje-
gyével küldenek e-maileket gyermekpornog-
ráfiával vagy pedofíliával kapcsolatos vádak 
ürügyén. Nagyon fontos, hogy az e-mail csa-
tolmányát vagy a hivatkozásokat ne nyissák 
meg. 

A rendőrségi tájékoztatás szerint az első 
gyanús jel az lehet, hogy hasonló esetekben 
az Interpol nem küld e-mailben értesítést. Ál-
talános szabály, hogy ha az e-mailt nem kér-
ték, akkor nem juthat el a figyelmeztetéssel 
megcélzott felhasználóhoz. 

Ezért nagyon fontos elkerülni az interak-
ciót, amikor a felhasználó gyanús üzeneteket 
kap bármely intézménytől, attól függetlenül, 
hogy SMS-ekről vagy e-mailekről van szó. 
Kulcsfontosságú, hogy az üzenetben lévő 
gyanús mellékletekre ne klikkeljenek semmi-
lyen elektronikus eszközön – se telefonon, se 
táblagépen, se laptopon. 

Ha bárki e-mailben ilyen jellegű kéretlen 
üzenetet kap, ne válaszoljon rá, ne nyissa 
meg az e-mail mellékleteit, és tegyen beje-
lentést a legközelebbi rendőrségen vagy on-
line a román rendőrség petíciós portálján 
https://www.politiaromana.ro/ro/petitii-on-
line?fbclid=IwAR07rSolpGjmXeyWACt7jh
Lu7kPNajfC3vJRSi5O_8cg2Mcn5Pn-
u5ZRa0w – tájékoztattak a román rendőrség 
képviselői. 
A Közpénzügyi Hivatal védjegyével is 

Néhány héttel ezelőtt a bűnözők az Adó- és 
Pénzügyi Hivatal (ANAF) védjegyét is fel-

használták arra, hogy ellopják az állampolgá-
rok személyes adatait. Az állammal szembeni 
tartozásokról tájékoztatták a polgárokat, vírus-
sal fertőzve meg az elektronikus eszközöket.  

Az ANAF nevében arról értesítették  
e-mailben a polgárokat, hogy „elmaradt adó-
jukat törlesszék”. Az üzenethez csatoltak egy 
dokumentumot adószámla (factura fiscală) 
ürügyén, amit megnyitva utat adtak a vírus-
nak, ezért a hasonló csatolmányokat semmi-
lyen körülmények között nem ajánlatos 
kinyitni. A hivatal tájékoztatása szerint nem 

kell megnyitni a hasonló jellegű e-maileket 
és a csatolt dokumentumokat vagy a tarta-
lomban található hivatkozásokat, ugyanakkor 
pénzt se küldjenek a feltüntetett számlákra. 
Az adófizetők számára ingyenesen elérhető 
virtuális privát teret az intézménnyel való 
biztonságos kommunikáció érdekében hozták 
létre és fejlesztették ki a szolgáltatást. Az 
adóalanyok általános adózási információkat 
kérhetnek az ANAF 0314-039-160 központi 
telefonszámán – tájékoztatott az intézmény 
sajtóközleményében.  

Pálosy Piroska 
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Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Újabb digitális csalások 
Adathalászat az Interpol nevében 

Bővítették az alkalmazottak jogait és kedvezményeit  
A Munkatörvénykönyv módosításai 

Október 17-én hirdette ki az 
államfő a Munkatörvény-
könyv módosításait, amelyek 
európai uniós irányelvek al-
kalmazásával a romániai al-
kalmazottak jogait bővítik, 
előnyöket és kedvezménye-
ket tesznek lehetővé a mun-
kaerő-elvándorlás meg- 
fékezésére és a hazai munka-
vállalás ösztönzésére. 

A 2022. évi 283-as számú tör-
vényt október 19-én tették közzé a 
Hivatalos Közlönyben, és október 
22-én lépett életbe. A kiegészítések 
és változtatások többletjogosultsá-
got nyújtanak a romániai munka-
vállalók számára, többek között 
például kérhetik áthelyezésüket 
megüresedett, kedvezőbb állásra. 
Az apasági szabadság öt napról tíz 
napra nőtt, amit nem lehet levonni 
a pihenőszabadságból.  

A 2019. évi 57-es számú sürgős-
ségi kormányrendeletet és a 2003. 
évi 53-as számú törvény kiegészí-
tésével európai uniós irányelveket 
ültetnek a hazai törvényekbe.  

A jogszabályban többek között 
az áll, hogy a munkavállaló kérheti 
áthelyezését egy kedvezőbb mun-
kakörülményeket kínáló megürese-
dett állásra, feltéve, ha letöltötte a 
próbaidejét, és legalább hat hóna-
pig ugyanannál a munkáltatónál 
dolgozott.  

Az alkalmazott írásbeli kérésére 
a munkáltató köteles egy naptári 
évben öt munkanap gondozási sza-
badságot adni az alkalmazott sú-
lyos beteg hozzátartozója vagy 
vele közös háztartásban élő sze-
mély gondozására. Az alkalmazott 
írásbeli kérésére a munkahelyi 
szolgálat idejétől függetlenül köte-
lessége a munkáltatónak kiadni az 
apasági szabadságot is, ennek meg-
tagadása esetén a munkaadó 4000-
től 8000 lejig terjedő pénzbírságra 
számíthat. A munkáltató köteles tá-
jékoztatni az alkalmazottait – nőket 

és férfiakat egyaránt – az apasági 
szabadságról, ellenkező esetben 
akár 8 ezer lej bírságot is kockáz-
tat, ugyanis ha az alkalmazott nem 
tud erről a jogáról, és nem kéri idő-
ben, a gyerek születése után nyolc 
héttel már lekéste a lehetőséget. 
Szabadnapok különleges 
helyzetekre 

Az új szabályozás szerint a mun-
kavállalónak joga van 10 munka-
napos távolmaradásra olyan előre 
nem látható helyzetek esetén, ame-
lyeket baleset vagy betegség oko-
zott, és a család számára a jelenléte 
nélkülözhetetlen. Hasonló esetben 
a munkavállalónak kötelessége 
előre tájékoztatni a munkáltatót, 
valamint azokat a munkanapokat, 
amelyeken hiányzott, bepótolni. A 
munkáltató és a munkavállaló 
közös megegyezéssel határozzák 
meg, hogy a munkavállaló ezt mi-
ként pótolja be. 

Az új előírások értelmében 
ugyanakkor tilos elbocsátani a 
munkavállalót amiatt, hogy élni 
szeretne jogaival, ide értve a beosz-
tással, munkaköri leírással, munka-
végzéssel és pihenőszabadság 
időtartamával, az alapbérrel, mun-
kafeltételekkel, próbaidővel, esély-
egyenlőséggel, munkahelyi 

méltósággal és biztonsággal, a 
szakképzéshez való hozzáférés jo-
gával, illetve valamely szakszerve-
zethez való csatlakozás miatt vagy 
szakszervezet alapításáért. 
A távmunka támogatása 

A Közigazgatási Törvénykönyv 
szempontjából az egyik bevezetett 
cikk a közalkalmazottak távmunka 
és otthoni munkavégzése során 
gyakorolható munkaviszonyaira 
vonatkozik. Az intézményvezetők 
a rugalmas munkaidőt többféle-
képpen is megszervezhetik. A táv-
munka időtartama azonban nem 
haladhatja meg a havi öt napot, és 
jóváhagyható olyan köztisztviselők 
kérésére, akiknek 11 évesnél fiata-
labb gyermekük van, hozzátartozó-
jukat gondozzák, akiknek 
egészségi állapota nem teszi lehe-
tővé az utazást, vagy olyan tevé-
kenységet folytatnak, amit 
távmunkában is elvégezhetnek. 

A fizetés mellett a munkáltató 
számos adómentes juttatással – ki-
szállási pénzzel, ebéddel vagy 
ebédjeggyel, szolgálati lakással, 
üdülési támogatással, fakultatív-
nyugdíj-hozzájárulással, magán-
egészségbiztosítással, távmunka- 
támogatással – jutalmazhatja, ösz-
tönözheti alkalmazottait.  

Próza és vers kategóriában 
Méhes György 

tehetségkutató pályázat 
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája 
irodalmi pályázatot hirdet az 
1997. január 1-je után szüle-
tett alkotók számára próza és 
vers kategóriában.  

Verset írsz? Prózát? Mindkettőt? 
Ne csak lájkold! Pályázz is! – áll a 
felhívásban. A kiírók mindkét kate-
góriában első, második és harmadik 
díjat osztanak 3000, 2000 és 1500 

lej összegben. A pályázatot a BÁV 
támogatja.  

A pályázóktól legfeljebb 20.000 
leütésnyi (tíz gépelt oldal) prózát 
vagy 8–10 verset várnak, valamint 
a pályázathoz csatolt életrajzot. Be-
küldési határidő: 2022. november 
10. A pályázati anyagot a mehespa-
lyazat@gmail.com címre várják. 
Eredményhirdetésre 2022. novem-
ber 25-én kerül sor. (sz.) 

Ingyenes jogsegélyszolgálat 
Marosvásárhelyen 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet állandó jogsegélyhálózatán keresztül 
minden hétfőn 10-13 óra között és szerdán 14-17 óra között fogadóórát 
hirdetnek, mely keretén belül magyarsága vagy vélhetően magyarsága 
miatt sérelmet elszenvedett állampolgárok jelentkezését várják ingyenes 
jogsegély-szolgálatra Marosvásárhelyen, a Törvényszék/Justiţiei utca 10. 
szám alatt, a 2. emeleten, tel.: 004/0741-175-454, e-mail: 
csillex@yahoo.com. 

Szer Pálosy Piroska 



Egyre több és egyre nagyobb ki-
jelző kerül az autókba, és jóformán 
ezeken kell végezni mindent. Innen 
lehet állítani a rádiót, a navigációt, 
a klímát, illetve innen érhetünk el 
különböző beállításokat is. Ha 
mindez nem lenne elég, akkor 
egyes autókban már a műszeregy-
ség helyett is egy kijelző van, vala-
mint, hogy az utasok se 
unatkozzanak, igényelhető extra lett 
mára az anyósoldalon elhelyezett 
utaskijelző is, hogy a hátsó fejpár-
nába helyezett kijelzőkről vagy le-
ereszkedő televízió-méretű 
kijelzőről ne is beszéljünk. De azok 
számára is van további lehetőség, 
akik még ennyi kijelzővel sem érik 
be egy autóban. Egyes típusokban 
ugyanis a tükrök helyett is kamerák 
vannak, ezek képe pedig az ajtókba 
beépített kicsi, érintésérzékeny ki-
jelzőkön jelenik meg. Tehát mos-
tanra nem az a csoda, ha valami 
digitális egy autóban, hanem az, ha 
még van valami, ami analóg. Ter-
mészetesen a technikával tartani 
kell a lépést, és számos, igencsak 
jónak mondható megoldást hordoz-
nak magukban ezek a kijelzők. 
Gondoljunk csak a tükörre, vagyis 
a kamerára. Nem kell folyamatosan 
állítgatni, mindig éles a képe, és sö-
tétben is sokkal könnyebb hasz-
nálni, mint egy hagyományos 
visszapillantó tükröt. A megszokása 
igényel némi időt, és az első néhány 
hétben a sofőrök még nem tudják, 

hogy hova is kell nézni – legalábbis 
saját bevallásuk szerint –, de vi-
szonylag rövid időn belül átszoknak 
az új megoldásra. Továbbá a kame-
rák segítségével közelíteni is lehet, 
így sokkal jobban meg lehet hatá-
rozni, hogy hova is akarunk például 
beparkolni. Azonban ez a jobbik 
része, a kijelzőknek van egy hatal-
mas hátránya: elvonják vagy elvon-
hatják a vezető figyelmét. 

Gondoljunk csak bele, vezetés 
közben tilos az okostelefon haszná-
lata, mert növeli a baleset veszélyét, 
a járművezető ugyanis nem nem tud 
kellőképpen figyelni a közlekedésre 
telefonnyomkodás közben. Ez az 
elmélet teljes mértékben megállja a 
helyét. Azonban azt semmiféle elő-
írás nem tiltja, hogy vezetés közben 
a sofőr a kijelzőket nézze az út he-
lyett. Márpedig a kijelzőket valami-
ért nézni kell, hiszen onnan állítjuk 
a klímát, ott van a navigáció, és 
még hosszan lehetne sorolni. Tehát 
vezetés közben néha elkerülhetetle-
nül nézni kell a kijelzőt is, és nem 
egy esetben valamilyen beállítást is 
el kell végezni rajta. Ezeknek a 
nagy hátránya az, hogy ilyenkor a 
sofőr szeme teljesen lekerül az 
útról, telefonozás közben viszont 
még legalább fél szemmel követi a 
forgalom alakulását is. Összességé-
ben nézve tehát a kijelzők sem je-
lentenek megváltást, sőt bizonyos 
szempontból még talán a telefonnál 
is nagyobb veszélyfaktort jelente-

nek. Már a puszta létük is okozhat 
gondot, de az, amire használni lehet 
őket, közlekedés közben talán még 
veszélyesebb. Hiszen ezeken az 
utasok különböző tartalmakat is fo-
gyaszthatnak, ami hatalmas zajka-
valkádot eredményezhet az 
autóban. Ez pedig könnyedén el-
vonhatja a vezető figyelmét. De ez 
még mindig nem minden. A Tesla 
egypár évvel ezelőtt bevezette, 

hogy a központi kijelzőn akár ját-
szani is lehet, amikor az autó meg 
van állva. Ez önmagában egy va-
gány kezdeményezés, hiszen elekt-
romos autó lévén, néha hosszabb 
időre is meg kell állni a töltések 
miatt. Ilyenkor pedig, különösen, ha 
egyedül utazunk, nem árt egy olyan 
elfoglaltság, amivel el lehet tölteni 
az időt. Eddig rendben is lenne a 
történet, csakhogy idővel azt mond-
ták, hogy vezetés közben is megen-
gedik a játékok használatát, 
értelemszerűen csak az utasoknak. 
Ezzel az a probléma, hogy a játékok 
egyrészt hangosak, a furcsa zajok 
pedig elvonhatják a figyelmet, más-
részt pedig folyamatosan változik a 
központi kijelzőn egy színes kép, 
ami ismételten a figyelem csökke-
néséhez vezethet, sőt sötétben ki-
mondottan zavaró lehet a vezető 
számára. Ha ez még mind nem 
lenne elég, akkor érdemes hozzá-
tenni, hogy a Tesla vagy bármelyik 
más gyártó nem állíthat rendőrt 
vagy ellenőrt a sofőr mellé. Így, kü-

lönösen azokban az autókban, ame-
lyekben van önvezetés, a sofőr is 
előveheti a telefonját, és beszállhat 
egy-két körre a játékba. Ilyenkor 
pedig az útra és forgalomra való fi-
gyelés teljesen megszűnik.  

A Teslától már megszokhattuk, 
hogy furcsa, illetve egyes esetekben 
hajmeresztő ötlettel áll elő. De nem 
az amerikai gyártó az egyetlen, amely 
arra jutott, hogy érdemes megengedni 

azt, hogy a kijelzőkön vezetés közben 
is fusson valamilyen játék. Nemrégi-
ben a BMW is bejelentette, hogy le-
hetővé teszi azt, hogy az autói nagy 
kijelzőin játékok futhassanak az uta-
sok számára, akár vezetés közben is. 
A bajor márka a svájci AirConsole-lal 
állt össze annak érdekében, hogy a 
Curved Dispaly fantázianévre keresz-
telt hatalmas kijelzőkön játszani is le-
hessen. Maga a megoldás amúgy 
pofonegyszerű. Az AirConsole szoft-
verén keresztül a játékok a BMW 
saját fedélzeti rendszerén futnak 
majd, az irányítást pedig az utas a 
saját okostelefonjával oldhatja meg. 
Ha pedig több utas van, akkor akár 
egymás ellen is játszhatnak, hiszen a 
szoftver támogatni fogja a több játé-
kos módot is. A jelenlegi tervek sze-
rint főként retró játékok lesznek 
elérhetők az AirConsole szoftveré-
ben, így azok, akik valamilyen na-
gyon új és összetett videójátékkal 
szeretnének játszani, kénytelenek 
lesznek magukkal cipelni egy jobb 
teljesítményű laptopot is. 

A teljes rendszer 2023-tól, azaz 
jövő évtől válik majd elérhetővé, és 
a játékosok egy QR-kód beolvasásá-
val tudnak majd csatlakozni. Az már 
egy másik kérdés, hogy egyrészt 
mennyibe fog kerülni ezt a szoftver, 
másrészt, hogy mely országokban 
fog első körben megjelenni. Min-
denképpen kíváncsian várjuk, és 
egyben reménykedünk, hogy nem 
nő majd emiatt a balesetek száma. 
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Mennyire veszélyesek a hatalmas kijelzők? 
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

BMW központi kijelző játék közben Forrás: BMW 

BMW AirConsole szoftverjáték-áruház Forrás: BMW 

Technológiai értelemben a Hyundai–Kia a vil-
lanyautózás élén jár már most is, és a jövőben 
sem akarnák alábbhagyni. A következő tíz 
évben hatalmas összeget fordítanak fejleszté-
sekre. Ezalatt új platformokat, a távoli frissítés 
kiterjesztését és egy teljesen új szoftvert kell 
érteni. Továbbá azt is szeretnék elérni, hogy 
egy évtizeden belül 50%-os növekedést érje-
nek el a hatótávok tekintetében, ez pedig 
egyáltalán nem kis vállalás. 

Ami a két platformot illeti, az egyiket eM, a másikat 
eS névre fogják keresztelni, és ezekre mind személy-
autók, mind pedig haszongépjárművek épülhetnek. 
Operációs rendszer oldalon az Nvidiával fognak köz-
reműködni, amely az operációs rendszert fogja kifej-

leszteni az autók számára. Ettől a gyártó sokkal na-
gyobb számítási kapacitást remél, amivel sikerül elérni 
minimum a hármas szintű önvezetést. 

Nagy hangsúlyt kapott az is, hogy jövőtől minden 
autóra, hajtásmódtól függetlenül, kiterjesztik a távoli 
frissítés lehetőségét. Ennek köszönhetően az összes 
autón naprakész szoftver futhat, ezzel pedig akár plusz 
hatótávot is nyerhetnek az elektromos gépjárművek. 
Ez eddig csupa jó hír, viszont van olyan is, ami nem 
mindenkinek fog tetszeni. Méghozzá, hogy a jövőben 
meg fog jelenni az előfizetéses rendszer. Azaz az egyes 
extrákat beépítik az autóba, de csak havidíj ellenében 
lehet majd őket használni. Nem tudni, hogy ez a meg-
oldás mennyire fogja elnyerni a vásárlók tetszését, de 
nem kizárt, hogy kénytelenek leszünk megszokni, hi-
szen egyre több gyártó tervezi ugyanezt a jövőben. 

50%-kal növelné meg a villanyautók hatótávját 
a Hyundai–Kia 

A Hyundai–Kia csoport jövőbeli tervei    Forrás: Hyundai–Kia



Sima vereséget szenvedett hazai pályán a Sirius n i kosárlabdacsapata  
a Rapidtól. A f városi klub jöv re ünnepli fennállása 100. évfordulóját, így 
minden szakosztálya rekordméret  költségvetést kapott a klubot m ködtet  
közlekedésügyi minisztériumtól, ami a teljesítményen is meglátszik. 

A házigazdák az els  néhány perct l eltekintve végig alárendelt szerepet 
játszottak, és végül a negyedik negyedet sem tudták megnyerni, noha a 
Rapid akkor már er sen  tartalékosan játszott. 

Igaz, nagyon hiányzik az alaprotációból Chi  és Czimbalmos (mindketten 
sérültek), ám ez nem magyarázza, hogy a hazai csapat öt játékosa nulla pont-
tal fejezte be a meccset, pedig némelyikük nem kevés ideig volt a parkettán. 
S nem azért, mert nagyon sokat kihagytak volna, hanem mert egész egy-
szer en nem merik elvállalni a dobást, még akkor sem, ha jó pozícióban 
vannak. A többiek pedig 28%-ban dobtak mez nyb l – ez pedig az ifiknél 
is kevés, elvesztették a lepattanózást, és 17-szer adták el a labdát.  

Persze, nem ez a mérk zés volt, amelyet meg kellett nyerni, ez a bekal-
kulált vereségek közé tartozott, tekintve a bevezet ben említett indokot. 
Mégis nagyon nehezen volt nézhet  az a kilátástalan verg dés, amely nem 
csak ezen a meccsen jellemzi az idei keretet.  

A Sirius a hét végén az Alexandria otthonába látogat, amely szintén gyen-
gélkedik az idén, és egy gy zelem talán kissé visszahozhatja a teljesen el-
veszített önbizalmat. (B. Zs.) 

A már világbajnok Max Verstappen, a Red 
Bull holland versenyz je nyerte meg a 
Forma–1-es Mexikói Nagydíjat vasárnap 
Mexikóvárosban. A 25 éves Verstappennek 
ez az idei 14. – és pályafutása 34. – futam-
gy zelme, amellyel megdöntötte a legendás 
hétszeres vb-gy ztes Michael Schumacher 
2004-es, valamint a négyszeres világbajnok 
Sebastian Vettel 2013-as rekordját, múlt va-
sárnap óta ugyanis k hárman voltak, akik 
egy szezonon belül 13 versenyen is nyertek. 

Verstappen mögött a hétszeres világbajnok 
Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyz je 
ért célba másodikként, míg a hazai kedvenc 
Sergio Pérez (Red Bull) lett a harmadik. 

A kétszeres világbajnok holland remekül 
kapta el a rajtot, a hosszú egyenesben bizto-
san tartotta vezet  pozícióját, míg mögötte 
el bb Lewis Hamilton, majd Sergio Pérez is 
el tudott menni a második helyr l startolt Ge-
orge Russell mellett. A két Ferrari közben 
egymással csatázott, és végül Carlos Sainz 
maga mögött tudta tartani Charles Leclerc-t. 

A folytatásban nyugodtan köröztek az élen 
állók, Verstappen másfél másodperccel veze-
tett Hamilton és hárommal Pérez el tt, s kö-
rökön keresztül nem igazán változott 
közöttük a különbség. A két Red Bull és a két 
Mercedes ugyanakkor egyértelm en gyor-
sabb volt és távolodott a Ferrariktól, így az 
els  tíz kör után egyértelm nek t nt, hogy a 
futamgy zelmet egymás között döntik majd 
el. 

A tempó szinte azonos volt az els  négy 
autó között, ám amíg Verstappen és Pérez 
lágy gumikon autózott, addig Hamiltonék kö-
zepes keveréken köröztek. El bb, a 24. kör-

ben Pérezt hívta ki a Red Bull 
kerékcserére, két körrel kés bb 
pedig Verstappen következett, 
aki a két Mercedes mögé érke-
zett vissza a pályára, Hamilton-
tól csaknem húsz másodperccel 
lemaradva. 

A 30. körben a hétszeres vi-
lágbajnok Hamiltonnak is cse-
réltek, és amikor visszatért, öt 
másodperc volt a hátránya 
Verstappen mögött, míg a me-
z nyt Russell vezette. Utóbbi öt 
körön át vezette a mez nyt, ám 
a gyorsan kopó gumijai miatt a 
holland pilóta folyamatosan kö-
zelített hozzá, így a 35. körben 

 is kihajtott a bokszba, Vers-
tappen pedig újra az élen találta 
magát. 

A verseny els  fele nem tar-
togatott komoly izgalmakat, a 
legjobbak tisztes távolságból 
követték egymást, és a mez ny 
hátsó részében is kevés el zés 
történt. A folytatásban a hazai 
kedvenc Pérez szorongatta a 
második Hamiltont, akinek 
gondjai voltak a kemény gu-
mikkal, így nem csupán a me-
xikóit nem tudta lerázni, de Verstappen is 
egyre távolabb került t le. 

A folytatásban sem változott a futam képe, 
Verstappen magabiztosan haladt az élen, 10 
másodperc fölé növelve el nyét, Hamilton 
mögött pedig hosszú körökön át másfél má-
sodperc hátránnyal autózott Pérez. Izgalma-

kat a különböz  gumistratégia ígért, ám a 
Red Bull közepes gumijai a „hajrára“ for-
dulva sem lassultak a Mercedesek kemény 
gumijaihoz képest, s t az utolsó körökre 15 
másodperc közelébe n tt az els  két helyen 

haladó között a különbség, Verstappen pedig
végül magabiztosan és fölényesen nyerte
meg idei 14. futamát. 

A vb másfél hét múlva Brazíliában folyta-
tódik.
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Nem volt esély a nagy  
költségvetés  ellenféllel Ma a hatodik forduló utolsó nyolc találkozó- 

jával zárul a labdarúgó Bajnokok Ligája csoport- 
köre. 

A program: 
* 19.45 óra 
F csoport: Real Madrid – Celtic Glasgow (TV: Di-

giSport 1, Orange Sport 2, Prima Sport 1), Sahtar 
Donyeck – RB Lipcse (DigiSport 2, Orange Sport 3, 
Prima Sport 2). A csoport állása: 1. (és nyolcaddön-
t s) Real Madrid 10 pont, 2. RB Leipzig 9, 3. Sahtar 
Donyeck 6, 4. Celtic Glasgow 2. 

* 22.00 óra: 
E csoport: Chelsea – Dinamo Zágráb (Prima Sport 

4), AC Milan – Salzburg (DigiSport 2, Prima Sport 

3). A csoport állása: 1. (és nyolcaddönt s) Chelsea
10 pont, 2. AC Milan 7, 3. Salzburg 6, 4. Dinamo
Zágráb 4. 

G csoport: Manchester City – Sevilla (DigiSport
3, Prima Sport 2), FC Koppenhága – Borussia Dort-
mund (Prima Sport 5). A csoport állása: 1. (és nyol-
caddönt s) Manchester City 11 pont, 2. (és nyolcad-
dönt s) Borussia Dortmund 8, 3. Sevilla 5, 4. FC
Koppenhága 2. 

H csoport: Juventus – Paris Saint-Germain (Di-
giSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1), Makkabi
Haifa – Benfica (DigiSport 4). A csoport állása: 1
(és nyolcaddönt s) Paris Saint-Germain 11 pont (14-
6), 2. (és nyolcaddönt s) Benfica 11 (10-6), 3. Ju-
ventus 3 (8-11), 4. Makkabi Haifa 3 (6-15).

Bajnokok Ligája: a mai program 

Megnyerte az els  idegenbeli mérk zését a CSU 
Medicina n i röplabdacsapata az A2 osztályú bajnok-
ság Nyugati csoportjában. Az ellenfél a frissen alakult 
Brassói Corona volt, amely azonban több tapasztalt 
játékost gy jtött össze, beleértve egy idegenlégióst is. 

Az els  játszma szoros csatát hozott, bár a maros-
vásárhelyiek kétszer is elhúztak hat pontra, néhány át-
vételi hibasorozat miatt az ellenfél feljött 23:24-re a 
végére, miel tt sikerült lezárni a szettet. A két követ-
kez  játszmában már sokkal jobban ment a játék, és 
bár az elején még kapaszkodott az ellenfél, a végére 
meggy z  különbséggel nyert a CSU Medicina. 

A csapat edz je, Paulo de Tarso elmondta, örül
hogy egy jó csapat ellen tudtak nyerni, mert fejl dni
csak akkor tudnak a lányok, ha nyomás alá helyezik
ket, mint az els  szett elején. Hozzátette azonban

hogy egyáltalán nem aggódott, mert ha el is veszítet-
ték volna az els  játszmát, biztos volt csapata sikeré-
ben. Mint mondta, egyáltalán nincsenek még
csúcsformában, az utóbbi napokban sokat edzettek
kicsit fáradtak voltak, és látjuk még sokkal jobban is
teljesíteni a lányokat. 

A bajnokságot feljutási céllal kezd  CSU Medicina
másfél hét múlva játssza a következ  bajnoki mérk -
zését, amikor az Aradi Pro Volei csapatát fogadja a
Pongrácz Antal csarnokban.

Bálint Zsombor 

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Bu-
karesti Rapid 52:77 (8-19, 10-19, 17-21, 17-18) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néz . Vezette: Alexandru Sta-
mate (Ploie ti), Ioana Dr goi (Temesvár), Sz cs Janka (Kolozsvár). El-
len r: Radu Bucerzan (Temesvár). 
Sirius: Horobec 19 pont (4), Podunavac 13 (1), Garrett-Hammett 10, Li-
povan 5 (1), Harris 3, Sólyom 2, Bu uk, Mircea, Oancea, Feise , Cicio-
van. Kispadon: Moga. 
Rapid: Solopova 21 pont (5), Motley 15 (1), Vitulová 13 (1), Vaida 6, 
Popescu 5, St nici 4, Ghi  4, Neagu 4, Du  3 (1), Irimia 2, Cazacu, 
Monor. 

Jegyz könyv 
N i röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 2. forduló: Brassói Co-
rona – Marosvásárhelyi CSU Medicina 0:3 (23:25, 14:25, 16:25) 
Brassó, Grigore Moisil F gimnázium csarnoka. Vezette: Andreea 
Hodoroag  (Rm. Vâlcea), Ionu  Ciuciu (Rm. Vâlcea). 
Corona: abloschi, L z roiu, Constantin, Correa, Goil , Teli ca. Li-
beró: Cârnu (Boc a). Cserék: Florea, Laslo, Cioroianu. 
CSU Medicina: Codreanu, Alb stroiu, Arniceru, Nedelcu, Bizdri- 
gheanu, Ghe i. Liberó: Dan. Cserék: Du u, Buran, Szász. 

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: CSM Alexandria – CSM 
Târgovi te 79:45, Aradi FCC Baschet – Bukaresti Agronomia 73:54, Kéz-
divásárhelyi KSE – Kolozsvári U 64:60, Marosvásárhelyi Sirius – Buka-
resti Rapid 52:77, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Brassói Olimpia 109:46.  

Eredményjelz  
Forma–1-es Mexikói Nagydíj, Mexikóváros (71 kör, 305,584 km): 
* pontszerz k: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:38:36.729 óra, 2. Lewis Hamilton 
(brit, Mercedes) 15.186 másodperc hátrány, 3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 18.097 
mp h., 4. George Russell (brit, Mercedes) 49.431 mp h., 5. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 
58.123 mp h., 6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:08.774 perc h., 7. Daniel Ricciardo 
(ausztrál, McLaren) 1 kör hátrány, 8. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1 k h., 9. Lando 
Norris (brit, McLaren) 1 k. h., 10. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1 k. h. 
* leggyorsabb kör: Russell (1:20.153 perc, 71. kör) 
* pole-pozíció: Verstappen 

A vb-pontversenyek állása 
* versenyz k: 1. Verstappen 416 pont – már világbajnok, 2. Pérez 280, 3. Leclerc 275, 4. 
Russell 231, 5. Hamilton 216, 6. Carlos Sainz Jr. 212, 7. Norris 111, 8. Ocon 82, 9. Fer-
nando Alonso (spanyol, Alpine) 71, 10. Bottas 47, 11. Sebastian Vettel (német, Aston Mar-
tin) 36, 12. Ricciardo 35, 13. Kevin Magnussen (dán, Haas) 24, 14. Pierre Gasly (francia, 
Alpha Tauri) 23, 15. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 23, 16. Mick Schumacher 
(német, Haas) 12, 17. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 12, 18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa 
Romeo) 6, 19. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 4, 20. Nicholas Latifi (kanadai, Wil-
liams) 2, 21. Nyck De Vries (holland, Williams) 2 
* csapatok: 1. Red Bull 696 pont – már világbajnok, 2. Ferrari 487, 3. Mercedes 447, 4. 
Alpine 153, 5. McLaren 146, 6. Alfa Romeo 53, 7. Aston Martin 49, 8. Haas 36, 9. Alpha 
Tauri 35, 10. Williams 8 

Eredményjelz  
N i röplabda A2 osztály, 
Nyugati csoport, 2. forduló: 
Máramarosszigeti CSM – 
Nagyváradi CSU 0:3, Brassói 
Corona – Marosvásárhelyi 
CSU Medicina 0:3, Aradi Pro 
Volei – Temesvári Politehni- 
ca 0:3. 

Csak az els  játszma volt szoros 

Fotó: az F1 közösségi oldala

Verstappen újra nyert, és csúcsot döntött 



A brit történelembe a legrövi-
debben kormányzó miniszter-
elnökként fog bekerülni Liz 
Truss, aki október 20-án mon-
dott le a konzervatív párt el-
nökségéről, és már ki is 
nevezték utódját: Rishi 
Sunak, korábbi kihívója, volt 
pénzügyminiszter a következő 
brit kormányfő. 

A korábbi brit rekord George 
Canning nevéhez fűződik, aki halá-
láig, mindössze 119 napig volt hi-
vatalban az 1820-as években. 
Kiemelkedően rövid ideig 
hivatalban lévő miniszterelnökök 

Az EURONEWS az elmúlt 50 
évből állította össze a 200 napnál 
rövidebb ideig hivatalban lévő kor-
mányfők listáját, kizárva az ügyve-
zető, illetve megbízott miniszter- 
elnököket. Ebből tallóztunk. 
Montenegró: Dritan Abazovic –  
177 nap (ez még nőni fog, mert még 
nincs meg az utódja) 

Abazovicot idén augusztus 20-án 
buktatták meg egy bizalmatlansági 
szavazáson a parlamentben. A libe-
rális-zöld URA Mozgalom vezetője 
azután került hatalomra, hogy ápri-
lisban összeomlott a kormány. 
Montenegró új miniszterelnökét 
még nem nevezték ki. 
Belgium: Paul Vanden Boeynants – 
165 nap 

Paul Vanden Boeynants kétszer 
volt Belgium miniszterelnöke: elő-
ször az 1960-as években két évig, 
majd 1978. október 20. és 1979. 
március 3. között mindössze 165 
napig. Vanden Boeynants ezután 
sem tűnt el teljesen a közéletből, az 
1980-as években 3 év felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélték adócsalá-
sért. 1989-ben pedig elrabolta egy 
bűnbanda és egy hónapon át tartotta 
túszként fogva, 30 millió belga 
frankot követelve érte. A politikától 
a kilencvenes évek közepén vonult 
vissza teljesen. 2001-ben hunyt el 
tüdőgyulladásban egy szívműtét 
után. 
Észtország: Andreas Tarand –  
161 nap 

Andreas Tarand 1994. november 
8-tól 1995. április 17-ig töltötte be 
az észt miniszterelnöki posztot, 
előtte két éven át környezetvédelmi 
miniszter volt. Ő volt az ország tör-
ténetének tizedik kormányfője. A 
most 82 éves szociáldemokrata po-
litikus egész életében környezet-
védő volt, az egyetemen 
klimatológiát tanult.  
Franciaország: Bernard Cazeneuve 
– 161 nap 

A francia szocialista Bernard Ca-
zeneuve már miniszterelnöksége 
elején sejthette, hogy nem ő lesz 

legtovább a hivatalában. François 
Hollande akkori elnök azután ne-
vezte ki kormánya élére, hogy 
elődje, Manuel Valls elindult a szo-
cialista párton belül az előválasztá-
son. Vallsból végül nem lett 
elnökjelölt, és egyike volt az első 
szocialista politikusoknak, akik be-
álltak Emmanuel Macron mögé a 
2017-es elnökválasztáson, szemben 

az előválasztást megnyerő 
baloldali jelölttel.  
Koszovó: Albin Kurti – 121 
nap 

Amikor a legfőbb koszo-
vói ellenzéki párt, a baloldali 
Önrendelkezés (Veteven-
dosje) vezetője, Albin Kurti 
2020 februárjában, a koalí-
ciós partnereivel folytatott 
több hónapos tárgyalások 
után végre miniszterelnök 
lett, nem számított arra, hogy 
Donald Trump amerikai 
elnök leváltja. 

Ugyanis Trump nagyon 
szeretett volna bekapcsolódni 
a Koszovó és Szerbia közötti 
megoldhatatlan politikai kér-
dések megoldásába, és Kurti 
az útjában állt. 

Az Egyesült Államok bal-
káni megbízottja, Richard 
Grenell összeállított egy par-
lamenti pártkoalíciót, ami 

aztán bizalmatlansági szavazást 
kezdeményezett Kurti ellen. Ez si-
került, és pontosan négy hónappal a 
hatalomra kerülése után leváltották. 
Albánia: Fatos Nano – 103 nap 

Fatos Nano befolyásos családból 
származott a kommunista Albániá-
ban, és folyamatosan lépegetett fel-
felé az Albán Munkáspárt 
ranglétráján. 

Végül egy átmeneti kormány mi-
niszterelnökévé nevezték ki, és 
1991-ben a kommunizmus utáni 
első demokratikus választások meg-
szervezésével bízták meg. 

Pártja megnyerte a választásokat, 
és ő lett a miniszterelnök. Azonban 
néhány héttel később a független 
szakszervezetek által szervezett ál-
talános sztrájk lemondásra kénysze-
rítette. Ez 1991 júniusában történt, 
összesen 3 hónap és 13 nap után tá-
vozott posztjáról. 
Olaszország:  
Amintore Fanfani – 102 nap 

A napokban alakult meg és tette 
le esküjét Olaszország 68. kormá-
nya 1946 óta (azaz 76 év alatt). 
Amintore Fanfani összesen hatszor 
volt miniszterelnök – az első alka-
lom volt a legrövidebb, 22 nap még 
az 1950-es években. A második leg-
rövidebb időszak 1987. április 18-
tól július 29-ig tartott, ez volt az 
utolsó alkalom. 1999-ben, 91 éves 
korában halt meg. 
Románia: Mihai Răzvan 
Ungureanu – 89 nap 

Mihai Răzvan Ungure-
anut 2012 februárjában 
nevezték ki Románia mi-
niszterelnökévé, hogy sta-
bilizálja az országot a 
súlyos politikai válság kö-
zepette. A megbízatást 
Traian Băsescu konzerva-
tív vezetőtől, akkori 
román elnöktől kapta. 

A lépést sokan ahhoz 
hasonlították, ahogy  
Borisz Jelcin orosz elnök 
előléptette Vlagyimir Pu-
tyint orosz elnöknek 
1999-ben. Azonban Un-
gureanuban és Putyinban 
nem sok közös vonás van, 
így karrierjük további ala-
kulásában sincs. A Román 
Hírszerző Szolgálat egy-
kori igazgatója elvérzett a 

parlamenti nagykoalíció bizalmat-
lansági szavazásán kinevezésnek 
évében, május elején. 
Finnország: Anneli Jäätteenmäki – 
69 nap 

Anneli Jääteenmäki volt Finnor-
szág első női miniszterelnöke, 
2003. április 17-től június 24-ig volt 
hivatalban. A 2003-as parlamenti 
választásokon győzelemre vezette a 
Centrum Pártot. Nem sokkal ké-
sőbb azonban botrányba keveredett. 
Komoly kérdések merültek fel azzal 
kapcsolatban, hogy miként jutott 
hozzá bizalmas, az iraki háborúval 
kapcsolatos külügyminisztériumi 
dokumentumokhoz, melyeket fel-
használt választási kampányában az 
ellenzék lejáratására. 
Bulgária: Andrej Lukanov – 22 nap 

Bulgáriában az elmúlt 18 hónap-
ban négy általános választást tartot-
tak, és négy miniszterelnököt 
neveztek ki. A legkevesebb időt 
még 1990 végén Andrej Lukanov 
töltötte az ország vezetőjeként. Lu-
kanov volt a Bolgár Szocialista 
Köztársaság utolsó miniszterelnöke, 
és mivel az ország a többpárti vá-
lasztásokat követően megkezdte a 
nyugati típusú demokráciára való 
áttérést, 1990. november 15-ig (a 
rendszerváltás utáni első szabad vá-
lasztásokig) töltötte be ezt a tisztsé-
get. Nagyszabású tüntetésekkel és 
általános sztrájkkal kényszerítették 
lemondásra, amit 1990. december 
7-én meg is tett. 
Horvátország: Josip Manolic –  
22 nap 

Josip Manolic rövid horvát mi-
niszterelnöki megbízatása abban a 
viharos időszakban történt, amikor 
Horvátország 1991. június 25-én ki-
kiáltotta függetlenségét Jugoszlávi-
ától, ami háborút váltott ki az 
országban élő szerb nemzetiségűek-
kel, akiket Belgrád és a Jugoszláv 
Néphadsereg maradék harcosai tá-
mogattak. 

Manolic az újonnan függetlenné 
vált ország első miniszterelnöke 
lett. 1995-ben azonban kudarcba 
fulladt az a kísérlete, hogy megszer-
vezze a HDZ tagjainak tömeges 
disszidálását, mellyel meg akarta 
fosztani Tudmant a parlamenti 
többségtől. Ezután csillaga leáldo-
zott, és nagyrészt befolyás nélkülivé 
vált. 

Manolic, aki 2020 márciusában 
töltötte be 100. életévét, egy másik 
rekordot is tart: ő a világ egyik leg-
idősebb élő volt miniszterelnöke. 
Litvánia: Albertas Šimenas – 3 nap 

A Litvánia Szovjetuniótól való 
függetlenségét deklaráló 1990. már-
ciusi litván állam újjáalakításáról 
szóló törvény egyik aláírójaként is-
mert Šimenas 1991. január 10-én 
lett a balti ország miniszterelnöke, 

miután az előző kormány a gazda-
sági válság miatt lemondott. Šime-
nas azonban három nappal később 
eltűnt, miután a szovjet hadsereg 
bevonult a fővárosba, Vilniusba, és 
ostrom alá vette a város kulcsfon-
tosságú épületeit.  

Mivel Šimenas a zavargások kö-
zepette sehol sem volt, Gediminas 
Vagnorius – az 1990. márciusi tör-
vény másik aláírója – rendkívüli 
ülést tartott, és átvette a hatalmat. 
Svédország: Magdalena Andersson 
– 7,5 óra 

Svédország első női miniszterel-
nöke, Magdalena Andersson első 
alkalommal mindössze hét és fél 
órát töltött hivatalában. 2021 no-
vemberében, napokig tartó tárgya-
lások után sikerült Anderssonnak 

kisebbségi kormányt összeállítani, 
két kisebb párt támogatásával. Mi-
után a parlament megszavazta a ki-
nevezését, új költségvetési tervet 
mutatott be, de mivel az egyik párt 
visszavonta a támogatását, mind-
össze hét és fél órával a kinevezése 
után lemondott. Néhány nappal ké-
sőbb a költségvetés ismét terítékre 
került, módosították és jóváhagy-
ták, Anderssont pedig ismét svéd 
miniszterelnökké választották, és 
ezt a tisztséget egészen addig töl-
tötte be, amíg 2022 októberében, 
az általános választásokat köve-
tően le nem váltották. Olyan törté-
nelmi döntés fűződik nevéhez, 
mint az ország csatlakozási kérel-
mének benyújtása a NATO-hoz. 
(mózes) 

ADÁSVÉTEL 

ELADÓK fémmegmunkáláshoz 
gépek, szerszámok és anyagok. 
Tel. 0744-882-031. (17684-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, terasz-
készítést, garázsfelújítást, 
csatornajavítást, bármilyen kisebb 
javítást és mindenféle más munkát, 
kerítéskészítést is. Tel. 0742-474-
684. (17441) 

VÁLLALJUK ház kiürítését, lomta-
lanítást, padlás, kert, pince kitakarí-
tását. Tel. 0757-477-120. (17612-I) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, 
csatornajavítást, teraszkészítést. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-
467-356. (17641-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészí-
tést, tetőjavítást, ácsmunkát, bádo-
gosmunkát, szigetelést, meszelést, 
bármilyen kis javítást. Tel. 0746-
972-003, Krisztián. (17621-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt ja-
vítok. Tel. 0755-825-502. (17586-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel, soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
a nagyteremi TAKÁCS 
ILONÁRA halálának 21. 
évfordulóján. Szép emléke 
örökké élni fog. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Szerettei. (17717-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett Édesanya, 
nagymama, jó barátnő, 

ISZLAI MAGDOLNA 
szül. Prágai 

október 9-én elhunyt Magyaror-
szágon. 
Temetése november 5-én 12 
órakor lesz a marosvásárhelyi 
református temetőben.  

A gyászoló család. (p.-I) 
 
 
 
A nyárádszeredai líceum 1966-
ban érettségizett XI. A osztá- 
lyának véndiákjai búcsúznak a 
szentsimoni születésű 

SZABÓ GYÖRGYTŐL,  
az Imatex volt alkalmazottjától. 
Nyugodjál békében, drága bará-
tunk! 

Gy. Sanyi. (17718-I) 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, 
nagyapára,  

id. VARGA SÁNDORRA  
halálának ötödik évfordulóján. Szép emlékét szívünkben 
őrizzük! 
„…elmentél, veled a nyár, az álmok…  
A hervadásban elmerülve állok, 
És fáj az ősz, a bánatom, a lelkem.” 
(Wass Albert) 
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! 

Szerettei. (17725) 

Kik voltak a legrövidebb ideig kormányfők Európában?  
Liz Truss miniszterelnöksége 45 napig tartott  
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A cserefalvi ECP AUTÓBONTÓ munkaerőt keres a következő 
állásokba: KARBANTARTÓ, AUTÓSZERELŐ-SEGÉD és AU-
TÓBONTÓ. Jelentkezését, kérjük, jelezze a 0754-605-358-as tele-
fonszámon. (66829-I) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdek-
lődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Liz Truss, Nagy-Britannia                      Fotók: Wikipédia

Mihai Răzvan Ungureanu
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